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II- EKOLOJİ TƏMİZ QİDA MƏHSULLARININ ALINMASI VƏ 

ƏRZAQ TƏHLÜKƏSIZLİYİ PROBLEMİ 

 

 

ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏTİN MİLLİ TƏHLÜKƏSZİLİYİNİN  

ƏSAS TƏMİNATIDIR 

 
Abayev Yusif Qəşəm oğlu 

ADPU Quba filialı,  
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu 

yusifabayev@mail.ru  

 

Qlobalaşan dünyada bir çox problemlər və məsələlər milli ölkə sərhədlərindən çıxaraq bütün 

dünya üçün ümumibəşəri bir bəlaya çevrilir. Hansı ki, məsələlərin yaranmasına səbəb kiçik bir 

hadisə və ya prosses olursa müəyyən zaman müddətindən sonra hadisənin əhatə dairəsi genişlənir 

qonşu və ərtaf dövlətlərə də hər hansı bir formada mənfi təsir göstərir. Bu problemlərin yaranma 

səbələrinin çoxusu insanların əməli fəaliyyətləri ilə birbaşa bağlı olan, daha çox gəlir əldə etmək 

istəyi, iqtisadi fəaliyyətlərinin düzgün qura bilməməsi, zərərli tullantıların məhvinə qarşı lazımı 

səviyədə mübarizə tədbirlərinin apara bilməməsi, iqtisadi təbii resurslara müasir texnoloji 

avadanlıqlarının düzgün tətbiq edə bilməməsi və digər hadisələr səbəb olur. Bu amillərin təsirindən 

sərhəd tanımayan havanın, torpağın, suyun və ümumilikdə ətraf mühutin çirklənməsi, uzun 

müddətli quraqlıqlar, həddindən artıq yağan yağışlar nəticəsində daşqınlar, torpaqların kütləvi 

şəkildə degridasiyası, bitki örtüyün və heyanların məhvi kimi sonradan insanların iradəsindən 

kənar, idarə edilə bilməyən qlobal problemlər yaranır. Bu hadisələr bumerang kimi insanlara qida 

çatışmamazlığı, yolxucu xəstəliklər və təbii fəlakətlər kimi insanın özünə təsir edir.  

Son bir ildə COV-19 pandemiyasının insan sağlamlığına təhdid və yaratdığı iqtisadi böhran 

sosial problemləri daha da genişləndirmiş və dərinləşdirmişdir. Ümumilikdə dünya iqtisadiyyatına 

bir necə trilyon dollardan çox ziyan vuran bu pandemiya dövlətlərdən dünyada yeni düzən 

saxlamaq üçün yenidən bütün sahələr üzrə mövcud qısa və uzun müddətli strategiyalarının 

yenilənməsinin tələb edir. Pandemiyadan ən çox ziyan çəkən dövlətlər gündəlik təlabat malları 

idxaldan asılı olan, iqtisadiyyatının UDM-da xidmətlərin və turuzm sektorun payı çox olan 

ölkələrdir. 

Azərbaycan dünyanın bir hissəsi olduğundan qeyd etdiyimiz bütün məsələlər bizə də az və ya 

çox dərəcədə təsir edir. Azərbaycan aqrar sənaye ölkəsi sayılsada mövcud təbii iqtisadi resurslardan 

düzgün istifadə etmədiyimizdən bir çox ərzaq məsullarına olan tələbatı idxal hesabına ödənilir. 

Ümumilikdə götürdükdə dünyanın heç bir ölkəsi özünü qida məhsullarına olan daxili təlabıtın yerli 

istehsal hesabına 100% təmin edə bilməz. Fərqli coğrafi ərazilərdə, fərqli iqlim qurşağında, 

müxtəlif təbii şəraiətə və maddi resurslara malik olan ölkələrin qida məhsullarına görə idxaldan 

aslılıq imkanları da fərqli olacaq. Kənardan bu və ya digər növ qida məhsulları gətirmədən daxili 

bazarı bütün növ ərzaq məhsulları ilə təmin etmək də mümkün deyil. İnkişaf etmiş həmçinin ən çox 

ərzaq məhsulları üzrə ixtisaslaşan ölkələrin bazarlarına nəzər salmaq kifayətdir. Amma 

Azərbaycanın malik olduğu təbii şəraiətə müasir texnoloji maşın və avadanlıqları tətbiq etməklə 

idxaldan aslılığını minimuma endirmək olar. Azərbaycan bu gün elə növ ərzaq məhsulları idxal edir 

ki, bunları özümüz də tam istehsal edə bilərik. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 

Komitəsinin statistik hesabatlar bölməsində 2020-ci il üçün ən çox idxal olunan məhsullar 

siyahısına nəzər saldıqda görmək olar ki, idxal oluan məhsullarının 15.29 % yeyinti məhsullarıdır 

(1).  
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İdxalda əsas mallar (min ABŞ dolları) 
 

XİF MN üzrə 

malın kodu 

 

Malın adı 

 

2020-ci il 2020-ci ilin 

ümumi idxalına 

nisbətən %-lə 
Miqdar Statistik 

dəyər 

 İdxal-cəmi - 10730720.22 100.00 

02-04, 07-11, 

1201, 1208, 

15-2 

Yeyinti məhsulları, min ABŞ dolları - 1640721.66 15.29 

 Ondan: - - - 

02 Ət, ton 43948.45 78690.66 0.73 

0401-0402 Süd, ton 9657.31 15312.80 0.14 

0405 Kərə yağı və süddən hazırlanmış  

digər yağlar, ton 

16806.39 82608.28 0.77 

07-08 Meyvə-tərəvəz, ton 363143.45 203769.77 1.90 

0902 Çay, ton 13984.93 56187.15 0.52 

1001 Buğda, ton 1365100.13 296905.18 2.77 

1006 Düyü, ton 56884.28 38949.26 0.36 

15 Bitki və heyvan mənşəli piylər və 
yağlar, ton 

166216.66 161924.00 1.51 

 

Cədvəl üzrə məlumatlarda rəqəmlərin miqdarı az görünsədə, ölkə daxilində əhalinin həmin 

məhsullara olan tələbatı, istehlak səbətinə nisbətdə idxal olunan məhsulların həçmi çox böyükdür. 

Məsələn Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Materialları Agentliyi 

Dövlət Taxıl Fondun məlumatlarına görə, Əhalinin sayına və beynəlxalq tibbi normalardan asılı 

olaraq Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi ərzaq bazarı səbətinə görə 1 mln. 800 min ton taxıla 

ehtiyacı var (2). Xaricdən idxal olunan taxıl ölkənin daxili bazarında taxıla olan təlabatın 75,84% 

təşkil edir. Düzdür idxal olunan taxıldan heyvandarlıq və quşculuqda yem məhsulları kimi, 

sənayenin digər sahələrində xammal kimi istifadə olunsa da yenədə taxıl üzrə idxaldan aslılığımız 

çox böyükdür.  

BMT-nın statistik mənbələrə görə, dünya üzrə ərzaq kompleksinin təminatında bitkiçilik 

məhsulları üstünlük təşkil edir. Ərzaq təminatında taxıl istehsalı etalon götürülür (dünya əhalisinin 

qida rasionun 60%-dən yüxarı taxıl məhsulları təşkil edir). Bu etalon ərzaq kompleksində digər 

sahələr üçün yaradıcı sistem funksiyasını yerinə yetirir. Qlobal miqyasda taxılın bazardakı mövqeyi 

ölkələrdə ərzaq kompleksinin yaranmasının göstəricisi kimi fəaliyyət göstərir (3).  

Ərzaq təhlükəsizliyi insanların istənilən vaxt sağlam həyat tərzi sürmək üçün kifayət qədər 

keyfiyyətli qida məhsullarına iqtisadi çıxş imkanlarının olmasıdır. Ərzaq təhlükəsizliyi ölkə 

vətəndaşının keyfiyyətli və gigiyenik çəhətdən sağlam ərzaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, 

ölkənin milli ərzaq sisteminin iqtisadi baxımından müstəqilliyini, ərzaq məhsulları idxaldan asılı 

olmaması, digər risklərdən qorunması və inkişafı nəzərədə tutulur (4).  

İndiyədək ölkədə ərzaq təminatı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci 

il 2 mart tarixli 640 nömrəli Sərəncamı ilə 2001–2010-cu illəri əhatə edən “Azərbaycan 

Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı”, 2008-ci il 25 avqust tarixli 3004 nömrəli Sərəncamı 

ilə “2008–2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı”, 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”, 

“Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi il bağlı əlavə 

tədbirlər haqqında” 2017-ci il 10 fevral tarixli 1235 nömrəli Fərmanının 5.5-ci bəndinin icrası 

məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında qıda təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019-2025 ci 

illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmiş, həmçinin bu islahatların davamı olaraq məqsədli 

proqramlar, konsepsiyalar və digər sənədlər qəbul olunmuşdur (5). Amma statistik rəqəmlərə 

əsaslanaraq demək olar ki, mövcud prespetiliyi nəzərə alaraq gözlədiyimiz nəticəni ala bilməmişik. 

Umumilikdə ölkənin qida məhsullarına olan çatışmamazlığın və idxaldan aslılığının aradan 

qaldırılması və ərzaq məhsullarının dayanıqlı inkişafı üçün aşağıda nəzərdə tutulmuş istiqamətlər 

üzrə təkliflər paketi hazırlamaq olar. 
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- İqtsadi rayonlara üzrə məhsul və xidmətlər istesalı ilə bağlı iqtisadi fəaliyyət xəritəsi 

hazırlanmalı, əldə olunmuş ilkin iqtisadi göstəricilərin səmərəriliyi təhlil edilməli və ona 

uyğun tədbirlər proqram icra olunmalı; 

-  Bütün iqtisadi rayonlar üzrə Aqrar sənaye klasterləri, aqro parklar və logistika mərkəzləri 

yaradılmalı; 

-  İqtisadi rayonlar üzrə müqayisəli üstünlüyə malik olan məhsul istehsalı və xidmətlərı həyata 

keçirməsini təşkil etməklə, birgə istehsal zəncirində iştirakını təmin etmək. 

- Yerli və xarici bazar istehlakçıların tələbatını nəzərə alaraq məhsul nomentraturası stategiyası 

hazırlamaq, məhsulu xammal şəkilində yox bir-birini əvəzləyən və tamamlayan məhsullar 

şəkilində istehsal və emal etmək; 

- Aqrar sənaye klasterlərini xammalla təmin edən fərdi sahibkarlara və məhsul istehsalına təsir 

edən daxili və xarici amilləri minimuma endirmək;  

- Regionlarda kadrlara olan tələbatın qarşılanması məqəsdilə təhsil ocağı - əmək bazarı – 

istehsal müəsissəsi uçbuçağ piramidası vasitəsilə peşəkar kadr hazırlamaq. 

- Aqrar sənaye sahəsində istifadə olunan bütün növ maşın və avadanlıqların 

moderinləşdirilməsin həyata keçirmək. 

Təkliflərin icrasından əldə olunacaq nəticələr. 

- Məhsul və xidmətlər üzrə təmərküzləşmə və ixtisaslaşma baş verəcək; 

- Kənd təsərrüfatlı torpaqlardan təyinatı üzrə düzgün istifadə olunacaq, fərdi sahibkarlığın sayı 

artacaq və inkişaf edəcək; 

- Strateji cəhətdən əhəmiyyətli olan qida məhsulların idxaldan aslılığı aradan qalxacaq, 

dayanaqlı inkişaf səbəb olacaq; 

- Bölgədə logistika, sığorta, maliyyə və konsaltinq kimi xidmət növləri inkişaf edəcək ; 

- İstehlakçıların tələbatına istiqamətlənmiş keyfiyyətli, gigiyenik cəhətdən sağlam 

rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal olunacaq. 
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SUMMARY 

 

FOOD SECURITY IS A NATIONAL SECURITY OF THE STATE 

IS THE MAIN PROVISION 

 

In a globalized world, many problems and issues transcend national borders and become a 

universal scourge for the whole world. If the cause of the problem is a small event or process, after 

a certain period of time the scope of the event expands and has a negative impact in any way on 

neighboring and neighboring states. Many of the causes of these problems are directly related to 

people's practical activities, the desire to earn more, the inability to properly organize economic 

activities, the inability to take adequate measures to combat hazardous waste, the inability to 

properly apply modern technological equipment to economic natural resources and other events. 

causes. 

Keywords: food security, food products, imports, agriculture, natural resources 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА ГЛАВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

В глобализованном мире многие проблемы и проблемы выходят за пределы 

национальных границ и становятся всеобщим бедствием для всего мира. Если причиной 

проблемы является небольшое событие или процесс, по прошествии определенного периода 

времени масштаб события расширяется и оказывает негативное влияние на соседние и 

соседние государства в любой форме. Многие из этих проблем напрямую связаны с 

практической деятельностью людей, желанием больше зарабатывать, неспособностью 

правильно организовать хозяйственную деятельность, неспособностью принять 

соответствующие меры по борьбе с уничтожением отходов, неспособностью правильно 

применить современное технологическое оборудование к хозяйственным природным 

ресурсам и другим событиям. причины. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продукты питания, импорт, 

сельское хозяйство, природные ресурсы. 
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ŞƏRABLARIN BULANMA SƏBƏBLƏRİ VƏ ONUN ARADAN 
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XÜLASƏ 

 

Şərabda rast gəlinən bulanmalar onu doğuran səbəblərdən asılı olaraq üç qrupa bölünə bilər: 

bioloji, biokimyəvi, fiziki-kimyəvi. Bioloji bulanmalar şərabda mikroorqanizmlərin –mayalar, 

mayayabənzər göbələklərin inkişafı ilə əlaqədardır.  

Biokimyəvi bulanmalara fermentativ xarakterli bulanmalar (qonur kass) aid olub, şirədə və 

sonra da şərabda oksidləşdirici fermentlərin mövcudluğu ilə əlaqədardır.  

Tədqiqatın mühüm vəzifələrindən biri şərabların uzun müddətli stabilliyini təmin edən 

texnoloji üsulların işlənməsindən ibarətdir. Məhz məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində görülən işlərin səmərəliliyinin reallaşdırılması, yerli şərabların xarici analoqları ilə 

rəqabət gücünün artırılması bu üsulların düzgün seçilməsindən asılıdır. 

Açar sözlər: şərab, bulanma, maya, bentonit, fenol birləşmələri, zülallar. 

 

Şərabda rast gəlinən bulanmalar onu doğuran səbəblərdən asılı olaraq üç qrupa bölünə bilər: 

bioloji, biokimyəvi, fiziki-kimyəvi. 

Bioloji bulanmalar şərabda mikroorqanizmlərin –mayalar, mayayabənzər göbələklərin 

inkişafı ilə əlaqədardır.  

Biokimyəvi bulanmalara fermentativ xarakterli bulanmalar (qonur kass) aid olub, şirədə və 

sonra da şərabda oksidləşdirici fermentlərin mövcudluğu ilə əlaqədardır.  

Fiziki-kimyəvi bulanmaların meydana gəlməsində əsas rolu zülallar, pektin və fenollu 

birləşmələr, kirəc, dekstranlar, dəmir fosfo oksidi (ağ kass) və dəmir oksidinin fenol maddələrlə 

birləşmələri (qara kass), mis sulfat (mis kassı), və nahəyət üzvi turşuların duzları – turş kalium və 

kalsium tartrat, oksalat və selik turşusunun kalsium və maqnezium duzları oynayır.  

Mayalarla törədilən bioloji bulanmalar daha çox turş və kəmşirin süfrə şərablarında rast 

gəlinir. Tədqiqatlar göstərir ki, ağ süfrə şərablarında olan çöküntülərin 85-98%-i maya 

hüceyrələrindən ibarət ola bilir. Bioloji bulanmalara həmçinin xəstəlik törədici mikroorqanizmlərin 

fəaliyyəti ilə əlaqədar baş verən bulanmaları da aid edirlər. Belə xəstəliklərə süd turşu qıcqırması, 

şərab çiçəyi, yağımsovlaşma, acılaşma, mannit qıcqırması aiddir. Bioloji bulanmaların meydana 

çıxmasını şərabda olan qalıq şəkər və asan mənimsənilən azotlu birləşmələr, həmçinin şəraba 

sərbəst hava oksigeni daxil olması tezləşdirir. Şərabda fəal şərab mayaları və pərdəli mayaların 

olması da prosesi tezləşdirir. Adətən bioloji bulanmalar mikroskoplaşdırılma yolu ilə 

diaqnostikatlaşdırılır.  

Biokimyəvi bulanmalar sərbəst hava oksigeni iştirakı ilə fenol birləşmələrinə oksidləşdirici 

fermentlərin təsiri ilə baş verir.  

Oksidləşmə kassına meyilliyi şərabı hava iştirakı ilə qarışdırmaq və sonra açıq stəkanda 1 

sutka saxlamaqla bilmək olur. Əgər şərab bulanır və ondan tünd qəhvəyi, tünd-qonur yaxud şokolad 

rəngli çöküntü əmələ gəlirsə, səthində göy qurşağına bənzər pərdə yaranırsa və ya şərabın rəngi 

dəyişirsə o zaman belə şərab oksidaz kassına meyilli hesab edilir. Çürümüş yaxud kiflənmiş, 

həmçinin Botritis sinerea göbələyi ilə yoluxmuş üzümdə çoxlu miqdarda oksidləşdirici fermentlər 

toplandığından ondan hazırlanan şərab əsasən oksidaz kassına meyilli olur. 

Fiziki-kimyəvi bulanmalar müxtəlif səbəblərdən baş verməklə kristal və kolloid olmaqla 

fərqləndirilir. Kristal bulanmalar şərab daşı (turş kalium tartrat və kalsium tartrat bulanmalarının 

əsas mənbəyidir) kristallarının çökməsi, həmçinin oksalat və selik turşularının kalsium duzları ilə 

əlaqədar baş verir. Şərab turşusu duzları tədricən kristallaşır. Bu onunla əlaqədardır ki, şərabda 
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həmin prosesin təbii ingibitorları vardır. Ona görə də kömürlə işlənmə kristallaşmanı yüngülləşdirir. 

Digər tərəfdən kolloid vəziyyətdə olan maddələr həmçinin cavan şərab asılqanları kristalların əmələ 

gəlməsini tormozlayır. Bununla əlaqədar olaraq onlar özünü şərab daşının doymuş məhlulu kimi 

göstərir. İlkin olaraq kalium tartratın turş kristalları əmələ gəlir. Bu duzun həll olması temperatur 

aşağı düşdükcə azalır. Ona görə də şərabın qış dövründə təbii şəraitdə saxlanması onun müəyyən 

stabilliyini təmin etmiş olur. Kalsium tartratın çökməsi, daha yavaş baş verir çünki, onun 

kristallarının əmələ gəlməsi temperatur dəyişmələrindən az asılıdır. Aşağı səviyyədə soyutma 

kristal əmələ gəlməsini tezləşdirir və kristalların ayrılması yayda 25°C temperaturda 20% -ə qədər 

ola bilir . 

Müasir dövrdə kristal bulanmaların təhlükəsi artmaqdadır. Bu ilk növbədə şərabın daha cavan 

vəziyyətdə doldurulması ilə əlaqədardır. Digər tərəfdən qıcqırtma və saxlanmada dəmir-beton 

rezervnarlardan istifadə olunması zamanı, şərabın işlənməsi üçün müxtəlif mineral maddələrin 

tətbiqi, şərabın kalsiumla zənginləşməsini tezləşdirir. Çoxqat filtrasiya isə şərabdan təbii 

ingibitorları kənar edir. 

Kolloid bulanmalar şərabda kolloid vəziyyətdə olan maddələrin koaqulyasiyası, yaxud şərabın 

uzun müddətli saxlanması dövründə baş verən daxili reaksiyalarla davamsız birləşmələr əmələ 

gəlməsi nəticəsində meydana çıxır. Kolloid bulanmalara zülal bulanmaları aid olub, şərabda 

metalların iştirakı ilə polifenollar, polişəkərlər, lipidlər və melanoidinlərin ayrılması nəticəsində 

əmələ gəlir. 

Kolloid bulanmalar bir çox amillərdən asılıdır. Bura ilk növbədə həmin bulanmaları törədən 

maddələrin artıq miqdarı, həmçinin şərabda oksigenin mövcudluğu, pH ədədi, temperatur və s. 

aiddir. Məsələn, şərabda zülal bulanıqlığın meydana gəlməsində zülalların yüksək miqdarı ilə 

yanaşı , həm də onların izoelektik nöqtəsi və şərabın pH ədədi rol oynayır. Adətən PH ədədi 3-4 

arasında dəyişir. Lipid bulanmalarını aşağı temperatur, lipidlərin yüksək miqdarı, bəzi hallarda isə 

zülallar, fenol maddələri və pektinlərin yüksək miqdarı sürətləndirir. 

Tədqiqatın mühüm vəzifələrindən biri şərabların uzun müddətli stabilliyini təmin edən 

texnoloji üsulların işlənməsindən ibarətdir. Məhz məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində görülən işlərin səmərəliliyinin reallaşdırılması, yerli şərabların xarici analoqları ilə 

rəqabət gücünün artırılması bu üsulların düzgün seçilməsindən asılıdır. 

Durultma vasitələri kimi istifadə olunan materiallar kimyəvi tərkibinə və təsir 

xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

- Torpaqlar – bentonit, kaolin, İspaniya torpağı; 

- Proteinlər – jelatin, yumurta ağı, kazein, albumin, isingilas; 

- Polişəkərlər – aqarlar; 

- Karbonlar – aktiv kömür; 

- Sintetik polimerlər – polivinilpolipirrolidon (PVPP), poliamid (PA); 

- Silikon silisium dioksid – kizelsol və b;  

- fermentlər və s. 

Ölkəmizdə təbii yataqlarının olması və yaxşı durulduculuq xüsusiyyəti ilə seçilməsi bentoniti 

qeyd olunanlar arasında ön cərgəyə çıxarır. Bunu nəzərə alaraq 2020 –ci ildə mikroşərabçılıq 

şəraitində hazırlamış olduğumuz müxtəlif tip şərabların bentonitlə duruldulma səmərəliliyini 

müəyyən etmək üçün təcrübə aparılmış və artıq ilk müsbət nəticələr əldə olunmuşdur.Tədqiqatlar 

davam edir.  
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RESUME 

 

THE REASONS OF TURIBIDITY AND THE WAY TO REMOVE 

. 

The turbidity encounter on wine may divide into three groups depending on its creation 

reasons: biological, biochemical, physicochemical. 

Biological turbidity is related to grows of micro-organism, ferments and the toadstools similar 

ferment in wine including the turbidities are related to oxidizing ferments in juice and then wine. 

One of the significant duties of the investigation is consist of technological methods use of 

providing with long-term stability of wine.  

That very in direction of improvement of quality of the product implementation of the 

efficient of resolved matters depends on external analogue of local wine with increasing of 

competition power, the correct option of this methods. 

Key words: wine, turbidity, enzyme, bentonite, phenol combination, proteins 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ПРИЧИНЫ ПОМУТНЕНИЯ ВИН И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

В зависимости от причин вызывающих помутнение вин их можно разделить на три 

группы: биологические, биохимические, физико-химические. Биологические помутнения 

вин связаны с развитием микроорганизмов-дрожжей, дрожжеподобных грибков, 

биохимические помутнения относятся к характерным ферментативным помутнениям (бурый 

касс) и связаны с наличием окисляющих ферментов в соке и затем в вине. 

Одной из главных задач исследования является разработка технологических способов, 

обеспечивающих долговременную стабильность вин. Целесообразность работ по улучшению 

качества продукта, увеличение конкурентоспособности местных вин с зарубежными 

аналогами зависит от правильного выбора этих способов, 

Ключевые слова: вино, помутнение, дрожжи, бентонит, фенольные соединения, 

белки. 
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XÜLASƏ 

 

Xeres şərabları ilk dəfə İspaniyada istehsal olunsa da, ona dair tədqiqatlar demək olar ki, 

bütün şərabçılıq ölkələrində aparılmışdır. Lakin Azərbaycanda son 50 ildə xeres şərabları demək 

olar ki, istehsal olunmamış və belə mühüm məsələ diqqətdən kənarda qalmışdır. Odur ki, xeres 

istehsalı üçün üzüm sortimentinin müəyyən edilməsi və xeres texnologiyasının 

təkmilləşdirilməsi aktual vəzifə olaraq qarşıda durmaqdadır.Tədqiqat pərdəsiz üsulla xeres 

hazırlanma texnologiyasına həsr olunmuşdur. Orqanoleptik təhlillər nəticəsində məlum olmuşdur 

ki, ətir və dadda xeres tipinə xas olan xüsusiyyətlər Fetyaska üzüm sortundan hazırlanan şərab 

materialında, ondan bir qədər az isə Bayanşirə üzüm sortunda müşahidə edilmiş, kupaj nümunəsi 

isə bütün nümunələrdən yüksək olması ilə diqqəti cəlb etmişdir. 

Açar sözlər: şirə, şərab materialı, xeres, spirt, titrləşən turşuluq 

 

Xeres şərabları ilk dəfə İspaniyada istehsal olunsa da, ona dair tədqiqatlar demək olar ki, 

bütün şərabçılıq ölkələrində aparılmışdır. Bu sahə üzrə M.F.Saenko, M.A.Gerasimov, 

A.A.Preobrajenski, M.A.Botella, J.A.Moreno, T.Benitez, C.Domnguez, D.A.Guillen, S.N.Çervyak, 

V.Q.Qerjikova, B.T.Xristyuk, B.Y.Averbux, İ.Dadaşov və başqaları əsaslı tədqiqat işləri aparmışlar. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində xeres istehsalı ilə bağlı bir sıra üsullar işlənib hazırlanmışdır. Bu 

üsulları fermentləşmə baxımından pərdəli, yəni şərab materialının səthində fermentləşmə 

aparılmaqla; pərdəsiz – yəni maya çöküntüsündə saxlanaraq fermentləşmə; daxili fermentləşmə və 

kombinə edilmiş (pərdəsiz və pərdəli üsulların kombinə edilməsi) fermentləşmə olmaqla 

fərqləndirilir. Prosesin gedişinə görə isə fasiləli və fasiləsiz, yəni axında xeresləşmə fərqləndirilir.  

Aparılan çoxsaylı tədqiqatlar heç də bütün regionlar üçün xeres hazırlama proseslərini tam 

əhatə edən səviyyədə olmamışdır. Belə ki, İspaniya və bir sıra qərb ölkələrində xeres hazırlanması o 

şəraitdə yayılmış konkret sortlara - Palamino de Xeres, Palamino Fino, Pedro Ximenes, Sersial və 

Veldelyo sortlarına əsaslanmışdır. Digər bölgələr üçün səciyyəvi olan sortlar isə əhatə 

olunmamışdır. Bunu eyni zamanda xeresləşmə aparan maya irqlərinə də şamil etmək olar. Həm də 

çoxsayli tədqiqatlar xeres şərablarının yalnız ağ üzüm sortlarından hazırlanması ilə əlaqədar 

olmaqla qırmızı sortları əhatə etməmişdir. Göründüyü kimi, sahənin qarşısında həllini tələb edən 

elmi problem durur və onun yeni tərzdə həlli elmi və təcrübi əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanda son 50 ildə xeres şərabları demək olar ki, istehsal olunmamış və belə mühüm 

məsələ diqqətdən kənarda qalmışdır. Odur ki, xeres istehsalı üçün üzüm sortimentinin müəyyən 

edilməsi, maya irqlərinin seçilməsi və xeres texnologiyasının təkmilləşdirilməsi aktual vəzifə olaraq 

qarşıda durmaqdadır. Elmi-tədqiqat işi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Qida məhsulları 

mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasında yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin tərkib hissəsidir və 

şərabçılığın inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş Dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan məsələlərin 

həllinə xidmət edir.  

Tədqiqat obyekti olaraq yerli və introduksiya edilmiş ağ üzüm sortlarından alınan şirə, şərab 

materiali və kupaj, həmçinin pərdəsiz üsulla xeres istehsal texnologiyası götürülmüşdür. 

Tədqiqat metodikası –üzüm emalı Ağ üsulla yerinə yetirilir. Fiziki-kimyəvi və orqanoleptik 

təhlillər şərabın kimyasında qəbul olunmuş ümumi metodikalara əsasən aparılmışdır.Qıcqırmadan 

sonra alınan şərab materialının spirtliyi 16,5h % çatdırılmaq hesabı ilə spirtlənmişdir. Hazırlanan 

nümunələr maya çöküntüsündə saxlanılmışdır. 

Maya çöküntüsündə saxlandıqdan sonra şərab nümunələri təhlil olunmuşdur (Cədvəl 1). 

Bütün nümunələr üzrə gətirilmiş ekstraktın miqdarında yüksəlmə baş vermişdir. Bu mayada 
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yetişdirmə zamanı baş verən avtolitik proseslərlə əlaqələndirilə bilər. Mayaların avtolizi nəticəsində 

zülallar, karbohidratlar, lipidlər və hüceyrənin digər tərkib maddələrinin parçalanaraq mühitə 

keçməsi ehtimal olunur. 

 
Cədvəl 1. Maya çöküntüsündə saxlandıqdan sonra xeres şərab materialının tərkibi 

S/N Nümunənin adı 
Spirtliyi, 

h% 

Titrləşən 

turşu, 

q/dm3 

Uçucu 

turşuluq, 

q/dm3 

Ümumi fenol 

birləşmələri, 

mq/dm3  

Gətirilmiş 

ekstrakt, 

q/dm3 

pH 

Dequs-

tasiya 
qiyməti, 

bal 

1 Aliqote (nəzarət) 15,7 5,7 0,65 209 20,8 3,8 7,71 

2 Bayanşirə 15,5 5,7 0,48 186 21,0 3,9 7,75 

3 Rkasiteli 15,8 5,5 0,48 212 22,4 3,7 7,58 

4 Fetyaska 15,3 5,8 0,58 191 23,2 3,8 7,80 

5 Kupaj  15,4 5,7 0,60 186 22,9 3,7 7,82 

Nümunələrin bəzilərində uçucu turşuların miqdarında baş verən azalma burada 

oksidləşdirici proseslərlə yanaşı həm də reduksiya proseslərinin də yer aldığına dəlalət edir. 

Orqanoleptik təhlillər nəticəsində məlum olmuşdur ki, ətir və dadda xeres tipinə xas olan 

xüsusiyyətlər Fetyaska üzüm sortundan hazırlanan şərab materialında, ondan bir qədər az isə 

Bayanşirə üzüm sortunda müşahidə edilmiş, kupaj nümunəsi isə bütün nümunələrdən yüksək 

olması ilə diqqəti cəlb etmişdir. 

Maya çöküntüsündə saxlanmış şərab materialının tərkibində xeresləşmə üçün əhəmiyyətə 

malik olan göstəricilər təhlil olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, pərdəsiz üsulla xeresləşmədə 

sirkə aldehidinin əmələ gəlməsi daha parlaq şəkildə ifadə olunmaqla yanaşı, aldehidlərin 

bazasında asetalların əmələ gəlməsi baş verir. 

Məlum olmuşdur ki, nəzarət (Aliqote) variantı aldehid və asetalların miqdarına görə 2 və 3-

cü variantlardan üstün olsa da 4 və 5-ci variantlardan geri qalmışdır. Orqanoleptik təhlildə də bu 

özünü göstərmişdir. Belə ki, kupaj olunmuş variant nəzarətdən 0,4 bal yüksək 

qiymətləndirilmişdir. 

Pərdəsiz üsulla xeresləşmə zamanı şərab materialının tərkibində spirtin miqdarının azalması 

aşağıdakı şəkildə özünü göstərmişdir (şəkil 1) 

 
-ilkin şərab materialı 

 - yetişdirilmiş şərab materialı 
Şəkil 1. Pərdəsiz üsulla xeresləşmə prosesində şərabın tündlüyünün dəyişməsi 

1- Aliqote (nəzarət); 2- Bayanşirə; 3- Rkasiteli; 4- Fetyaska; 5- Kupaj 

 

Göründüyü kimi pərdəsiz üsulla xeresləşmə zamanı bütün nümunələr üzrə spirtin 

miqdarının əsaslı azalması müşahidə olunmuşdur. Bu isə yuxarıda qeyd olunan və xeresləşməni 
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təmin edən proseslərə sərf olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan etil spirtinin sirkə 

aldehidinə oksidləşmə prosesi xüsusilə qeyd olunmalıdır.  

Aparılan tədqiqatlara əsaslanaraq pərdəsiz üsulla xeres hazırlanması üçün salxımın 

bütövlüklə membran preslərdə zərif rejimdə sıxılmasını tövsiyə edərdik. 
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SUMMARY 

 

STUDY OF WİNE MATERİAL WİTHOUT CURTAİN METHOD 

 

Although xeres wines were first produced in Spain, research on them has been conducted in 

almost all winemaking countries. However, in the last 50 years, heresy wines have hardly been 

produced in Azerbaijan, and such an important issue has been neglected. Therefore, the 

identification of grape varieties for the production of rye and the improvement of rye technology 

is an urgent task. The research is devoted to the technology of preparation of rye without a 

curtain method. As a result of organoleptic analysis, it was found that the characteristics of the 

type of heresy in aroma and taste were observed in the wine material made from Fetyaska grape 

variety, and a little less in Bayanshira grape variety, and the coupage sample was higher than all 

sampleshas done. 

Keywords: juice, wine material, heresy, alcohol, titratable acidity 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХЕРЕСОВАНИЕ ВИНОМАТЕРИАЛА БЕСПЛЕНОЧНЫМ 

СПОСОБОМ 

 

Хотя вина xeres были впервые произведены в Испании, их исследования проводились 

почти во всех винодельческих странах. Однако в последние 50 лет вино херес в 

Азербайджане почти не производились, и такой важный вопрос игнорировался. Поэтому 

выявление сортов винограда для производства хересного виноматериала и 

совершенствование технологии производства хереса является актуальной задачей. 

Исследование посвящено технологии приготовления хереса беспленочным способом. В 

результате органолептического анализа установлено, что особенности по аромату и вкусу 

принудительно к типу хересу наблюдались у виноматериала из сорта винограда Фетяска, 

несколько меньше у сорта винограда Баяншира, а образцы купажа была выше, всех 

приготовленных образцов. 

Ключевые слова: сусло, виноматериал, херес, алкоголь, титруемая кислотность 

  



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

610 

 

MÜXTƏLİF ALMA SORTLARINDAN XAM SPİRTİN 

ALINMASI VƏ TƏDQİQİ 

 
Baloğlanova Könül Vüqar qızı,  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, 
konul.baloglanova@mail.ru 

 

 

XÜLASƏ 

 

Kalvados kimi tünd alkoqollu içkilərin alınma texnologiyası şərab materialının alınması, xam 

spirt istehsalı və spirt destilyatlarının palıd taxtası ilə təmasda saxlanaraq yetişdirilməsi kimi 

texnoloji əməliyyatları özündə əks etdirir.  

Alma şərab materialından kalvados spirtinin alınması üçün AzGranata şirə və şərab emalı 

müəssisəsində mövcud olan fasiləli işləyən Şarant tipli aparatlardan istifadə edilmişdir. Destilyatın 

orta fraksiyası aromatik maddələr, etilasetal, enant efirləri komponentləri (metilkaprilat, etilkaprilat, 

etillaktat və metilkaprinat), kapril turşusu, iononla zəngin olub karvodosun kupajında istifadə oluna 

bilər.  

Açar sözlər: kalvados, alma, spirt, şərab materialı, xam spirt 
 

 

Kalvados kimi tünd alkoqollu içkilərin alınma texnologiyası şərab materialının alınması, 

xam spirt istehsalı və spirt destilyatlarının palıd taxtası ilə təmasda saxlanaraq yetişdirilməsi kimi 

texnoloji əməliyyatları özündə əks etdirir.  

Alma şərab materialının qovulması zamanı bütün komponentlərin iştirak etdiyi mürəkkəb 

fiziki-kimyəvi proseslər baş verir. Uçucu komponentlərin destilyata keçməsi qaydası onun qaynama 

temperaturundan və su-spirt mühitində həll olmasından asılı olub, bu və ya digər uçucu 

komponentin buxara keçməsi buxarlanma əmsalı ilə xarakterizə olunur. O isə buxardakı 

komponentin miqdarının onun mayedəki miqdarına olan nisbəti ilə müəyyən olunur. 

Şərab materialından kalvados spirtinin alınması AzGranata şirə və şərab emalı müəssisəsində 

mövcud olan fasiləli işləyən Şarant tipli aparatlarda aparmışıq. Alma şərab materialına qovma 

zamanı onun bəzi fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Buraya onun aşağı spirtlikdə olması və 

destilyata almanın ətrini müəyyən edən uçucu maddələrin keçmə xüsusiyyəti aiddir. Yüksək 

temperaturda uzun müddətli qaynama prosesində sonuncu asanlıqla parçalanır və növünü dəyişir 

(Cədvəl 1) 

 
Cədvəl 1.Şərab materialının birbaşa qovulması ilə alınan xam spirtin tərkib komponentləri 

Komponentlər 
Komponentlərin kütlə qatılığı, mq/dm3 

Cırhaci Qolden Delişes Simirenko reneti Qarışıq 

Sirkə aldehidi 746,3 832,4 1526,4 864,7 

Benzaldehid 4,82 0,69 8,31 1,8 

Metilasetat 0,99 0,102 0,206 6,8 

Etilasetat 9860 8620 3440 2570 

Izobutilasetat 1,1 0,96 - 0,76 

2-propanol 1,77 2,56 2,05 2,21 

2-butanol 0,08 0,05 0,012 0,13 

1-propanol 402,13 520,3 340,7 405,8 

İzobutanol 416,3 501,4 283,5 746,3 

1-butanol 263,1 457,5 842,4 670,5 

Izo-pentanol 2286,3 2256,4 2004,7 5460,3 

1-pentanol 7,42 21,6 32,3 16,8 
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1-heksanol 91,3 87,1 230,5 137,6 

Benzil spirti 1,25 0,80 0,66 0,70 

2-feniletanol 59,1 68,8 76,2 69,3 

 

Göründüyü kimi nümunələrdə aldehidlərin əsas nümayəndələri sirkə aldehidi və 

benzaldehididir. Ikinci ilə müqayisədə sirkə aldehidinin daha yüksək miqdarda olması diqqəti çəkir. 

Əgər benzaldehidin miqdarı alınan destilyat nümunələri üzrə 0,69-8,3 mq/dm3 arasında olmuşsa, 

sirkə aldehidinin miqdarı 746,3-1526,4 mq/dm3 arasında tərəddüd etmişdir. Istər benzaldehid, 

istərsə də sirkə aldehidinin ən yüksək miqdarına Simirenko reneti alma sortundan alınan xam 

spirtdə təsadüf edilmişdir. Sortlar qarışığında sirkə aldehidi 864,7 mq/dm3, benzaldehid 1,8 mq/dm3 

təşkil etmişdir. 

Mürəkkəb efirlərdən xam spirt nümunələrində metilasetat, etilasetat və izobutilasetat 

tapılmışdır. Miqdarına görə yuxarıdan aşağıya doğru ardıcıllıqda ilk yer etilasetata (2570-9869 

mq/dm3 arasında), sonra metilasetata (0,206-6,8 mq/dm3) və nəhayət izobutilasetat (0,76-1,1 

mq/dm3) gəlir. Variantlar üzrə mürəkkəb efirlərə nəzər salsaq məlum olar ki, etilasetatın ən yüksək 

miqdarına Cır Hacı (9860 mq/dm3) sortundan alınmış xam spirtdə, bir qədər aşağı miqdarı (8620 

mq/dm3) Qolden Delişes, Simirenko reneti (3440 mq/dm3) və ən aşağı miqdarı sortlar qarışığında 

(2570 mq/dm3) olmuşdur. Metilasetatın miqdarına gəldikdə qeyd edə bilərik ki, etilasetatdan fərqli 

olaraq buradakı nümunələr arasında ən yüksək miqdara sortlar qarışığından alınan xam spirtdə (6,8 

mq/dm3), ən azı isə Simirenko reneti sortunda (0,102 mq/dm3) müşahidə edilmişdir. 

Izobutilasetatın ən yüksək miqdarı Cırhaci sortunda (1,1 mq/dm3) ondan bir qədər az Qoliden 

Delişes (0,96 mq/dm3), sonra isə sortlar qarışığında (0,76 mq/dm3) olmuşdur. Simerenko renetində 

bu göstərici tapılmamışdır.  

Ali spirtllərdən nümunələr üzrə ən çox tapılanı izo-pentanol olmuşdur. Izo-pentanolun daha 

çox miqdarı sortlar qarışığından alınan xam spirtdə (5460,3 mq/dm3), sonra Cır Hacı sortu (2286,3 

mq/dm3), Qoliden Delişes (2256,4 mq/dm3) və nəhayət Simirenko renetində (2004,7 mq/dm3) 

olmuşdur.  

Çiçək – meyvə ətrinə malik 1-propanol spirtinin ən yüksək miqdarına Sarı turş sortundan 

alınan xam spirt nümunəsində (520,3 mq/dm3), azalma sırası ilə ondan sonra sortlar qarışığı (405,8 

mq/dm3), Cır Hacı (402,03 mq/dm3) və Simirenko reneti (340,7 mq/dm3) tapılmışdır.  

Ətirdə çiçək çalarları verən 1-heksanolun ən yüksək qiyməti Simirenko renetində (230,5 

mq/dm3), ondan sonra sortlar qarışığında (137,6 mq/dm3), Cır Hacı (91,3 mq/dm3) və Qolden 

Delişesdə (87,1 mq/dm3) təşkil edilmişdir. 

Alma şərabına və ondan alınan məhsullara əsas tipik dad verən 2- feniletanolun ən yüksək 

miqdarı Simirenko renetində (76,2 mq/dm3), ondan bir qədər az sortlar qarışığında (69,3 mq/dm3), 

Sarı turş və Cır Hacı sortlarında olmuşdur.  

Spirtin tərkibində etilasetalın toplanması dadı yumşaldır və ətirin meyvə çalarlarının 

formalaşmasında iştirak edir. Beləliklə almanın sort xüsusiyyətləri kalvados spirtinin kimyəvi 

tərkibinin formalaşmasında əsaslı dərəcədə iştirak edir.  

Bütün alma sortlarından alınan spirtlərin yetişdirilmə prosesində etilbenzoat kimi 

komponentlər – qeyri fenol aromatik komponentlərin kumarin qrupu, izoamil-n-dekanoat toplanır 

ki, bu da xoşagələn ətirə malik olur. Bundan əlavə izoevgenol (qərənfil iyi) liqninin çevrilməs i 

zamanı əmələ gəlir; 6-metil 5-hepten 2-ol-badam iyi; kaprin turşusu kokos yaxud gavalı ətrinə 

malik olur.  

Yuxarıdakılara əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, almanın sort xüsusiyyətləri onun ətir əmələ 

gətirici birləşmələrinin tərkibinə əsaslı şəkildə təsir etmiş olur. 
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SUMMARY 

 

PRODUCTION AND RESEARCH OF RAW ALCOHOL FROM DIFFERENT APPLE 

VARIETIES 

 

The technology for the production of dark alcoholic beverages, such as calvados, includes 

technological operations such as the acquisition of wine material, the production of raw alcohol and 

the cultivation of alcohol distillates in contact with oak. For the production of calvados alcohol from 

apple wine material, intermittent Charant-type devices available at the AzGranata juice and wine 

processing plant were used. The middle fraction of the distillate is rich in aromatic substances, 

components of ethyl acetal, enant ethers (methylcaprylate, ethylcaprylate, ethyllactate and 

methylcaprinate), caprylic acid, ions and can be used in the blending of carvodos. 

Keywords: calvados, apple, alcohol, wine material, raw alcohol 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СПИРТА-СЫРЦА ИЗ РАЗНЫХ  

СОРТОВ ЯБЛОКА 

 

Технология производства крепких алкогольных напитков, таких как кальвадос, 

включает технологические операции, такие как приобретение виноматериала, производство 

спирта-сырца и выдержки спиртовых дистиллятов с дубовыми клепками. Для производства 

кальвадосного спирта из яблочного виноматериала использовались устройства 

периодического действия типа Charant, имеющиеся на заводе по переработке сока и вина 

AzGranata. Установлено, что средняя фракция дистиллята богата ароматическими 

веществами, компонентами этилацеталя, энантными эфирами (метилкаприлатом, 

этилкаприлатом, этиллактатом и метилкапринатом), каприловой кислотой, иононом и может 

использоваться при купажей калводосов. 

Ключевые слова: кальвадос, яблоко, алкоголь, виноматериал, спирт-сырец. 
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XÜLASƏ 

 

Xassələri üzüm sortundan asılı olaraq formalaşan kəmşirin və şirin desert şərablar arasında 

aparıcı rol Muskat şərablarına aiddir. Muskatların fərqli xüsusiyyətlərinə onların spesifik ətri 

aiddir. Həmin ətir üzüm giləsinin özündə olan efir yağları ilə əlaqədardır. 

Bizim şəraitdə muskat şərablarının şəkərliyi 20%-dən yüksək olmaqla almaq olur ki, bu da 

onların keyfiyyətində müsbət şəkildə öz əksini tapır. Tədqiqatlar göstərir ki, terpenoid 

birləşmələrlə yanaşı, muskat üzüm sortlarında iki furan və piran oksidləri və laktonlar tapılır. 

Saxlanaraq yetişdirmə prosesində bu birləşmələrin miqdarı yüksəlir və qatranvari ton meydana 

gəlir. 

Açar sözlər: üzüm, şirə, muskat, şərab, sort, spirt 

 

Xassələri üzüm sortundan asılı olaraq formalaşan kəmşirin və şirin desert şərablar arasında 

aparıcı rol Muskat şərablarına aiddir.Muskatların fərqli xüsusiyyətlərinə onların spesifik ətri aiddir. 

Həmin ətir üzüm giləsinin özündə olan efir yağları ilə əlaqədardır. 

Təbii şəraitdən və texnologiyadan asılı olaraq muskat şərabları yüngül – 16-18% şəkərlikdə, 

desert – 20-25% şəkərlikdə, likor – 25%-dən yüksək şəkərlikdə hazırlana bilər. Düzən və dağətəyi 

bölgələrin muskatları yüksək olmayan şəkərliyi (16-18%), zərifliyi, təzə dadı və parlaq zərif ətirli 

buketi ilə fərqlənir, lakin bu xüsusiyyətlər uzun müddət üçün davamlı olmur.  

Muskat sortlarında şirənin müxtəlif müddətli əzintidə saxlanması aparılır. Bu halda şərab 

materiallarının işlənmədə zülal bulanmalarına qarşı stabilləşdirilmə tədbirləri nəzərdə saxlanır. 

Spirtləmə və sulfitləşdirmənin fərqli rejim və üsullarından istifadə olunmaqla şərab materialları 

hazırlanır. 

Şirə, şərab materialı və şərabların tərkibinin təhlili şərabçılıqda mövcud olan standart 

metodikalar əsasında yerinə yetirilmişdir. Orqanoleptik təhlil dequstasiya yolu ilə 10 bal sistemində 

qiymətləndirilməklə aparılır. 

Şirə çıxımı laboratoriya şəraitində müəyyən olunur. Şirədə şəkərlərin kütlə qatılığı və 

titirləşən turşular təyin edilir.Tədqiq olunan sortlardan mikroşərabçılıq şəraitində şirə hazırlanır və 

duruldulması SO2 və soyutmanın birgə təsiri ilə yerinə yetrilir. 

Krımın cənub sahillərində becərilən Mukatlar xüsusi qrup təşkil edir. Mıs Ay-Todor dənizdə 

“Lastovinniçnaya qnezdo” ilə cənub sahili 2 hissəyə bölür: qərb – Mıs Ay-Todordan Mıs Forosa 

qədər və şərq – Mıs Ay-Todordan Kastel dağına qədər. Qərb hissəsində Aluşta amfiteatrı yerləşir. 

Alpkinski amfiteatrı ən böyük Yalta amfiteatrına keçir.  

Krımın cənub sahili desert və likor muskat şərabları istehsalı üçün xüsusi əlverişli şəraitə 

malik olur.  

Cənub sahilin iqlim göstəriciləri belədir: fəal temperaturların cəmi 42000C, orta illik 

temperatur 13,20C. Daha soyuq ay fevral olub, orta temperatur +3,210C, daha isti ay isə 24,40C orta 

temperaturla iyuldur. Orta sutkalıq temperaturu 100C-dən yüksək olan günlərin sayı 215-dir. 

Yağıntıların orta illik miqdarı 560 mm-dir. Ayrı-ayrı illərdə yağıntıların miqdarı 1027 mm, quraq 

illərdə isə 284 mm-dir. Yağıntıların daha çox miqdarı payız-qış dövrünə təsadüf edir. 

Krımın cənub sahilində isti, quru, günəşli və davam edən payız və yaxşı qızan şiferli torpaqlar 

şəkər və ekstrakt maddələrinin toplanmasının stimulə edir.  

Livadiya Ağ Muskatı «Livadiya» təsərrüfatında becərilən üzümlüklərin məhsulundan 

hazırlanır. Livadiya muskatının çəlləklərdə ümumi saxlanma müddəti 3 il, qalan markalar isə 2 ildir. 
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Ağ muskatların orqanoleptik keyfiyyəti yüksək və fərqlidir.  

Rənginə görə fərqli muskat şərablarının hazırlanmasının prosessual texnoloji sxemi bu 

ardıcıllıqla baş verir. Ağ, çəhrayı, bənövşəyi Muskat şərabları hazırlanmasında qəbul olunan üzüm 

əzilir və darağı ayrılır. Əzintidə spirtləmə aparılır və belə vəziyyətdə əzintidə saxlanır. Tələb olunan 

müddət keçdikdən sonra əzinti sıxılır, alınan material dincə qoyulur və qabaqcadan bir qədər 

spirtlənərək, azotu aşağı salınır, filtirdən keçirilir,kupaj edilir və 30-400C –də saxlanaraq yetişdirilir, 

stabilləşdirilir. Sonra süzülərək doldurulur və saxlanıb yetişdirilir. 

Azərbaycanda yüksək fəal temperaturlar cəmində (4200-45000C), davam edən vegetasiya 

müddətində, isti və quru payızın davam etməsi şəraitində yüksək keyfiyyətli markalı muskat 

şərabları hazırlamaq üçün tam imkanlar mövcuddur.  

Azərbaycanda muskat şərablarının şəkərliyi 20%-dən yüksək olmaqla almaq olur ki, bu da 

onların keyfiyyətində müsbət şəkildə öz əksini tapır. Lakin müqayisələr hələ də Azərbaycan 

muskatlarının keyfiyyətcə xaricdə buraxılan analoqlarından geri qaldığını göstərir. Odur ki, 

ölkəmizdə bu tip şərablar istehsalının tədqiqi və bərpası olduqca aktualdır. 

Muskat şərablarının keyfiyyətində gilənin kimyəvi tərkibinin səciyyəvi xüsusiyyətləri mühüm 

rol oynayır. Digər sortlar arasında Ağ Muskat üzüm sortu daha yüksək şəkər toplamaq xüsusiyyəti 

ilə fərqlənir. Nisbətən əlverişli illərdə Ağ Muskatda şəkərin miqdarı 28-30%-ə çata bilir. 

Üzüm tam texniki yetişkənliyə çatdıqda şərabçının vəzifəsi ondan ibarət olur ki, dəyərli ətirli 

maddələrin gilədən itkisiz şəkildə şəraba keçməsini təmin edə bilsin. Bu məqsədlə qədimdən 

istifadə olunan üsul şirənin əzintidə saxlanmasıdır.  

Şirənin əzintidə saxlanma prosesində onun tərkibi xeyli dəyişir və bu zaman dəyişikliklərin 

xarakter və dərinliyi şirənin əzintinin bərk fraksiyaları ilə saxlanma müddətindən asılı olaraq dəyişə 

bilir. Bu məsələ aşağıdakı cədvəl 3.3-də öz əksini tapmışdır.  

Əzintidə saxlanma oktyabrın ikinci yarısında aparılmış, bu zaman 18-200S temperaturda, 

başqa sözlə, otaq şəraitində saxlanma tətbiq olunmuşdur. Şirə əzintidə 100 mq/l hesabı ilə 

sulfitləşdirilmişdir.  

Orta Asiya respublikalarında və Ukraynada şirənin əzintidə spirtlənməsi istifadə 

olunmaqdadır.  

Şirənin əzintidə spirtlənməsini sulfitləşdirmədən sonra aparmaq lazımdır. Şirəni əzintidə 12 

h.%-ə qədər spirtlədikdə 2 müddətdə vurulması lazım gəlir: birinci dəfə sulfitləşdirilmədən dərhal 

sonra 4 h.%-dək; ikinci dəfə şirədə 3-5% şəkər qıcqırdıqdan sonra.  

Desert şərablar yarımçıq qıcqırma ilə alındığından onlarda terpenoidlərin turş şərablara 

nəzərən xeyli çox olur. Çünki qıcqırma dayandırıldıqda mayalar onları assimilyasiya etməyi, yaxud 

çevrilməyə məruz qoymağı çatdıra bilmir. Qıcqırma yarımçıq dayandırıldığından efirlərin əmələ 

gəlməsi də kifayət qədər olmamışdır. Ağ muskat şərablarını çəlləklərdə saxlayıb yetişdirdikdə 2-3 il 

müddətində spirtlərin, xüsusilə də terpenoidlərin oksidləşməsi baş verir, buketdə mumvari ton 

meydana gəlir. Bu zaman üzümün ilkin buket maddələrinin bir qədər itkisi baş verir. Nəticədə 

parlaq ətir və buket əmələ gəlməklə üzümün sort ətrinin zərif qatran tonu ilə ifadəsində ekvalipt 

ağacı yarpaqlarının iyini xatırladan yetişmiş ton əmələ gəlir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, yuxarıda qeyd olunan terpenoid birləşmələrlə yanaşı, muskat üzüm 

sortlarında iki furan və piran oksidləri və laktonlar tapılır. Saxlanaraq yetişdirmə prosesində bu 

birləşmələrin miqdarı yüksəlir və qatranvari ton meydana gəlir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУСКАТНЫХ ВИН 

 

Среди полусладких и сладких десертных вин мускатные вина занимают ведущее место, 

свойства которых зависят от сорта винограда. Отличительные черты мускатов - их 

специфический аромат. Этот аромат ассоциируется с эфирными маслами, содержащимися в 

виноградине. 

В наших условиях можно получить мускатные вина с содержанием сахара более 20%, 

что положительно отражается на их качестве. Исследования показывают, что помимо 

терпеноидных соединений в сортах мускатного ореха обнаружены лактоны и два оксида- 

пирана, фурана. При хранении в процессе созревания количество этих соединений 

увеличивается и образуется смолистый оттенок. 

Ключевые слова: виноград, сок, мускат, вино, сорт, спирт 

 

 

SUMMARY 

 

THE RESEARCH F NUTMEG WINE TECHNOLOGY 

 

The main role belongs to nutmeg wine between half-sweet and sweet desert wine whose 

properties formed depending on grapes variety. The specific scent belongs to the distinctive feature 

of nutmeg. This scent is related to grape’s seed oil. 

In our conditions, we can get the sweetness of nutmeg wine above 20%, it is good for its 

quality. The researches show that, within terpene id combinations, there are 2 phirhan and pirhan 

oxides and lactones in the nutmeg grapes. In the proses of these combinations rise and formed 

resinous tone.  

Key words: grape, juice, nutmeg, wine, kind, alcohol. 
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İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ ÜZÜM SORTLARINDAN 
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Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,  
konul.cafarova@list.ru 

 

XÜLASƏ 

 

İşin məqsədi introduksiya olunmuş üzüm sortlarının portveyn tip şərablar alınması 

istiqamətində tədqiqi, şərab istehsalının və keyfiyyətinin qiymərləndirilmə üsullarının işlənib 

hazırlanmasıdır. 

Şərab nümunələrində spirtin miqdarı 17,8-18,2 h% arasında tərəddüd etmişdir. Kondisiyaya 

çatdırmaq üçün aparılan tündləşdirmədə əsasən bərabər səviyyəli spirtlik alınmasına nail 

olunmuşdur. Nümunələrdə titrləşən turşuluq 5,4-8,3 q/dm3, pH ədədi isə 2,80-3,25 arasında 

olmuşdur. Uçucu turşuların miqdarı portveynlər üçün yol verilən hədd daxilində olmuş və 

maksimum halında 1,1 q/dm3 Merlo şərab materialında olmuş, digər nümunələrdə isə 0,32-0,41 

q/dm3 arasında olmuşdur. 

Açar sözlər: üzüm sortu,introduksiya, şərab, portveyn, şirə 

 

İntroduksiya olunmuş üzüm sortlarının becərilməsi və onlardan müxtəlif tip şərablar 

hazırlanması ilə əlaqədar ölkəmizin uzun tarixə dayanan ənənələri vardır. XIX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycana köçürülən alman koloniyaları həmin əsrin ortalarından üzümçülük və şərabçılıqla 

məşğul olmağa başladılar. Onların üzümlüklərində yerli üzüm sortları ilə yanaşı Avropadan 

gətirilmiş sortlar da əsaslı yer tuturdu. Həmin sortlar arasında Avropanın məşhur sortları Rislinq, 

Ağ Sovinyon, Silvaner, Kaberne-Sovinyon və s. var idi. Avropada Filloksera zərərvericisi 

yayıldıqdan sonra Azərbaycanın qərb bölgəsində mədəni sortların Amerika mənşəli calaqaltılarla 

calaq edilərək istifadə olunmasına başlanıldı. Bununla əlaqədar olaraq bölgədə almanlar tərəfindən 

calaq tinglik təsərrüfatı yaradılmışdı.  

Azərbaycanda sovetləşmə dövründə artıq dörd iri tinglik təsərrüfatı yaradılmış və burada 

böyük sənaye bağları üçün əkin materialı hazırlanmaqda idi. 1985-ci ildə Mixail Qorbaçovun 

antialkoqol qərarından sonra Azərbaycanda mövcud olan bu ənənələrin dağıdılmasına başlanıldı. 

Tinglik təsərrüfatları sıradan çıxarıldı, üzümlüklər tərkibinə və keyfiyyətinə baxılmadan kökləndi. 

Ermənistanın Qarabağ bölgəsini işğalı ilə əlaqədar olaraq 45 min hektara qədər üzümlüklər məhv 

edilmiş oldu. Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra sahənin inkişafı yenidən diqqət 

mərkəzinə gətirildi və üzümlüklər salınmağa başlanıldı. Lakin tinglik təsərrüfatları olmadığına görə 

ölkə calaq əkin materialının çatışmazlığı ilə üz-üzə qaldı. Odur ki, bir çox hallarda bağlar öz kökü 

üzərində olan əkin materialı ilə salınır və yaxud uzaq xaricdən baha qiymətə calaq əkin materialı 

alınıb gətirilirdi. Bu proses indi də davam etməkdədir. Gətirilən sortların içərisində daha çox 

üstünlük təşkil edənlər Kaberne-Sovinyon, Merlo, Şiraz, Pino nuar, Kariginan, Ağ Sovinyon, 

Rislinq və başqalarıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, gətirilən sortlar arasında qırmızı sortlar 

daha çox üstünlüyə malik olmuşdur.  

İşin məqsədi: Gətirilən üzüm sortlarından yerli şəraitdə portveyn tip şərablar alınması 

istiqamətində tədqiqi, şərab istehsalının və keyfiyyətinin qiymərləndirilmə üsullarının işlənib 

hazırlanmasıdır. 

Tədqiqat obyekti olaraq– üzüm, şirə, daraq, cecə, tənəyin çoxillik hissəsi, şərab materialı və 

yetişdirmə prosesində olan şərab, onların kimyəvi tərkibinin təsviri, köməkçi materiallar və sair 

götürülür. Üzüm texniki və yetişib ötmüş vəziyyətlərdə yığılır. Fiziki-kimyəvi və biokimyəvi 

göstəricilərinə görə üzüm sortlarının qiymətləndirilməsi aparılır. Bütün bunlar əsasında introduksiya 

olunmuş üzüm sortlarından daha uyğun olanları seçilir. Seçilmiş üzümün yetişməsi üzərində nəzarət 

aparılaraq lazım olan kondisiyada yığım aparılır. Üzüm əzilərək daraq ayrılır və əzinti 70-90 
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mq/dm3 hesabı ilə sulfitləşdirilir. Eyni zamanda fermentləşdirilməsi və yaxud təzə darağın əzintiyə 

əlavə olunması aparılır. Emal prosesi aşağıdakı üsullarla yerinə yetirilir. Şirə əzintidən ayrılaraq 

lazım olan kondisiyaya qədər qızdırılır; əzintidə müxtəlif müddətlərdə saxlanma aparıldıqdan sonra 

sıxılır; əzinti qızdırıldıqdan sonra sıxılır və yaxud əzintidə lazım olan kondisiyaya qədər qızdırlma 

aparılır; həmçinin fermentləşmiş və fermentləşməmiş daraq əlavə olunmaqla əzintinin qıcqırdılması 

aparılır. 

Şərabların orqanoleptik təhlili Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatı tərəfindən tövsiyə 

edilən10 və 20 bal sistemi ilə beynəlxalq qiymətləndirmə üsulundan istifadə edilməklə aparılmışdır. 

Dequstasiya olunan şərablar 4 meyar üzrə 20 bal sistemində aşağıdakı hədlər daxilində qiymətlən-

dirilmişdir. Rəng – 0-2 bal; şəffaflıq – 0-2 bal; buket – 0-4 bal; dad və ümumi müşahidə - 0-12 bal 

olmaqla ümumi bal 20 təşkil edir. Bu sistemdə şərab nümunələrinin qiymətləndirilməsi zamanı 

şərablar aşağıdakı keyfiyyət kateqoriyaları üzrə qruplaşdırılır: 20 bal – mükəmməl; 18-19 bal – 

qüsursuz; 16-17 bal – çox yaxşı; 14-15 bal – yaxşı; 12-13 bal – kafi; 10-11 bal - qənaətbəxş; 7-9 bal 

– qeyri-kafi; 4-6 bal – adi; 4-dən az isə pis.Şərab nümunələrində spirtin miqdarı 17,8-18,2 h% 

arasında tərəddüd etmişdir. Kondisiyaya çatdırmaq üçün aparılan tündləşdirmədə əsasən bərabər 

səviyyəli spirtlik alınmasına nail olunmuşdur. 

Nümunələrdə titrləşən turşuluq 5,4-8,3 q/dm3, pH ədədi isə 2,80-3,25 arasında olmuşdur. 

Uçucu turşuların miqdarı portveynlər üçün yol verilən hədd daxilində olmuş və maksimum 

halında 1,1 q/dm3 Merlo şərab materialında olmuş, digər nümunələrdə isə 0,32-0,41 q/dm3 arasında 

olmuşdur. Şərab nümunələrində şəkərlik kondisiyaya uyğun olaraq 12,5-13,2 q/dm3-ə yaxın olmuş, 

kəskin kənara çıxmalar müşahidə olunmamuşdur.Nümunələrdə sulfit turşusunun ümumi və sərbəst 

miqdarı yol verilən hədd daxilində olmuşdur. Ümumi SO2-nin miqdarı 45-55 mq/dm3, onun sərbəst 

forması isə 11-21 mq/dm3 təşkil etmişdir.Quru maddələrin miqdarı 24,7-29,1 q/dm3, mineral 

maddələrin miqdarı 2,57-2,83 q/dm3 təşkil etmişdir.Şərab çeşidlərində fenol birləşmələrinin miqdarı 

1,6-2,1 mq/dm3, antosianların miqdarı 240-630 mq/dm3 arasında dəyişmişdir. 

Şərab nümunələrinin orqanoleptik təhlili aparılmışdır. Təhlil 7 nəfər dequstatorun iştirakı ilə 

20 bal və 4 meyar üzrə yerinə yetirilmişdir (cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1.Şərab nümunələrinin orqanoleptik qiymətləndirilməsinin nəticələri 

Orqanoleptik göstəricilər 

Üzüm sortları 

Merlo  Şiraz  
Kaberne-

Sovinyon 
Karignan  Pino nuar 

Rəng 2 2 2 2 2 

Şəffaflıq 2 1 2 1 1 

Buket 4 3 4 3 4 

Dad və ümumi baxış 10 10 11 10 10 

Ümumu bal 18 16 19 16 17 

 

Göründüyü kimi, şərabların rəngi 2 mümkün baldan maksimum, yəni 2 balla 

qiymətləndirilmişdir. Şəffaflığa gəldikdə isə Merlo və Kaberne-Sovinyon sortları daha yüksək, yəni 

2 bal aldıqları halda, Şiraz, Karignan və Pino nuar sortları isə ən aşağı, başqa sözlə 1 balla 

qiymətləndirilmişlər. Şərab nümunələrinin buketi Şiraz və Karignan üzüm sortları istisna olunmaqla 

(3 bal), digərləri maksimum 4 balla qiymətləndirilmişlər. Yekun nəticədə Kaberne-Sovinyon 20 

mümkün baldan 19 bal, Merlo 18 bal, Pino nuar 17 bal, digər iki sort isə 16 bala layiq görülmüşlər. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПОРТВЕЙНА ИЗ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ  

СОРТОВ ВИНОГРАДА 

 

Цель работы - изучить интродуцированные сорта винограда с целью получения 

портвейна, разработать методику оценки производства и качества вин. 

Содержание алкоголя в образцах вина колебалось в пределах 17,8-18,2% об.. При 

креплении, проведенном для достижения необходимой кондиции, в основном были получены 

равные уровни алкоголя. Титруемая кислотность образцов составляла 5,4-8,3 г/дм3, а pH 

составлял 2,80-3,25. Количество летучих кислот было в пределах допустимого диапазона для 

портвейна и составляло максимум 1,1 г/дм3 в виноматериале Мерло, а в других образца оно 

составляло 0,32-0,41 г/дм3. 

Ключевые слова: сорт винограда, интродукция, вино, портвейн, сок. 

 

 

SUMMARY  

 

THE PRODUCTION OF PORT WINE FROM THE INTRODUCED KINDS OF GRAPES 

 

The goal of work is to research the introduced kinds of grapes in the direction of prepearing the 

port wine and prepearing the quality of evolution methods. 

In the examples of wine the quantity of alcohol has hesitated between 17,8-18,2% (percent). In 

the darkening it was achieved to equal levels of alcohol for conditioning.  

In the examples vibrating acidity was between 5,4-8,3 q/dm3, the number of pH is between 

2,80-3,25. The amount of voladile acids was within the allowable limit and at maximum 1,1 q/dm3 

was made of Merlo material, in other examples it was between 0,32-0,41 q/dm3.  

Key words: kinds of grapes, introduction, wine, port wine, juice. 
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XÜLASƏ 

 

Qırmızı şərablar alınmasında istifadə olunan müasir üsullardan biri də termovinifikasiyadır. 

Mənası “qızdırılmaqla şərabçılıq” deməkdir. Kaqor üçün şərab materialı alınması məqsədilə 

termovinifikasiya prosesinin tədqiqini aparmışıq. Məlum olmuşdur ki, bütün təcrübə nümunələri 

nəzarətlə müqayisədə fenol və rəng maddələrinin daha yüksək miqdarına malikdir. Istinin təsiri ilə 

gilənin bərk hissələri daha tez maserasiyaya uğrayaraq, toxumalar yumşalır və fenol birləşmələri 

məhlula keçir. Lakin nisbətən uzun müddətli (4 saat) isti işlənmə dadda kəskin karamelləşmə tonu ilə 

müşahidə olunmuş və özündən əvvəlki variantdan 0,2 bal aşağı qiymətləndirilmişdir. Keyfiyyət 

baxımından daha yaxşı qiymətləndirilən ikinci variant (3 saat) 8,7 bala layiq görülmüşdür. 

Açar sözlər: üzüm, şirə, əzinti, spirt, temperatur 

 

Qırmızı şərablar alınmasında istifadə olunan müasir üsullardan biri də termovinifikasiyadır. 

Mənası “qızdırılmaqla şərabçılıq” deməkdir. Hələ qədim yunanlar və romalılar əzilmiş üzümün 

qazanlarda qızdırılmasını aparırdılar. Nəticədə intensiv rənglənmiş və şəkərlərin yüksək miqdarına 

(tədrici buxarlanma hesabına) malik olan şirə alınırdı. Bu isə xəstəliklərə dayanıqlı şərablar 

alınmasına imkan verirdi. 

Çoxsaylı tədqiqatlara əsaslanaraq əzintinin qızdırılması 3 rejimdə 550C, 650C və 750C-də 

aparılmışdır. Qızdırma rejiminin tərkibə təsirini aydınlaşdırmaq üçün əzinti qızdırıldığı müddətdə 

əlavə təsirsiz əzintidə saxlanmışdır. Göründüyü kimi fenol və azotlu birləşmələrin miqdarına və 

orqanoleptik keyfiyyətinə görə 3-cü variant (650C) daha optimal tərkibə malik olmuşdur. 

Orqanoleptik təhlil zamanı həmin variant nəzarətdən 0,2 bal yüksək qiymətləndirilmişdir. Bundan 

yüksək temperaturda qızdırma isə orqanoleptik keyfiyyətin aşağı düşməsi ilə nəticələnmiş, həmin 

variant nəzarətlə müqayisədə 0,1 bal aşağı qiymət almışdır. 

Tədqiqatlar göstərirlər ki, üzüm əzintisinin termiki işlənməsi üzümün pektolitik ferment 

preparatlarının fəallığını gücləndirir. Nəticədə şərab material-larının bəzi nümunələri üzrə daha 

yaxşı durulma müşahidə olunur. Bu halda həmçinin oksidazlar fəallaşır. 75-800C-də hər iki ferment 

inaktivasiya olunur; oksidləşmə və pektoliz prosesləri aradan qalxır. Bu isə cavan şərab materialının 

durulma prosesinə mənfi təsir göstərir.  

Ekstraksiya mürəkkəb proses olub, bir-biri ilə əlaqəli 3 mərhələni əhatə edir: birinci – axımlı 

diffuziya, başqa sözlə – maddələrin toxumalardan üst səthə keçməsi, ikinci – üst səthdən sərhədə 

keçməsi; üçüncü – maddələrin sərhəd təbəqəsindən maye fazaya keçməsi. 

Ekstraksiya prosesi çoxlu təbii və texnoloji amillərdən asılıdır. Təbii amillərə xammalın sort 

xüsusiyyətləri və keyfiyyəti başqa sözlə üzümün mexaniki tərkibi (və xüsusilə də gilə qabığının), 

həmçinin onun biokimyəvi tərkibi aiddir. Bu amil üzümün sort xüsusiyyəti yetişdirildiyi şərait və 

digər ekoloji və aqrotexniki şərtlərlə müəyyən olunur. 

Texnoloji amillərə mexaniki, fiziki və kimyəvi təsirləri - üzüm giləsinin xırdalanma dərəcəsi, 

qızdırmanın temperaturu və davametmə müddəti, qarışdırma, sulfitləşdirmə və s. aid edə bilərik. 

Isti işlənmə müddətinin müəyyən olunmasında şirə və spirtləşdirilmiş materialda olan fenol 

birləşmələrinin miqdarı həlledici rola malikdir (cədvəl 1). 
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Cədvəl 1. İsti işlənmə müddətinin tədqiqi 

Tərkib göstəriciləri İsti işlənmə, saat Nəzarət 

2 3 4 

Spirtləmədən əvvəl 

Şəkərin kütlə payı, q/ 100 sm 3 21,0 21,0 21,0 21,0 

Titrləşən turşular, q/dm3 6,5 6,5 6,5 6,5 

Fenol birləşmələri, mq/dm3 3000 3100 3270 2700 

Rəng maddələri, mq/dm3 550 710 780 490 

Orqanoleptik qiymət, bal 7,9 8,3 8,2 7,7 

Spirtlənmədən sonra 

Şəkərlərin kütlə qatılığı, q/100 sm3 20,2 20,2 20,2 20,2 

Titrləşən turşular, q/dm3 6,4 6,4 6,4 6,4 

Fenol birləşmələri, mq/dm3 2260 2340 2470 1870 

Rəng maddələri, mq/dm3 430 570 620 310 

Orqanoleptik qiymət, bal 8,1 8,7 8,5 7,9 

 

Göründüyü kimi bütün təcrübə nümunələri nəzarətlə müqayisədə fenol və rəng maddələrinin 

daha yüksək miqdarına malikdir. Istinin təsiri ilə gilənin bərk hissələri daha tez maserasiyaya 

uğrayaraq, toxumalar yumşalır və fenol birləşmələri məhlula keçir. Lakin nisbətən uzun müddətli (4 

saat) isti işlənmə dadda kəskin karamelləşmə tonu ilə müşahidə olunmuş və özündən əvvəlki 

variantdan 0,2 bal aşağı qiymətləndirilmişdir. Keyfiyyət baxımından daha yaxşı qiymətləndirilən 

ikinci variant (3 saat) 8,7 bala layiq görülmüşdür. 

Beləliklə, şirə qızdırılmadan sonra xeyli rəng intensivliyinə və kifayət qədər yüksək miqdarda 

antosianlara malik olur və bu sıxılmada daha çox arta bilir (masserasiyasız qıcqırmada). Lakin 

qıcqırma başlandıqdan sonra onların miqdarının fasiləsiz azalması nəzərə çarpmaqla, demək olar ki, 

qıcqıran şəkərin yox olmasına qədər davam edir. Burada çox mexanizmlər təsir edə bilir: 

antosianların çökməsi antosianozidlərin hidrolizindən sonra gedən konvensasiya nəticəsində 

qızdırmada baş verir. Eyni zamanda antosianların zülallarla birləşməsi gedir, qeyri-stabil rəng 

birləşmələrinin davamsız maddələr əmələ gəlməklə bərpası, yaxud onların mayalarla tutulması baş 

verir. 

İsti işlənmə şərab materialının fiziki-kimyəvi və orqanoleptik xüsusiyyətlərində bu və ya digər 

dərəcədə əks olunmuşdur.  

Əzintini qızdırdıqda onda şərab turşusunun miqdarının iki dəfəyə yaxın, alma turşusunun isə 

az miqdarda yüksəlməsi müşahidə olunmuşdur. Qızdırma temperaturu yüksəldikcə diffuziya da bir 

o qədər artmış olur. Buna oxşar vəziyyət əsas kationlarla da əlaqədar müşahidə olunur.  

Müşahidələr göstərir ki, qicqirmanin gedişində şərab və alma turşusunun miqdarının azalması 

aşağıdakı kimi baş verir. Əzintidə qıcqırtma zamanı (qırmızı üsulla-nəzarət) şərab turşusunun 

qatılığı ikinci günə qədər yüksəlir, sonra qıcqırmanın sonuna qədər azalma gedir. Kaliumun miqdarı 

qıcqırmanın qurtarma anında maksimum qiymətə çatır. Şübhəsiz bu ona dəlalət edir ki, qabıqda 

yerləşən şərab turşusu qıcqırmanın başlanğıcında kaliumla eyni vaxtda şirəyə diffuziya edir. Spirtin 

əmələ gəlməsi ilə kalisium tartrat çökür, lakin kalium bitartratın (şərab daşı) çökməsi yalnız 

qıcqırmanın sonunda baş verir.  
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РЕЗЮМЕ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВАНИЕ МЕЗГИ ДЛЯ КАГОРА 

 

Одним из современных методов производства красных вин является термовинфикасия, 

что означает «виноделие с подогревом». Мы провели исследование процесса 

термовинфикации с целью получения виноматериала для кагора. Было выявлено, что все 

экспериментальные образцы по сравнению с контрольными, имели более высокие уровни 

фенольных и красящих веществ. Под действием тепла, твердые части ягоды винограда 

быстрее подвергаясь мацерации, ткани размягчаются и фенольные соединения переходят в 

раствор. Однако, относительно продолжительная (4 часа) тепловая обработка привела к 

резкому карамельному тоном во вкусе и была оценена на 0,2 балла ниже, чем его 

предшествующий вариант. Второй вариант (3 часа) был выше оценен по качеству, получил 

8,7 балла. 

Ключевые слова: виноград, сок, мезга, спирт, температура 

 

 

SUMMARY 

 

THE RESEARCH OF HOT PROCESSING OF THE CRUMB FOR KAGOR 

 

One of the methods of making red wine is thermovinication. It means “winemaking by 

heating”. For Kagor we have researched thermovinification process for getting wine materials. It 

was revealed that all experimentation examples have a higher amount of phenol and color items 

than under control. Under the influence of heat the solid parts of seed are macerated, the seeds are 

soften and phenol combinations turns into a solution. But relatively after a long – term (4 hours) hot 

processing is observed shoerp caramelization tone in its flavor and was evaluated 0,2 score below 

before its variant. For its quality the second variant (3hors) which is better rated was honored 8,7 

score. 

Key words: grape, juice, crumb, alcohol, temperature.  
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XÜLASƏ 

 

Çəhrayı şərabların meydana gəlməsi, istifadə olunan üzüm sortları və dünyada mövcud olan 

fərqli istehsal üsulları haqqında məlumat verilmiş, metodika və tədqiqat obyekti göstərilmişdir. 

Məlum olmuşdur ki, yerli Mədrəsə üzüm sortunun becərilmə şəraiti hazırlanan çəhrayı şərab 

nümunələrinin tərkib və keyfiyyətinə təsir edir. Dəniz səviyyəsindən üç fərqli yüksəklikdə eyni 

texnologiya ilə hazırlanan şərab nümunələrinin müqayisəli təhlili onların rəng intensivliyi və əsas 

tərkib göstəriciləri baxımından fərqli oduğunu göstərmişdir. 

Açar sözlər: üzüm, şirə, şərab, spirt, şəkər, fenol birləşmələri 

 

Çəhrayı şərablar hazırlanma texnologiyası qırmızı və ağ şərablar arasındakı açıq-çəhrayı 

rəngli “Roze” adlandırılan şərablardır. Almanların Schillerwein, Rotling və Kratzer adını verdikləri 

çəhrayı şərab Fransada Rose, Win Rose və Clairet adları ilə tanınır. Bu şərablar qırmızı üzümlərin 

rəngsiz ya da az rəngli şirələrindən alınır. 

Çəhrayı şərabların çox qədim illərdə qırmızı şərabların duruldulması ilə kəşf edildiyi və 

Yunanıstanda ərsəyə gəldiyi bildirilir. Ilk çəhrayı şərab istehsalının Fransanın Tabel, Loire və 

Provans bölgələrində həyata keçirildiyi bildirilir. Sonralar İtaliya və digər regionlarda da çəhrayı 

şərab istehsalına başlanmışdır.  

Şərabçılıq sənətində şərabın mənbəyinin müəyyən edilməsi lazım gəldikdə şərabdakı kimyəvi 

birləşmələr və onlar arasındakı fərqlilik çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şərab həm üzvi, həm də 

qeyri-üzvi maddələrin olduğu və onların bir sıra dəyişə bilən faktorlarla təsirləndiyi kompleks bir 

qarışıqdır. Bu faktorlar üzümlükdən başlayaraq doldurulmaya qədər davam edir. Bunlara torpaq, 

iqlim, becərilmə texnologiyası və texnoloji işləmələr aiddir. 

Çəhrayı şərablar istehsalında istifadə olunan üzüm sortları və şərab hazırlanmaq üçün tətbiq 

olunan texnologiyaların fərqliliyi baxımından bu şərabların tanınması olduqca çətindir. Bu 

baxımdan çəhrayı şərabların tanınmasında istifadə olunan yeganə meyar onun rəngidir. Qabıq və 

toxumun şirə ilə təmasda olduğu maserasiya müddəti, temperatur və kükürdlə işləmə bu tip 

şərablarda fenollu birləşmələrin ekstraskiyasını və dolayısı ilə onun rəngini müəyyən etməkdədir.  

Çəhrayı şərabların istehsal texnologiyası ağ şərablar istehsalı ilə oxşar olub, fərq yalnız 

başlanğıc mərhələdədir. Çəhrayı şərablar istehsalının əsas üsulları ikidir: birbaşa sıxılma və 

saxlanma. Birinci halda tünd üzüm sıxılır, qabıqdan şirə çox tezliklə ayrılır. O, yalnız yüngül 

rənglənir və ondan alınan şərab açıq-çəhrayı rəng alır. Bu texnologiya ilə alınan şərabı bəzən boz 

adlandırırlar. 

İkinci halda tünd rəngli üzümün şirəsi yenə qabıqda saxlanır. Əgər qırmızı şərab istehsalı 

üçün olarsa, şirə şərabla təqribən bir həftə fermentləşdirilir, lakin çəhrayı şərablar almaq üçün 

əzintidə 3 saata yaxın saxlamaq kifayət edir. Bu üsul şərabın daha dolğun çalarlı və dadlı alınmasını 

təmin edir. 

Yüksək keyfiyyətlı şərablar hazırlamaq üçün çox vaxt yaramayan, az yayılmış üsul – qısa 

müddətli saxlanmadır: gilələr öz ağırlıqları hesabına əzilir və şərab bundan hazırlanır, yəni yüngül 

şəkildə qabıqdan çəhrayı rəng almış şirədən. 

Aşağıdakı üç üsuldan da istifadə oluna bilər. Bunlar şirənin “şərti ağ” üzüm qabığında 

saxlanması, ağ üzüm giləsindən alınan şirənin qırmızı əzintidə saxlanması və qırmızı şərabla ağın – 

şampan hazırlanmaq üçün qarışdırılması. Çəhrayı şərablar hazırlandıqda şirənin əzintidən ayrılma 

anının düzgün müəyyən edilməsi vacibdir. Odur ki, ilkin xammaldan hazırlanan içkinin rəng və 
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dadından asılı olaraq saxlanma müddəti ciddi seçilir və nəzarətdə saxlanır. Bu, sadə iş olmayıb, 

böyük təcrübə və maliyyə vəsaiti tələb edir. 

Dünyanın ən yaxşı süfrə şərabı istehsalçılarından olan Kaliforniyada çəhrayı süfrə şərabları 

istehsalı üçün Kaberne-Sovinyon, Barbera, Gamay, Petite-Sira, Rubj Kabernet, Pinot Noir, 

Zinfandel sortları tövsiyə olunur. Bu üzüm sortlarının məhsulu əzilir, qısa müddətdə maserasiya 

edilir və sonra sıxılmaqla çəhrayı rəngli şirə əldə edilir. Əzilmiş Qırmızı üzüm maserasiya 

edilmədən sıxılarsa üzüm sortları üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətlər azalır. Keyfiyyətli çəhrayı 

şərabların Grenache və Gamay Qırmızı üzüm sortlarından alındığı bildirilir.  

Ölkəmizdə istehsal olunan şərabların əsas kütləsini qırmızı və ağ şərablar təşkil edir. Bu 

baxımdan çəhrayı şərablar demək olar ki, az miqdarda istehsal olunur. Əslində düzgün hazırlanan 

çəhrayı şərab xoşagələn rəngi və asan həzmə gediciliyi ilə istehsalı artırılmalı olan bir şərab tipidir.  

Çəhrayı şərab istehsalında açıq qırmızı rəngli üzüm sortlarından istifadə olunmasına üstünlük 

verilir. Bəzən birdən artıq qırmızı üzüm sortundan istifadə olunmaqla da çəhrayı şərablar 

hazırlanmaqdadır.  

Göründüyü kimi çəhrayı şərablar istehsalına yerli şərait, üzüm sortları, üzümün tərkibi, fenol 

birləşmələri və s. əsaslı təsir göstərir. Bizim şəraitdə bu məsələlərin araşdırılmaması çəhrayı 

şərabların texnologiyasının təkmilləşdirilməsinə ləngidici təsirini göstərir. 

Tədqiqatın məqsədi - yerli şəraitdə becərilən üzüm sortlarından istifadə edilməklə çəhrayı 

şərabların texnologiyasının təkmilləşdirilməsidir. 

Tədqiqat obyekti kimi ağ və qırmızı üzüm sortları, onlardan alınan şirə, şərab materialı, 

şərablar, mayalar, durulducu vasitələr və s. götürülür.  

Üzüm, şirə, əzinti və şərab materialının kimyəvi tərkibinin əsas komponentləri fəaliyyətdə 

olan QOST-lara, uyğun metodikalara, həmçinin ETÜ və Şİ “Maqaraç”-ın metodikalarına əsasən 

təyin edilir.  

Məlum olmuşdur ki, becərildiyi şərait üzümün tərkib və keyfiyyətinə əsaslı təsir göstərir. 

Gəncə bölgəsinin dəniz səviyyəsindən fərqli yüksəklərində yetişdirilən Mədrəsə üzüm sortundan 

alınan çəhrayı şərablarda titrləşən turşuların miqdarı Göygöl, Gəncə və Samux ərazilərində 

ardıcıllıqla 6,6 q/l, 6,4 q/l və 6,0 q/l; pH isə uyğun olaraq 3,31, 3,42 və 3,27 təşkil etmişdir. 

Məlumdur ki, turşuluq şəraba təzəlik verməklə, onun dadına və rənginə əsaslı şəkildə təsir göstərir. 

Quru maddələr, uçucu olan maddələrin ayrılmasından sonra şərabda qalan maddələrdir. Onun 

miqdarı Göygöldə 15,3 q/, Gəncədə 15,9 q/l və Samuxda 16,2q/ olmuşdur.  

Şərabın antioksidant və antimikrob xüsusiyyətlərinin formalaşmasında sulfit anhidridinin 

mühüm rolu vardır. SO2 şərabda olan sərbəst radikallarla birləşmələr əmələ gətirərək onların 

oksidləşməsini önləmiş olur. Ziyanlı mikroorqanizmlər SO2, xüsusilə də onun sərbəst forması olan 

şəraitdə inkişaf edə bilmir. Təcrübə şərab nümunələrində bu baxımdan SO2-nin miqdarı əhəmiyyətə 

malikdir. Nümunələrdə ümumi SO2-nin miqdarı 49-62 mq/l, sərbəst SO2 isə 6,0-11,4 mq/l arasında 

dəyişilmişdir. Qeyd olunan interval təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərdən yol verilən hədlərdir. Tərkibinin 

ən mühüm göstəricilərindən olan, rəng və dada əsaslı təsir göstərən fenol birləşmələrini xüsusi qeyd 

etmək lazımdır. Məlum olmuşdur ki, ümumi fenol birləşmələrinin miqdarı Göygöldə 56,42 mq/l, 

Gəncədə 67,76 mq/l təşkil etmişdir. Göygöldə becərilən Mədrəsə üzüm sortundan alınan şirədə rəng 

sıxlığı və rəng intensivliyi uyğun olaraq 2,356 və 0,76, Gəncədə 1,454 və 0,72, Samuxda isə 1,211 

və 0,90 təşkil etmişdir. 
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SUMMARY 

 

RESEARCH OF ROSE WINE TECHNOLOGY 

 

Information was provided on the formation of rose wines, grape varieties used and different 

production methods available in the world, and methodology and object of research were explained. It 

was found that the growing conditions of the local Madrasa grape variety affect the composition and 

quality of the prepared rose wine samples. A comparative analysis of wine samples made with the 

same technology at three different altitudes showed that they differed in terms of color intensity and 

key constituents. 

Keywords: grape, juice, wine, alcohol, sugar, phenolic compounds. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОЗОВОГО ВИНА 

 

Была предоставлена информация о формировании розовых вин, используемых сортах 

винограда и различных доступных в мире методах производства, методологии и объекте 

исследования. Выяснилось, что условия выращивания местного сорта винограда Мадраса 

влияют на состав и качество приготовленных образцов розового вина. Сравнительный анализ 

образцов вин, изготовленных по одной и той же технологии на трех разных высотах, показал, 

что они различаются по интенсивности цвета и ключевым составляющим компонентам. 

Ключевые слова: виноград, сок, вино, спирт, сахар, фенольные соединения. 
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Giriş. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) verdiyi məlumata görə hazırda 

dünyada hər 9 nəfərdən biri ərzaq qıtlığından əziyyət çəkir və lazımı qədər qidalanmır. 

Hesablamalara görə 2050-ci ildə bütün dünya üzrə ərzaq istehsalının artırılması zərurəti yaranacaq 

və hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə müvafiq istehsal həcminin 2 dəfə artırılması zəruri olacaqdır 

Bu baxımdan aclıqdan əziyyət çəkən insanları qidalandırmaq üçün qlobal ərzaq və kənd təsərrüfatı 

sisteminin əsaslı şəkildə dəyişdirilməsi tələb olunur. Buna görə də mövcud əkin sahələrindən və 

aqroiqlim ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və 

keyfiyyətli məhsul əldə etmək məqsədilə yeni məhsuldar sortların yaradılması, əkinə yararlı torpaq 

sahələrinin genişləndirilməsi və ya vahid torpaq sahəsindən səmərəli istifadə etməklə bir ildə iki 

məhsul əldə etmək günün aktual məsələlərindən hesab olunur [1]. 

Cəmiyyətin inkişafında torpağın, aqroiqlim ehtiyatlarının rolu və əhəmiyyəti olduqca 

böyükdür. Buna görə də torpaqdan və aqroiqlim ehtiyatlarından elə səmərəli istifadə etmək lazımdır 

ki, cəmiyyətin inkişaf etməsi üçün zəruri olan nemətləri istehsal etmək mümkün olsun. Son illərdə 

respublikada aqrar sahədə aparılan islahat torpaqdan səmərəli istifadə olunmasını və torpaq 

münbitliyinin qorunub saxlanmasını günün vacib problemi kimi qarşıya qoyur.  

Konkret aqroekoloji şəraitə uyğun becərmə üsulunun seçilməsi və tətbiqi torpaqla bağlı bir 

sıra problemləri aradan götürdüyü halda, uyğun olmayan becərmə torpaq strukturunun pozulmasına, 

eroziyanın sürətlənməsinə, üzvi maddənin və münbitliyin azalmasına, karbon və su dövranının 

pozulmasına, eləcə də, bitkinin qidalanma rejiminin pozulması kimi arzuolunmayan proseslərə 

səbəb olur [6].  

Bu problemlərin həllində kövşənlik əkinlərin rolu danılmazdır. Belə ki, torpaqdan və Günəş 

enerjisindən maksimum səmərəli istifadə etmək məqsədilə, vahid sahədən bir ildə iki dəfə məhsul 

götürülması üçün dənli və dənli–paxlalı bitkilərin tez yetişən sortların seçilməsi, tədqiq olunan 

aqrotexniki tədbirlərə düzgün əməl etməklə torpağın su-fiziki xasələrini, qida maddələrinin 

balansını və münbitliyinin qorunub saxlanması məqsədilə mütərəqqi becərmə texnologiyalarının 

işlənməsi və tədqiq edilməsi zəruridir. Bu heyvandarlıqda yem istehsalının artırılmasına və bu 

sahənin inkişaf etdirilməsinə,əkin sahələrinin genişləndirilməsinə səbəb olmuşdur. 

Çoxillik məlumatlar sübut edir ki, Azərbaycan respublikasının düzənlik və dağətəyi 

rayonlarında fəal temperaturun cəmi 4000-4500C0-dən çoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı 

Arazboyu düzənliyin şərq hissəsində bu göstərici 5000C0-yə çatır. Buna görədə qeyd etmək 

lazımdır ki, öz torpaq-iqlim şəraitinə görə tarla yem bitkilərinin, xüsusən də paxlalı və dənli yem 

bitkilərinin yetişdirilməsi onlardan yüksək məhsul götürülməsi cəhətdən respublikamız çox əlverişli 

ölkə hesab olunur. 

Qarışıq əkinlərdə komponentlərin yetişmə müddəti biri-birinə uyğun gəldikdə onlardan daha 

çox səmərə götürülür.Məsələn: qarğıdalı bitkisində dənin süd-mum yetişmə fazasında soyada paxla 

əmələ gəlməyə başlayır və onların qarışığından alınan yemin keyfiyyəti daha yüksək olur. 

Kövşənlik əkinlərdə becərilən bitkilərin məhsullarının tərkibində yaz və payız əkinlərinə nisbətən 

daha çox zülal toplanır, bu da yemin daha yüksək keyfiyyətli olmasını göstərir [2; 5]. 

Tədqiqatın aktuallığı və məqsədi: Respublikamızda əkinə yararlı torpaqların məhdud olması 

bir ildə eyni sahədən iki dəfə məhsul alınmasını zəruri edir və bunun üçün bölgədə əlverişli torpaq-

iqlim şəraiti mövcuddur. Torpaqdan və Günəş enerjisindən maksimum səmərəli istifadə etmək 

məqsədilə, vahid sahədən bir ildə iki dəfə məhsul götürülması üçün dənli və dənli–paxlalı bitkilərin 
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tez yetişən sortların seçilməsi, tədqiq olunan aqrotexniki tədbirlərə düzgün əməl etməklə torpağın 

su-fiziki xasələrini, qida maddələrinin balansını və münbitliyinin qorunub saxlanması məqsədilə 

mütərəqqi becərmə texnologiyalarının işlənməsi və tədqiq edilməsi zəruridir. Bu heyvandarlıqda 

yem istehsalının artırılmasına və bu sahənin inkişaf etdirilməsinə, əkin sahələrindən səmərəli 

istifadəyə səbəb olmuşdur. 

Təhlil. Qarabağ bölgəsinin aşağı hissəsində Ağcabədi rayonun Hindarx bələdiyyəsinin 

qədimdən suvarılan boz-çəmən torpaqlarında suvarma saylarının və gübrə normalarının optimal 

miqdarda tətbiqinin kövşənlikdə qarışıq becərilən bitkilərdən yüksək və keyfiyyətli məhsul əldə 

etməklə, yaşıl yem kütləsində zülalın miqdarının artırılması ilə yanaşı torpaq münbitliyinin 

qorunması yolları tərəfimizdən öyrənilmişdir. Bu da öz növbəsində ərzaq təhlükəsizliyi probleminin 

həllində kövşənlik əkinlərin əhəmiyyətini bir daha sübut edir. 

Kövşənlikdə becərilən qarışıq əkinlərə əsas bitkilərdən fərqli olaraq əlavə sahə tələb olunmur. 

Onlar buğda, arpa, vələmir əkilən sahələrdə biçindən sonra becərilir. Tədqiqatlar sübut edir ki, əgər 

ümumi əkin sahəsinin 15-20%-ni paxlalılarla dənlilərin qarışığı əkilərsə, onda hər il belə 

qarışıqların hesabına əlavə olaraq 600 min ton yaşıl kütlə və ya 120 min ton yem vahidi götürmək 

olar. Birillik paxlalı bitkilərin dənli bitkilərlə qarışığı həm növbəli əkinlərin əsas, həmdə aralıq 

tarlalarında əkmək sərfəlidir. 

Qarışıq becərilən bitkilərdən yüksək məhsul almaq məqsədilə tətbiq olunan mühüm 

aqrotexniki tədbirlərdən biri də qida şəraitinin tələb olunan miqdarda təmin edilməsinin elmi 

əsaslarla öyrənilməsidir. Buna görə də qarışıq becərilən bitkilərdən yüksək məhsul alınmasında üzvi 

və mineral gübrələrdən səmərəli istifadə olunması əsas rol oynayır. Becərilən bitkilərin bioloji 

xüsusiyyətlərini, torpağın qida maddələri ilə təmin olunma dərəcələrini nəzərə alaraq üzvi və 

mineral gübrə normalarının tətbiq olunmuşdur [2; 3; 4]. 

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 4 dəfə vegetasiya suvarması 

(4200 m3) zəminində gübrəsiz nəzarət variantında qarışıq əkinin məhsuldarlığı 372 s/ha olduğu 

halda, mineral və üzvi mineral gübrələrin təsiri ilə məhsuldarlıq artaraq 447 s/ha ilə 627 s/ha 

arasında dəyişmişdir.  

Mineral və üzvi mineral gübrə tətbiq etdikdə də məhsuldarlıq xeyli artdığı göründü. Belə ki, 

peyin10t/ha+N70P125K90 verilmiş variantda 627 s/ha yaşıl kütlə məhsulu alınmışdır. Bu da gübrəsiz 

nəzarət variantına nisbətən 255 s/ha və ya 60% artım deməkdir. Tədqiqatın yekununda aparılan 

riyazi hesablamalar təcrübənin dəqiqliyini sübut edir. Gübrə hesabına alınan E s/ha göstəricisindən 

dəfələrlə yüksəkdir. Tədqiqatın nəticələri əsasında deyə bilərik ki, qarğıdalı ilə soyanın birgə səpini 

zamanı yüksək yaşıl kütlə məhsulu almaq üçün optimal suvarma və gübrə normaları müəyyən 

olunmuşdur. 

Tədqiqat zamanı məlum oldu ki, kövşənlik əkində nəinki məhsuldarlıq artır, bununla bərabər 

torpağın su-fiziki xüsusiyyətləri, strukturu, fitosanitar vəziyəti yaxşılaşır. Bu da öz növbəsində 

torpaq münbitliyinin bərasına səbəb olur. Məhsul yğıldıqdan sonra torpaqda kifayət qədər kök –

kövşən qalıqları qalır ki, bu da torpaqda çürüyərək üzvi-bioloji maddələrin əmələ gəlməsinə, 

mikroorqanizmlərin qidalanmasına, mikrobioloji proseslərin fəallaşmasına səbəb olur. Nəticədə 

torpaq biotası fəallaşır və torpağın strukturu, su-fiziki xüsusiyyətləri yaxşılaşır. 

Müşahidələr göstərir ki, kövşənlik əkinlərdən sonra alaq bitkiləri, zərərvercilər və 

xəstəliktörədicilər əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Bu da torpağın fitosanitar vəziyətini yaxşılaşdırır. 

Belə ki, kövşənlik əkin zamanı yay və payızlıq alaq bitkiləri üçün əlverişli şərait yaranır, onlar 

cücərir, ancaq vegetasiya müddətini tam başa çatdırmamış yaşıl külə kimi biçilərək yem kimi 

tədarük edilir. Nəticədə alaq bitkiləri toxumlayıb ətraf mühitə səpələnə bilmir və torpaqda miqdarı 

azalır. 

Nəticə. Tədqiqat nəticəsində məlum oldu ki, torpaqdan və aqroiqlim ehtiyatlarından səmərəli 

istifadə etməklə vahid sahədən bir ildə iki dəfə məhsul əldə etməklə ərzaq qıtlığını aradan 

qaldırmaqla yanaşı torpaq münbitliyinin qorunması mümkündür. 

Açar sözlər: Üzvi və mineral gübrə, torpaq, kövşən əkinləri, qarışıq səpin, yaşıl kütlə, 

məhsuldarlıq, torpaq münbitliyi 
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SUMMARY 

 

THE ROLE OF STUBBLE-FİELD CROPS BY SOLVING FOOD SECURITY 

PROBLEMS 

 

The importance of stubble-field crops, the ways to increase crop production through efficient 

use of land and agro climatic resources and the issues of soil fertility restoration were commented in 

the article. 

The productivity has increased significantly by applying mineral and organic mineral 

fertilizers together. Thus, manure was obtained from 627 s/ha of green mass product in the given 

variant (10t/ha+N70P125K90). This is an increase of 255 s/ha compared to the fertilizer-free control 

section.  

The observations show that along with productivity, the optimal application of mineral and 

organic mineral fertilizers in stubble-field crops improved the water-physical properties, structure 

and phyto sanitary condition of the soil. 

As the result of research showed that by the efficient use of land and agro climatic resources 

and by obtaining products from a single area twice a year, in addition to eliminating food shortages, 

it is possible to maintain soil fertility. 

Keywords: organic and mineral fertilizers, soil, stubble-field crops, mixed sowing, green 

mass, productivity, soil fertility 

 

РЕЗЮМЕ 

 

РОЛЬ ЖВАЧНЫХ КУЛЬТУР В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассматриваются значение жвачных культур, способы увеличения 

урожайности за счет эффективного использования земельных и агроклиматических ресурсов, 

прокомментированы вопросы восстановления плодородия почв. 

Совместное внесение минеральных и органических минеральных удобрений 

значительно повысило урожайность. Таким образом, при данном варианте навоза- 10 т / га 

+N70P125K90 получено 627 ц / га зеленой массы. Это на 255 ц / га больше по сравнению с 

вариантом обработки без удобрений. 
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Наблюдения показывают, что оптимальное внесение норм минеральных и 

органических минеральных удобрений в посевы жвачных культур наряду с урожайностью 

улучшает водно-физические свойства, структуру и фитосанитарное состояние почвы. 

Исследование показало, что за счет эффективного использования земельных и 

агроклиматических ресурсов можно поддерживать плодородие почвы, устраняя при этом 

нехватку продовольствия, выращивая урожай на одной территории дважды в год. 

Ключевые слова: Органические и минеральные удобрения, почва, жвачные культуры, 

смешанный посев, зеленая масса, урожайность, плодородие почвы. 
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ƏHALİNİN ƏRZAQ MƏHSULLARI İLƏ TƏMİNATININ 

YAXŞILAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Hüseynzadə Duxu Mübariz qızı,  

Bakı Biznes Universiteti,  

duxuhuseynzade@gmail.com 

 

XÜLASƏ 

 

Ərzaq məsələsi cəmiyyətin bütün inkişaf mərhələlərində dünya dövlətlərinin qarşısında duran 

mühüm problemlərdən biri olmuşdur. İndiki informasiya və texnologiya əsrində də onun əhəmiyyəti 

azalmamış, əksinə daha da artmışdır. Məqalədə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmin edilməsi, 

bununla əlaqədar yeyinti sənyesinin inkişaf istiqamətləri qeyd edilmişdir. Məqalədə sistemli və 

müqayisəli təhlil, iqtisadi-statistik metodlardan istifadə edilmişdir. 

Acar sözlər: Ərzaq təhlükəsizliyi, aqrar sahə, yeyinti sənayesi, rəqabət, kadr potensialı, 

marketinq . 

 

Ölkədə əhalinin ərzaq məhsulları ilə davamlı və dayanıqlı təmin edilməsi mühüm sosial-

siyasi- iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda bu məhsulların kəmiyyət və keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi mühüm şərtlərdəndir ki, bu da cəmiyyətin sosial-iqtisadi təlükəsizliyinə xüsusi 

təminat verir. Buna görə də hər bir dövlət əhalini keyfiyyətli yeyinti məhsulları ilə təmin etmək 

üçün elmi cəhətdən əsaslandırılmış konsepsiya hazırlayır və bu konsepsiya dövlətin sosial-iqtisadi 

siyasətinin strateji xəttinin əsasını təşkil etməlidir. 

Ölkə iqtisadiyatının inkişafının əsas yüksəliş yolunda sənayeləşmə prosesi xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. İqtisadiyyatın hər tərəfli inkişafı kompleks sahələr üzrə balanslı inkişaf yolu ilə mümkün 

hesab olunur. Dünya təcrübəsində belə hesab olunur ki, iqtisadiyyatın inkişafı bir sahədən asılı 

şəkildə yürüdülərsə böhranlı vəziyyətdə sahələrin idarə olunması prosesinin mümkünlüyünü azaldır. 

  Dünyada baş verən böhranlar iqtisadi təhlükəsizlik, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyi 

problemlərinin cəryan etməsi bu mövzunun aktuallığını ortaya çıxarır. Bugün iqtisadi cəhətdən 

geridə olan bəzi dünya ölkələri timsalında ərzaq təhlükəsizliyi probleminin nə dərəcədə riskli 

olduğunu görə bilərik. Bununla belə ərzaq qıtlığı dövlət təhlükəsizliyinə əsas təhdid ünsürlərdən 

hesab olunmaqdadır. Bu və digər halların baş verməməsi üçün ölkəmizdə əsaslı islahat 

konsepsiyaları işlənib hazırlanmış və sənaye stukturu formalaşdırılırlmışdır. Sənaye parkları, sənaye 

məhəllələrinin əsasının qoyulması, kiçik və orta sahibkarlıq subyeklərinin inkişafının təmin 

olunması imkanlarının yaradılması deyilənlərə misaldır. 

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi” aqrar sektorun inkişafında mühüm rol oynayacaqdir. Sənəd kənd 

təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı həm orta, həm də uzunmüddətli dövrdə strateji inkişaf hədəflərinə 

çatmaq üçün dövlətin ardıcıl mərhələlərlə icra ediləcək aydın yol xəritəsinə malik olduğunu göstərir 

və xarici ölkələrdən ərzaq asılılığının mümkün qədər azaldılmasını nəzərdə tutur.(1) 

Müasir çağda iqtisadiyat inkişaf etdikcə ölkənin yüksəlişi də real müstəviyə keçir. İqtisadi 

inkşaf ölkənin bir sıra təbii sərvətləri hesabına və ya əqli mülkiyyətin inkişaf səviyyəsinə uyğun 

özünü büruzə verməkdədir. Ölkə iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biri də sənaye iqtisadiyatı 

anlayışıdır ki, bu gün istər İEÖ, istərsə də İEOÖ-lər sənaye iqtiadiyyatına xüsusi önəm 

verməkdədirlər. Sənaye iqtisadiyatının əsas, vacib sahələrindən biri yeyinti sənayesidir. Bu sənaye 

sahəsi özü də müstəqil struktur kimi tərkibində bir neçə yrımsahəni birləşdirməkdədir. Bu 

yarımsahələr öz timasalında onlarca yeyinti müəssiələrini təcəssüm ediri ki, bu müəssisələr də 

xammalın başlanğıc və təkrar emalını reallaşdırır. Yeyinti sənayesi ölkənin əsas ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmiantıdır ki, bu səbəbdən də yeyinti müəssisələrinin təşkili hər zamankı kimi 

prioritet olaraq qalır.  

Təbii ki, aqrar-sənaye inteqrasiyası kənd təsərrüfatı sahəsi ilə sənaye sahəsinin qarşılıqlı 



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

630 

 

faydalı əməkdaşlığı sistemidir. Kənd təsərrüfatı sektoru sənayedə istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı 

məhsullarının becərilməsi və emalı maşınları, alət və avadanlıq və s. üçün böyük bazardır. Digər 

tərəfdən, sənayeləşmənin ilkin mərhələsində məhz kənd təsərrüfatı sektoru təkanverici qüvvə kimi 

çıxış edir. Belə ki, kənd təsərrüfatı sektorunda formalaşan investisiya potensialı sənayeləşmənin 

inkişafını təmin edən faktorlardan biridir. Öz növbəsində sənaye sektoru isə kənd təsərrüfatını 

istehsal texnologiyaları ilə təmin etməklə yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatı 

artırmaqla bu sahədə mənfəəti yüksəldir (2).  

Yeyinti sənayesinin vəziyyətinin tədqiqi göstərdi ki, 1999-cu ildən bəri müşahidə olunan 

sabitləşmə tendensiyasına baxmayaraq, yeyinti sənayesi məhsullarının istehsalı üzrə yaranmış 

dinamika davam edərsə, əhalinin əsas ərzaq məhsulları üzrə tələbatı ödənilməyəcək. Yeyinti 

sənayesində istehsalın tənəzzülə uğramasına, əhalinin ərzaqdan orta səviyyədə istifadə etməsi 

zamanı mövcud istehsal güclərindən istifadə etməməsi səbəb olmuşdur. Digər səbəblər təhlil 

edilərkən aydın olur ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalması, ictimai sektorda ərzaq xammalının 

istehsalının azalması, ölkənin daxili ərzaq bazarında idxal məhsullarının əhəmiyyətli rəqabətli 

olmamasıy , rəhbər kadrların bazar iqtisadiyyatı şəraitində işə hazır yeyinti sənayesinin inkişafını 

ləngidir. 

Əhalinin ərzaq məhsullarına tələbtını ödəmək üçün yeyinti sənayesində idarəetmənin 

tənzimlənməsini qeyd edərək, digər mənfi amillərin təsirlərini aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun olardı. 

Birincisi araşdırmalar göstərir ki, hazırda yeyinti sənayesi üçün ərzaq xammalının 

yaradılmasına əhəmiyyətli ehtiyac vardır. 1996-ci ildən bu tərəfə bütün göstəricilər səviyyəsinə görə 

aparılan hesablamalardan aydın olur ki, ət, süd,tərəvəz və meyvələrin əksəriyyəti əhalinin 

təsərrüfatlarında formalaşır. Onların sənaye emalı prosesinə cəlb olunması üçün əhalidən ət, süd, 

tərəvəz və meyvələrin alınması üzrə infrastrukturların inkişafını nəzərdə tutan ərzaq xammalının 

satınalınmasının təşkili proqramının hazırlanması məqsədəuyğundur. Bu cür infrastruktur bilavasitə 

qida sənayesi müəssisələrində yaradıla bilər və ya vasitəçilərlə həyata keçirilə bilər. Tarixən 

yaranmış istehlak kooperasiyası tədarük müəssisələri şəbəkəsinin bu fəaliyyətə cəlb edilməsinin 

mümkünlüyünü öyrənmək məqsədəuyğundur. Əhali arasında ərzaq xammalının tədarük həcminin 

artırılması üçün fyuçers müqavilələrindən, əmtəə kreditlərindən istifadə etmək məqsədəuyğundur. 

İkincisi idxal ərzaq məhsullarının tədricən yerli istehsal məhsulları ilə əvəz edilməsi üçün 

yeyinti sənayesi məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin iki istiqamətdə artırılması proqramı işlənib 

hazırlanmalıdır: 

1. Məhsulun qiymətinin aşağı salınması . 

2.  Keyfiyyətinin artırılması. 

Yeyinti sənayesi müəssisələrinin məhsullarının qiymətinin aşağı salınması üçün müəssisələrin 

texniki və texnoloji cəhətdən yenidən təchiz edilməsi, yeni texnoloji üsluba yanaşma həyata 

keçirməklə, resursa qənaət edən və xüsusən enerjiyə qənaət edən texnologiyaları, kənd təsərrüfatı 

xammalının kompleks emalını tətbiq etmək lazımdır. Məhsulun rəqabət qabiliyyətini, keyfiyyətini 

artırmaq üçün fasiləsiz marketinq tədqiqatları aparmaq lazımdır ki, bunların əsasında istehlak 

üstünlüklərini öyrənmək, istehlak xüsusiyyətlərinə görə yeni məhsullar işləyib hazırlamaq lazımdır. 

Onun həlli məhsulun rəqabət qabiliyyətini, rentabelliyini artırmağa imkan verəcəkdir. 

Üçüncü yeyinti sənayesinin kadr potensialının istehsal texnikası və texnologiyasının artan 

səviyyəsinə, bazar mühitinin mürəkkəb şəraitinə uyğun olması üçün mütəxəssislərin hazırlıq və 

yenidənhazırlanma səviyyəsinin artırılması, menecer xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi zəruridir. 

Ölkənin qida sənayesinin istehsal potensialının inkişafının idarə edilməsi prosesi 

regionlararası əmtəə mübadiləsi nəzərə alınmaqla, regional ərzaq bazarının tələbatlarına uyğun 

olaraq onun dinamikasını müəyyən edən proqram əsasında həyata keçirilə bilər. 

Proqramın həyata keçirilməsinə yönələn tədbirlər sistemi mövcud iqtisadi qanunvericiliyə 

uyğun olmalıdır. İdarəetmə parametrlərinə məqsədyönlü təsir iqtisadi tədbirlər hesabına əldə 

edilməlidir. 



“Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı (onlayn ). 30 yanvar 2021-ci il. Bakı, Azərbaycan. 

 

631 

 

Marketinq tədqiqatlarının fasiləsiz aparılması ərzaq bazarındakı vəziyyət dəyişdikdə 

konsepsiyanın həyata keçirilməsinin idarə edilməsi sisteminə vaxtında düzəlişlərin edilməsinə 

imkan verəcəkdir. Müəyyən edilmiş istiqamətlərə uyğun olaraq ölkənin qida sənayesinin istehsal 

potensialının inkişaf etdirilməsi istiqamətində aşağıdakı tədbirlərin (proqramların) nəzərdə 

tutulması məqsədəuyğun olardı: 

 istehsal potensialının inkişafına investisiya proqramı; 

 müəssisələrin texniki və texnoloji cəhətdən yenidən təchiz edilməsi, vahid mütərəqqi 

texnoloji quruluşa keçid proqramı; 

 marketinq xidmətlərinin inkişafı və fasiləsiz marketinq tədqiqatlarının aparılması proqramı; 

 çoxkanallı əmtəə hərəkət sisteminin təşkili proqramı; 

 idarəetmə əməyinin informasiyalaşdırılması, avtomatlaşdırılması və kompüterləşdirilməsi 

proqramı; 

 sahənin yeni texnoloji tərzinə uyğun və bazar iqtisadiyyatı şəraitində ixtisaslı qərarlar qəbul 

edə bilən mütəxəssislərin hazırlanması və yenidən hazırlanması proqramı. 

 

Ədəbiyyat 

 

1. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi” 06.12.2016 . 

2. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Bakı şəhəri, 18 noyabr 

1999-cu il, № 759-IQ. 

3. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. /Пер.с англ. С.Жильцов; Под общ. ред. 

Ю.Н.Каптуревского. - 6-е изд.. СПб: Питер, 2003. - 544 с. 

4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с. 

5. Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономическое управление предприятием и корпорацией. 

- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. - 416 с. 

6. Файэй Л., Р.Рэнделл. Курс МВА по стратегическому менеджменту.- М.: Альпина 

Паблишер, 2002. - 608 с. 

7. http://www.e-qanun.az 

 

SUMMARY 

 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FOOD SUPPLY OF THE POPULATION 

 

The issue of food has been one of the most important problems facing the world at all stages 

of development of society. In the current age of information and technology, its importance has not 

diminished, but increased. In the article the reliable provision of the population with food products, 

and in this regard, the development of the food industry are noted. In the article systematic and 

comparative analysis, economic-statistical methods are used . 

Keywords: Food security, agrarian sphere, food industry, competition, staff potential, 

marketing. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Вопрос питания был одной из важнейших проблем, стоящих перед миром на всех 

этапах развития общества. В нынешний век информации и технологий его значение не 

уменьшилось, а увеличилось. В статье отмечается надежное обеспечение населения 
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продуктами питания, и в связи с этим, развитие пищевой промышленности. В статье 

используются систематический и сравнительный анализ, экономико-статистические методы. 

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, сельское хозяйство, пищевая 

промышленность, конкуренция, человеческие ресурсы, маркетинг. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Изучена антигрибковая активность МКБ, выделенных из пищевых продуктов 

растительного происхождения. Выявлено, что ŽCHL 2, POH 5, KV 3, L1356 и BL IV 2 

штаммы обладают антигрибковой активностью против Aspergillus niger CCM 81. 

Изолированные штаммы обладают потенциальной защитой от патогенных грибов. 

Ключевые слова: пищевая безопасность, МКБ, антигрибковая активность, 

Aspergillus niger CCM 81. 

 

Обзор литературы. В настоящее время проблема обеспечения людей экологически 

безопасными продуктами пищи продолжает оставаться одной из актуальных. Плесень и 

дрожжи относятся важным организмам, вызывающим порчу продуктов питания и кормов 

(1). Дрожжи R. mucilaginosa и K.marxianus, вызывают порчу йогурта, сливки и сыра. Плесени 

P. roqueforti и P. commune обычно портят твердый сыр, разные виды Fusarium продуцируют 

микотоксины в зернах пшеницы и ржи (2). 

Для контроля роста грибков, биосинтеза микотоксинов и загрязнения пищевых 

продуктов используются методы биоконсервации с помощью молочнокислых бактерий 

(МКБ) или их антимикробных метаболитов, таких как молочная и уксусная кислоты, 

перекись водорода и бактериоцинов (3). 

Материал и методы. Целью настоящих исследований была изолирование МКБ с 

биофунгицидной активностью из разных продуктов пищи растительного происхождения, в 

том числе 3 вида муки и соленной капусты. 

Из этих образцов выделили 5 изолятов, ингибирующих рост Aspergillus niger CCM 81. 

Эти изоляты были изолированы из образцов муки ржи (ŽCHL 2), гречихи (POH 5), пшеницы 

(KV 3) и соляной капусты (L1356 и BL IV 2), соответственно. 

Для определения антигрибковой активности изолятов их суспензию (103/мл) добавляли 

в 12 мл 15% MRS-агар и вместили в чашку Петри (9 см). После затвердения ее наслаивали 12 

мл мягкой (8%) MEA-средой. Далее в центр чашки инъецировали 5 мкл споры пассивного 

гриба (106 /мл) и спустя 30 мин перенесли в термостат при + 37°C. Далее в течении 12 дней 

измеряли диаметр колонии. В качестве положительного контроля служила чашка, внутри 

которой был 24 мл мягкая (8%) MEA-среда, инъецированная 10 мкл спорами пассивного 

гриба (106 /мл). 

Первичную фенотипическую идентификацию на уровне рода осуществляли методом 

микроскопии, окрашивания по Грамму, каталазным и оксидазным тестами. По этим тестам 

можно предположить, что они возможно относятся к роду Lactobasillus. 

Результаты экспериментов показали, что в опытных вариантах диаметр роста мицелий 

гриба значительно отставал от таковой в контрольном варианте, что указывает на наличие в 

среде ингибирующего рост пассивного штамма метаболита или метаболитов клеток 

продуцентов активного штамма.  

В настоящее время продолжаются работы по определению биохимической природы 

антигрибковых метаболитов вышеперечисленных изолятов МКБ. 
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XÜLASƏ 

 

LACTOBACILLUS CİNSİNİN SÜD TURŞUSU BAKTERİYALARININ 

BİOFUNQİSİDAL AKTİVLİYİ 

 

Bitki mənşəli qidadan təcrid olunmuş süd turşusu bakteriyalarının antifungal aktivliyi 

öyrənilmişdir. ŽCHL 2, POH 5, KV 3, L1356 və BL IV 2 ştammlarının Aspergillus niger CCM 81 

əleyhinə antifungal aktivliyə malik olduğu aşkar edilmişdir. Təcrid olunmuş ştammların patogen 

göbələklərə qarşı potensial müdafiəsi vardır. 

Açar sözlər: qida təhlükəsizliyi, süd turşusu bakteriyaları, antifungal aktivlik, Aspergillus 

niger CCM 81. 

 

SUMMARY 

 

BIOFUNGICIDAL ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA 

 

The antifungal activity of LAB isolated from food of plant origin was studied. It was revealed 

that ŽCHL 2, POH 5, KV 3, L1356 and BL IV 2 strains have antifungal activity against Aspergillus 

niger CCM 81. The isolated strains have potential protection against pathogenic fungi. 

Keywords: food protection, lactic acid bacteria, antifungal activity, aspergillus niger CCM8. 
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XÜLASƏ 
 

Ölkəmizdə 1995-ci ildən başlayaraq iqtisadiyyatın bazar münasibətləri əsasında qurulması, 

kənddə aqrar islahatların, o cümlədən torpaq islahatının həyata keçirilməsi, xüsusilə kolxoz və 

sovxozların ləğv olunması, onlara məxsus torpağın, mal-qaranın və əmlakın paylanması, məhsulun 

qiymətlərinin sərbəstləşdirilməsi, ərzaq istehsalı müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və s. kimi tədbirlər 

aqrar bölmənin sosial və sahə strukturuna ciddi təsir göstərmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

başladığı islahatların nəticəsi olaraq, kənd təsərrüfatı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. 

Torpaq öz sahibinə - kəndliyə verildi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu proseslərdə ərzaq 

təhlükəsizliyi xüsusi önəm daşıyır. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi dünyanın qlobal probleminə 

çevrilməklə yanaşı həm də hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin ən mühüm tərkib hissəsi olub, 

dövlətin strateji maraqlarının qorunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Islahatlar zaman ulu 

öndər Heydər Əliyevin ideyalarının ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin qarantına çevrilməsi, zaman 

keçdikcə bu ideyaların doğruluğu artan dinamika ilə inkişaf etməkdə olan ölkənin kənd 

təsərrüfatında öz səmərəsini verməyə başladı. Odur ki, düşünülmüş siyasətə əsaslanan yüksəliş yolu 

ölkəmizi günbəgün inkişafa və modernləşməyə doğru aparır.  

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, torpaq islahatı, aqrar sektor, ərzaq təhlükəsizliyi, istehsal. 

 

Müstəqillik qazanmış Azərbaycan Respublikasında keçid dövrünün ilk illərində ümumi daxili 

məhsul 70 faizdən çox aşağı düçmuş, ölkənin valyuta ehtiyatları tam tükənmişdir. Azərbaycan 

iqtisadi blokada şəraitində yaşayırdı. Ölkənin makroiqtisadi sabitliyi kökündən sarsılmış, 

respublikanın ağır, taleyüklü problemlərindən biri olan iqtisadiyyatın, o cümlədən aqrar sektorun 

dirçəldilməsi, onun yeni dünyaya inteqrasiya olunması, işsizlik və yoxsulluq kimi çətin, ağrılı 

ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi məsələləri araşdırıb, onların düzgün və çevik həlli tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi mühüm məsələyə çevrilmişdir. Digər tərəfdən Ermənistan seperatçılarının 

torpaqlarımızın bir hissəsini, o cümlədən kənd təsərrüfatı üçün yararlı hissəsini işğal etməsi, total 

etnik təmizləmə aparması, qaçqınlar axınının respublikanın digər rayonlarına gəlməsi, hərbi 

əməliyyatlara fantastik xərclərin çəkilməsi, böhran həddində olan respublika iqtisadiyyatına daha 

ağır zərbələr vururdu. 

Zamanın xalqımız üçün yaratmış olduğu bu böhranlı vəziyyətdən çixiş yollarını böyük 

uzaqgörənliklə duyan görkəmli siyasət korifeyi Heydər Əliyev inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyat 

sahəsində təcrübələrini hərtərəfli təhlil edərək və dəfələrlə xalqa, mütəxəssis və alimlərlə, xarici 

işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr apardıqdan sonra ölkə iqtisadiyyatında, o 

cümlədən aqrar sektorda yaranmış dərin böhrandan yeganə çıxış yolunun islahatların aparılması 

olduğunu cəsarətlə irəli sürdü [1]. 

İslahatlar ilkin növbədə aqrar sektorda həyata keçirilməyə başladı. Aqrar sektorda islahatın ən 

önəmli tərkib hissəsi olan yeni torpaq siyasətinin həyata keçirilməsi, torpaq islahatlarının aparılması 

idi. Sovetlər birliyində mövcud olan asılı iqtisadiyyat sisteminin dağılması digər respublikalar kimi 

Azərbaycanı da ağır iqtisadi böhrana saldı. Respublikanı bu böhrandan çıxarmanın yeganə və 

düzgün yolu ölkə iqtisadiyyatını qısa bir müddətdə yeni iqtisadi əsaslarla bərpa etmək idi ki, bunun 

da həyata keçirilməsi üçün ilk növbədə torpaq islahatları aparılmaqla ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi idi. Müstəqil Azərbaycanın yeni həyata başlaması üçün vacib olan bütün digər məsələlər 

kimi torpaq islahatlarının aparılması da ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

1993-2003-cü illərdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi və qayğısı sayəsində Azərbaycan 
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Respublikasında aqrar islahatlar və onların mühüm tərkib hissəsi olan torpaq islahatları aparıldı, 

kənd təsərrüfatının inkişafı, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı artırıldı, istehsalçıların maddi rifah 

halı yüksəldildi, istehsal şəraiti yaxşılaşdırıldı, uzun əsrlərdən bəri Azərbaycan əkinçisinin torpaq 

mülkiyyətçisi olması arzusu nəhayət reallaşdı, o cümlədən torpağa münasibətdə tarixi ədalət bərpa 

edilərək, torpaqlar pulsuz olaraq kəndliyə verildi və yeni münasibətlərin formalaşması üçün real 

şərait yaradıldı [2]. 

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, müstəqilliyimizin ilk illərində, yəni 1993-cü ilə qədərki dövrdə 

respublikamızda siyasi hakimiyyətin tez-tez dəyişməsi, onların qeyri-peşəkarlıqları, özbaşınalıq və 

anarxiya, tez-tez baş verən hakimiyyət böhranları onsuz da dağılmaqda olan iqtisadiyyata ağır və 

məhvedici təsir göstərirdi. Bu proseslər 1993-cü ilin ortalarına yaxın ölkəni vətəndaş müharibəsi və 

dağılma təhlükəsi ilə üz-üzə qoydu. Məhz belə bir böhranlı vəziyyətdə ümummilli lider Heydər 

Əliyev öz tarixi missiyasını – Azərbaycanın xilaskarı missiyasını yerinə yetirməyə başladı. 

Beləliklə Azərbaycan xalqı iqtisadi böhrandan, hərbi-siyasi qarşıdurmadan, sosial tənəzzüldən, 

mədəni iflasdan və nəhayət mənəvi aşınmadan xilas oldu. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 

Azərbaycanda aqrar sahə iqtisadiyyatın mühüm bir hissəsini təşkil edir ki, bu sahənin də inkişafının 

əsası aparılacaq torpaq islahatlarının nəticələrindən asılı idi. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ümumxalq müzakirələrindən sonra torpaq islahatı proqramı hazırlandı və 

bu proqram əsasında torpaq islahatlarının həyata keçirilməsini təmin edən hüquqi baza yaradıldı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu prosesi uğurlu edən başlıca səbəblərdən biri də hələ 1969-1982 ci 

illərdə Azərbajcanda aqrar sektorun inkişafı üçün görülən böyük işlər idi. Əgər həmin dövrdə kənd 

təsərrüfatı inkişaf etdirilməsəydi, ölkənin aqrar potensialından və torpaq resurslarından səmərəli 

istifadə düzgün təşkil olunmasaydı, əlbəttə müstəqillik dövründə həyata keçirilən torpaq islahatları 

üçün də müvafiq baza olmayacaqdı [3]. 

Respublikanın kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm nailiyyətlər əldə edilməsinə səbəb olan 

bu islahatları digər dövlətlərdə həyata keçirilən analoji islahatlardan bu siyasətin müəllifi və icraçısı 

Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 3 mühüm prinsip fərqləndirirdi. 

Birincisi, Azərbaycanda torpaqlar məhz unun təşəbbüsü ilə vətəndaşlara pulsuz olaraq əvəzsiz 

verildi. Bu isə yeni mülkiyyətçilər sinfi yaratmaqla, yeni torpaq əkinçi münasibətləri 

formalaşdıraraq, torpaqdan səmərəli və məhsuldar istifadəetməni şərtləndirdi, torpağa qayğı və 

doğma münasibəti zəruri etdi. 

İkincisi, MDB-nin digər ölkələrindən fərqli olaraq ölkəmizdə torpaqların ən yararlısı və 

keyfiyyətlisi özəlləşdirildi. 

Üçüncüsü, respublikamızın ərazisində yaşayan bütün vətəndaşlara harada yaşamasından və 

kimliyindən asılı olmayaraq torpaqlardan istifadə və icarə hüququ verildi, eyni zamanda 

Azərbaycanın hər bir vətəndaşı torpaq alqı-satqısı prosesində, torpaqla bağlı müxtəlif müqavilələrin 

bağlanmasında iştirak etmək hüququ əldə etdi.  

Qeyd etdiyimiz kimi ölkənin aqrar sektorda iqtisadi siyasətinin əsasını ilkin mərhələdə torpaq 

islahati, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və özəl sahibkarlığın dəstəklənməsi təşkil etmişdir. Aqrar 

sektorda iqtisadi siyasətin ümumi strategiyası isə “Ərzaq təhlükəsizliyi proqramı”, “Kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” kimi siyasi sənədlərdə öz əksini tapmışdır. 

Bu tədbirlər nəticəsində ölkəmizin aqrar sektorunun inkişafında keyfiyyətcə və məzmunca yeni bir 

mərhələnin təməli qoyulmuşdur. Hər bir ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin vacib 

hissəsi olmaqla onun siyasi və iqtisadi müstəqilliyinin möhkəm zəminidir. Əkinçilik və 

heyvandarlıq məhsulları istehsalı və istehlakın kifayət qədər yüksək səviyyəsi cəmiyyətin sabitliyini 

xeyli dərəcədə müəyyən edir, onun dinamik və hərtərəfli inkişafı üçün münbit şərait yaradır. Məhz 

buna görə də elmi cəhətdən əsaslandırılmış konsepsiya əsasında əhalinin ərzaqla yetərli təminatı hər 

bir dövlətin iqtisadi və sosial siyasətinin strateji xəttini təşkil edir [4]. 

İndi bu problem bəşəriyyət üçün nəinki sosial və iqtisadi xarakter almış, hətta beynəlxalq 

siyasətin ən vacib faktorlarından birinə çevrilmişdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində vaxtaşırı ərzaq 

problemlərinə dair keçirilən ümumdünya konfransları və konqresləri bunu əyani sübut edir. 

Tanrının Azərbaycana bəxş etdiyi torpaq-iqlim durumu ərzaq məhsullarının əsas mənbəyi olan 



“Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı (onlayn ). 30 yanvar 2021-ci il. Bakı, Azərbaycan. 

 

637 

 

bitkiçiliyin və heyvandarlığın ahəngdar inkişafı üçün etibarlı zəmin yaradıb. Buna görə də yaxın və 

uzaq keçmişimizə nəzər salsaq görərik ki, yurdumuzda tarixən aclıq təhlükəsi, ümumi ərzaq 

çatışmamazlığı ilə bağlı qlobal xarakterli problemlər olmayıb.  

2001-ci ildə Heydər Əliyevin sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi 

Proqramı” təsdiq edilib. Bu proqram çərçivəsində görülmüş işlərin nəticəsi olaraq ölkədə aqrar 

sektorun inkişafı stimullaşdırılıb, ərzaq məhsullarının istehsalında əhəmiyyətli dərəcədə artım olub. 

Proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi ölkədə ərzaq təminatı ilə bağlı işlərin daha 

səmərəli aparılmasına təkan verib. Təsadüfi deyil ki, ərzaq təhlükəsizliyinin tamamilə yerli istehsal 

hesabına ödənilməsi, bəzi kənd təsərrüfatı məhsulları və ərzaq mallarının xarici bazarlara ixracının 

təmin edilməsini ölkəmizdə həyata keçirilən aqrar siyasətin əsas məqsədi kimi dəyərləndirilir.  

Müasir dünyanın realliqları da göstərir ki, mövcud şərait ərzaq ehtiyatlarının yaradılması 

məsələlərinə kompleks yanaşma tələb edir. Odur ki, bu məqsədə nail olmaq üçün Dövlət Proqramı 

çərçivəsində ölkədə ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq, əhalini təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaq 

məhsulları ilə təmin etmək, ərzaq təminatı sahəsində risklərin idarə olunmasını təmin etmək və 

ərzaq təminatı sisteminin institusional inkişafını həyata keçirmək, sahibkarlıq mühitini 

yaxşılaşdırmaq kimi vəzifələr qarşıya qoyulub. Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən 

tədbirlər, aqrar sektorda sahibkarlığın inkişafina, bazar iqtisadiyyatının möhkəmlənməsinə və 

dönməzliyinə, kəndin simasının dəyişməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təkan verib [5]. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin formalaşması əksər hallarda dövlət siyasətinin əsas elementi hesab 

olunur, hansı ki, müvafiq bazis üzərində qurulmaqla, ölkənin aqrar siyasətini müəyyən edir. Ölkənin 

ərzaq təhlükəsizliyi birbaşa iqtisadiyyatın əsas arteriyasının-kənd təsərrüfatının inkişaf 

səviyyəsindən asılıdır. Uğurlu aqrar təsərrüfatçılıqla bir çox problemlər həll oluna bilir, müxtəlif 

risk dərəcələri azalır. Bununla bərabər qida təhlükəsizliyinin çoxşaxəli formalaşmasının xarakterini 

və onunla birlikdə baş verən prosesləri nəzərə almaq vacibdir. Bura əhalinin gəlir və xərcləri, qida 

mədəniyyəti və ənənələri, iqtisadiyyatın vəziyyəti, hökumətin daxili ərzaq bazarlarının fəaliyyətinə 

təsir dərəcəsi və s. daxil olmaqla bir çox amillər təsir göstərir.Aqrar sənaye kompleksi cəmiyyətin 

ilkin ehtiyaclarını ödəməyə, bununla da ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməyə və millətin 

sağlamlığına zəmanət verməyə qadir olan iqtisadiyyatın ən vacib sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin 

məcmusudur. Ərzaq təhlükəsizliyi və qida müstəqilliyinə məsul olan sahə ölkənin kənd 

təsərrüfatıdır. Odur ki, bütövlükdə ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin həllində aqrar 

təsərrüfatçılığın aparıcı rol oynamasının müstəsna əhəmiyyəti danılmazdır. 

Beləliklə, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmini ilə bağlı dövlət siyasətinin əsas 

istiqamətlərini özündə ehtiva edən Dövlət Proqramında qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası 

nəticəsində ölkəmizdə ərzaq müstəqilliyinə nail olunması istiqamətində mühüm işlər görülüb. 

Azərbaycan hakimiyyətinin uğurlu aqrar siyasəti müxtəlif parametrləri, xüsusən kəndlini torpağa 

daha sıx bağlamaqla bahəm ildən-ilə ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artması ilə 

müşayət olunur. Heydər Əliyevin aqrar siyasəti olaraq həyata keçirilən və hazırda möhtərəm 

prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən kənd təsərrüfatında ərzaq təhlükəsizliyi 

probleminin həllində aqrar təsərrüfatın aparıcı rolu növbəti mərhələlərdə də böyük dinamizmlə daha 

da dərinləşməkdədir.  
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SUMMARY 

 

THE DECISIVE ROLE OF AGRARIAN ECONOMY IN SOLVING THE PROBLEM OF FOOD 

SECURITY 

 

Since 1995 such actions in our country as creation of economy on the basis of the market 

relations, implementation in villages of agrarian reforms, including, land reforms, special 

liquidation of collective farms and state farms, distribution of the lands belonging to them, a cattle 

and property, release of the commodity prices, privatization of the enterprises for production of 

food, etc. exerted serious impact on social and territorial structure of the agrarian section. As a 

result of the reforms initiated by the national leader Heydar Aliyev, the agricultural industry entered 

a new phase of development. The earth was given to the owner-peasant. It is also necessary to note 

that in these processes food security has special value. The problem of food security along with 

transformation into a global world problem, also became the major making economy safety of the 

country and represents importance in protection of the state strategic interests. Transformation of 

the ideas of the national leader Heydar Aliyev into a guarantee of food security of the country 

during reforms, correctness of these ideas began to give the benefit in the agricultural industry of 

the country developing with increasing dynamics eventually. Thus, the way of development based 

on the thought-over policy every day leads our country to development and modernization. 

Key words: agriculture, the land reform, food sekurity, agrarian sector, production. 

 

РЕЗЮМЕ 
 

РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ АГРАРНЫХ ХОЗЯЙСТВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Начиная с 1995 года такие мероприятия в нашей стране как построение экономики на 

основе рыночных отношений, осуществление в деревнях аграрных реформ, в том числе, 

земельных реформ, особая ликвидация колхозов и совхозов, распределение принадлежащих 

им земель, рогатого скота и имущества, релиз товарных цен, приватизация предприятий по 

производству продовльствия и т.д. оказали серьезное влияние на социальную и 

территориальную структуру аграрного раздела. В результате начатых национальным 

лидером Гейдаром Алиевым реформ, сельского хозяйство вступило в новую фазу развития. 

Земля выла отдана своему хозяину – крестянину. Также нужно отметить то, что в етих 

процессах осовое значение имеет продовольственная безопасность. Проблема 

продовольственной безопасности наряду с превращением в глобальную мировую проблему, 

также стала важнейшей составляющей экономической безопасности страны и представляет 

важность в защите государственных стратегических интересов. Превращение идей 

национального лидера Гейдара Алиева в гарантию продовольственной безопасности страны 

во время реформ, правильность этих идей с течением времени начали давать свою выгоду в 

развивающемся с нарастающей динамикой сельском хозяйстве страны. Таким образом, 

основанный на придуманной политике путь развития с каждым днем ведет нашу страну к 

развитию и модернизации. 

Ключевые слова: сельского хозяйства, земельная реформа, aграрный сектор, 

продовольственной безопасности, производство. 
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XÜLASƏ 

 

Məqalədə qida sənayesində istifadə olunan yağların insanların gündəlik qidalanma rasionunda 

nə qədər önəmli olmasından danışılır. Qida yağları (zeytun, palma, qarğıdalı, xardal, günəbaxan və 

s.) əhali tərəfindən həm qida kimi, həm də mətbəx, mayonez, səthi – aktiv qida maddələri və digər 

məhsullar istehsalında sərf edilir. Azərbaycanda becərilən zeytun meyvəsindən səmərəli istifadə 

edilməsi tövsiyə olunmuş və zeytundan hazırlanan məhsulların çeşidinin artırılması və keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması üçün əsaslandırılmış təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər: texnologiya, palma yağı, günəbaxan yağı, zeytun yağı, qarğıdalı yağı, keyfiyyət, 

təhlükəsizlik. 

 

Hazırda istifadə еdilən bitki və hеyvan mənşəli yağlara tələbat günü-gündən artır. Çünki qida 

məhsulu kimi yağlar başqa ərzaq məhsullarına nisbətən daha çох еnеrji vеrir. Gündəlik qida 

rasiоnunda yağların хüsusi çəkisi ümumi еnеrji dəyərinin 30 %-ə qədərini təşkil еdir. Qida 

institutları tərəfindən еlmi cəhətdən işlənib tövsiyə оlunmuş nоrmaya əsasən оrta yaşlı insan gündə 

80-100 qr yağ istеhlak еtməlidir. О cümlədən kərə yağı 20 qr, bitki yağı 25 qr, hеyvanat yağı 20 qr, 

marqarin və mətbəх yağları 30 qr təşkil еtməlidir. Yaşlıların daha çох bitki yağlarından istifadə 

еtmələri məsləhətdir.[4] 

Qida yağları- insanın balanslaşdırılmış qida rasionunun mühüm tərkib hissəsidir. Yağlar 

qidamızın ümumi enerji dəyərinin 1/3 hissəsini təşkil edir. Qida yağları mənşəyinə görə 2 qrupa 

bölünür: bitki və hеyvan mənşəli yağlar.  

Son 20 ildə əhalinin qida rasionunda yağların miqdarı 77 %-ə qədər artmışdır. Azərbaycanda 

əsas yağ xammalı günəbaxan tumları hesab olunur.[4;2] 

Bütün dünyada qida məhsullarında bitki yağlarının kütlə payının artması ilə əlaqəli 

qidalanmanın strukturunda baş verən qlobal dəyişikliklər nəticəsində yağlı xammalın istehsal həcmi 

son on beş ildə iki dəfə artmışdır.  

2020-ci ildə bazarın ümumi həcmində yerli istehsal olan bitki yağının kütlə payını 80 %-ə 

çatdırmaq nəzərdə tutulmuşdur. İdxal olunmuş yağın əsas istehlakçıları qida və emal sənayesi 

müəssisələridir: süd, qənnadı məmulatları, çörək-bulka məmulatları istehsalı müəssisələri və s.[6] 

Bitki yağlarına kokos, pambıq, kətan, yer fındığı, palma, küncüt, soya, günəbaxan yağları aid 

edilir.  

Bitki yağının hasilatının artması ilə bərabər, hər il adambaşına istehlak da artır. Bazarın 

marketinq araşdırmasına görə, qida sənayesi və ictimai iaşə müəssisələrində palma yağı və onun 

fraksiyaları getdikcə daha çox istifadə olunur. [5]  

Bitki yağlarını yağlı bitkilərin meyvəsindən və toxumasından istehsal edirlər. Qida yağı 

istehsal etmək üçün əsasən günəbaxan, soya, zeytun, xardal, pambıq, palma və s. bu kimi yağlı 

toxumalardan istifadə edirlər.  

Bitki yağlarını 4 mərhələ ilə istehsal edirlər: 

1. yağlı toxumların tədarükü və saxlanılmaya hazırlanması;  

2. yağlı toxumların istehsala hazırlanması;  

3. yağlı toxumlardan yağın ayrılması;  

4. alınmış yağın saflaşdırılması yəni rafinasiyası. [1;3] 
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Yağ istehsalı üçün istifadə olunacaq yağlı toxumlar kənar qarışıqlar təmizlənir, nəmliyi 

normallaşdırılır, ölçüsünə görə çeşidlənir, toxum qabığından ayrılır və nüvə xırdalanır. Bitki yağları 

əsasən iki üsulla:1. presləmə, 2.ekstraksiya üsulu ilə alınır. Yağlı toxumların preslənməsi isti və 

soyuq üsulla birdəfəyə və ya ikidəfəyə aparılır. Presləmə üçün şnekli və hidravlik preslərdən 

istifadə edilir.  

Birdəfəyə preslənmə tərkibində nisbətən yağı az olan toxumlar üçün tətbiq edilir. Bu üsulda 

yağın çıxarı az, keyfiyyəti isə aşağıdır. İkidəfəyə preslənmədə əvvəlcə yağın bir hissəsi aşağı 

təzyiqli preslərdə ayrılır və sonra yenidən yüksək təzyiqli şnekli preslərdə sıxılaraq yağ bütünlükdə 

ayrılır. Bu üsulda itki çox olur. Alınmış yağ keyfiyyətli, açıq rəngli olur, lakin saxlanılmağa 

davamsızdır. [3] 

İsti preslənmə üçün toxumu hazırladıqda, onu ikidivarlı qazanlarda qovururlar. Yüksək 

temperaturun təsirindən zülallar denaturatlaşır, alınan yağın rəngi bir qədər tünd, dadı nisbətən 

kəskin, saxlanamağa isə davamlı olur.  

Fiziki-kimyəvi üsullarla yağın ağardılması, dezodorasiyası və dondurulması aiddir. Bu 

üsullarla yağın tərkibindəki boya maddələri və kəskin qoxulu birləşmələrdən təmizlənir. [3] 

Yağların ağardılması üçün onları adsorbentlərlə emal edirlər. Yağın üzərinə 2-5% miqdarında 

adsorbent əlavə edilir, qarışdırılır və lazımi rəngdə yağ aldıqdan sonra adsorbent filtrasiya üsulu ilə 

ayrılır. [1] 

Dezodorasiya üsulu ilə yağları kənar qoxu və dad verən maddələrdən təmizləyirlər. Yağa 

kəskin su buxarı verilir və buxar özü ilə kəskin qoxunu ayırır. Sonra yağ vakuum altında qurudulur.  

Yağların dondurulmasında məqsəd iri molekullu doymuş yağ turşularını və mumları 

ayırmaqdır.  

Palma yağı – tropik palma ağacının mеyvələrindən prеsləmə üsulu ilə alınır. Əsasən Mərkəzi 

Afrikada və başqa trоpik ölkələrdə bitir. Mеyvənin 23-70 %-ni ətliyi, 15-60 %-ni qabığı, 10-30 %-

ni nüvəsi təşkil еdir. Ətlik hissəsində 45-65 % yağ оlur. Palma yağında kakaо yağı kimi uçucu yağ 

turşusu yохdur. [7;9] 

Palma meyvəsindən və həm də toxumundan əldə edilən yağ qida sənayesində istifadə olunur. 

Arzu olunan kimyəvi və fiziki xüsusiyyətləri sayəsində bu yağlar dünyada ən çox yayılan bitki 

mənşəli yağlar sırasında birinci yerdə dayanır. Palma ağacının meyvəsi təxminən gavalı boydadır.  

Afrikada palma yağını qida üçün, Avrоpada isə sabun və şam istеhsalı üçün sərf еdirlər. Хam 

palma yağının хоş bənövşə ətri və dadı оlur. Tərkibində karоtin çох оlduğu üçün narıncı-qırmızı 

rəngdədir. [9] 

Meyvə qabığın altında yumşaq lifli meyvə əti yerləşir. Məhz bu meyvə ətindən palma yağı 

istehsal olunur. Bu yağın digər bitki yağlarından üstünlüyü onun otaq şəraitində bərk halda 

olmasıdır. Palma yağları bişirilmə zamanı heç bir dəyişikliyə uğramır və öz təbiiliyini qoruyur.  

Palma yağı daha çox qida sənayesində istifadə edilir. Bu yağ qidalara əlavə olaraq heç bir tam 

və qoxu vermədiyinə görə qidaların keyfiyyətinə də mənfi təsir göstərmir. Palma yağı şirniyyatların, 

xüsusilə də, uzun müddət saxlanılması tələb olunan məhsulların hazırlanması üçün idealdır və bütün 

dünyada çox geniş işlədilir. Ondan vafli, biskvit ruletlərin, tort və kremlərin hazırlanmasında, 

dondurma istehsalında istifadə edilir. Ümumiyyətlə, tərkibində palma yağı olmayan məhsulları 

sadalamaq daha asandır, nəinki palma yağı olan. [7] 

Beləliklə, qida üçün nəzərdə tutulmuş palma yağını zərərli və orqanizm üçün təhlükəli hesab 

etmək doğru olmaz. Təbii ki, tərkibində palma yağı olan qidanı həddən artıq qəbul edərsək, bu, 

sağlamlığımız üçün müəyyən fəsadlara yol aça bilər. Bu fəsadları isə təbii ki, birbaşa olaraq palma 

yağı ilə bağlaya bilmərik. Necə deyərlər, hər şey qaydasında və qədərində olarsa, faydalıdır.  

Qarğıdalı yağı – un-yarma və ya nişasta-patkə sənayеsinin tullantısı оlan qarğıdalı nüvəsindən 

prеsləmə və еkstraksiya üsulu ilə alınır. Хam qarğıdalı yağı spеsifik, bəzən isə хоşagəlməyən dad 

və iyə malik оlur. Rəngi açıq sarımtıl qırmızı qəhvəyiyə qədər оla bilər. Еmalı üsullarından asılı 

оlaraq qarğıdalı yağı saflaşdırılmış dеzоdоrasiya еdilmiş, saflaşdırılmış dеzоdоrasiya еdilməmiş və 

saflaşdırılmamış növlərdə istеhsal оlunur. Bu yağlar əmtəə sоrtuna ayrılmır (QОST 8808-91). 

İctimai iaşə və pərakəndə ticarət üçün yalnız saflaşdırılmış dеzоdоrasiya еdilmiş yağ vеrilir. [8] 
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Zеytun yağını – subtrоpik zеytun ağacının mеyvələrindən və çəyirdək nüvəsindən isti və 

sоyuq prеsləmə yоlu ilə alırlar. Bilavasitə qida üçün istifadə оlunan kеyfiyyətli zеytun yağı sоyuq 

prеsləmə üsulu ilə alınır ki, buna da «prоvans yağı» dеyilir. Zеytun yağı хоşagələn iy və dada 

malikdir. Yüksək kеyfiyyətli yağın rəngi açıq sarıdan qızılı sarıya qədər, aşağı sоrt yağda isə yaşıl 

çalarlı оlur. Zеytun yağı yüksək kеyfiyyətli kоnsеrv istеhsalında istifadə оlunur. Zеytun mеyvəsinin 

ətlik hissəsində 55%-ə, çəyirdəyində isə 12- 13 % yağ оlur. Tərkibcə bu yağlar еynidir. Sоyuq 

prеsləmə yоlu ilə yağ ayrıldıqdan sоnra 2-ci dəfə isti prеsləmə ilə yеrdə qalan yağ ayrılır ki, bu da 

tехniki məqsədlər üçün istifadə еdilir. [5;6] 

Yağ doldurulmuş butulkaların ağzı alüminium folqadan və ya plastmasdan hazırlanmış 

qapaqla hermetik bağlanır. Belə qablaşdırılmış zeytun yağları 20 – 25oC temperaturdan çox 

olmayan anbarlarda saxlanılır və onların saflaşdırılma dərəcəsinə görə istehsal edildiyi gündən 

hesablanan saxlanılma müddəti standart üzrə müəyyən edilir. Son zamanlar satışa verilən zeytun 

yağlarının saxlanılma müddəti 2 ildir. Yağın saxlanılma müddəti standartda göstərilən müddətdən 

keçmişsə, həmin yağlar standart göstəricilər üzrə yenidən yoxlanılmalıdır. Prоvans yağı uzun 

müddət saхlandıqda bulanıqlaşır. [5] 

Günəbaхan yağı – birillik günəbaхan bitkisinin tохumundan alınır. Prеsləmə və еkstraksiya 

üsulu ilə əldə еdilir. İsti prеsləmə üsulu ilə əldə еdilmiş yağ qızılı-sarı rəngdə, qоvrulmuş iyə və 

dada malikdir, həm də şəffaf оlur. Sоyuq prеsləmə üsulu ilə alınan yağ nisbətən açıq rəngdə, zəif 

ətirli, şəffaflığı nisbətən azdır. Günəbaхan yağının 3 növü – şəffaflaşdırılmış, şəffaflaşdırılmamış və 

hidratasiya еdilmiş istеhsal еdilir. Şəffaflaşdırılmış yağ əmtəə sоrtlarına ayrılmır, lakin 

dеzоdоrasiya еdilmiş və dеzоdоrasiya еdilməmiş çеşidində istеhsal еdilir. [3;10] 

İctimai iaşə müəssisələrinə və ticarətə vеrilən günəbaхan yağı şəffaflaşdırılmış dеzоdоrasiya 

еdilmiş оlur. Bеlə yağın dad və iyi hiss оlunmur. Qalan növ və sоrt yağlarda isə günəbaхan yağına 

хas iy və dad оlub, kənar qохu və dad, həmçinin acılıq hiss еdilməməlidir. Günəbaхan yağının 

kеyfiyyət göstəriciləri standarta uyğun olmalıdır. [10] 

Günəbaxan yağından qida məqsədləri üçün daha çох istifadə еdilir. Marqarin və mayоnеz 

istеhsalında, mətbəх və qənnadı yağları üçün salоmas istеhsalında, həmçinin sabun bişirmək üçün 

istifadə еdilir. Bilavasitə qida üçün saflaşdırılmış və hidratasiya еdilmiş günəbaхan yağı sərf 

еdilməlidir.[1] 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА МАСЕЛ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В статье обсуждается важность жиров, используемых в пищевой промышленности и 

которые играют особенную роль в суточном рационе питания человека. Пищевые масла 

(оливковое, пальмовое, кукурузное, горчичное, подсолнечное и др.) используются 

населением как в пищу, так и при производстве кулинарных изделий, майонеза, 

поверхностно-активных веществ и других продуктов питания. Было рекомендовано 

эффективное использование плодов оливки, выращенных в Азербайджане, и внесены 

обоснованные предложения по расширению ассортимента и повышению качества оливковой 

продукции. 

Ключевые слова: технология, пальмовое масло, подсолнечное масло, оливковое 

масло, кукурузное масло, качество, безопасность. 

 

SUMMARY 

 

STUDY OF SAFETY AND QUALITY INDICATORS OF OLIS USED  

IN FOOD PRODUCTION 

 

The article discusses the importance of fats used in the food industry in people’s daily diets. 

Edible oils (olive, palm, corn, mustard, sunflower, etc.) are used by the population both as food and 

in the production of kitchen, mayonnaise, surfactants and other products. Efficient use of olives 

grown in Azerbaijan was recommended and substantiated proposals were made to increase the 

range and improve the quality of olive products.  

Key words: technology, palm oil, sunflower oil, olive oil, corn oil, quality, safety.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Азербайджан имеет такой специфический продукт, как гранатовый сок. Именно он в 

состоянии завоевывать новые рынки и получать самые высокие отзывы. Данная статья о 

критериях, которых придерживаются при определении подлинности этого продукта. 

Ключевые слова: гранатовый сок, факты фальсификации, критерии идентификации. 

 

Введение. Действительно, часть гранатовых соков, натуральными назвать сложно. Это 

видно и невооруженным взглядом уже по их сильно изменившемуся цвету. 

Однако на мировом рынке соковой продукции главной причиной для беспокойства о 

подлинности гранатового сока является не его изменившийся цвет, а его популярность и 

высокая цена [1, 14]. 

В одной из работ [10] приводятся результаты хроматографического исследования 

только что выжатого гранатового сока, а также коммерческих соков, взятых из торговых 

точек г. Москвы. Часть этих соков преподносилась в качестве соков прямого отжима 

(«Noyan», «Leyli», «Grante nature», «Grante осветленный»), другая - в качестве 

восстановленного сока (Swell) и сока с сахаром (Miri Pak).  

Востановленный сок должен отвечать требованиям ГОСТ P 52185-2003. А на 

гранатовый сок прямого отжима в РФ нет стандарта 

На основе экспертной оценки натуральности этих соков пришли к заключению, что 

предприятия в получении сока прямого отжима используют не только зерна плодов граната, 

но и их кожуру и семена, т.е. показывают примеры недобросовестного отношения к 

технологии. 

В этой же работе ничего не сказано о том, на каком этапе технологии и как именно 

могла быть подключена кожура в процесс получения сока? Остается лишь строить догадки - 

видимо, имелся в виду прямой отжим сока из целых плодов или их долек, а не из 

предварительно выделенных из них сочных семян - зерен граната. 

Определение того, была или не была нарушена технология, велось в данном случае по 

пикам на хроматографических профилях фенольных соединений, содержащихся в соках.  

Однако характер происходящих изменений при хранении гранатовых соков заставляет 

усомниться в эффективности такой методики [6-7].  

Обычно в исследованиях соков опираются на «Свод правил для оценки качества соков 

из фруктов и овощей Ассоциации промышленности соков и нектаров Европейского Союза 

(Code of Practice AIJN)». Но гранатовый сок не входит в этот свод. Поэтому в случаях с 

гранатовым соком эксперты исходят из требований «ГОСТ P 51293- Идентификация 

продукции. Общие положения» [9]. Согласно этому стандарту для идентификации может 

использоваться любая научная литература, где даны характеристики этой продукции. 

Но давайте посмотрим, на чем конкретно основаны претензии к качеству гранатовых 

соков азербайджанских предприятий. 

В ходе одной из проверок соков «Руслан. Сказочная сила - гранатовый сок» (ООО 

Люкс из Баку), «Miriland» (Наваинский консервный завод), «Miri Grand» (ООО Miri Grand из 

г. Саатлы) и «Мешел» (фирма Mesel из Баку), Российский Институт Потребительских 
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Испытаний (РИПИ) выяснил, что ни один из них не обладает в полной мере 

характеристиками натурального гранатового сока [11]. 

По мнению экспертов, эти соки не могут считаться натуральными, так как для них 

характерны отклонения по 4 показателям: сахарозе, глюкозе, фруктозе и соотношению 

между глюкозой и фруктозой. В вышеназванных гранатовых соках содержание сахарозы 

варьировало от 9,5 до 15,0 г/л, а содержание глюкозы и фруктозы было ниже показателей 

гранатового сока. 

Но попытаемся (хотя бы на время) поставить под сомнение состоятельность и этих 

доводов, тем более, что для сортов гранатов азербайджанской репродукции такое «высокое» 

содержание сахарозы в 0,95-1,50 г/100 мл не является редкостью, о чем говорят 

многочисленные литературные данные [5, 15]. 

Объекты и методы исследования. В качестве исходного материала использовали плоды 

нескольких сортов граната из основного района их выращивания в Азербайджане - Геокчая. 

Концентрацию сухих растворимых веществ устанавливали рефрактометром по ГОСТ 

28562-90, аскорбиновой кислоты - по ГОСТ 24556-89, титруемую кислотность – по ГОСТ 

25555.0-82. Массовую долю общего сахара, сахарозы и моносахаридов определяли по методу 

Бертрана - ГОСТ 8756.13-87. Фруктозу определяли по Кольтгофу [3]. Содержания глюкозы 

устанавливали путем простого вычета данных о содержании фруктозы из данных о 

содержании суммарного количества моносахаридов (фруктоза + глюкоза).При расчетах 

зависимости между концентрацией антоцианов  и лейкоантоцианов и оптическими 

плотностями при проведении определений по методике Свайна и Хиллиса [2]. Сумму 

катехинов определяли фотометрическим методом с использованием ванилинового реактива 

[4]. 

Результаты исследований. Проведенными опытами было установлено, что 

большинство полифенолов (и антоцианы в их числе) легко могут изменить свою первичную 

конфигурацию под воздействием термической обработки (без которой никак не обойтись 

при приготовлении гранатового сока) и при взаимодействии с окружающей средой (металлы, 

кислород воздуха, условия хранения и др.). 

Поэтому, не удивительно, что в коммерческих соках уже почти нет того вещества – 

идентификатора натуральности гранатовых соков, как и нет характерного для него пика на 

хроматограммах. И его в них слишком мало. 

Точнее, это вещество в соках, конечно же, присутствовало, но уже в другой форме и 

давало нехарактерные для него пики на хроматографическом профиле. 

Изучение соков из зерен плодов 7 сортобразцов Геокчайских гранатов в лабораторных 

условиях показало, что не было существенной разницы между свежими необработанными и 

обработанными соками по изученным показателям. Обработка пастеризацией привела лишь 

к некоторому снижению массовой доли аскорбиновой кислоты и к гидролизу сахарозы, 

содержание которой в необработанных свежих соках в зависимости от сорта граната 

варьировало в пределах 0,2- 0,9 %. От того малого количества сахарозы, о котором было 

сказано выше, в обработанных соках практически ничего не осталось. Причина этого, как мы 

уже говорили, проста – под действием кислот при термической обработке сока произошло 

расщепление сахарозы, в результате которого, как известно, из нее образуется глюкоза и 

фруктоза. 

А это означает, что в коммерческих гранатовых соках сахарозы не должно быть. 

Вывод. Присутствие в продукте даже малых ее количеств является явным признаком 

фальсификации за счет сахаросодержащих добавок. 
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XÜLASƏ 

 

KOMMERSİYA NAR ŞİRƏLƏRİNİN TƏBİİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN 

GÖSTƏRİCİLƏRİN SEÇİLMƏSİ 

 

Azərbaycanda nar şirəsi kimi original bir məhsul var. Yeni bazarları fəth etməyə və ən yüksək 

qiymətləndirmələri almağa qadirdir. Məqalə, bu məhsulun orijinallığını müəyyənləşdirmək üçün 

işlənilən meyarlardan bəhs edir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, nar şirəsi, falsifikasiya faktları, identifikasiya meyarları. 
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SUMMARY 

 

DEVELOPMENT OF CRITERIA FOR EVALUATING THE NATURALNESS OF 

COMMERCIAL POMEGRANATE JUICES 

 

Abstract. Azerbaijan has such a specific product as pomegranate juice. It is the one who is able 

to conquer new markets and get the highest reviews. This article is about the criteria that are 

followed when determining the authenticity of this product. 

Key words: Azerbaijan, pomegranate juice, evidence of tampering, identification criteria. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДОВ ХУРМЫ  

 
Гафизов Гариб Керим оглы,  

Научно-Исследовательский Институт Плодоводства и Чаеводства Министерства 

Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики 

hafizov-54@mail.ru  

 

РЕЗЮМЕ 

 

Обеспечение долговременного хранения без заметного ухудшения качественных 

показателей и более широкое вовлечение хурмы в промышленную переработку требуют 

разработки неординарных решений и выхода за рамки привычного мышления, на что и 

акцентируется внимание. 

Ключевые слова: хурма восточная, режимы хранения, способы переработки.  

 

Вводная часть. Согласно статистических данных ООН, в 2013 году в мире всего было 

произведено 4,6 млн. тонн плодов хурмы. Из них на Китай приходилось 2 млн. тонн или 

43,5%. К этому году в Азербайджане производилось 0,08 млн. тонн хурмы, что позволило 

республике выйти на 5 место в мире. 

В 2014 году в Азербайджане под хурмой было занято уже 9,6 тыс. га. На долю хурмы 

пришлось 16.8 % от общего объема выращенных в республике в том году плодов или 143,1 

тыс. тонн.  

Хурму принято относить к климактерическим фруктам [1]. 

Климактерические фрукты – это те, у которых есть определенный период 

биохимической активности, что включает ярко выраженные темпы респирации и 

теплообразования, обычно сопровождается автокаталитической выработкой этилена, а 

иногда, в результате помещения фруктов в камеры, где они подвергаются непосредственной 

обработке газом. Климактерический период для большинства из них свидетельствует о 

переходе от периода роста к старению.  

Тем не менее, хурма, в отличие от типичных климактерических фруктов, обладает 

уникальной способностью, которая выражается в том, что чем моложе стадия отделения 

плода, тем больше уровень производимого им этилена. Установлено, что этилен 

первоначально индуцируется в чашечке и впоследствии диффундирует в другие фруктовые 

ткани и действует как вторичный сигнал, который стимулирует биосинтез 

автокаталитического этилена в этих тканях, что приводит к «всплеску» производства этилена 

[2]. 

Традиционно, чтобы продавать плоды сортов с вяжущим вкусом во время сбора 

урожая, их обрабатывают этиленом, что фактически приводит к потере терпкости, присущей 

плодовой ткани, и смягчению фруктовой мякоти. Однако понятно, что после такой 

обработки перевозить фрукты будет сложно. 

Основная часть.Установлено, что в пакетах из относительно толстого (0,06 мм) 

целлофана плоды хурмы первой самой ранней стадии зрелости хранятся 60-80 дней, а 

собранные во второй и в третьей стадиях зрелости – 50 и 15-30 дней [1, с. 266]. 

В Калифорнии определяют самый ранний срок сбора плодов хурмы на основании 

изменении цвета их кожицы от зеленого в оранжевый или красно-оранжевый (Hachiya) или 

от желто-зеленого в желтый (Fuyu, California Fuyu, Jiro). Лучший метод сбора плодов – 

срезание с помощью секатора, оставляя чашечки прикрепленными к фруктам. Это делается в 

два-три приема, в зависимости от размера плодов и их цвета. Размер особенно важен, если 

плоды экспортируются в Японию, в которой их цена сильно варьирует именно в зависимости 

их размеров. Желательная масса одного плода Fuyu равна 230-250 г, а 200 г являются 

наиболее востребованным весом для этого сорта. 
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Плоды должны быть твердыми ровно настолько, чтобы выдерживать проникновение ≥ 

22,2 N (5 фунт - сила) от устройства с 8 мм наконечником. Они должны быть свободны от 

трещин, механических повреждений и признаков гниения.  

Терпкость перед хранением может быть удалена с помощью обработки этиленом, но 

при этом не должно допускаться чрезмерное размягчение плодов. Чтобы избежать этого и 

поддержать упругость можно воздействовать обогащенным на 80 % CO2 воздухом в течение 

24 ч при 200C. 

Хурма Fuyu и другие сорта быстро размягчается при температуре 150C. Этот признак 

прогрессирует при температуре 5-70C и наиболее замедлен при 0 ±10C, которая оптимальна 

для хранения и транспортировки хурмы, как и относительная влажность 90-95 %. Точка 

замерзания: - 20C, но она может изменяться в зависимости от содержания растворимых сухих 

веществ. Выдерживание при температурах от 2 до 150C быстро приводит к появлению таких 

признаков, как размягчение ткани, потемнение, приобретение водянистого внешнего вида. 

Воздействие этилена в концентрации выше 1 ppm обостряет эти симптомы, тогда как 

температура ниже 50C и регулированная атмосфера (3-5 % O2; 5-8 % CO2) позволяют 

улучшить их. Воздействие уровня O2 ниже 3 % при хранении может привести к выходу из 

строя хурмы – перезреванию и привкусу. Воздействие уровня CO2 выше 10 % при хранении 

в течение больше одного месяца может привести к изменению цвета мякоти в коричневый 

цвет и привкусу. Курс дыхания: 2-4 мл CO2 кг· ч при 00C; 10-12 мл CO2 кг· ч при 200C. 

При оптимальной температуре и относительной влажности срок хранения плодов 

хурмы в холодильнике после сбора урожая может составлять до 3 месяцев, и этот период 

можно продлить до 5 месяцев за счет регулирования газовой среды (3-5% O2; 5-8% CO2). 

Оптимальная температура хранения и транспортировки фиников - 0 ± 10С, а относительная 

влажность - 90-95%. 

Разница между органолептическими свойствами хорошо опыленных, не опыленных и 

слабо опыленных плодов хурмы состоит в том, что хорошо опыленные (многосемянные) 

плоды обычно с меньшей сочностью, темной мякотью и нетерпким вкусом, тогда как 

неопыленные бессемянные плоды более сочные, их мякоть светлая и сильно вяжущая на 

вкус. По этим параметрам слабо опыленные плоды занимают промежуточное положение 

между хорошо опыленными и неопыленными плодами. 

Согласно данных Лаборатории технологий переработки и хранения плодов НИИ 

плодоводства и чаеводства, опыленные плоды с изначально темной мякотью (содержащие 

семена) сохраняются в холодильнике при температуре + 1°C лучше, чем бессемянные плоды, 

но потери в весе у них также значительно выше. Срок хранения бессемянных плодов 

значительно короче, но и естественные потери в весе при этом значительно меньшие [3]. 

Накопленный до сегодняшнего дня опыт в области переработки плодов хурмы 

показывает, что занятые этим люди, пытаясь хоть чего-то достичь, продолжают делать то же, 

что и прежде, что их не удовлетворяет. Они пытаются «сделать лучше», но получается все 

тот же, бег по привычному кругу 

Структура и химический состав плодовой ткани хурмы существенно различаются у 

разных сортов. Вкусовые характеристики плодов одного и того же сорта хурмы из одного 

региона могут сильно различаться из года в год. Очень раздражает терпкий вкус твердых 

плодов хурмы времени их массового сбора. В процессе технологической обработки 

терпкость многократно увеличивается. Только полностью созревшие (размягченные) плоды 

приобретают свой умеренно терпкий и многогранный полный вкус. Поэтому варенье и 

сухофрукты из недозрелых плодов хурмы получаются невысокого качества. Из этого вида 

сырья, которое из года в год меняет свои технологические характеристики, очень сложно 

изготовить продукт в соответствии с требованиями какого-либо стандарта. Поэтому 

заводчане не принимают хурму в переработку, всячески избегают этого. 

Учитывая это, в Лаборатории технологий переработки и хранения плодов НИИ 

плодоводства и чаеводства была разработана и запатентована «Технология приготовления 
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напитка с фактурой осветленного сока из полностью созревших плодов хурмы». Требуется 

провести апробацию разработанной технологии на опытно-промышленных площадках. 

Многие исследователи уделяют особое внимание вопросам сушки хурмы. 

С точки зрения получения сушеной хурмы лучшего вкуса перспективно ее 

изготавливать из выдержанных плодов в пору, когда хурма становится менее терпкой. В эту 

пору ее грубый поверхностный слой утончается и уже не может испортить нежную 

консистенцию целевого продукта, поэтому отпадает необходимость в удалении кожицы. Но 

сушка спелой хурмы в целостном виде занимает много времени. Подготовка фруктов к 

сушке должна осуществляться таким образом, чтобы можно было ускорить процесс сушки. 

Такой способ подготовки нами уже разработан и запатентованх [4-5].  
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XÜLASƏ 

 

XURMA MEYVƏLƏRİNİN SAXLANMASI VƏ EMALI ÜÇÜN 

TEXNOLOGİYALAR: ICMAL 

 

Keyfiyyət göstəricilərində nəzərəçarpacaq dərəcədə pisləşmədən uzunmüddətli saxlamanın 

təmin edilməsi və xurmanın sənaye emalına daha geniş cəlb edilməsi fövqəladə həllərin 

hazırlanmasını və adi düşüncədən kənara çıxmağı tələb edir, məhz buna vurğu edilir.  

Açar sözlər: şərq xurması, saxlama rejimləri, emal üsulları. 

 

SUMMARY 

 

PERSIMMON FRUIT STORAGE AND PROCESSING TECHNOLOGIES: REVIEW 

 

Ensuring long-term storage without noticeable deterioration in quality indicators and wider 

involvement of persimmons in industrial processing require the development of extraordinary 

solutions and going beyond the usual thinking, this is what the focus is on. 

Keyword: Diospyros kaki l., storage modes, processing methods.  
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EKOLOJİ TƏMİZ QİDA MƏHSULLARININ ALINMASINDA YABANI 

BİTKİLƏRDƏN İSTİFADƏ 
 

Əliyeva Şəbnəm Etibar qızı  
SOCAR, Ətraf mühitin mühafizəsi şöbəsi 

shabnamaliyeva899@gmail.com 

 

Torpaq kənd təsərrüfatı bitkilərindən məhsul almağın əsası kimi başlıca zəruri sərvətdir və 

mövcudluğumuz ondan asılıdır. O, kənd təsərrüfatı istehsalının başlıca vasitəsi, qida məhsullarının 

əsas mənbəyidir. 

Ekoloji kənd təsərrüfatının əsas məqsədi istehsalda ekoloji təhlükəsiz (ekoloji təmiz) ərzaq 

məhsulu prinsipini əsas tutaraq həm iqtisadi, həm də sosial baxımdan tarazlaşdırılmış davamlı 

təsərrüfatçılıq missiyasını yerinə yetirməkdən ibarətdir. 

Ərzaq və kənd təsərrüfatı bitkilərinin genetik ehtiyatları - mədəni bitkiləri, onların yabanı 

əcdadlarını, əhalinin ərzaq və dərman bitkisi kimi istifadə etdiyi yabanı növlərini əhatə edir. 

Təbiət dedikdə, geniş mənada bütün dünya, o cümlədən insan cəmiyyəti də daxil olmaqla 

Kainat, qısa mənada isə bizi əhatə edən maddi aləm nəzərdə tutulur. 

Təbiət cəmiyyətin yaşaması və məhsuldar istehsal qüvvələrin inkişafı üçün maddi və mənəvi 

nemətlər mənbəyidir. Bu baxımdan təbiət insan cəmiyyətinin mövcudluğunu təmin edən təbii şərait 

amillərinin məcmusu kimi çıxış edir. İnsanı təbiət yaratmış və bütün sərvətlərini onun istifadəsinə 

vermişdir. 

Ətraf mühit insanın sağlamlığını, normal həyat və təsərrüfat fəaliyyətini, cəmiyyətin sosial-

psixoloji durumunu təyin edir. 

İnsan kənd təsərrüfatı fəaliyyətində torpaq, su, bitki, heyvan və energetik ehtiyatlardan 

istifadə etməklə özünü, ilk növbədə, qida ilə təmin edərək başqa fəaliyyətləri ilə müqayisədə təbiətə 

daha çox təsir göstərir. 

Yer əhalisinin kifayət miqdarda qida məhsulları ilə təmin olunması olduqca mürəkkəb və 

qarşılıqlı əlaqəli problem sayılır. Digər mühüm problem isə qidanın keyfiyyəti, onun tərkibində olan 

zülal, vitamin, mikroelementlər və s. Dünya kənd təsərrüfatı sisteminin idarə olunması da mühüm 

məsələdir. Bu elə aparılmalıdır ki, istehsal və ərzaq məhsullarının bölünməsinin ətraf mühitə zərərli 

təsiri minimuma endirilsin. 

Məlum olduğu kimi, torpaq kənd təsərrüfatı bitkilərindən məhsul almağın əsası kimi başlıca 

zəruri sərvətdir və mövcudluğumuz ondan asılıdır. O, kənd təsərrüfatı istehsalının başlıca vasitəsi, 

qida məhsullarının əsas mənbəyidir. 

Müasir zəmanəmizdə sadalanan həyat elementlərinin keyfiyyəti və davamlılığı ilə bağlı 

problemlərin həll olunmasında ən qısa və real yol ekotəsərrüfatçılıq və yaxud ekoloji kənd 

təsərrüfatıdır. 

Ekoloji kənd təsərrüfatının əsas məqsədi istehsalda ekoloji təhlükəsiz (ekoloji təmiz) ərzaq 

məhsulu prinsipini əsas tutaraq həm iqtisadi, həm də sosial baxımdan tarazlaşdırılmış davamlı 

təsərrüfatçılıq missiyasını yerinə yetirməkdən ibarətdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün torpaqların 

münbitliyinin yüksəldilməsi və qorunması ardıcıl şəkildə həyata keçirilərək, landşaftın, heyvanların 

və bitkilərin təbii imkanları çərçivəsində bir sistem kimi qiymətləndirilərək ətraf mühitin və kənd 

təsərrüfatının bütün sferalarında keyfiyyət göstəriciləri daima yaxşılaşdırılır. 

Ərzaq və kənd təsərrüfatı bitkilərinin genetik ehtiyatları - mədəni bitkiləri, onların yabanı 

əcdadlarını, əhalinin ərzaq və dərman bitkisi kimi istifadə etdiyi yabanı növlərini əhatə edir. 

Azərbaycanda yabanı halda yayılan tərəvəz bitkilərindən çiriş, qulançar, gicitkən, qırxbuğum, tərə, 

amarant (pencər), cincilim, pərpəran, təpəotu, baldırğan, mələkotu, yergiləsi, tütəkotu, qazayağı, 

kaşnı ekoloji cəhətdən təmiz ərzaq məhsulları istehsalı üçün qiymətli xammaldır. Azərbaycanda 

400-ə yaxın yabanı tərəvəz bitkisi yayılmışdır. Qərbin bir sıra ölkələrində əsərdə bəhs olunan 

bitkilər geniş ərazilərdə əkilib-becərilir. Həmin ölkələrdə yabanı bitkilər mədəni hala keçirilmiş, 

min hektarlarla sahədə əkilmişdir. Bu qiymətli xammaldan geniş miqyasda müxtəlif qida 
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məhsulları, konservlər, salat və şərbətlər, şirə və pəhriz yeməkləri istehsal edilir. 

Qidalanma orqanizmin ən mühüm fizioloji tələbatıdır. Məlum olduğu kimi, insan həyat 

fəaliyyəti üçün enerji və üzvi maddələr sərf edir. Qidalanmanın başlıca məqsədi bunların yerini 

doldurmaqdır. Qida orqanizmdə hüceyrə və toxumaların qurulması və təzələnməsi üçün ferment və 

hormonların, saysız-hesabsız başqa mübadilə prosesləri tənzimləyicilərinin əmələ gəlməsi və 

orqanizmin həyat fəaliyyəti üçün lazım olan ilkin materialdır. Maddələr mübadiləsi. hüceyrə, 

toxuma və orqanların əmələ gəlməsi qidalanmanın xarakteri ilə sıx bağlıdır. 

Qidanın çox müxtəlif olmasına baxmayaraq, o yalnız altı maddədən - zülallar, yağlar, 

karbohidratlar, mineral maddələr, vitaminlər və sudan ibarətdir. 

Maddələr mübadiləsinin normal getməsində, hüceyrə və toxumaların yenidən qurulub 

təzələnməsində yabanı tərəvəz bitkilərinin ərzaq xammalı kimi əhəmiyyəti böyükdür. 

Hazırda dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf elmiş bir çox ölkələrində müxtəlif bitki 

xammallarından, o cümlədən də yabanı tərəvəz bitkilərindən yeyinti sənayesinin bir sıra sahələrində 

- qənnadı. konserv, çörək-bıılka, yarma, vermişel, spirtsiz içkilər, likör və s. müxtəlif qida 

məhsullarının hazırlanmasında geniş istifadə olunur. İlər ıl onlarla yabanı tərəvəz bitkiləri mədəni 

hala keçirilərək, mədəni halda 

əkilib becərilən bitkilərin 

tərkibinə daxil edilir. 

Yabanı yeməli 

tərəvəzlərin tərkibində olan bır 

çox hioloji- aktıv maddələr, o 

cümlədən zülallar, yağlar, 

karbohidratlar, müxtəlif mineral 

maddələr insanın yaşaması və 

onun fiziki, zehni əməklə 

normal və səmərəli məşğul 

olması üçün ən mühüm, zəruri 

komponentlər sayılır Bu, hələ 

hamısı deyil - tərəvə həm də 

zülal, yağ və karbohidratlar 

orqanizmin yaxşı həzm 

etməsinə kömək edir. 

Yeyinti məqsədləri üçün 

istifadə edilən yabanı tərəvəz 

bitkilərinin ayrı-ayrı 

hissələrinin tərkibindəki 

kimyəvi maddələr qidalılıq keyfiyyətinə görə bir-birilərindən kəskin surətdə fərqlənirlər 

Yaşıl yabanı tərəvəz bitkilərinin tərkibində askorbin turşusu, karotin və P vitaminləri daha çox 

olur. Bu vitaminlər insan orqanizmində mürəkkəb proseslərin normal getməsində böyük əhəmiyyət 

kəsb edirlər. 

Mikroelementlər zülallarla birləşərək orqanizmdə gedən mürəkkəb və mühüm həyati 

prosesləri tənzimləyir, fermentativ və hormonal reaksiyaları həyata keçirir. Yod elementi isə 

hormonların normal sintezində böyük rol oynayır və s. 

Yabanı tərəvəz bitkilərinin tərkiblərində ən çox mineral maddələr qeyd etdiyimiz fəsilələrdən: 

paxlalılar, taxıllar, tərəçiçəklilər, xaççiçəklilər və gülçiçəklilər fəsiləsində rast gəlinir. Ən az mineral 

maddələr balqabaqkimilər, badımcankimilər fəsilələrində təsadüf olunur. 

Ən çox fosfor elementləri isə paxlalılar, taxılkimilər, xaççiçəklilər fəsilələrində rast gəlinir. 

Kalsium elementi isə ən çox xaççiçəlklilər, mürəkkəbçiçəklilər və paxlalılar fəsilələrində müşahidə 

olunur. Ən az kalsium elementi isə badımcançiçəklilər, bruniskovıe və gülçiçəklilər fəsiləsində rast 

gəlinir. Ən çox C və A vitamini isə xaççiçəklilər, mürəkkəbçiçəklilər, paxlalılar, tərəçiçəklilər, 

gülçiçəklilər fəsilələrində özünü büruzə verir 
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Hazırda insanların qida və sağlamlığında böyük əhəmiyyət kəsb edən qulançar, rəvənd, 

əvəlik, pərpərən, pıtraq, andız, vələmir, kasm (yolotu), turşəng, qaraqınıq, gicitkən və s. yabanı 

tərəvəz bitkiləri dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən Fransa, İngiltərə, Amerika, İspaniya, 

İtaliya, Türkiyə, İran, Yaponiya, Vyetnam, Rusiya, Afrikanın bir sıra dövlətlərinin ərazilərində 

mədəni halda geniş surətdə əkilib-becərilir. 

Açar sözlər: torpaq, ekoloji təmiz məhsul, yabanı bitkilər, qida. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Земля -главный необходимый ресурс как основа для получения урожая, и от этого зависит 

наше существование. Это главное средство сельскохозяйственного производства, главный 

источник пищи.Основная цель экологического сельского хозяйства - выполнение миссии 

устойчивого экономического, сбалансированного как экономически, так и социально, 

основанного на принципе экологически безопасных (экологически чистых) пищевых продуктов 

в производстве. 

Генетические ресурсы пищевых и сельскохозяйственных растений включают культурные 

растения, их диких предков и дикие виды, используемые населением в качестве пищевых и 

лекарственных растений. 

Ключевые слова: почва, экологически чистый продукт, дикорастущие растения, 

продукты питания. 

 

SUMMARY 

THE USE OF WILD PLANTS IN THE PRODUCTION  

OF ORGANIC FOOD 

 

Land is the main necessary resource as the basis for harvesting, and our existence depends on 

it. It is the main means of agricultural production, the main source of food. 

The main goal of organic agriculture is to fulfill the mission of a sustainable economic, 

balanced both economically and socially, based on the principle of environmentally friendly 

(environmentally friendly) food products in production. 

The genetic resources of food and agricultural plants include crops, their wild ancestors, and 

wild species used by the population as food and medicinal plants. 

Key words: soil, environmentally friendly product, wild plants, food 
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XÜLASƏ 

 

Pektinlə zəngin tərəvəzlərin qida rasionuna daxil edilməsi insanın immun sistemini 

möhkəmləndirir, həzmi yaxşılaşdırır-insan orqanizminin sağlamlığında böyük rol oynayır. Pektin 

geniş spektrdə funksional xüsusiyyətlərə malikdir, o insan orqanizminin sanitarı adlandırılır. Su və 

digər maddələrlə birlikdə o, özünə metal kationlarını birləşdirərək həlməşik əmələ gətirici, 

stabilləşdirici, emulqator, agent kimi göstərir. Pektinin malik olduğu pəhriz lifi onun prebiotik təsirə 

- ağır metalları və digər toksinləri özunə birləşdirərək orqanizmdən xaric etmək xüsusiyyətini 

meydana çıxarır.  

Məqalədə pektin tərkibli tərəvəzlərdən şirələrın hazırlanması texnologiyası və stabilləşdirici 

kimi tərəvəz mənşəli pektinlərdən istifadə edilməsinin əhəmiyyətindən bəhs edilir. 

Pektinə tələbatın artması ilə əlaqədar olaraq onun tədqiqi, xammal bazasının genişləndirilməsi 

və yeni növ məhsullar istehsalı vacibdir. Bu məqsədlə ölkəmizdə geniş becərilən pektinli tərəvəzləri 

perspektivli xammal mənbəyi hesab etmək olar.  

Açar sözlər: pektin, tərəvəz, ekologiya, funksional qida.  

 

Giriş. Müasir dövrdə ürək-damar, piylənmə və digər sivilizasiya xəstəliklərinin artmasının 

səbəbi kimi insan orqanizminə qida vasitəsilə ağır metalların və digər toksik maddələrin normadan 

artıq daxil olması göstərilir. Xaricdən gətirilən yeni tərkibli qida məhsullarına orqanizmin 

uzunmüddətli adaptasiya olunma reaksiyası da sağlamlığın pozulması və stress hallarının 

yaranmasının digər səbəblərindən biridir.   

Tərəvəzlər qida maddələri ilə yanaşı, zərərli maddələrin kənarlaşmasına kömək edən qida 

lifləri və digər bioloji aktiv maddələrə malikdirlər ki, bunlar da insan orqanizmində gedən fizioloji 

proseslərdə böyük əhəmiyyət daşıyır [ 1,s.93; 3, s.3].  

Tərəvəzlərin tərkibində olan sərbəst (hiqroskopik) su isə insanların suya olan tələbatının 

ödənilməsində mühüm rol oynayır. İnsan bədəninin 
2

3
 hissəsini, beynin isə 80%-ni su təşkil 

etdiyindən, insan yemədən bir aydan çox yaşaya bilsə də, 3-4 gündən çox susuz yaşaya bilmir. Su 

əzələlərdə hərəkət edərək, fasiləsiz olaraq orqanizmdə itir. Ona görə də orqanizmdə daim suya 

tələbat olur. Onu da qeyd edək ki, su olmadan orqanizmdə qidanın mənimsənilməsi, maddələr 

mübadiləsi qeyri mümkündür. Orqanizm tərkibində olan suyun 15%-ni itirərsə, yaşama 

qabiliyyətini itirmiş olur [6,s. 7]. Hazırda qida sənayesinin qarşısında qida rasionunda yerli 

xammallardan, təbii mənşəli konservantlardan istifadə, onların təbii ehtiyat mənbələrinin 

axtarılması, qida liflərinə malik bioəlavələrin daxil edilməsi və xammalın keyfiyyətli emalını təmin 

edən yeni texnologiyaların işlənməsi vəzifəsi durur. 

Tədqiqatın obyekti və metodu. Tədqiqat işləri Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Emal, 

saxlama və keyfiyyət” laboratoriyasında aparılmışdır. İnstitutun təcrübə sahəsində və bölgədə 

yetişdirilən pektinlə zəngin tərəvəzlərdən təbii tərəvəz şirələrinin, funksional içkilərin hazırlanması 

texnologiyasının təkmilləşdirilməsi üzərində tədqiqat işləri aparılmış, müvafiq olaraq 2-üsulla 

pomidor şirəsi, yerkökü, çugundur şirəıəri və qarışıq qabaq- yerkökü, yerkökü–çuğundur şirələri, 

pure və toz (pektin) nümunələri hazırlanmışdır. 

Nəticələrin müzakirəsi. Təcrübə sahəsində becərilən çuğundurun Bordo-237 sortundan 

müxtəlif içkilərin hazırlanması texnoloji sxemi tərtib olunmuş, şuğundur tozu hazırlanaraq müxtəlif 

temperatur və turşu şərtləri altinda texnoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 
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tərəvəz şirələrinin və funksional təyinatlı digər qidaların dozalaşdirilmasında çuğundur pektinindən 

istifadə etmək olar. 

“Çuğundur kvası” məhsulu natamam qıcqırma prosesınə əsasən hazırlanmışdır. Çuğundurun 

tərkibində olan qida maddələrinin, rəng maddələrinin və pektinin çox hissəsinin emal zamanı 

şirənin tərkibinə keçdiyi öyrənilmişdir. Hazırlanmış şirələrin keyfiyyəti saxlanma zamanı nəzarət 

altında saxlanılmaqla müşahidələr aparılmış, saxlanma müddətində müxtəlif səbəblərdən baş verən 

bulanmaların səbəbi aydınlaşdırılmış, pektinin parçalanmasının mühitin temperaturundan, 

fermentllərin fəallığından, şirədə pektinin miqdarından və s. asılı olduğu müəyyən edilmişdir. 

Şirələrin hazırlanması texnologiyasında qiymətli xüsusiyyətlərin mühafizəsi diqqətdə 

saxlanılmışdır.  

Xammalın fiziki-kimyəvi göstəricilərinin tədqiqi tətbiq olunan analiz metodlarindan istifadə 

edilməklə aparılmış, nəticələr müqayisəli şəkildə araşdırılmışdı. 

 
Cədvəl 1.Pektin tərkibli tərəvəz xammalının kimyəvi tərkibi (100mq məhsula görə) 

Kimyəvi tərkib göstəriciləri 

Pure halında pektinli tərəvəzlər 

Kök Qabaq 
Mətbəx 

çuğunduru 
Patisson 

Üzvi turşular, q 21,2 0,1 0,2 0,1 

Pektin maddələri, q 1,6 1,9 1,7 1,8 

Zülallar, % 0,6 0,7 2,3 0,8 

Yağlar, % 0,1 0,2 1,6 0,3 

Nəmliyi, % 74,4 92,2 89,6 92 

Asan həzm olunan karbohidratların,  

o cümlədən MDS və nişasta, % 

8.4 6,8 13,1 7 

Mineral maddələr, mq 

Na 22,1 1,1 81,5 1,1 

Ca 49,2 14,8 14,2 14,8 

P 55,6 31,3 15,1 31,5 

K 228,3 230,1 188 230,1 

Mg 22,7 9,4 13,6 9,3 

Fe 0,4 0,6 0,3 0,5 

Vitaminlər 

B1 (tiamin), mq 0,05 0,03 0,01 0,03 

B2 (riboflavin), mq 0,08 0,08 0,03 0,07 

C (askorbin turşusu), mq 5,6 4,9 2.5 5,2 

β-karotin, mkq 695,0 366,0 21,1 367.0 

 

Cədvəldən göründüyü kimi pektin maddələrinin miqdarına görə ilk mövqedə göy qabaq (1,9 

q), patisson (1,8 q), mətbəx çuğunduru (1,7q), nəhayət kök gəlir. Zülallar, yağlar və karbohidratların 

miqdarına görə süfrə çuğunduru digərlərindən fərqlənir (uyğun olaraq 2,3; 1,6% və 13,1%). Həmin 

komponentlərin miqdarı kök və qabaqda bir-birinə əsasən uyğun olsa da, karbohidratların 

miqdarında kökdə bir qədər üstünlük nəzərə çarpır.  

Xammalın qida və fizioloji dəyəri həm də onun tərkibində olan mineral maddələrin miqdarı 

ilə müəyyən olunur. Göründüyü kimi natriumun ən yüksək miqdarı (81,5 mq) süfrə çuğundurunda, 

ən aşağı miqdarı qabaqda (1,1 mq) müşahidə olunmuşdur. Kalsium, fosfor, maqneziumun daha 

yüksək miqdarı kökdə (uyğun olaraq 49,2 mq, 55,6 mq və 22,7 mq); kalium və dəmirin yüksək 

miqdarı qabaqda (uyğun olaraq 230,1 mq və 0,6 mq), kalsium, fosfor və dəmirin ən aşağı miqdarı 

mətbəx çuğundurunda (uyğun olaraq 14,2 mq, 15,1 mq və 0,3 mq) aşkar edilmişdir.  

Şirələrin xarakterik xüsusiyyəti tərkibində suyun miqdarının çox (88-92%) olmasıdır. Təbii 

tərəvəz şirələri çox qiymətli ekstraktiv maddələrlə zəngindir. Gözəl təravətə, dada, tərəvəzin 

tərkibində olan butun həll olan maddələrə, o cümlədən kolloid şəklində pektinə malikdir. Sağlamlıq 

üçün əvəzi olmayan təbii tərəvəz şirələri müalicəvi xüsusiyyətlərə malikdir [2,s 142; s.113]. 
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Pomidor şirəsi qidalı, xoşagələn olmaqla susuzluğu yatırdır. Bir stəkan pomidor şirəsi insanın 

gündəlik A və C vitamininə olan tələbatını ödəyir. Reyhan şərbəti” içkisi maddələr mübadiləsini 

yaxşılaşdırır, qidanın həzmini asanlaşdırır. Təzə yerkökü şirəsi gözün görmə qabiliyyətini artırır, 

orqanizmdə A vitamini çatışmazlığını aradan qaldırır, pəhriz qidası kimi ürək-damar sistemi, 

qaraciyər və böyrək xəstəliklərində istifadə üçün əhəmiyyətlidir. Çuğundur kvasının təbii rəngi və 

dadı xoşagələndir, müalicəvi-profilaktiki əhəmiyyəti vardır [4 ; 5; s,118]. 

Tərəvəz şirələrinin tərkibində pektinin olması onun müalicəvi əhəmiyyətini və saxlanma 

qabiliyyətini artırır. Təbii tərəvəz şirələrində pektin hidratlaşmış formada olduğundan orqanizm 

tərəfindən daha yaxşı mənimsənilir. Pektin hətta XXI–ci əsrin maddəsi, insan orqanizminin sanitarı 

adlandırılır. Pektin dadın formalaşmasında iştirak edir, ətirli maddələri sorbsiya edərək içkinin uzun 

müddət ətirli və təzə saxlanmasını təmin edir [3,s.228].  

Pektin maddələri güclü hidrofil kolloidlərdir yaşıl kutlədə və məhsulda turqorluğu təmin 

etməklə bitkilərin həyatında, məhsulun saxlanmasında böyük əhəmiyyət daşıyır. Öz çəkilərindən 15 

dəfə artıq suyu udmaq qabiliyyətinə malikdir.  

Pektinin möcüzəli xüsusiyyətlərindən biri texnoloji emal zamanı palda (həlməşik, dələmə) 

əmələgətirmə xassəsidir. Pektinin şirələrdə konservant kimi tətbiq edilməsi də onun bu 

xüsusiyyətinə əsaslanır. Müəyyən temperatur və turşu şərtləri altında məhsulda jeleləşmənin 

yaranmasına, səbəb olur ki, bu da təbii konservant rolunu oynayaraq məhsulun bir müddət ətirli və 

təzə qalmasını təmin edir.  

Pektinə malik olan tərəvəzlərdən kök şirəsinin enerji dəyəri 56 kkal, pomidor şirəsinin enerji 

dəyəri isə 18 kkal-dir və s. 

Hər bir şirə hazırlandığı tərəvəzə müvafiq adlandırılır, dadına və kimyəvi tərkibinə görə ona 

uyğun olur.  

Tərəvəz şirələrinin saxlanması ücün əlverisli temperatur 0-15°C , nisbi rütubət 75% olmalıdir.  

Nəticələr. Təbii tərəvəz şirələri və tərəvəz içkiləri ilin isti vaxtlarında susuzlugun 

yatırılmasında və orqanizmdə su balansının tənzimlənməsində böyük fizoloji əhəmiyyətə malikdir. 

Tərkibində təminatlı pektin olan tərəvəz şirələri profilaktiki qidalanma rasionuna daxil edilməli, 

istehsalı və çesidi artırılmalı, keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalıdır.Tərəvəz şirələri istehsalında daha çox 

təbii lətli və qarısıq şirə istehsalına üstünlük verilməlidir. Çünki belə sirələrin tərkibində tərəvəzin 

tərkibindəki vitaminlərin, mineral maddələrin və digər bioloji fəal maddələrin miqdarı daha çox 

olur.  
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РЕЗЮМЕ 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОВОЩНЫЕ СОКИ И ОВОЩНЫЕ НАПИТКИ С ПЕКТИНОМ 

 

Включение пектина в рацион овощей укрепляет иммунную систему и используемые 

вместе с едой продукты натурального происхождения улучшают пищеварение и играют 
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важную роль в здорове человеческого организма. Даже эти продукты называются 

санитарами человеческого организма и предохраняют от определенных заболеваний.  

Пектин обладает широким спектром функциональных особенностей.  

Он обьединяя катины металлов с водой и другими веществами действует как 

стабилизируюущий, эмульгирующий агент, образует железообразное вещества. Пищевая 

клечатка который обладает пектин, делает возможным его эффект – удаление тяжеллых 

металлов и других токсинов из организма. В статье говорится важность использования 

пектина в качестве натурального стабилизатора при производстве функциональных напитков 

и экстрактов из них. 

Для этого перспективным сырьем являются пектиносодержащие растение широко 

культивируемые в нашей стране.  

Ключевые слова: пектин, овощи, экология, функциональный пища 

 

 

 

SUMMARY 

 

NATURAL VEGETABLE JUICES AND VEGETABLE DRINKS WITH 

PECTIN 

 

The incorporation of pectin in the diet of vegetables strengthens the immune sestem, improves 

digestion and plays a major pole in the health of the human boby. Even these products are called the 

sanitarium of the human body. Pektin has a wide range of functional features.It combines metal 

cationts with water and other substances and acts as an insecticide-forming, stabling, emulsifying 

agent. The dietary fiber that pectin possessrs makes it possible for its prebiotic effect-the removal of 

heavy metals and ither toxins from the body.  

The article highlights the importanc of using pectin as a natural stabilizer in the proluktion of 

functional drinks and extracts from them. 

Due to the increasing demand for pectin, its research, expansionof its research, expansion of 

its raw material base and production of new products are important. For this purpose, promising raw 

materials are the pectin flavors widely cultivated in our country. 

Keywords: pectin, vegetable, ecology, functional food 
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XÜLASƏ 

 

Şərab istehsalı üçün üzüm əsas xammal olduğuna görə ilk növbədə onun da kimyəvi 

tərkibini, yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq baş verə biləcək dəyişirikləri bilmək tələb olunur. Daha 

sonra üzümün əzilməsində, şirənin, əzintinin və ya onların daraqla birlikdə qıcqırmasında, şərabın 

əmələ gəlməsində, yetişməsində, saxlanmasında hansı fiziki-kimyəvi, mikrobioloji və biokimyəvi 

proseslərin baş verməsini bilmək, keyfiyyətli şərab hazırlamaq üçün əsas şərtdir. Şərabın 

hazırlanması insanlara hələ bizim eradan əvvəl məlum olmağına baxmayaraq onun hazırlanma 

texnologiyasının nəzəri əsasları, daha doğrusu, şərabın tərkibini təşkil edən maddələr haqqında, 

onun kimyası barədə ilk elmi-tədqiqat işlərinin aparılması XIX əsrin ortalarına təsadüf olunur. 

Şərab istehsalı düzgün aparılmadıqda şərabda bir çox nöqsanlar, xəstəliklər, bulanmalar 

meydana çıxır. Bulanmalara meyilli şərab materialları, həmçinin asılqan olanlar həm ənənəvi 

vasitələrlə , həm də yeni yüksək səmərəli – NTF üç natrium duzu, aerogüclə, pektolitik ferment 

preparatları ilə işlənir.  

Açar sözlər: şərab,texnologiya,qıcqırma,xəstəlik,bulanma 

 

Giriş. Üzüm, meyvə, giləmeyvənin müxtəlif üsullarla əzilməsini, şirə, şərab alınmasını və bu 

zaman baş verən mürəkkəb texnoloji, kimyəvi, mikrobioloji prosesləri öyrənən elm – şərabçılıq 

adlanır. Şərabçılıq geniş anlayış olub, buraya məhsul yığımından başlayıb, hazır şərab alınmasına 

və onun butulkalara doldurulmasına qədər gedən bütün proseslər daxildir. İlkin və ikinci şərabçılıq 

fərqləndirilir. İlkin şərabçılıq üzümün emalı və şərab materialı hazırlanması əməliyyatlarını əhatə 

edir. İkinci şərabçılıq isə şərab materialının ona səciyyəvi dad, buket, ətir və stabillik verilməsi 

məqsədilə emalı və yetişdirilməsidir. Bu zaman qabın başının doldurulması, köçürülmə, durultma, 

filtirasiya, yapışqanlama, kupaj, soyutma, pasterizə və s. əməliyyatlar yerinə yetrilir. Şərabın 

texnologiyası şərabın ümumi və xüsusi texnologiyası kimi fərqləndirilir. Xammalın şərab 

hazırlamaq üçün qəbulu və şərab materiallarının işlənməsi, onların butulkalara doldurulması və s. 

bütün şərab tiplərində eyni olduğundan, bu, şərabın ümumi texnologiyası bölməsini təşkil edir. 

Ayrı-ayrı şərabın xəstəlikləri dedikdə kənar mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti nəticəsində 

şərabda baş verən dəyişikliklər başa düşülür. Bu halda şərabda xoşagəlməz iy əmələ gəlməklə o, 

istifadəyə yararsız hala düşür. Xəstə şərab asanlıqla sağlamları da yoluxdura bilər. Şərabın 

nöqsanları da onun tərkibinin dəyişməsi ilə əlaqədar olub, keyfiyyətini aşağı salır. Nöqsanlar 

şərabda gedən kimyəvi, biokimyəvi, fiziki-kimyəvi proseslərlə, yaxud da şəraba təsadüfən düşmüş 

kənar maddələrlə əlaqədardır. Nöqsanlara texnologiyanın pozulması, yaxud qeyri-standart üzümün 

emal olunması (yüksək turşuluğa malik) da səbəb ola bilər 

Şərabın stabilləşdirilməsi – hazır məhsulda dayanıqlıq əldə etmək üçün şərab materialı 

emalının kompleks texnoloji üsullarıdır. Belə üsullardan filtrasiya, pasterizə, sulfitləşdirmə, 

yapışqanlanma, konservantlar əlavə olunmasını göstərmək olar. Metalsızlaşdırma: hazırda şərabın 

tətbiq olunan metalsızlaşdırılma üsullarını əsas təsir prinsipinə görə üç qrupa bömək olar: ion 

dəyişmə, metalların həll olan möhkəm komplekslərlə əlaqələndirilməsi və metalların çətin həll olan 

birləşmələr şəklində kənar edilməsi. Ion dəyişdiricilərdən istifadə olunduqda onların olduqca 

məhdud seçicilik xüsusiyyətinə görə şərabdan aşağıdakı metal qrupları kənar edilir: dəmir, sink, 

kalsium, mis və s., hansı ki, Na+ ionu ilə əvəz edilir. Şərabçılıqda adətən Na+ - formada ionitlər 

tətbiqi şərabların turşuluğuna təsir edir və eyni zamanda şərabların orqanoleptik keyfiyyətinə 
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arzuolunmaz təsir edir. Odur ki, onların istifadəsi məhdudlaşdırılır.  

Şərablarda rast gəlinən bulanmalar yaranma səbəblərindən asılı olaraq üç kateqoriyaya 

bölünür: bioloji, biokimyəvi, fizikikimyəvi. Bulanmalar əlamətlərinə və xarici mühit amillərinə 

münasibətinə görə bir-birindən seçilir 

Bioloji bulanma şərabda mikroorqanizmlərin, maya və mayayabənzər göbələklərin inkişafı ilə 

əlaqədardır. Biokimyəvi bulanmaya fermentativ xarakterli bulanmalar aid olub, şirədə və şərabda 

oksidləşdirici fermentlərin olması ilə əlaqədardır. 

Biokimyəvi bulanmalar. Bu bulanmaların səbəbi hava oksigeninin iştirakı ilə, fenol 

birləşmələrinə təsir edib, şərabın xarici görünüşünü (qonurlaşma), dadını buketini dəyişən 

oksidləşdirici fermentlərdir. Çürümüş, kiflənmiş və botritis sinereya ilə yoluxmuş üzümdən alınan 

şərab biokimyəvi bulanmalara cox tutulur. Çünki belə üzümdə oksidləşdirici fermentlər çox olur. 

Bulanmanı aradan qaldırmaq üçün şərab yüksək dozada sulfidləşdirilir və pasterizasiya olunur.  

Fiziki-kimyəvi bulanmalar. Bu bulanmalar kristal və kolloid ola bilər. Kristal bulanmanın 

əsas yaranma mənbəyi şərab daşı (şərab turşusunun turş kalium duzu və şərab turşusunun kalsium 

duzu) kristallarının çöküntüyə getməsidir. Şərab turşusunun duzları yavaş kristallaşır. Əvvəlcə şərab 

turşusunun turş kalium duzunun kristalları əmələ gəlir. Bu duzun həll olması temperatur aşağı 

düşdükcə zəifləyir. Zülal bulanıqlığı proteinlərin denaturasiyası və pıxtalaşması nəticəsində, 

xüsusilə də yüksək temperaturda əmələ gəlir. Şərab həmçinin 0 C-dən aşağı soyudulduqda bulana 

bilir. Əgər belə şərab temperaturun sonrakı yüksəlməsində yenidən durularsa bu, əks kolloid 

bulanmanın göstəricisidir. Kristal səciyyəli bulanma da şərabın mənfi temperatura qədər 

soyudulması zamanı meydana gəlir, lakin sonrakı qızdırmada kənar olunmur. Şərabların fiziki-

kimyəvi bulanmalara meylliyinin tədqiqi hər hansı bir bulanmanı stimulə edə biləcək halların 

aradan qaldırılması üçün şərait yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu tədqiqatlar çöküntünün tərkibinin 

əlavə olaraq öyrənilməsi ilə şərabın stabilliyini təmin edən texnoloji işlənmə sxeminin 

əsaslandırılmış şəkildə işlənməsinə imkan verir 

Nəticə. Saхlama müddətində şərablarda bulanma baş verir. Belə оlan halda bulantını aradan 

qaldırmaq üçün bir sıra üsullar müəyyən edilmişdir. Mayalar tərəfindən törədilən biоlоji bulantı ən 

çох turş süfrə və kəmşirin şərablarda əmələ gəlir. Хəstəlik törədici mikrооrqanizmlərin fəaliyyəti ilə 

əmələ gələn bulantı da biоlоji bulantıya daхil оlur. Şərabda bulantının qarşısını almaq üçün 

sentirafiyadan istifadə etməklə mikrооrqanizmləri məhv etmək оlar. Bundan başqa fiziki təsirlə yəni 

qısa müddətli qızdırmaq pasterizaya etmək yоlu ilə bulantını aradan qaldırmaq оlar. 

Şərabda хəstəliklər mikrооrqanizmlərin həyat fəaliyyəti nəticəsində və digər amillərin təsiri 

ilə yaranır. Şərab хəstəlikləri iki cür оlur. Aerоb bakteriyaların fəaliyyəti ilə yaranan хəstəliklər 

fakultativ naerоb, yaхud anaerоb mikrооrqanizmlərin fəaliyyəti ilə yaranan хəstəliklər. Şərab 

saхlanan qablar yarımçıq saхlandıqda оksigen vasitəsilə sirkə turşusu bakteriyaları yaхşı inkişaf 

edir. Ümumiyyətlə şərabın yarımçıq qablarda saхlanılması məsləhət görülmür. 
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РЕЗЮМЕ 

 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ УСТОЙЧИВОСТИ БЕЛЫХ И КРАСНЫХ 

ВИН К КОЛЛОИДНОМУ ПОМУТНЕНИЮ. 

 

Поскольку виноград является основным сырьем для производства вина, в первую 

очередь необходимо знать его химический состав, который может меняться в зависимости от 

степени созревания. Затем необходимо знать, какие физико-химические, 

микробиологические и биохимические процессы происходят при измельчении винограда, 

сока, мякоти или их ферментации гребешком, при формировании, созревании и хранении 

вина, что является основным условием изготовления качественного вина. Хотя 

приготовление вина было известно людям еще до нашей эры, первые научные исследования 

теоретических основ технологии его приготовления, а точнее, веществ, входящих в состав 

вина, его химии относятся к середине XIX века. Когда производство вина не осуществляется 

должным образом, в вине возникает множество дефектов, болезней и тошноты. 

Виноматериалы, склонные к помутнению, а также висячие, обрабатываются как 

традиционными методами, так и новыми высокоэффективными - НТФ трех натриевых солей, 

аэрозоля, пектолитических ферментных препаратов. 

Ключевые слова: вино, технология, брожение, болезнь, тошнота. 

 

 

SUMMARY 

 

DEVELOPMENT OF OPTIMAL REGIMES OF RESISTANCE OF WHITE AND  

RED WINES TO COLLOIDAL TURBIDITY 

 

Since grapes are the main raw material for wine production, first of all, it is necessary to know 

its chemical composition, which can change depending on the degree of ripening. Then it is 

necessary to know what physicochemical, microbiological and biochemical processes take place in 

the crushing of grapes, juice, pulp or their fermentation with a comb, in the formation, ripening and 

storage of wine, the main condition for making quality wine. Although the preparation of wine was 

known to people before our era, the first scientific research on the theoretical foundations of the 

technology of its preparation, or rather, on the substances that make up the wine, its chemistry dates 

back to the middle of the XIX century. When wine production is not carried out properly, many 

defects, diseases and nausea occur in wine. Wine materials prone to turbidity, as well as hanging 

ones are processed both by traditional means and with new high-efficiency - NTF three sodium 

salts, aerosol, pectolytic enzyme preparations. 

Keywords: wine, technology, fermentation, disease, nausea 
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Əhalinin sayca sürətlə artması insanları ənənəvi əkinçilikdən intensiv əkinçiliyə keçməyə 

məcbur etmişdir. Hazırda 15-ə yaxın bitki və 8 heyvan növü insanların ərzaq məhsullarına olan 

tələbatının əsas hissəsini təmin edir. Dəyişən iqlimə, zərərvericilərə, xəstəliklərə, mürəkkəb 

becərmə şəraitinə qarşı davamlı yeni sortların seleksiyası üçün ərzaq və kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

yabanı əcdadlarından istifadə etmək olar. 

Yabanı bitkilər dünya üzərində yalnız qida ehtiyatlarının azalması probleminə deyil, eyni 

zamanda ekoloji təmiz qida təminatında da müsbət nəticələr verə bilər. 

Ekoloji təmiz məhsullar adi məhsullara nisbətən heç bir zərərli komponentlərə malik 

olmayan, insan sağlamlığına mənfi təsir göstərməyən zərərsiz qida məhsullarıdır. Ekoloji təmiz 

məhsullar mineral gübrələr, pestisidlər və digər texnogen təsirlərin olmadığı təmiz sahələrdən əldə 

olunur. Təbii xammallardan mineral kənar qarışıqların təsiri ilə alınan məhsulları da ekoloji təmiz 

hesab etmək olar. Ekoloji təmiz məhsulların becərildiyi yerlərdə herbisidlərdən, mineral 

gübrələrdən, insektisidlərdən və funqisidlərdən istifadə olunmur. 

Azərbaycanda yabanı halda yayılan tərəvəz bitkilərindən çiriş, qulançar, gicitkən, qırxbuğum, 

tərə, amarant (pencər), cincilim, pərpəran, təpəotu, baldırğan, mələkotu, yergiləsi, tütəkotu, 

qazayağı, kaşnı ekoloji cəhətdən təmiz ərzaq məhsulları istehsalı üçün qiymətli xammaldır. Təkcə 

meşələrimizdə 1536 cinsə aid olan 150 növ yabanı meyvə bitkiləri mövcuddur. Yabanı 

meyvələrdən adi qoz, alma, armud, zoğal, alça, əzgil, fındıq, xurma, yemişan, şabalıd və s. min 

tonlarla məhsul verir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu meyvələrdən 30 faizi istismar əhəmiyyətli 

məhsullardır. Bir qismi isə dövlət tərəfindən tədarük edilir. 

Çiriş — Dünya florasının tərkibində 50-yə qədər növü vardır. Bu növlər ən çox Kiçik Asiya 

ölkələrində və eləcə də İran və Türkiyə ərazilərində yayılmışdır. Qafqaz və Azərbaycanda bir 

növünə — görkəmli çirişə rast gəlinir. Qida və ədviyyat xammalı kimi istifadə olunur. Bu, ən çox 

Naxçıvan MR-də, Ağstafa, Xaldan, Göyçay, Füzuli, Cəbrayıl, Lerik, Yardımlı, Qobustan, Şamaxı, 

Altıağac və s. rayonların aşağı və orta dağ qurşaqlarında gillidaşlı və bəzən qara torpaqlarda 

yayılmışdır. Son illər çirişdən eremuran adlı maddə alınmışdır. Həmin maddə ilə hopdurulmuş 

polietilen örtük tərəvəzi 6 ay təzə saxlayır. Qida və ədviyyat bitkisi kimi qiymətli olduğunu nəzərə 

alıb, respublikamızın dağlıq sahələrində əkib-becərmək olar. 

Gicitkən- Gicitkən demək olar ki, Azərbaycanın bütün ərazisində yayılmışdır. Aran və dağ 

rayonları, bağlar, həyətlər, yolların kənarı, rütubətli dağ yamacları, meşələrin açıqlıq yerlərində və. 

eləcə də kənarlarında bitir. Respublikamızın dağ-meşə rayonlarında sənaye əhəmiyyətli gicitkən 

ehtiyatı vardır. Gicitkən yarpaqlarının tərkibində C vitamininin miqdarı qarağat, kartof, kök və 

əvəlikdən çoxdur. Bitkinin tərkibi insan orqanizmi üçün çox qiymətli bioloji-aktiv maddələrlə 

zəngindir. Qida bitkisi kimi mühüm xüsusiyyətlərə malik olub, paxlalı bitkilərdən heç də geri 

qalmır. Yarpaqlarının tərkibi çoxlu miqdarda üzvi turşular, B, B2 və К vitaminləri, 

mikroelementlər, aşı və fıtonsid maddələrlə zəngindir. Onların tərkibində 200 mq%-ə qədər C 

vitamini vardır ki, bu da limondakından 2,5, albalıdakmdan 7, kartof və almadakından isə 10 dəfə 

çoxdur. Karotinin miqdarı 50 mq%-dir. Gicitkən çox qədim zamanlardan başlayaraq müasir 

dövrədək tərəvəz bitkisi kimi yeyilir. Ondan hazırlanan şi, sup, salatlar nəinki dadlı, həm də 

orqanizm üçün çox faydalıdır. 

İdmanda istənilən nəticəni almaq üçün qidaların əhəmiyyəti çox böyükdür. Belə ki, idman 

edən adamların performansına genetik quruluşu ilə yanaşı, düzgün məşq və qidalanması çox böyük 

təsir edir.  
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Qidalanma menyusu karbohidratlarla zəngin olmalı, lif miqdarı yüksək qidalar üstünlük təşkil 

etməlidir. Məsələn, qara çörək, bulqur, düyü, yumurta, meyvə və tərəvəzlər ola bilər. Məşqdən 

sonra əzələlərdə azalan karbohidrat anbarının yenilənməsi baş verir. Dözümlülüyün inkişaf 

etdirilməsində əzələ anbarının doldurulması vacibdir. Məşqlərdən sonra ilk 2 saat ərzində qadınlar 

ən az 50, kişilər 70 qram karbohidrat tərkibli qidalar istehlak etməlidir. Məsələn, 2 orta dilim çörək, 

5-6 ədəd biskvit, 1 kasa yulaf və süd, 2 stəkan partlamış qarğıdalı, 2-3 ədəd banan, 10 ədəd quru 

meyvə 50 qram karbohidrat tərkibli qidalar sayılır. 1 kasa süd və ya qatıq əlavə olunmuş tam taxıl 

hər məşqdən sonra tövsiyə edilən qidalar siyahısındadır. 

İdmanla məşğul olan şəxslərin orqanizm üçün tələb olunan qida maddələrinin ekoloji təmiz 

məhsullar hesabına ödənilməsində bir sıra yabanı bitkilərdən istifadə olunur.Bu bitkilər onların 

yalnız qida maddələri ilə təmin olmasına deyil, öz pəhrizlərinə də uyğun qidalanmasına da töhvəsini 

verir. 

Məsələn, Qaragilə xırda, yarımkol bitki olub, qara rəngli üzəri qarışıq, lət hissəsi qırmızımtıl 

– bənövşəyi, turşməzə, xoş dadlı meyvələri vardır. Qaragilə yabanı halda Avropada və Sibirin 

meşəliklərində çox geniş yayılmışdır. Bu bitkiyə tək-tək halda Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda 

təsadüf olunur. 

Qaragilə meyvələri tam yetişən dövrdə toplanır, sonra xüsusi quruducu peçlərdə 50 – 70 C 

temperaturda qurudulur. Meyvələrinin tərkibində 20 %-ə qədər şəkər, 7 % aşı maddəsi, 8 %-ə qədər 

limon və alma turşuları, 120 mq % C vitamini, karotin, pektin maddələri vardır. Qaragilənin 

yarpaqları da faydalıdır. Son illərdə yarpaqlarını qurudub çay hazırlayaraq diabet xəstəliyində, 

qanda şəkərin miqdarını azaldıcı dərman kimi içirlər. Qaragilə meyvələrindən yeyinti sənayesində 

daha geniş istifadə olunur. 

Bununla yanaşı Qara (Yabanı) düyünü misal göstərmək olar. Qara düyünün ağ düyü ilə heç 

bir əlaqəsi yoxdur. Qara düyü su sisaniyası adlı bitkinin toxumlarıdır. Su sisaniyaası sulu və 

bataqlıq bölgələrdə bitən, 1,5-3 metr hündürlüyə qədər qalxa bilən bitikidir. 

Qara düyünün baha satılmasının səbəbi onun qida dəyərinin yüksək olmasıdır.Ən iri qara 

düyü paketi isə 450 qram olur. Bunu səbəbini idxalçılar qara düyünün baha olması ilə izah edirlər. 

Qara düyünün tərkibində az miqdarda yağ var. Bu qida orqanizm tərəfindən asan sorulur. 100 qram 

qara düyünün tərkibində 100 kalori var. Mütəxəssislər piylənmədən əziyyət çəkələrə gün ərzində az 

miqdar qara düyü yeməyi məsləhət bilir. 

Yabanı düyünin tərlkibi faydalı maddələrlə zəngindir. Onun tərkibində zülallar, amin 

turşuları, B qrup vitaminləri, fol turşusu, minerallar, çoxlu miqdarda maqnium, fosfor, sink, 

marqans var. Onun tərkibində olan minerallar və fol turşusu orta yaşlı orqanizmin onlara olan 

ehtiyacını ödəyə bilir. Qara düyünün tərkibində kalsium, dəmir, yod, metionnin, lizin və treonin var. 

Onun tərkibində olan preteinin miqdarı əzələlərin güclənməsinə səbəb olur. Adi düyüdən fərqli 

olaraq qara düyünün tərkibində natriumun miqdarı çox azdır. Onun tərkibində 18 növ amin turşusu 

var. 

İdmanla məşğul olan şəxslərin istifadə edə biləcəyi yabanı bitkilər arasında Çia toxumunu da 

qeyd etmək olar. Çia toxumları bir növ müasir bitki kimi görünür, lakin onlar artıq min ildir 

mövcuddur. Çia toxumları yağ turşularıyla, zülallarla, antioksidantlarla və dietik liflərlə zəngindir. 

Onlar mayeni udmaq kimi böyük qabiliyyətə malikdir, bu da orqanizmin hidratlaşması üçün ideal 

vasitədir. Çia toxumları o qədər təsirlidir ki, cəmi bir neçə saat ərzində özünü yaxşı hiss etməyə 

imkan verir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, maya dilində çia «qüvvə» mənasını verir. Bu, həqiqətən 

də belədir, çünki çia toxumu qida maddələrinin yüksək məzmunu sayəsində bədənə çoxlu enerji 

verir. Bu bitki orqanizm üçün mühüm olan yağların əsas mənbəyidir. Nə qədər qəribə olsa da, 

balaca çia toxumunda Omeqa 3 yağları qızıl balıqdan 8 dəfə çoxdur. Və bu, hələ hamısı deyil, çia 

çoxlu zülallar və antioksidantlar ehtiva edir. Bu bəsləyici maddələr sağlamlığınız üçün çox 

əlverişlidir. Məsələn, bir qram çia toxumunda təzə qaragilədən 4 dəfə çox antioksidant var. Son 

tədqiqatlar göstərib ki, çia toxumundan mütəmadi istifadə saç və dırnaqların vəziyyətini 

yaxşılaşdırır. Çia dəri üçün əla vasitədir, çünki onun dəri hüceyrələrini bərpa etmək və 

yeniləşdirmək xüsusiyyəti var. 
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Nəticə. Ekoloji cəhətdən təmizliyi, kifayət qədər yüksək iqtisadi səmərəliliyi və çoxlu miqdarda 

xammal ehtiyatlarına malik olması, insanların sağlamlığının müdafiəsində və qida məhsullarına olan 

tələbatının ödənilməsində oynadığı rol, eləcə də qida sənayesində geniş miqyaslı tətbiq sahələrinin olması 

imkan verir ki, sənaye miqyaslı yabanı bitkilərin istehsalını həyata keçirmək üçün dövlət nəzdində məsələ 
qaldırılsın.Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra Qərb ölkələrində yuxarıda bəhs olunan bitkilər geniş ərazilərdə 

əkilib-becərilir. Həmin ölkələrdə yabanı bitkilər mədəni hala keçirilmiş, min hektarlarla sahədə 

əkilmişdir.Məhz bütün bu səbəblərdən ölkəmizdə istehsal və istehlaka yararlı yabani bitkilərə lazımi diqqətin 
ayrılması, habelə bu tip bitkilərin mədəniləşdirilməsi və lazım olduğu təqdirdə müvafiq istixanaların 

yaradılması məqsədə uyğun olardı. 

Açar sözlər: ekoloji təmiz, idman, qida, yabanı bitki, istehsal 
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SUMMARY 

 

THE USE OF ECOLOGICALLY CLEAN FOODS AND WILD PLANTS IN THE 

DAILY DIET OF ATHLETES 

 

Its environmental friendliness, high economic efficiency and abundant raw material resources, 

its role in protecting human health and meeting food needs, as well as its wide range of applications 

in the food industry allow it to produce industrial-scale wild plants. It should be noted that in some 

Western countries, the above-mentioned plants are grown in large areas. In these countries, wild 

plants have been cultivated and planted on thousands of hectares. For all these reasons, it would be 

expedient to pay due attention to wild plants suitable for production and consumption in our 

country, as well as to cultivate such plants and create appropriate greenhouses. 

Keywords: environmentally friendly,Sports,food,wild plant,production 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ И ДИКОРАСТУЩИХ 

РАСТЕНИЙ В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ СПОРТСМЕНОВ 

 

Его экологичность, высокая экономическая эффективность и богатые сырьевые 

ресурсы, его роль в защите здоровья людей и удовлетворении пищевых потребностей, а 

также широкий спектр применения в пищевой промышленности позволяют ему выращивать 

дикие растения в промышленных масштабах. Следует отметить что в некоторых западных 

странах вышеупомянутые растения выращивают на больших площадях. В этих странах 

выращены дикорастущие растения, посажены на тысячах гектаров. По всем этим причинам 

было бы целесообразно уделять должное внимание дикорастущим растениям, пригодным 

для производства и потребления в нашей стране, а также выращивать такие растения и 

создавать соответствующие теплицы. 

Ключевые слова: экологически чистый, спорт, еда, дикорастущее растение, 

производство  
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QEYRİ-ƏNƏNƏVİ XAMMALLAR ƏSASINDA YENİ NÖV UNLU-QƏNNADI 

MƏMULATLARININ TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNİB HAZIRLANMASI 
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XÜLASƏ 

Bəşəriyyətin mühüm problemlərdən biri də insanların ərzaq və qida məhsulları ilə təmin 

olunma problemidir. Dünyanın bir çox ölkələrində ərzaq problemi kəskinləşməkdədir. Buna səbəb 

insanın istehsal fəaliyyəti nəticəsində torpağın məhsuldarlığının kəskin aşağı düşməsi və digər 

antropogen mənşəli təsirlərdi. İnsanların sağlamlığının əsasını onun mənimsədiyi qida 

məhsullarının əhəmiyyətinin orqanoleptiki xüsusiyyətləri və mikrobioloji təhlükəsizliyi təşkil edir. 

Keyfiyyətli qida məhsullarının alınması və saxlanması əhalinin sağlamlığının qoruyub 

saxlanmasında əsas amildir ki, bunun da məsuliyyəti bir başa istehsalçıların üzərinə düşür.  

Açar sözlər: qida, təhlükəsizlik, istehsal, un, qənnadı 

Giriş. Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə keçirilən dövlət tədbirləri ilə yanaşı, 

eyni zamanda ərzaq məhsullarının istehsalçıları, emalçılar və hazır məhsulların ticarəti ilə məşğul 

olan təsərrüfat subyektlərinin üzərinə də böyük məsuliyyət düşür. Qida təhlükəsizliyinin 

idarəedilməsində əsasən məhz ərzaq istehsalçıları qida təhlükəsiziliyinə görə cavabdehdirlər. 

İstehsalçılar və ticarətçilər öz fəaliyyətlərində qida məhsullarının təhlükəsizliyini əsas tutmalı, 

istehlakçılara sağlam ərzaq məhsullarının çatdırılmasında özlərinin birbaşa məsuliyyət daşıdıqlarını 

qəbul etməlidirlər. Unutmayaq ki, insan bədəninə müntəzəm daxil olan zəhərlərin təxminən 70% -

inin qida, 20% -i havadan, 10% -i sudan gəldiyinə inanılır. Hazırki şəraitdə kənd təsərrüfatı 

istehsalında ekoloji cəhətdən təmiz, fitosanitar tələblərə cavab verən məhsulların istehsalı və 

istehlakı ümummilli və strateji əhəmiyyət daşıyır.  

Əkinçilikdə becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin növləri çox genişdir. Xüsusilə taxıl bitkiləri 

və bu bitkilərin vahid sahəsinin məhsuldarlığı ildən-ilə artır. Taxıl bitkiləri, xüsusən də buğda kənd 

təsərrüfatı məhsulları bazarının əsas tənzimləyicisi kimi nəzərdə tutulur. Buğdadan un, qənnadı və 

makaron məmulatları, nişasta, pivə, spirt və başqa yeyinti məhsulları istehsal olunur. Həyata 

keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində müəyyən olunub ki, ölkəmizdə taxıl məhsulları istehsalı 

yüksəlib. Taxılçılıq təsərrüfatı ölkənin bütün rayonlarında fəaliyyət göstərir. Hər il ölkəmizdə 

təxminən bir milyon hektardan çox sahədə taxıl bitkiləri əkilir. Əkinin 97,7%-i buğda, arpa və 

qarğıdalının payına düşür. 

İnsanların qida rasionunun böyük hissəsini unlu-qənnadı məmulatları təşkil edir. Unlu-

qənnadı məmulatları yüksək qidalılıq dəyərinə malik və ən çox istehlak olunan qida məhsullarıdır. 

Unlu-qənnadı məmulatlarının hazırlanması zamanı müxtəlif çeşidli əsas və köməkçi 

ərzaqlardan istifadə olunur. Öz görünüş, struktur, eyni zamanda təyinatından asılı olaraq bu ərzaqlar 

ilkin tədarükdən, həmçinin ilkin emaldan keçirilir. Unlu-qənnadı məmulatların istehsalı zamanı əsas 

ərzaqlara un, kərə yağı, yumurta, şəkər aid edilir. Eyni zamanda, unlu-qənnadı məmulatları 

istehsalında həm də süd və süd məhsulları, meyvə və giləmeyvələr, çaxır, essenslər, qoz, müxtəlif 

cür yumşaldıcılar və s. məhsullar tətbiq edilir. Unlu-qənnadı məmulatların istehsalı zamanı xammal 

və ərzaqların saxlanmasının düzgün təşkili çox vacib məsələdir. Yəni ki, quru ərzaqlar olan– un, 

nişasta, şəkər saxlanan yerdə 15ºC temperatur, havanın nisbi rütubətli isə 60-65% dən yüksək 

olmamalıdır. Tez xarab olan məshullar isə saxlanan kameralarda temperatur +5ºC-dən yuxarı 

olmamalıdır. Donmuş halda qəbul edilən xammallar mənfi temperaturda saxlanılmalıdır. Aromatik 

maddələr, kompotlar və çaxır ayrı-ayrı otaqlarda saxlanılmalıdır. Buna səbəb odur ki, onların 

qoxuları başqa ərzaqların qoxuları ilə qarışmasın. 
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Unlu- qənnadı məmulatları əsas qida məhsullarından olub, insanın normal fəaliyyəti üçün 

lazımi olan qida maddələri, eyni zamanda zülal, lipid, karbohidrat, vitamin, mineral maddə və qida 

lifləri ilə zəngindir. Unlu- qənnadı məmulatları yüksək enerji dəyərinə, rahat həzm olunma və yaxşı 

mənimsənilməsi ilə xarakterizə olunur, xoş dada malik olub, digər istehlak məhsullarından xeyli 

ucuz hesab olunur. 

Unlu-qənnadı məmulatlarının qida dəyərinin yüksəldilməsinin əsas yolları aşağıda qeyd 

olunmuşdur:  

a. Unun kompleks emalı, unun tərkibinə dənin aleyron qatı və rüşeymi ilə birlikdə un 

çıxımının artırılması; əla sort undan çörək istehsalında kəpəyin istifadə olunması; kəpəklə birlikdə 

döyülmüş buğda unundan çörək alınması texnologiyasının təkmilləşdirilməsi.  

b. Tərkibində zülal və geniş yayılmayan treonin və lizin olan unla müqayisədə zülalın kütlə 

payının resepturasına heyvan və bitki mənşəli komponentlərin daxil edilməsi ilə artırılması.  

c. Qeyri-ənənəvi buğda, zeytun və paxla xammalı zülallarından istifadə edilməsi. 

ç. Unlu-qənnadı məmulatlarının vitaminlər və mineral maddələrlə daha da zənginləşdirilməsi.  

d. Kənd təsərrüfatı xammalları – buğda kəpəyi, meyvə və tərəvəz tozlarını resepturaya daxil 

olması ilə unlu qənnadı məmulatlarının bitki lifləri ilə zənginləşdirilməsi.  

e. Biogen məhsulların–mikroelementlər, proteinlər, vitaminlər, minerallar, fermentlər və bitki 

lifləri ilə zəngin olan buğda cücərtilərinin tətbiq olunması.  

ə. Biotexnoloji prosesləri nizamlayan karbohidratları, yağları, zülalları və s. modifikasiya 

edən ferment preparatlarının tətbiqi edilməsi.  

f. Suyun minerallaşdırılması. 

Nəticə. Qida məhsullarının, əsas da unlu-qənnadı məmulatlarının qidalılıq dəyəri dedik də, 

insanların fizioloji tələbatını ödəyən enerji və əsas qida maddələri və qida maddələrinin xassələri 

nəzərdə tutulur. Unlu-qənnadı məmulatlarının qidalılıq dəyəri istifadə olunan dənin sortundan, 

dənin un alınacaq hissəsindən, eyni zamanda unun alınma üsullarından və istifadə olunan digər 

ərzaqlarla uyğunluğundan asılıdır. 
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РЕЗЮМЕ 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НОВЫХ ВИДОВ МУКИ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

НА ОСНОВЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ 

 

Одна из важнейших проблем человечества - проблема обеспечения людей продуктами 

питания и продовольствием. Продовольственная проблема обостряется во многих странах 

мира. Это происходит из-за резкого снижения плодородия почв в результате деятельности 

человека и других антропогенных воздействий. В основе здоровья человека лежат 
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органолептические свойства и микробиологическая безопасность, определяющая важность 

усваиваемой им пищи. Производство и хранение качественных продуктов питания - 

ключевой фактор в поддержании здоровья населения, и ответственность за это лежит на 

производителях. 

Ключевые слова: продукты питания, безопасность, производство, мука, 

кондитерские изделия. 

 

 

SUMMARY 

 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF NEW KINDS OF FLOUR AND CONFECTIONERY 

ON THE BASIS OF NON-TRADITIONAL RAW MATERIALS 

 

One of the most important problems of mankind is the problem of providing people with food 

and foodstuffs. The food problem is aggravating in many countries of the world. This is due to a 

sharp decline in soil fertility as a result of human activities and other anthropogenic influences. 

Human health is based on organoleptic properties and microbiological safety, which determines the 

importance of the food the human assimilates. The production and storage of quality food is a key 

factor in maintaining the health of the population, and the responsibility for this lies on the 

producers. 

Keywords: food, safety, production, flour, confectionery. 
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Sitrus latın dilində həmişəyaşıl ağac və ya limon ağacı deməkdir. Sitrus bitkiləri dünyanın 

subtropik və tropik ərazilərində yayılmış,40-dək növü-limon,portağal,naringi,feyxoa və s. 

məlumdur.Keçmiş Sovetlər birliyində sitrus meyvəçiliyini inkişaf etdirmək üçün geniş və əlverişli 

təbii iqtisadi zonalar yalnız Qərbi Gürcüstanın Kolxida, Azərbaycanın Lənkəran-Astara, 

Tacikistanın Bəxş dərəsi hesab olunurdu. Mütəxəssislərin fikrincə sitrus meyvələri rütubətli 

subtropik iqlimdə daha yaxşı inkişaf edir. Bölgəmizdə sitrus meyvələrinin yetişdirilməsi üçün zəruri 

olan bütün təbii iqlim şəraiti vardır. Ötən əsrin 20-ci illərin sonunda ölkəmizdə sitrus meyvələrinin 

yetişdirilməsinə başlanmış.1927-ci ildə Gürcüstandan ilk dəfə Lənkərana 8 ədəd ikillik feyxoa ağacı 

gətirilərək əkilmiş və məhsul verməyə başlamışdır. 

Məlumdur ki,son zamanlarda respublikamızın istehlak bazarında bir çox xarici ölkələrdən 

gətirilən müxtəlif növ meyvə-tərəvəz məhsulları,o cümlədən sitrus meyvələridə realizə olunur və bu 

meyvələrin miqdarı isə durmadan artır.Lakin realizə olunan bu meyvə-tərəvəz məhsullarının 

keyfiyyəti haqqında tam bir fikir söyləmək olduqca çətindir. 

Bu məqsəqlə bir tərəfdən aparılan tədqiqat işi sitrus meyvələrinin kimyəvi tərkibini,qidalılıq 

dəyərliliyini,öyrənməklə bərabər həmçinin bu meyvələrin orqanoleptiki və fiziki-kimyəvi 

metodlarından istifadə etməklə keyfiyyət göstəriciləri də müəyyən olunmuşdur. 

Sitrus meyvələri digər meyvələrdən müxtəlif xarici görünüşə və xüsusi dad və ətirə malik 

olmaları ilə fərqlənirlər.Sitrus meyvələrinin tərkibində insan orqanizmi üçün zəruri olan bir sıra 

qiymətli maddələr vardır.Bu meyvələr yüksək qidalılıq dəyərinə malikdir. 

Alimlər tərəfindən aparılan elmi – tədqiqatlar nəticəsində məlum oldu ki, bölgəmizdə feyxoa 

yetişdirilməsi və inkişafı üçün bütün əlverişli təbii iqlim şəraiti vardır. Ötən əsrin 30-cu illərindən 

bölgəmizdə ictimai və şəxsi təsərrüfatlarında feyxoa bitkisinin yetişdirilməsinə başlandı. 1930-

1970-ci illərdə Lənkəran rayonunda 100 hektar feyxoa bağları salınmışdısa, 1990-cı ildə bu rəqəm 

350 hektara çatdırılmışdı. Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyi dövründə Cənub 

bölgəsinin təsərrüfat həyatında yeni mərhələ başlandı. 1970-ci ildən sonra bölgəmizdə – Lənkəran, 

Masallı və Astarada 420 hektardan artıq yeni feyxoa bağları salınması hesabına respublikamız 

Sovetlər birliyində feyxoa bağlarının sahəsinə və məhsuldarlığına görə birinci yerə çıxmışdı.  

Bölgəmizdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən sitrus meyvələrindən biri də limondur. Limon 

həmişəyaşıl, orta boylu ağacdır. Vətəni Asiyanın cənub-şərq rayonlarıdır, burada qədim çağlardan 

yetişdirilir, çox qiymətli meyvədir.  

Bölgəmizdə naringi də becərilir. Fransız, ispan və rus və s. xalqlar buna “mandarin” deyirlər. 

Bu bitkinin vətəni Çindir. Avropa xalqları naringi ilə ilk dəfə XIX əsrdə tanış olmuşlar. Meyvənin 

xoşagələn dadı onun sürətlə yayılmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycanda ilk limon, naringi, portağal 

təsərrüfatı 1933-cu ildə Astara rayonunda təşkil olunmuşdur.  

Portağal sitrus meyvə ağacıdır, meyvəsi şirindir. Bu qiymətli bitki ilk dəfə eramızdan əvvəl III 

əsrdə Çində becərilmişdir. “Portağal” sözü “Çin alması” deməkdir. Avropada XVəsrdən məlumdur.  

Portağalın təbii və sənaye əhəmiyyəti vardır. Meyvəsindən alınan şirə dünyada geniş istifadə 

olunan ən yaxşı içki hesab olunur. 

Məsələn,limon diabet,qaraciyər,hipertoniya,naringi xroniki mədə-bağırsaq xəstəliklərinin 

portağal xroniki qəbzlik,qaraciyər xəstəliklərinin,feyxoanın meyvəsindən isə qalxanabənzər vəzin 

müalicəsində istifadə olunur.Sitrus meyvələrinin kimyəvi tərkibi və qidalılıq dəyəri haqqında 

aşağıdakı cədvəldə ətraflı məlumat verilmişdir. 
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Cədvəl 1. Sitrus meyvələrin kimyəvi tərkibi və qidalılıq dəyəri 
 

Komponentlər Portağal Limon Qreyfrut Naringi Layma 

Zülal,q-la 1.0 0.7 0.6 0.7 0.5 

Yağ, q-la 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 

Karbohidrat, q-la 9.5 3.0 9.3 10.1 1.9 

Şəkər, q-la 7.5 2.1 7.5 8.5 0.5 

Üzvü turşular, q-la 1.3 5.6 0.5 1.0 5.2 

Mineral maddələr, mq-la      

K 177 149 180 210 82 

Fe 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 

Mg 14 28 10 11 - 

Vitamin      

C 50 53 44 30 44 

PP 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 

 

Açar sözlər: sitrus, limon, portğal, şirə, fruktoza 
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SUMMARY 

 

RESEARCH AND EXAMINATION OF NUTRITIONAL VALUE OF CITRUS FRUITS (IN THE 

EXAMPLE OF LEMON, ORANGE AND TANGERINE) INCLUDING THE CONSUMER 

MARKET OF THE REPUBLIC 

 

Lemon is one of the most important citrus fruits in our region. Lemon is a medium-sized 

evergreen tree. It grows in the southeastern regions of Asia, where it has been cultivated since 

ancient times and is a very valuable fruit. 

Orange is a citrus fruit tree, the fruit is sweet. This valuable plant was first cultivated in China 

in the 3rd century BC. The word "orange" means "Chinese apple". It has been known in Europe 

since the 15th century. The orange is of natural and industrial importance. Fruit juice is considered 

the most popular drink in the world. 

Keywords: citrus, lemon, orange, juice, fructose 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ЦИТРУСОВЫХ 

ФРУКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ЛИМОНА, АПЕЛЬСИНА И МАНДЕРИНА) ВКЛЮЧАЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ 

 

Лимон - один из важнейших цитрусовых в нашем регионе. Лимон - вечнозеленое 

дерево среднего размера.Он произрастает в юго-восточных регионах Азии, где 

выращивается с древних времен и является очень ценным фруктом. 

Апельсин - плодовое дерево цитрусовых, плод сладкий. Это ценное растение впервые 

было выращено в Китае в III веке до нашей эры. Слово «апельсин» означает «китайское 

яблоко». В Европе он известен с 15 века. Апельсин имеет природное и промышленное 

значение. Сок из фруктов считается самым популярным напитком в мире. 

Ключевые слова: цитрусовые, лимон, апельсин, сок, фруктоза 
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Gündəlik istifadə etdiyimiz qida məhsulları müxtəlif formalarda və fərqli qablaşdırıcılarda 

istehlakçıya təqdim olunur. Qidaların təhlükəsizliyi, keyfiyyətli olması isə hər zaman ciddi 

müzakirə obyektidir. Ona görə ki, insanların zövq və tələbatı fərqli və sonsuz olduğu üçün 

istehsalçılardan tələblər də daimi dəyişir.  

Nəzərə alsaq ki, ən zəif qablaşdırmada belə ən yaxşı təbii məhsulun keyfiyyətində, istehlak 

xüsusiyyətlərində müəyyən dəyişiklik baş verir, onda qablaşdırmanın əhəmiyyəti aydın olar. Bəzən 

isə, qablaşdırmanın təsiri ilə məhsul yalnız faydalı xüsusiyyətlərini itirmir, həm də tədricən özünü 

büruzə verən təsirli bir zəhər halına gələ bilir. 

Bu baxımdan da, istehsal prosesi nəticəsində keyfiyyətcə tam formalaşmış malın 

istehlakçılara çatdırılmasında keyfiyyəti qoruyub saxlayan amil kimi qablaşdırmanın müstəsna 

əhəmiyyəti vardır. Aydındır ki, istehlak qablaşdırması - əmtəənin siması kimi həm əmtəənin 

qorunması funksiyasını yerinə yetirir, həm də reklam vasitəsi kimi xidmət edir. Qablaşdırma 

istehlakçıya əldə etdiyi mal haqqında onu maraqlandıran bütün informasiyaları – onun tətbiq sahəsi, 

xassələri, istifadə qaydaları haqqında və s. çatdırmalıdır. İstehlak mallarının qablaşdırılması olduqca 

müxtəlifdir – sarğılardan və yüngül paketlərdən tutmuş etibarlı konstruksiyalı, həcmli və xüsusi 

qablaşdırmaya qədər. 

Qida qablarının qablaşdırılmasında ən populyar materiallardan biri plastikdir. Amerikalı 

alimlərin nəticələrinə görə, plastik ambalajdan alınan qida insan orqanizminə daxil olmaqla 

metabolik xəstəliklərə səbəb ola bilər. Amerikalı alimlərin heyvanlar üzərində apardığı təcrübədən 

aydın olmuşdur ki, plastikanın əsas tərkib hissəsi olan bisfenol A (BPA) insan orqanizminə müxtəlif 

zərərli təsirlər göstərir. Ayrıca, təsadüfi seçilmiş insanların 92%-də bədəndə artan bisfenol A 

konsentrasiyası qeyd edilib ki, bu da hormonal xəstəliklərə səbəb olur. 

Araşdırmalar göstərir ki, müasir dövrdə ən etibarlı plastik polietilen və polipropilendir. Təbii 

ki, bunlar da tam təhlükəsiz deyil və nisbi olaraq etibarlı hesab edilir. Eyni zamanda, polietilenin 

tərkibində müəyyən maddələr - monomerik ftalat varsa, o da sağlamlıq üçün təhlükəli ola bilər. Bu 

halda qida məhsulu, xüsusən də qaraciyərə zəhərli təsir göstərir. Təbii ki, polietilendə zəhərli 

maddələrin olub-olmaması yalnız müəyyən şərtləri simulyasiya edərək elmi bir laboratoriyada 

tapıla bilər. Bununla belə, qablaşdırmaların üzərində yazılanlar da müəyyən informasiya əldə 

etməyə imkan verir.  

Ət, balıq, pendir, tərəvəz, quru meyvələr tez-tez vakuum polietilendə qablaşdırılır. Bu cür 

qablaşdırmada olan məhsullar pisləşmir, lakin oksigensiz mühit bir dəfə qəbul edildikdə bədənə 

zərər verəcək patogen bakteriyaların çoxalmasını təşviq edir. Qablaşdırıcı kiçik torbaların 

istehsalında, məsələn cips və krakerlər üçün bəzən xərçəngə səbəb ola biləcək zəhərli yapışqandan 

istifadə olunur və s. 

 Məhz, bu səbəbdən də mütəxəssislərin plastik və plastik qablaşdırma barədə fikirləri 

fərqlidir. İnsanlar otuz ildən çoxdur ki, bu materiallardan hazırlanmış paketlərdən istifadə edirlər. 

Bəzi elm adamları bunun icazə verilən hədləri aşılmaması halında zərər verməyəcəyinə inanır, 

digərləri isə hər hansı bir kimyəvi maddənin vücudu məhv etdiyini xatırlamağı tövsiyə edir və 

bildirirlər ki, bu tədricən baş verir və hissedilməz olur.  

Ət və balıq konservlərinə gəldikdə, içərisində ölümcül olan botulinum toksin zəhərinin 

meydana gəlməsinin mümkünlüyünü nəzərə almaq lazımdır. Qapalı bir bankada onun miqdarı 

minimaldır. Ancaq açılan kimi bu zəhərin böyüməsi metal səthində oksigen olması səbəbindən 

dərhal çoxalmağa başlayır. İçəridə olan bir məhsul üçün qutuların nə qədər zərərsiz olduğunu təsbit 



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

670 

 

etmək demək olar ki, mümkün deyil. Bir çox mütəxəssislər zərərli metalların aqressiv bir mühitin 

təsiri altında məhsula keçə biləcəyini iddia edirlər (turş şirələr, enerji kokteylləri, pivə, alkoqollu 

kokteyllər). Məhsulun saxlanma mühiti və müddəti ilə belə risk daha da artır. 

Beynəlxalq təcrübədə də qida məhsullarının qablaşdırılmasına olduqca ciddi yanaşılır və 

düzgün qablaşdırma aparılmamasının bir çox xoşagəlməz hallara səbəb ola biləcəyi qeyd edilir. 

Məsələn, Qazaxıstanda qida qablaşdırılmasında istifadəsi qadağan olunan kimyəvi maddələrin 

siyahısı var. Bundan əlavə, qanuna görə məhsullarla təmasda olan istehlakçılar üçün məlumat 

tətbiqetmə vasitələri məhsulların təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə təsir etməməli, məhsulların 

saxlanması, daşınması və satışı zamanı etiketlənmənin davamlılığını təmin etməlidir. 

İstehlakçıların öz təhlükəsizliyi üçün paketlərdəki gizli məktubları deşifrə etməyi öyrənməsi 

çox vacibdir. Məsələn, qabın altındakı bir PVC işarəsi varsa - polivinil xlorid və ya üçbucaqdakı 3 

nömrəsi, o zaman zəhərli plastikdən hazırlanması deməkdir. Üç oxdan ibarət üçbucaq xammalın 

təkrar emalını təmsil edir. Üç ox qapalı dövr deməkdir: yaradılış - istifadə - atma, yəni qablaşdırma 

sonrakı emal üçün uyğundur. Ümumiyyətlə, üçbucağın içərisində materialın növünü göstərən bir və 

ya iki rəqəm mövcuddur. (plastik - 1-19, kağız və karton - 20-39, metal - 40-49, ağac -50-59, 

parçalar və tekstil - 60-69, şüşə - 70- 79). 

PS (PS) və ya nömrə 6 - qabların polistirol ehtiva etdiyi deməkdir. Bu qida dərəcəli plastik, 

yalnız soyuq yeməklər üçün istifadə edilə bilər. Mikrodalğalı sobada qidanı qızdırmaq da daxil 

olmaqla isti yeməklərlə təmasda, qaraciyər və böyrəklərdə yığılma meyli olan və xüsusilə 

xəstəliklərə, serroza yol aça bilən zəhərli stirol sərbəst buraxılır. Bundan əlavə, allergiya pisləşə 

bilər, sinir sistemi əziyyət çəkə bilər və s. Polistiroldan hazırlanan yeməklər kövrəkdir, çox 

asanlıqla qırılır və isti ilə təmasda olduqda ən çox deformasiya olunur. Polistirol, içərisində 6 

rəqəmi olan bir ox üçbucağı ilə də göstərilir. Ət və quş əti üçün paletlər, yumurta qabları 

istehsalında da istifadə olunur. 

PP (PP) – polipropilen - bu hərflər bəzən bir çəngəl və bir stəkan şəkli ilə əvəzlənir və ya 05 

və 1 rəqəmləri ilə göstərilir. Polipropilen stəkanlardan isti çay və ya qəhvə içə bilərsiniz, bu cür 

plitələrdə qida mikrodalğalı sobada qızdırıla bilər. Polipropilendən hazırlanmış qablar istiliyi yaxşı 

saxlayır və qırılmır - yalnız müəyyən əyilmələr olması mümkündür. Polipropilendən şüşə qapaqları, 

disklər, şərbət və ketçup şüşələri, qatıq fincanları, film qablaşdırma hazırlanır. 

Polietilen tereftalat və ya PET suyun qablaşdırılması üçün paketlərin (butulkalar, qutular və 

s.), şirələrin, alkoqolsuz içkilərin istehsalı üçün istifadə olunur. Həmçinin, bu material müxtəlif növ 

tozlar, toplu qida məhsulları və s. üçün qablaşdırmada da tapıla bilər. Prinsipcə heç bir etiket 

yoxdursa, bu cür məhsulları almaqdan çəkinmək daha yaxşıdır. 

Mütəxəssislər birdəfəlik istifadə olunan plastik qablarda spirt qəbulunun da çox təhlükəli 

olduğunu bildirir. Hər hansı bir plastikdə adi soyuq içkilərdə əriməyən zəhərli maddələr var, ancaq 

spirt sayəsində bədənə daxil ola bilirlər. İstehlakçılar unutmamalıdır ki, “birdəfəlik” adı yalnız bir 

dəfə istifadə oluna biləcəyini bildirir. Birdəfəlik plastik kütlə (süfrə, stəkan, qablaşdırıcı falqalar və 

s.) təkrar istifadə edildikdə xarici qoruyucu təbəqəsi zədələnir və sonradan sağlamlığa böyük təsir 

göstərə biləcək zərərli maddələr sərbəst buraxılır. 

Beləliklə, araşdırmalar göstərir ki, qablaşdırma məhsulun keyfiyyəti və istehlak 

xüsusiyyətlərinin qorunmasını təmin etməklə yanaşı, düzgün olmayan qablaşdırma keyfiyyəti 

azaldır. Hətta qida məhsulları zərərli, zəhərli hala gəlib çıxa bilər. Bunu istehlakçı dərhal deyil, 

tədricən hiss edir. Ona görə də qablaşdırmaya keyfiyyətin əsas amili kimi yanaşmaq lazımdır. 

Açar sözlər: polipropilen, polietilen, polistirol, plastik qablaşdırma 

 

Ədəbiyyat 

 

1. Əhmədov Ə.İ. Ərzaq məhsullarının istehsal texnologiyası. Bakı: İqtisad Universiteti, 2018, 310 

səh. 

2. Fərzəliyev E.B. Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası. Bakı: İqtisad Universiteti, 2005, 

392 səh. 



“Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı (onlayn ). 30 yanvar 2021-ci il. Bakı, Azərbaycan. 

 

671 

 

3. Həsənov S.P. Ev şəraitində meyvə və tərəvəzin konservləşdirilməsi. Bakı, Yeni Poliqrafist 

MMC, 2015, 174 səh.;] 

4. İbrahimov A.C. Plastik kütlələrin kimyəvi texnologiyası. Bakı, 2008, 540 səh.;] 

5. Quliyev N.Ə. Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi”. Bakı: "İN-2017" MMC, 2017, 

215 səh. 

6. Mikayılov V.Ş. Qida məhsullarının ümumi texnologiyası. Bakı: Kooperasiya, 2018, 831 səh. 

7. Обзор рынка пластиковой тары и упаковки: пластмассовый мир наступает. 

Исследование компании AnalyticResearchGroup. Москва, 2020.]  

8. Производство упаковки из бумаги и картона в Республике Казахстан. Алматы, 2017, 69 

стр. 

9. Ефремов, Н.Ф. Технология упаковочного производства: учеб. Пособие. М.: МГУП, 

2011, 350 стр.] 

10. И.В.Марченко, О.П.Старченко. Технология тары и упаковки: учеб.-метод. пособие для 

студентов специальности. Минск, БГТУ, 2014, 110 стр.] 

11. И.Смиренный. Тенденции упаковочной индустрии. «Тара и упаковка», 2001, № 1, стр. 

4-7.] 

 

SUMMARY 

 

PRODUCTS USED IN PACKAGING OF FOOD PRODUCTS AND THEIR 

CHARACTERISTICS 

 

The food we use every day is presented to the consumer in different forms and in different 

packaging. The safety and quality of food is always a matter of serious discussion. Because people's 

tastes and needs are different and endless, the demands from producers are constantly changing. 

If we take into account that even in the weakest packaging there is a certain change in the 

quality and consumer properties of the best natural product, then the importance of packaging 

becomes clear. Sometimes, under the influence of packaging, the product not only loses its useful 

properties, but also can gradually become an effective poison. 

Key words: polypropylene, polyethylene, polystyrene, plastic packaging 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УПАКОВКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Пища, которую мы используем каждый день, представлена потребителю в разных 

формах и в разной упаковке. Безопасность и качество продуктов питания всегда является 

предметом серьезного обсуждения. Поскольку вкусы и потребности людей различны и 

бесконечны, требования производителей постоянно меняются. 

Если учесть, что даже в самой слабой упаковке наблюдается определенное изменение 

качества и потребительских свойств лучшего натурального продукта, то важность упаковки 

становится понятной. Иногда под воздействием упаковки продукт не только теряет свои 

полезные свойства, но и постепенно может стать действенным ядом. 

Ключевые слова: полипропилен, полиэтилен, полистирол, пластиковая упаковка. 
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MƏHSULUN KEYFİYYƏTİNƏ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ 

TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI 

 
Əsgərli Əli Xəyyam oğlu  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

aliasgerli2015@gmail.com 

 

 

XÜLASƏ 

 

Qida istehsalı zamanı məhsulun bir sıra keyfiyyət xüsusiyyətlərini artırmaq üçün təbii və ya 

sintetik yolla əldə edilmiş qida əlavələrindən istifadə edilir. Qida əlavəsi qida məhsulunun tərkibinə 

daxil olur. Heç vaxt qida əlavəsinin ayrıca istifadəsinə yol verilmir. Qida əlavəsi istifadə edilən 

zaman bir sıra önəmli qaydalar nəzərə alınır: insan sağlamlığı üçün tam təhlükəsiz olması; insan 

üçün toksik və ya zəhərli olmaması; insanda xərçəngin əmələ gəlməsinə səbəb olmaması; zərərli 

maddələrin olmaması və antibakterial effektinin olması aid edilir. 

Müxtəlif növ qida istehsalında fərqli qida əlavələrindən istifadə edilir. Məsələn, ət 

məhsullarının istehsalı zamanı onların keyfiyyətini və uzun müddətə saxlanma xüsusiyyətlərini 

artırmaq üçün antioksidantlardan, dadlandırıcılardan, rəngləyicilərdən və s. istifadə edilir. 

Qida məhsullarının istehsalı zamanı istifadə edilən qida əlavələrinin rolu məhsulun keyfiyyət 

göstəricilərinin artırılması və bakterial çirklənmənin azaldılması olsa da, onların istifadə miqdarına 

dəqiq və düzgün əməl edilməsi qida təhlükəsizliyi baxımından çox vacibdir. Azərbaycan 

Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin ən önəmli vəzifələrindən biri də insanların tam 

təhlükəsiz qida məhsularını istehlak etməsinə şərait yaratmaqla, qida istehsalı zamanı istifadə edilən 

qida əlavələrinin miqdarının düzgün istifadə edilməsini nəzarətdə saxlamaqdır. 

Açar sözlər: qida əlavəsi, keyfiyyət, ət, qida təhlükəsizliyi, istehsal 

 

Giriş. Qida əlavələri- texnoloji tələblərə əsasən bilərəkdən və məqsədyönlü şəkildə qida 

xammalına və hazır qida məhsullarına, təbii xassələri qorumaq və ya dəyişmək və yaxud qida 

məhsullarına müəyyən xüsusiyyətləri əlavə etmək məqsədilə daxil edilən təbii vəya sintetik 

birləşmələrdir. 

Texnoloji proseslərin gedişində ayrı-ayrı əməliyyatların həyata keçirilməsi, məsələn, 

xammaldan tərkib hissələrinin çıxarılması, ağartma, təmizləmə və s. üçün istifadə edilən köməkçi 

materiallar ilə qida əlavələri arasında prinsipial fərq mövcuddur. Köməkçi materiallar - 

texnologiyanın təkmilləşdirilməsi məqsədilə xammal və qida məhsulunun emalı zamanı bilərəkdən 

istifadə edilən və qida inqrediyentləri olmayan qalıq miqdarı qarışıq tərkibi kimi məhdudlanmalıdır. 

Qida məhsullarına qida əlavələrinin texnoloji məqsədlərlə daxil edilməsi qida məhsulunun 

xarici görnüşünün və orqanoleptik xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına, saxlanma prosesində 

məhsulun keyfiyyətinin qorunmasına və qida məhsullarının hazırlanma prosesinin 

sürətləndirilməsinə yönəlmişdir. 

Hazırda qida istehsalı sənayesində təxminən 2500-ə yaxın qida əlavəsindən istifadə edilir. Bu 

əlavələrə aromatizatorlar, boyayıcı maddələr, qidanı uzun müddət saxlamaq üçün konservantlar, 

dadlandırıcılar, antioksidantlar və s. aiddir. Qida əlavələrini adlandırmaq üçün xüsusi standartlardan 

istifadə edilir. 

Avropada qida məhsulunun istehsalı zamanı qida əlavəsi istifadə edilmişdirsə, onun kodu 

mütləq məhsulun nişanlanmış üz qabığında qeyd edilir. Məsələn, E260 kodunda “E” məhsulun 

Avropada istehsal edildiyini, 260 isə tərkibində sirkə turşusunun olduğunu bildirir. Əgər məhsul 

Avropadan kənarda istehsal edilirsə, onda qida əlavəsinin kodu “E” işarəsi olmadan yazılır. 

Dünyada qida istehsalı zamanı istifadə edilən bütün qida əlavələrinin kodları Codex 

Alimentarus Komissiyasının səhifəsində qeyd edilmişdir. Bu cür sistematikanın aparılması həm 
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istehsalçıların, həm də istehlakçıların düzgün informasiya almasına kömək edir. Qida əlavəsinə 

verilən bu cür kodlar onların öncədən laboratoriyada insan sağlamlığına ziyanlı olub-olmaması 

tədqiq edilərək, tam təhlükəsiz olduğu müəyyənləşdirildikdən sonra verilir. Hər bir qida əlavəsinin 

hansı miqdarda və ya həcmdə istifadəsi də bu tədqiqatlar zamanı müəyyən edilərək standart kimi 

tətbiq edilir 

Qeyd etdiyimiz kimi, qida əlavələrindən normadan artıq istifadə edilməsi insanlarda xərçəng 

kimi ağır xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Qida əlavələrinin əksəriyyəti insan orqanizmində 

toplanır və ciddi fəsadlar törədir. Odur ki, qida istehsalı zamanı texnoloji təlimatlarda göstərilmiş 

miqdardan artıq qida əlavələrinin istifadəsinə qətiyyən yol verilməməlidir. 

Qidaya qatılan əlavə maddələri niyə təhlükəli sayırlar sualina cavab olaraq bunu deyə bilərik 

ki, qida əlavələrinin heç də hamısı zərərli deyil. Lakin qatqı maddələrinin sağlamlığa ziyanlı 

olmasını düşünməyə 3 əsas şübhəli səbəb var: Qatqı maddələrinin kimyəvi tərkibli olmaları, “E” 

kodu ilə qeyd edilmələri, allergik reaksiyaya səbəb olmaları. Mütəxəssislər buna da aydınlıq 

gətirmişlər: Kimyəvi maddə dedikdə, heç də sağlamlığa zərərli olan bir şey anlaşılmamalıdır. 

Kimyəvi maddələr həyatımızın bütün sahələrində istifadə edilir. İçdiyimiz su, tənəffüs etdiyimiz 

hava və bədənimizin də kimyəvi maddələrdən meydana gəldiyi əsrlərdir bilinən bir gerçəkdir. 

Rəngləndirici kimi qida əlavələrindən bəziləri astma, dəridə səpinti, hiperaktivlik və miqrene 

yol aça bilir. İcazə verilən rəngləndiricilər ölkədən ölkəyə dəyişə bilər. Məsələn, Norveç və İsveç 

qidalardakı bütün süni rəngləndiricilərin istifadəsini qadağan etmişdir. 

Aroma artırıcı maddələrdən bəziləri baş gicəllənməsi, ürək bulanması yarada bilər. Dadverici 

maddələr xüsusilə sosislərdə, ət və ət məhsullarında istifadə edilir. 

Kolbasa, sosiska kimi ət məhsullarının rəf ömürünü uzatmaq üçün qoruyucu qatqı maddəsi 

olaraq istifadə edilən nitrit və nitrat duzları, təbii və ya süni antioksidantlar, rəngvericilər, süni 

dadlandırıcılar diqqətlə istifadə edilməsi lazım olan qatqı maddələridir. Bunlar mədə və bağırsaqda 

xərçəngin yaranmasına səbəb ola bilər. Diyetdə bu yeməklərin mümkün olduğunca az və seyrək ya 

da heç istehlak edilməməsi təklif edilir. İstehlak edildikləri zaman da nitrit və nitratların zərərli 

təsirini azaltmaq üçün bu qatqıları ehtiva edən qidaların C vitamini ilə zəngin təzə meyvə və 

tərəvəzlərlə birlikdə istehlak edilməsi məsləhətdir. 

Turşu tənzimləyici, duzlu maddələr, şirinləşdiricilər yeyinti məhsullarına turş, duzlu və şirin 

dad çalarları verir. İy - dad qida əlavələri ət məhsullarının hazırlanmasında istifadə edilir, bu 

prosesdə qeyri - ət inqrientdən və zəif dad aromatının xarakteristikasına malik ət xammallarından 

istifadə edilir. 

Duz ilə konservləşdirilmiş çiy ət duzlu ət adlanır. Duzlu ət soyumuş, soyudulmuş və ya donu 

açılmış mal ətindən, yaxud qoyun ətindən hazırlanır. Duzlu ət köklük dərəcəsinə görə birinci və 

ikinci kateqoriyalı ətə ayrılır. Düzlanma üsuluna görə i20 gündən az duzda qalan duzlu ət istifadəyə 

verilə bilməz. Duzlu ət bərk, kəsiyinin rəngi cəhrayıdan tünd-qırmızı çalarlı, təmiz, kifsiz, seliksiz 

və təzə duzlu ət məxsus qoxuya və 58 normal duzlu təmə malik olmalıdır. Duzlu suyu isə şəffaf, 

qırmızı və köpüksüz olmalıdır. Piylənmiş duzlu ət, həmçinin çürük, kif, turş və digər kənar qoxuya 

malik duzlu ət xörək hazrlanmasnda istifadə edilə bilməz. 

Nəticə: Beləliklə, aparılan araşdırmalara əsasən bu qənaətə gəldik ki, ət məhsulları istehsalı 

zamanı istifadə edilən qida əlavələri, antioksidantlar və s. hazır məhulun saxlanma müddətinə onun 

yararlılıq xassələrinə müsbət təsir göstərir. Bu qatqıların istifadəsinə ehtiyac olsa da onların norma 

çərçivəsində istifadə edilməsi zəruridir. Normadan çox istifadə olunarsa bu insan sağlamlığına 

mənfi təsir göstərərək bir sıra xəstəliklərə yol aça bilər. 
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SUMMARY 

 

THE EFFECT OF FOOD ADDITIVES APPLIED IN THE MEAT 

INDUSTRY ON THE QUALITY OF THE END PRODUCT 

 

Food additives obtained naturally or synthetically are used in food production to enhance a 

number of quality features of the product. The food supplement is included into the food product. 

Separate use of food supplements is never allowed. A number of important rules are taken into 

account when using a food supplement: it is completely safe for human health; not toxic to humans; 

no cause of cancer in humans; antibacterial effect and absence of harmful substances. 

Different food additives are used in the production of different types of food. For example, 

antioxidants, flavorings, colorings, etc. are used in the production of meat products to increase their 

quality and long-term storage properties. 

Although the role of food additives in the production of food products is to increase the 

quality of the product and reduce bacterial contamination, accurate and correct adherence to the 

amount of their use is very important in terms of food safety. One of the most important tasks of the 

Food Safety Agency of the Republic of Azerbaijan is to control the correct use of food additives 

used in food production by creating conditions for people to consume completely safe food 

products. 

Key words: food supplement, quality, meat, food safety, production. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЯСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НА КАЧЕСТВО ГОТОВОГО ПРОДУКТА 

 

Пищевые добавки, полученные естественным или синтетическим путем, используются 

в производстве пищевых продуктов для улучшения ряда качественных характеристик 

продукта. Пищевая добавка входит в состав пищевого продукта. Раздельное употребление 

пищевых добавок никогда не допускается. При употреблении пищевой добавки учитывается 

ряд важных правил: она полностью безопасна для здоровья человека; не токсичен для 

человека; не является причиной возникновения рака у человека; антибактериальный эффект 

и отсутствие вредных веществ. 

При производстве различных продуктов питания используются разные пищевые 

добавки. Например, антиоксиданты, ароматизаторы, красители и т.д. используются при 

производстве мясных продуктов для повышения их качества и долговечности хранения. 

Хотя роль пищевых добавок в производстве пищевых продуктов заключается в 

повышении качества продукта и уменьшении бактериального заражения, точное и 

правильное соблюдение количества их использования очень важно с точки зрения 

безопасности пищевых продуктов. Одной из важнейших задач Агентства продовольственной 

безопасности Азербайджанской Республики является контроль правильного использования 
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пищевых добавок, используемых в производстве пищевых продуктов, путем создания 

условий для употребления людьми полностью безопасных пищевых продуктов. 

Ключевые слова: пищевая добавка, качество, мясо, продовольственная безопасность, 

производство. 
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ƏT MƏHSULLARI İSTEHSALINDA İSTİFADƏ EDİLƏN BAƏ-İN 

TƏHLÜKƏSİZLİK ASPEKTLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 
Əsgərli  Əli Xəyyam oğlu  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
aliasgerli2015@gmail.com 

 

XÜLASƏ 

 

Əhalinin qidalanması bütün dövrlərdə vacib sosial problem olmuşdur. İnsanın həyat 

fəaliyyəti, sağlamlığı və uzunömürlüyü onun tam yararlı qidalanmasından asılıdır. Hər kəsin 

sağlamlığı birbaşa qəbul etdiyi qidadan asılıdır. Sağlam və düzgün qidalanmaq üçün rasionumuza 

zülal, vitamin və minerallarla zəngin qidaların daxil edilməsi vacibdir. Qida rasionunun 

zənginləşdirilməsində bioloji fəallığa malik qida əlavələrindən də istifadə olunur. Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələri gündəlik qəbuletmə dozası müəyyənləşdirilmiş məhsullardır. 

Həkimlərin fikrincə əhalinin ömrünün qısalması həmişə həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi, 

gəlirlərinin azalması və öz növbəsində qidalanma rasionunda balansın pozulması ilə əlaqədar 

olmuşdur. Hətta ət və ət məhsullarının istehsalının artmasına baxmayaraq insanların əksəriyyəti 

heyvani zülal çatışmazlığını, un məmulatı və kartofun hesabına doldurmağa çalışmışlar. 

Bioloji aktiv əlavələr ət məhsullarına texnoloji işlənmələrin müxtəlif dövrlərində daxil edilir. 

BAƏ ət məhsullarına quru, qarışmış formada (bir neçə əlavələr), məhsul şəklində, gel, suspenziya, 

zülal-yağ emulsiyası, hidratlaşmış formada və duzlu məhlulun tərkibində daxil edilə bilər. Bu 

zaman daxil etmənin texnoloji əməliyyat müddəti və ardıcıllığı vacibdir. 

Açar sözlər: bioloji aktiv əlavələr, ət və ət məhsulları, sağlam və düzgün qidalanma, qida 

təhlükəsizliyi, qida əlavələri. 

Giriş. Ət ilə insan orqanizminə həyat üçün vacib olan zülallar, həmçinin mineral maddələr, 

mikroelementlər, vitaminlər və nutrisevkalar daxil olur. 

Zülallar ətin daha qiymətli komponentidir. Ətdə zülalın miqdarı heyvanın növü, cinsi, yaşı, 

qidalanması, saxlanma şəraiti və digər amillərdən asılı olaraq 11,4-20,8% arasında olur. Ət zülalı 

yüksək bioloji dəyərə malik olub, yaxşı balanslaşmış amin turşuları tərkibinə malikdir. 

Tam qiymətli zülalların payına ətin bütün proteinin 85-93%-i düşür. Ət zülalı insan orqanizmi 

tərəfindən yaxşı mənimsənilir, bitki zülallarının mənimsənilmə dərəcəsini artırır və qidanın amin 

turşusu tərkibinin balanslaşmasına imkan verir. 

Ət məhsulları yalnız ət xammalı əsaslı deyil, həm də dən, tərəvəz və digər məhsullarla birgə 

hazırlana bilər. 

Ətə, bu məhsullarda yalnız əsas xammal kimi deyil, eyni zamanda tam qiymətli zülal və 

əvəzolunmayan aminturşular, bioaktiv peptidlər, qida lifləri, mineral maddələr (Fe, Zn, Se) və digər 

nutrisevkalar mənbəyi olan sərbəst funksional məhsul kimidəbaxılır. 

Ət məhsulları istehsalı zamanı əsas (tez-tez istifadə edilən)- mal, donuz və qoyun, həmçinin 

az istifadə edilən at, maral, həmçinin dovşan, quş ətindən və subməhsullardan istifadə olunur. 

Son zamanlar kolbasa istehsalında funksional xüsusiyyətlərə malik olan və mexaniki yolla 

sümükdən ayrılmış quş ətindən geniş istifadə edilir.Sümükdən mexaniki üsulla ayrılmış quş ətində 

dəmir, əla sortlu damazlıq mal ətinə nisbətən 3-4 dəfə, kalsium isə 13-15 dəfə çoxdur. Mexaniki 

yolla sümükdən ayrılmış quş ətinin yağı, yağ turşularının tərkibinə görə daha balanslı olub, 

yarımdoymamış yağ turşuları ilə zəngindir. 

Adətən, nişasta, zülal, un, keyfiyyətsiz ət xammalı, yaxud yağlı xammal və birləşdirici 

toxuma ilə zəngin ət xammalı resepturaya daxil olduqda, hazır məhsulda yüksək keyfiyyətli qızılı 

rəngin formalaşması təmin olunmur. Bu məqsədlə də ət məhsulları istehsalında son vaxtlar daha 

populyar olan karmin, koşenil kimi təbii boyaqlardan daha geniş istifadə edilir. 

Karmini, tetraoksiantraxinonun törəməsi kimi ekstraksiya yolu ilə qurudulmuş və xırdalanmış 

kaktus bitkisi ilə qidalanan Coccus Sactis növünə aid böcəklərin koşenilindən alırlar. Koşenil 
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qırmızı rəngli ekstrakt əmələ gətirir ki, ondan da təbii karmin boyası əldə edilir. 

Hazırda bütün dünyada ət məhsulları üçün təbii boya maddəsi kimi daha çox karmin işlədilir. 

Çünki o davamlı olub, işığa, oksidləşməyə və temperatur emalına həssas deyildir. Bundan əlavə, 

karmin həm də kolbasa və delikates məmulatlarda şirəli təbii haşiyə yaradır. 

Karmin tünd-qırmızı maye olub, suda, etil spirtində və propilenqlikolda həll olur. Bu boya 

quru, yaxud məhlul halında istifadə oluna bilər. Toz halında onun tərkibi 40-60% karmin 

turşusundan ibarət olur. Məhlul halında isə 3-10% -li olur. Karmin istər çiy hisə verilmiş, istərsə də 

isti hisə verilmiş kolbasa məmulatları istehsalında işlədilir. O yeganə rəngləyici maddədir ki, suda 

həll olunan formada vetçinalara inyeksiya edilmək üçün işlədilir. O, eyni zamanda kolbasa 

örtüklərinin rənglənməsi üçün də annatto ilə birlikdə tətbiq olunur. 

Moskvada “Evro-Resurs” səhmdar cəmiyyəti əməkdaşları tərəfindən karminin 3%-li 

məhlulundan kolbasa istehsalında istifadə texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. Onun 

dozalaşdırılması, sardelka, sosiska, bişmiş kolbasalar üçün yağ toxuması, əzələ toxuması və bitki 

zülallarının xammaldakı miqdarından asılı olaraq tənzimlənir. Bu halda xammalın tərkibinə 100 kq-

a 3/8 qrama qədər hesab ilə karmindən istifadə edilir. Əla növ bişmiş kolbasalar üçün 6-8 kq karmin 

100 ml suda həll olunur və onu ət xammalının ilk kutterləşdirmə mərhələsində resepturaya daxil 

edilir. Sardelka, sosiskalar üçün isə bu miqdar 24 q-a çatdırılır. 

Karmin və fermentləşmiş (qıcqırmış) düyü boyaqlarının müqayisəli xarakteristikası göstərir ki, 

1-ci daha keyfiyyətlidir. 

Annato meyvəsindən alınan annatto boyağının rənginə gəldikdə isə, o bitkinin meyvələrində 

bir neçə apokarotinoidlərin qarışığından ibarət olur. Texnoloji baxımdan annato təbii kolbasa 

örtüklərinin boyanması üçün yaxşı bir boyaq maddəsi kimi işlədilir. EKO annatto boyağının 

ekstraktı isə delikates ət məhsullarının boyanması üçün istifadə olunur. Annatodan istifadə edən 

zaman hislənmə müddəti qısa olur, məhsulun görünüşü yaxşılaşır, boyaq maddəsinin miqdarı 

azaldılır, rəng qammalarınn açıq-sarıdan açıq-qızılıya dəyişmək imkanı əldə edilir. 

Məhsulun konsistensiyasını yaxşılaşdırmaq və maya dəyərini aşağı salmaq üçün, ət 

məhsullarının müasir texnologiyasında təbii polisaxaridlər (hidrokolloidlər) karraqinanlar-struktur 

əmələgətirən və subirləşdirici komponetlər kimi geniş istifadə olunur. Onlar ət məhsullarının 

çıxımını artırmağa, əmtəə görünüşünün konsistensiyasının və şirəliliyinin yaxşılaşmasına 

köməklikedir. 

Karraqinan – qırmızı yosunlardan alınan preparat olub, ağ rəngli, iysiz və dadsız tozdur. Isti 

suda yaxşı həll olur, (860C temperaturda), yüksək subirləşdirici, susaxlama, özlülük və möhkəm 

həlməşik əmələ gətirmək xüsusiyyətinə malikdir. 

Karraqinan polisaxarid olub onun hidrolizindən alfa-qalaktoza, kükürd turşusu və onun 

kalsium duzları əmələ gəlir. Karraqinan antivirus, antikoaqulyasiya, xüsusilə də antiulserogen 

(xoraya qarşı) təsirlərə malikdir. Karraqinan yosun polisaxaridi birləşməsi kimi yalnız mədə-

bağırsaq sisteminin xora yaraları ilə zədələnməsinin qarşısını almayıb həm də mədə-bağırsağın 

selikli qişasının davamlılığını artıran, xlorid turşusunun və pepsinin aqressiv təsirinin qarşısını alan 

və eyni zamanda mədə şirəsinin ifrazatını azaldandır. 

Karraqinanlardan başqa qida lifləri mənbəyi kimi digər polisaxaridlərdən də istifadə edilir. 

Bunlar alqinat, laminarin, zosterin yosunlarından həmçinin dəniz kələmindən alınan polisaxarid-

lərdir. Dəniz kələminin sorbsiya xüsusiyyətini təmin edən maddələr yüksək molekullu 

polisaxaridlər laminazin, alqin turşusu, monosaxaridlər və sairdir. Onlar həmçinin yüksək miqdarda 

yoda malik olduğundan qalxanvari vəzin funksiyasını stimullaşdırır və bununla da orqanizmdə 

maddələr mübadiləsinin yüksək səviyyəsini təmin edir. 

Ət əsasında kombinə edilmiş məhsul istehsal etdikdə, müxtəlif növ tərəvəzlərdən istifadə 

edilir. Bunlardan yerkökü, balqabaq, kələm və yunan qabağını göstərmək olar. Onlar qida lifləri və 

vitamin mənbəyi olub, tərkibindəki tartron turşusu orqanizmdə karbohidratların yağa çevrilməsinin 

qarşısını alır. 

Nəticə: Beləliklə, bioloji aktiv əlavələrin ət məhsulları istehsalında istifadəsi texnoloji 

işlənmələrin müxtəlif dövrlərində tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir. BAƏ ət məhsullarına quru, 
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qarışmış formada bəzi əlavələr, gel, suspenziya, zülal-yağ emulsiyası, hidratlaşmış formada, duzlu 

məhlulun tərkibində daxil edilməsi istehsal prosesinə və nəticədə keyfiyyətli məmulatlar alınmasına 

müsbət təsir göstərir. 
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SUMMARY 

 

STUDY OF SAFETY ASPECTS OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES 

USED IN THE PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS 

 

Nutrition has always been an important social problem. A person's life activity, health and 

longevity depend on his complete nutrition. Everyone's health directly depends on the food they eat. 

It is important to include foods rich in protein, vitamins and minerals in our diet for a healthy and 

proper diet. Biologically active food supplements are also used to enrich the diet. Biologically 

active food supplements are products with a defined daily dose. 

According to doctors, the shortening of life expectancy has always been associated with 

declining living standards, declining incomes and, in turn, imbalances in the diet. Even with the 

increase in the production of meat and meat products, most people have tried to make up for the 

lack of animal protein at the expense of flour products and potatoes. 

Biologically active additives are included in meat products at different stages of technological 

development. Biologically active additives can be included into meat products in dry, mixed form 

(several additives), in product form, in gel, suspension, protein-fat emulsion, in hydrated form and 

in saline solution. In this case, the duration and sequence of the technological operation of the input 

is important. 

Key words: biologically active additives, meat and meat products, healthy and proper diet, 

food safety, food supplements.  

 

РЕЗЮМЕ 

 

ИЗУЧЕНИЕ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ДОБАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Питание всегда было важной социальной проблемой. От полноценного питания 

человека зависит жизнедеятельность, здоровье и долголетие. Здоровье каждого человека 

напрямую зависит от еды, которую он ест. Для здорового и правильного питания важно 

включать в наш рацион продукты, богатые белком, витаминами и минералами. Для 
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обогащения рациона также используются биологически активные добавки к пище. 

Биологически активные добавки к пище - это продукты с определенной суточной дозой. 

По словам врачей, сокращение продолжительности жизни всегда было связано со 

снижением уровня жизни, падением доходов и, в свою очередь, с дисбалансом в питании. 

Даже при увеличении производства мяса и мясных продуктов большинство людей пытались 

восполнить нехватку животного белка за счет мучных изделий и картофеля. 

Биологически активные добавки входят в мясную продукцию на разных стадиях 

технологического развития. B мясные продукты биологически активные добавки могут быть 

включены в сухой, смешанной форме (несколько добавок), в виде продукта, геля, суспензии, 

белково-жировой эмульсии, в гидратированной форме и в физиологическом растворе. В этом 

случае важна продолжительность и последовательность технологической операции ввода. 

Ключевые слова: биологически активные добавки, мясо и мясные продукты, здоровое 

и правильное питание, продовольственная безопасность, пищевые добавки. 
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BAKI TİCARƏT ŞƏBƏKƏSİNDƏ REALİZƏ OLUNAN HİSƏ VERİLMİŞ KOLBASA 

MƏMULATLARININ İSTEHLAK XASSƏLƏRİNİN EKSPERTİZASI 

 
Əliyeva Lamiyə Dadaş qızı ,  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  
 lamiyaliyeva0@gmail.com 

 

Kolbasa istehsalında mal, donuz, qoyun və digər heyvanların ətindən, donuz piyindən, ət-

subməhsullarından həmçinin yardımcı xammal kimi duz, piy, ədviyyat və digər yardımçı xammal 

kimi yumurta və süd məhsullarından, fibrinlərdən təmizlənmiş qandan, xörək duzu, ədviyyat, 

sarımsaq və başqa yardımçı xammallardan istifadə etməklə ət qiyməsinin təbii bağırsaqlara, süni 

örtücü pərdələrə və ya qəliblərə doldurub istehlak üçün hazır hala çatana kimi termiki emaldan və 

ya fermentasiya əməliyyatından keçirilməsi nəticəsində alınan ət qiyməsinə kolbasa deyilir. 

Kolbasa məmulatları istehsalında ətin qidalılıq dəyəri aşaği olan hissələr çıxarıldığına görə 

yüksək qidalılıq dəyərinə malik ət məhsulu hesab edilir,nəticədə yüksək keyfiyyətli kolbasa 

məmulatı ətdən üstün hesab edilir.Kolbasa məmulatının tərkibindəki ət qiyməsinə müxtəlif tamlı 

qatmalar,ədviyyatlar əlavə edilir ki,bunlar da kolbasa məmulatına xoşagələn tam,iy və rəng verir 

ki,bu da öz növbəsində qəbul edilən kolbasa məmulatının həzm prosesi tərəfindən daha yaxşı 

mənimsənilməsinə şərait yaradır. 

Kolbasa məmulatlarının istehsalında qaramal, donuz, at, maral, dovşan və ev quşlarının təzə 

ətindən istifadə edilir.İstifadə olunan ət soyumuş, soyudulmuş, dondurulmuş və duzlanmış halda ola 

bilər. Kolbasa məmulatında istifadə olan mal əti əsas bərkidici material hesab edilir və kolbasaların 

rənginə, dadına, iyinə və konsistensiyasına təsir edir.Bir neçə kolbasa növü istisna olmaqla, əksər 

kolbasalar mal və donuz ətinin qarışığından hazırlanır.Kolbasa istehsalı zamanı donuz ətindən 

istifadə edilməsi hazırlanan qiymənin zərifliyi, şirəliyi, həmçinin suvaşqanlığı yüksəlir və alınan 

kolbasa məmulatları yüksək qidalılıq dəyərinə və enerjivermə qabiliyyətinə malik olur. 

Kolbasa məmulatına istehsalat prosesi zamanı müəyyən miqdarda duzsuz inək yağı və quyruq 

yağı əlavə edilir.Bütün bunlar ət qiyməsinin plastikliyini artırır, əldə edilmiş kolbasa məmulatının 

qidalılıq dəyərinin və kalorililiyini yüksəldir.Yüksək sortlu kolbasa istehsalı zamani isə mal ətinin 

səthindəki piylər atılaraq yerinə donuz piyi əlavə edilir. 

Kolbasa məmulatının istehsalı aşağıdakı texnoloji proseslərdən ibarətdir: 

 xammalın qəbulu və cəmdəklərin doğranması 

 ətin sümükdən və qidalılıq dəyəri aşağı olan hissələrdən ayırd edilməsi 

 əldə edilmiş yumşaq ətdən kolbasa qiyməsinin hazırlanması 

 əldə edilmiş qiymənin duzlanması və onun yetişməsi üçün saxlanılması 

 qiymənin başqa əlavələrlə(mixək, dəfnə yarpağı, muskat cövüzü, qara, ağ və ətirli istiot, 

qırmızı istiot, darçın, cəfəri) qarışdırılıb hazırlanması 

 yetişmiş qiymənin qəliblərə doldurulması 

 kolbasa batonlarının çökdürülməsi 

 kolbasa məmulatının termiki emaldan keçirilməsi. 

Kolbasaların bundan sonrakı müxtəlif qruplarının istehsal texnologiyaları bir-birindən 

fərqlidir. Bişmiş və yarimsilənmiş kolbasalar qızardılır, bişirilir.Daha sonra yarımhislənmiş 

kolbasalar hisə verilir və soyudulur.Hislənmiş kolbasalar əvvəlcə bişirilir,hisə verilir və 

qurudulur.Bu əməliyyatlardan hər hansı birinin bu və ya digər şəkildə pozulması, məhsulun 

keyfiyyətinə, xüsusilə sensor göstəricilərinin dəyişməsinə səbəb olur. Məhsulun dadı, tamı pisləşir, 

rəngi dəyişir, zərifliyi itir.Kolbasa məmulatları istehsal texnologiyasından, xammalından, 

keyfiyyətindən həmçinin kolbasa batonlarının spesifik xarici görünüşündən asılı olaraq dəyişir. 

Hazırlanması üsulundan asılı olaraq hisə verilmiş kolbasalar 3 yarımqrupa bölünürlər:1.çiy 

hisə verilmiş kolbasalar. 2.soyuq hisə verilmiş yarımquru kolbasalar. 3.bişirilib hisə verilmiş 

kolbasalar. 

Çiy hisə verilmiş kolbasalar : Bu kolbasaların tərkibində 25-30%-a qədər və 3-6%-a xörək 
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duzu vardır.Çiy hisə verilmiş kolbasalar qızardılmır və bişirilmir.Ticarətdə bu qrup kolbasalara bərk 

kolbasalar da deyilir.Çiy hisə verilmiş kolbasalar hisə vermə, duzlama, çökdürülmə əməliyyatları 

zamanı tərkiblərində əmələ gələn fermentasiya prosesi nəticəsində istehlaka hazır olur.Bu qrup 

kolbasalar yüksək qidalılıq dəyərinə və yüksək enerji dərəcəsinə malik olurlar.Onların tərkibində 

suyun az həmçinin his maddələrinin bu tip kolbasaların uzun müddət saxlanılmasına şərait yaradır. 

Əla sort çiy hisə verilmiş kolbasalara Moskva, Servalat, Paytaxt və Polşa sortlarını misal göstərmək 

olar. 1-ci sort bu qrup kolbasalara isə Rostov və Ukrayna kolbasaları aid edilmişdir. 

Soyuq hisə verilmiş yarımquru kolbasalar istehsal edildikdən sonra 20 gün ərzində xüsusi 

şəraitdə saxlanılır və daha sonra qurudulur.Bu qrup kolbasalar yüksək qidalılıq dəyərinə malikdir. 

Ticarətdə bu tip kolbasalardan geniş istifadə olunmaqdadır.Soyuq hisə verilmiş yarımquru 

kolbasaların tərkibində 30-34%-ə qədər su və 4-5%-ə qədər su vardır.Soyuq hisə verilmiş 

kolbasalar da digər yarımqruplar kimi fermentasiya prosesi nəticəsində istehlaka hazır olur.Bu qrup 

kolbasaların əla sortuna Yol, Rusiya, Olimpiya və başqa növlərini misal göstərmək olar. 

Bişirilib hisə verilmiş kolbasalar çiy hislənmiş kolbasalara nisbətən tündlüyünün zəif olması 

ilə fərqlənir. Bundan əlavə olaraq, konsistensiyasının yumşaq və əyilən olması ilə digər qrup 

kolbasalara görə fərqlənir.Bu kolbasaların tərkibində 38-43%-ə qədər su və 5%-ə qədər duz olur. 

Bişirilib hisə verilmiş kolbasaların resepturası və çeşidi çiy hislənmiş kolbasalara uyğundur. 

Ticarətdə bu kolbasalara yay kolbasaları da deyilir.Bu kolbasaların əla sortlarından Servelat və 

Delikates növlərini, 1-ci sortlarından isə Həvəskar, Sifariş və Qoyun əti kolbasalarını misal 

göstərmək olar. 

Açar sözlər: çiy hisə verilmiş kolbasalar, soyuq hisə verilmiş kolbasalar, bişirilib hisə 

verilmiş kolbasalar. 
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SUMMARY 

 

EXAMINATION OF CONSUMPTION PROPERTIES OF SAUSAGE PRODUCTS 

SOLD IN BAKU TRADE NETWORK 

 

Sausage production consists of the following technological processes: 

 receipt of raw materials and cutting of carcasses 

 Differentiation of meat from bones and parts with low nutritional value 

 Preparation of minced meat sausage 

 salting the obtained minced meat and keeping it for ripening 

 Mixing minced meat with other additives (cloves, bay leaf, nutmeg, black, white and 

allspice, red pepper, cinnamon, parsley) 

 filling of ripe minced meat into molds 

 deposition of sausage bars 
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 Heat treatment of sausage products. 

The production technologies of the following different groups of sausages are different. 

Cooked and semi-cooked sausages are fried, cooked. Then half-smoked sausages are smoked and 

cooled. Smoked sausages are first cooked, smoked and dried. , causes changes in product quality, 

especially sensor performance. The taste of the product deteriorates, changes color, loses its 

elegance. Sausage products vary depending on the production technology, raw materials, quality, as 

well as the specific appearance of sausage bars. 

Keywords: raw smoked sausages, cold smoked sausages, cooked and smoked sausages. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ПРОДАВАЕМЫХ В ТОРГОВОЙ СЕТИ БАКУ 

 

Производство колбасных изделий состоит из следующих технологических процессов: 

 прием сырья и разделка туш 

 Отделение мяса от костей и частей с низкой пищевой ценностью 

 Приготовление колбасы из фарша 

 посолка полученного фарша и выдержка для созревания 

 Смешивание фарша с другими добавками (гвоздика, лавровый лист, мускатный орех, 

черный, белый и душистый перец, красный перец, корица, петрушка) 

 направка спелого фарша в формы 

 наложение колбасных батончиков 

 Термическая обработка колбасных изделий. 

Различаются технологии производства следующих групп колбас: вареные и 

полуфабрикаты жарят, варят, затем копченые колбасы коптят и охлаждают, копченые 

колбасы сначала варят, коптят и сушат. , вызывает изменения в качестве продукта, особенно 

в работе датчика. Вкус продукта ухудшается, меняет цвет, теряет элегантность.Колбасные 

изделия различаются в зависимости от технологии производства, сырья, качества, а также от 

вида колбасных батончиков. 

Ключевые слова: колбасы сырокопченые, колбасы холодного копчения, колбасы 

варено-копченые. 

 

 

  



“Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı (onlayn ). 30 yanvar 2021-ci il. Bakı, Azərbaycan. 

 

683 

 

AZƏRBAYCANDA QİDA SƏNAYESİNDƏ İSTEHSAL EDİLƏN MƏHSULLARIN 

TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ ONLARİN İSTEHSALINDA HACCP SİSTEMİNİN TƏTBİQİ 

 
Əlizadə Bəyimnisə Arzu qızı  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

1elizadebeyimnise@gmail.com 
 

 

XÜLASƏ 

 

HACCP, məhsuldan tutmuş istehlaka qədər qida yoluxucu xəstəlik riskini azaltmaq üçün 

bütün qida sistemini idarə etmək üçün əsas rol oynayan bir sistemdir. Sistem potensial problemləri 

baş vermədən əvvəl müəyyənləşdirmək və idarə etmək üçün hazırlanmışdır. HACCP sisteminin 

tətbiqi təhlükəsiz qidaya zəmanət verən texniki və elmi prinsiplərə əsaslanır. 

İaşə sənayesi də daxil olmaqla qida sənayesi, HACCP-ın istifadəsini və onun prinsiplərini hal-

hazırda qida yoluxucu xəstəlikləri azaltmaq və qarşısını almaq üçün mövcud olan ən yaxşı sistem 

kimi dəstəkləyir.  

Açar sözlər: qida təhlükəsizliyi,HACCP, kritik nəzarət nöqtələri. 

 

Son illərdə ölkəmizdə əhalinin yerli məhsulları ilə təminatına nail olmaq üçün kənd 

təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması bu baxımdan xüsusi qeyd edilməlidir. Bu fəaliyyətlərin 

nəticəsidir ki, son 7 il ərzində ölkəmiz ardıcıl olaraq Qlobal Ərzaq Təhlükəsizliyi İndeksindəki 

mövqeyini yüksəldib. Ötən il Azərbaycan sözügedən hesabatda 53-cü yeri tutub və ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmininə görə Asiya və Sakit okean ölkələri arasında ilk onluqda təmsil olunub.  

Hər bir ölkədə ət və ət məhsulları bazarının durumu əhalinin ərzaq təminatı və sağlam 

qidalanma, habelə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətli bir 

məsələ hesab olunur. Hər bir insanın sağlam yaşaması üçün onun yetərli miqdarda karbohidrat, yağ 

və protein qəbul etməsi önəmlidir. Beynəlxalq araşdırmalara görə, insanın sağlam qidalanması üçün 

hər kəs bədən çəkisinin 1 kg-ı üçün təqribən 0.8-1.4 qram arası protein istehlak etməlidir. Bunlar ən 

müxtəlif mənbələrdən əldə olunsa da, insan üçün zəruri olan proteinin 42%-nin heyvan mənşəli 

məhsullardan əldə olunması vacibdir. Heyvan mənşəli proteinin mühüm mənbəyi ət və ət 

məhsulları hesab olunur. Federal və əyalət tənzimləmə agentlikləri HACCP yanaşmasını qəbul 

etdilər. 1998-ci ilin yanvarından etibarən məhsulu milli sərhədlərdən keçirən bütün qida 

sənayelərindən HACCP planlarının hazırlanması tələb olunur. 1998-ci ildə də USDA ət və quş əti 

emalı müəssisələrinin HACCP planlarının hazırlanmasını tələb etməyə başladı. Bir çox dövlət və 

yerli qida tənzimləyici agentliyi yoxlamalarını HACCP prinsiplərinə əsaslanır və müəyyən hallarda 

müəyyən qidalar üçün HACCP planlarını tələb edə bilər. HACCP prinsipləri qida təhlükəsizliyi 

müəllimlərinin artıq təhsil proqramlarının əsasını təşkil edirlər. HACCP, bir qida emalı zavodu və 

ya bir qida xidməti əməliyyatı olsun, bir qurumdan keçərkən qidanı idarə etmək üçün istifadə 

olunan yeddi addımdan ibarətdir. HACCP sisteminin yeddi pilləsi bioloji, kimyəvi və fiziki 

təhlükələrin təhlili və nəzarətinə aiddir. 1997-ci ilin avqust ayında Mikrobioloji Qida Kriteriyaları 

üzrə Milli Məşvərət Komitəsi “Risk Təhlili və Kritik Nəzarət Nöqtələri və Tətbiq Qaydaları” ilə 

bağlı yeni tövsiyələr qəbul etdi. Bu təlimatlar effektiv HACCP planlarının hazırlanmasını və həyata 

keçirilməsini asanlaşdırmaq üçün hazırlanmışdır. Yeni tövsiyələr bu sənəddə öz əksini tapmışdır.  

HACCP sistеminin əsаsındа durаn 7 prinsip mövcuddur. Bu prinsiplər uyğun qidа məhsulu 

istеhsаlçı-müəssisəsindən ötrü sistеmin formalaşdırılmаsındа məcburi qаydаdа tətbiq edilirlər:  

1. Risklərin (təhlükəli olan аmillərin) ciddi şəkildə təhlil. Belə təhlil istеhsаlçı müəssisənin 

özünə birbaşa tаbе оlаn qidа məhsullаrının qeyd olunan bütün mərhələlərində pоtеnsiаl şəkildə 

təhlükə törədən səbəblərin əhəmiyyətinin dəyərləndirilməsi prоsеsi vasitəsilə reallaşdırılır. Bununla 

bərabər hər hаnsı risklərin formalaşmаsı еhtimаllаrı dəyərləndirilir və оnlаrın qаrşısının аlına 

bilməsi və müəyyən edilmiş təhlükəli səbəblərin minimumа еndirilə bilməsi üzrə ümumi хаrаktеrli 
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prоfilаktik olaraq tədbirlər işlənib hаzırlаnır.  

2. Kritik olan nəzаrət nöqtələrinin (KNN) eləcədə ciddi nəzаrətin pоtеnsiаl şəkildə təhlükənin 

qаrşısının аlına bilməsinə imkаn vеrən və yaxud müəyyən tədbirlərin vasitəsilə оnlаrın 

formalaşması еhtimаlının sıfırа qədər еndirilməsi üçün tехnоlоji mərhələ və prоsеdurlаrın 

çərçivələrinin müəyyən edilməsi.  

3. İstənilən nəzаrət nöqtəsindən ötrü kritik həddlərin müəyyən edilməsi. Burdа prоsеsin 

nəzаrətdə оlmаsını əks etdirən mеyаrlаr müəyyən edilirlər. Sistеmin yаrаdıcılаrı məxsusi icаzə və 

limitlər yaradırlаr ki, mövcud vəziyyətin nəzаrətdən çıхmаmаsından ötrü оnlаrа əməl edilməsi sоn 

dərəcə labüddür.  

4. Kritik olan nəzаrət nöqtələrinin mоnitоrinq prоsеdurlаrının müəyyən edilməsi. Bundan ötrü 

KNN nəzаrət sistеmləri müəyyən edilir və müntəzəm şəkildə təhlillər, təcrübələr və istеhsаl 

nəzаrətinin digər növləri vаsitəsilə müхtəlif inspеksiyаlаr formalaşdırılır.  

5. Kоrrеksiyа prosesi (təshih) hərəkətlərinin işlənib hаzır olunmаsıdır. Bunlаrı о vaxt tətbiqi 

olaraq еdirlər ki, inspеksiyа və müşаhidələr mövcud vəziyyətin nəzаrətdən çıхmаğа doğru getdiyini 

və yaxud аrtıq çıхmış оlduğunu əks etdirir.  

6. Uçоt prоsеdurlаrının müəyyən edilməsi və zəruri olan pаrаmеtrlərin təsbit edildiyi 

sənədlərin tərtib olunması. Sənədləşmələr KNN istеhsаl prоsеslərinin nəzаrəti daxilində оlduğunu, 

bütün qeyd olunan nоrmаlardаn uzаqlаşmаlаrın düzəldildiyini, bu müəssisədən ötrü işlənib 

hаzırlаnmış olan HACCP sistеminin isə əlverişli fəаliyyət göstərdiyinin bariz nümunəsi hesab 

olunur.  

7. Sənədlər toplusunun yохlаnmаsı prоsеdurlаrın müəyyən edilməsi – bu prоsеs hər zaman 

işlək vəziyyətdə оlmаlıdır. HACCP prinsiplərinin tətbiq edilməsi, icrа olunması və оnlаrа əməl 

edilməsi üzrə bütün tədbirləri özündə əks еtdirməlidir. Bаşqа sözlər ilə qeyd etsək, bu sənədlər 

tоplusu yеyinti məhsullаrını istеhsаl еtməkdə olan istеhsаlçı firma üçün işlənib ərsəyə gətirilmiş 

HACCP sistеminin həyаtiliyini aydın göstərən fаkt оlаcаqdır.  

HACCP sistеminin kökündə аşаğıdа qeyd olunan tələblər durur:  

 Pоtеnsiаl olaraq təhlükəli səbəblərin müəyyən edilməsi zаmаnı qüvvədə оlаn ölkə 

stаndаrtlаrının və sаnitаr-еpidеmiоlоji qаnun və nоrmаtivlərin (SаnPiN) uçоtu. Yеni qəbul 

edilmiş tехniki rеqlаmеntlərin və ölkə stndаrtlаrının fəаliyyətə bаşlаmаsı zamanındаn оnlаrdа 

yaradılаn tələblər nəzərə аlınırlar;  

 yеrli şirkətlərin təhlükəli səbəblərin sеçimi zаmаnı diqqətə аldıqlаrı bütün infоrmаsiyа verən 

mənbələrin nəzərdən kеçirilməsi;  

 KNN prоsеsinin müəyyən edilməsi zаmаnı qüvvədəki ənənəvi оlаn tехnоlоgiyаlаrın və sаnitаr 

nəzаrət sхеmlərinin diqqətə аlınmаsı;  

 KNN sеçilməsi sırasında vеrilən еkspеrtlərin qərаrlаrının mаkimаl аlqоrtmləşdirilməsi;  

 Sistеm çərçivəsində istehsal olunаn məhsullаrın təhlükəsizliyinin idаrə edilməsinə 

kоrrеksiyа,mоnitоrinq, kоrrеksiyа və qаbаqlаmа hərəkətləri də dахil edilməklə kоmplеks 

yаnаşmа;  

 Pоtеnsiаl riskin və yaxud risklərin (təhlükəli səbəblər) idеntifikаsiyаsı (еyniləşdirlməsi);  

 KNN-nin müəyyən edilməsi;  

 Verilən pаrаmеtrlərin sоn hədd kəmiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və оnlаrа əməl edilməsi  

 Mоnitоrinqin sistеminin, kоrrеksiyаnın fəаliyyətinin işlənib hаzır olunmаsı;  

 Dахili yохlаmаlаr zamanı prоsеdurlаrının işlənib hаzır olunmаsı; 

 Sistеmin qeyd edilən bütün prоsеdurlаrının, informasiyalаrın qеydiyyаtı fоrmа və üsullаrının 

sənədləşdirlməsi. 

HACCP sistеminin formalaşdırılmаsı sоn illərdə ayrı-ayrı tеndеrlərdə (həm də ancaq хаrici 

yох) iştirаk еdə bilmək üçün dеmək оlаr ki, məcburi şəkildə tələbə çеvrilmişdir. Sеrtifiktın оlmаsı 

хаrici tərəfdаşlаrın bеynəlхаlq səviyyədə qəbul olunmuş sistеmin fəаliyyət göstərdiyi şirkətlərə 

еtibаrını хеyli yüksəldir. Ölkəmizin DTT-nа dахil оlmаsı ilə bağlı оlаrаq, bu məsələ dаhа çox 

əhəmiyət kəsb еtməkdədir: 1999-cu il Аvrоpа qаnun vеriciliyinə müvafiq оlаrаq, HACCP 
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sistеminin оlmаdığı şirkətlərdə istеhsаl edilən qidа məhsullаrının Аvrоpа bаzаrındа sаtıla bilməsinə 

icаzə vеrilmir. Bеləliklədə, ölkəmizdə HACCP sistеminin qanunlаrının tənzim edilməsi, оnun 

fəаliyyətdə оlаn qаnunvеrici və nоrmаtiv bаzаnın diqqətə аlınmаsı yolu ilə milli vаriаntının işlənib 

ərsəyə gətirilməsi prоblеmi məxsusi аktuаllıq qazanmağa bаşlаdı.  

Hаl-hаzırdа ölkəmizdə müəssisədə HACCP sistеminin mövcudluğunu rəsmi şəkildə təsdiq 

еdən dаhа məqsədə uyğun fоrmа könüllü sеrtifikаtlаşmаdır.  

Sistеmin rəhbər sayılan оrqаnı «HACCP» Kооrdinаsiyа Şurаsı hesab olunur. Sistmin mərkəzi 

və sеrtifikаtlаşmа ilə bağlı hələlik tək olan оrqаnı VNIIS və VNIISS аqrоprоdııktdur.  

Bu sistеm bütün yеyinti mallаrınа və ərzаq хаmmаlınа şаmil edilir, dəyərləndirmə оbyеktləri 

kimi isə, оnlаrın hаzır olunmаsı, nəql edilməsi, sахlаna bilməsi və sаtılmаsı prоsеsləri çıхış 

еtməkdədir.  

HACCP sistеmi ilk olaraq məhsulun kеyfiyyət və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə yеni 

bir fəlsəfədir, bu səbəbdən də yахşıcа еmаl edilməklə, hаnsısа təhlükələrin (həmçinin kеyfiyyət 

təhlükələri) yаrаnа biləcəyi hər hansı istеhsаl sаhəsində tətbiq edilə bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ HACCP ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 

 

HACCP - это система, которая играет ключевую роль в управлении всей 

продовольственной системой для снижения риска болезней пищевого происхождения от 

продукта до потребления. Система предназначена для выявления потенциальных проблем и 

управления ими до того, как они возникнут. Применение HACCP основано на технических и 

научных принципах, гарантирующих безопасность пищевых продуктов. 

Пищевая промышленность, в том числе предприятия общественного питания, 

поддерживает использование HACCP и ее принципов как наилучшей доступной в настоящее 

время системы для снижения и предотвращения болезней пищевого происхождения.  

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, HACCP, критические 

контрольные точки. 
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SUMMARY 

 

SAFETY OF PRODUCTS PRODUCED IN THE MEAT INDUSTRY APPLICATION OF 

HACCP SYSTEM IN THEIR PRODUCTION AND IDENTIFICATION OF CRITICAL 

CONTROL POINTS 

 

HACCP is a system that plays a key role in managing the entire food system to reduce the risk 

of foodborne illness from product to consumption. The system is designed to identify and manage 

potential problems before they occur. The application of HACCP is based on technical and 

scientific principles that guarantee safe food. 

The food industry, including the catering industry, supports the use of HACCP and its 

principles as the best system currently available to reduce and prevent foodborne illness.  

Keywords: food safety, HACCP, critical control points. 
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XÜLASƏ 

 

HACCP sitеminin üçüncü prinsipinə müvafiq оlаrаq, növbəti etapda hər bir tаnınmış olan 

kritik nəzаrət nöqtəsindən ötrü kritik həddlərin müəyyən edilməsi zəruridir. 

Kritikhəddlər dеdikdə, çirklənmənin qаrşısının аlına bilməsi, məhv olunması və yaxud оnun 

mümkün olan həddə qədər аşаğı sаlınmаsı məqsədilə kritik nəzаrət nöqtəsində nəzаrət tələb еdən 

biоlоji, kimyəvi və yaxud fiziki pаrаmеtrin mаkimаl, və yа minimаl kəmiyyətləri nəzərdə tutulur. 

Kritikhəddlərdən kritik nəzаrət nöqtəsində təhlükəçsiz və təhlükəli istеhsаl şərtləri аrаsındаkı 

fərqləri göstərmək üçün istifаdə edilir. Оnlаr mümkün vəziyyətin sоn məhsulun təhlükəsizliyi 

istiqamətindən qеyri-mümkün vəziyyətə kеçməsi аnını göstərirlər.  

Açar sözlər: kritik nəzarət nöqtələri, qida təhlükəsizliyi, HACCP. 
 

Hazırda qida təhlükəsizliyi problemi bəşəriyyət üçün vacibdir. Ona görə də hər bir ölkə öz 

strategiyasını və konsepsiyasını müəyyənləşdirməli və həyata keçirmək haqqında düşünməlidir. 

Azərbaycan dünyada ən çox islahat aparan ölkələrdən biridir. Ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar 

içərisində qida təhlükəsizliyi ilə əlaqədar müəyyənləşdirilmiş konsepsiya ayrıca qeyd olunmalıdır. 

İslahatlar çərçivəsində həyata keçirilmiş mühüm işlərdən biri də qida təhlükəsizliyinin 

təkmilləşdirilməsi, müasir standartlara uyğunlaşdırılması əhalinin sağlam və təhlükəsiz qida ilə 

təminatına və kənd təsərrüfatı məhsullarının ayrı-ayrı ölkələrə ixracına töhfə verilməsindən 

ibarətdir. Hər bir kritik nəzаrət nöqtəsi üzrə kritikhəddlər bir və yaxud bir nеçə pаrаmеtrlər üzrə 

müəyyən оlunmаlıdırlаr, yəni hər bir kritik nəzаrət nöqtəsində bir və yaxud bir nеçə nəzаrət 

ölçülməsi həyata keçirilməlidir ki, təhlükənin qаrşısının аlındığınа və yaxud mümkün həddə kimi 

аşаğı sаlındığınа zəmаnət vеrmək mümkün оla bilsin. [1,2] 

Kritik nöqtələr təhlükəli və təhlükəsiz istеhsаl şərtləri аrasındа sərhədləri 

müəyyənləşdirdiyinə görə, оnlаrın düzgün şəkildə qurula bilməsi çох böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 

Uyğun kritik nöqtələrin müəyyən edilməsi üçün hər bir kritik nəzаrət nöqtəsində təhlükəsizliyə təsir 

edən bütün mеyаrlаr öyrənilməlidir. Bаşqа sözlərlə dеsək, təhlükənin qаrşısının аlınmаsınа və 

yaxud nəzаrətə təsir göstərən аmillər ilə bərabər təhlükəni də dеtаllаşdırmаq lаzımdır. Qеyd 

edilməlidir ki, kritikhəddlərin еmаl pаrаmеtrləri vasitəsilə idеntik оla bilməsinə еhtiyаc yохdur.  

Hər bir kritik nəzаrət nöqtəsi informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün nəzаrət 

tələb еdən müхtəlif аmillərə sahib оlа bilər və оnlаrın hər biri uyğun kritik həddə sahib оlаcаq. 

Bеləliklə, kritik nəzаrət nöqtəsində təhlükəsizliklə əlaqədar оlаn bütün аmillər idеntifikаsiyа 

edilməlidir. Hər bir аmilin təhlükəsiz və təhlükəli аrаsındа sərhədin оlduğu səviyyə isə, kritik hədd 

adlanır. 

Qаbаqlаmа tədbirlərinin məqsədi kritikhəddlərin pоzulmаsı səbəblərinin müəyyən еdilməsi və 

аrаdаn qаldırılmаsıdır.  

Kоrrеksiy tədbirlərinin həyаtа kеçirilməsi üçün məsuliyyət əksər hаllаrdа istеhsаl bölməsi 

işçilərinin, yəni kritik nəzаrət nöqtələrinin mоnitоrinqini reallaşdıran insаnlаrın üzərinə qоyulur. 

Idаrəеtmə strukturlаrının müхtəlif səviyyələrində məsuliyyətin bölünməsində nəzərə аlmаq 

labüddür. Bеlə ki, kritik nəzаrət nöqtələrinin mоnitоrinqini reallaşdıran оpеrаtоrun vəzifələri 

sırаsınа uyğun qərаrlаr qəbul еdən və sоnrаkı hərəkətləri bir-birilə əlаqələndirən müəyyən işçinin 

kritik nəzаrət nöqtəsinin pоzulmаsı barəsində vахtındа хəbərdаr olunması dахildir. Bеləliklə, 

оpеrаtоr kənara çıxmanın nə vахt bаş vеrdiyini bir mənаlı şəkildə müəyyənləşdirməlidir. 

Оperаtоrun prоblеm bаrəsində nə vахt хəbər vеrilməsi, hаnsı fоrmаdа, kimə məruzə olunması 
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bilikləri оlmаlıdır. Uyğun sənədlərin tərtib edilməsi üçün də məsuliyyət dаşıyаn şəхslərin müəyyən 

edilməsi dа zəruridir. Müəyyən qərаrın qəbul edildiyi və uyğun surətdə yеrinə yеtirildiyi barəsində 

sübut irəli sürüldükdə, bu infоrmаsiyа məxsusi əhəmiyyət kəsb еdir.  

Tətbiq edilən kоrrеksiyа hərəkətləridə qеydə аlınıb və sənədləşdirilməlidirlər. Bundan ötrü 

mоnitоrinqin nəticələrinin qеydiyyаtı fоrmаsındа uyğun mövqе nəzərdə tutmаq mümükündür. 

Ancaq kоrrеksiyа hərəkətlərinin qеydə аlına bilməsi üçün məxsusi fоrmаnın işlənib hаzırlаnmаsı 

dаhа da yахşı оlаrdı.  

Еyni ilə bunun kimi, kənara çıxmalаrın səbəblərinin tədqiqi nəticələri də sənədləşdirılməlidir. 

Bеlə əsаslı sənədləşmə tеz-tеz təkrаr edilən prоblеmlərin tаpılıb həll olunmаsındа yаrdım göstərə 

bilər. Əgər ki, kоrrеksiyа hərəkətlərilə prоblеmlərin həll еdilməsi mümkün оlmuşdursа, оndа uyğun 

оlаrаq, NАSSR (HACCP) plаnınа dа dəyişiliklər еtmək mümkündür.  

Hər bir KNN üçün kritikhəddlərin pоzulmаsı hаllаrındа tətbiq edilən kоrrеksiyа hərəkətləri 

müəyyən edilməli və sənədləşdirilməlidir.  

Nəzаrətin bərpа edilməsi üçün prоsеsin tənzim edilməsi zаmаnı istеhsаlçı təhlükəsizlik 

həddlərinin kеçilmədiyinə zəmаnət təqdim etməlidir.  

Bəzi hаllаrdа, prоsеsin istеhsаlatını dаyаndırmаdаn nоrmаl şəkildə məcrаyа qаytаrılmаsı 

mümkün оla bilmədikdə, tənzim edilmədən əvvəl prоsеsin dаyаndırılmаsı vacibdir. O da 

mümkündür ki, kоrrеksiyа tədbirlərinə kənara çıxmalаrın qаrşısının аlına bilməsi məqsədilə qısа 

müddətli təmir işləridə dахil olunsun. 

Kənara çıxmа dövründə istеhsаl edilmiş məhsulа gəldikdə isə, hərəkətlər bеlə təşkil оlunаcаq. 

Ilk növbədə, bеlə məhsulları təcrid еtmək və оnun kеyfiyyət göstəricilərinin yохlаnılmаsı üzrə 

təcrübələrin kеçirilməsi vacibdir. Nəticələr məhsulun istеhlаk edilməsi üçün təhlükəli оlduğunu əks 

etdirsə, аşаğıdаkı qərаrlаr qəbul oluna bilər:  

- uyğun olmayan məhsulun məhvi;  

- uyğun olmayan məhsulun əlаvə еmаlı;  

- məhsulun bаşqа məhsullа еmаlı;  

- məhsulun sоrtunun аşаğı sаlınmаsı;  

- məhsulun bаşqа bаzаrlаrа istiqаmətləndirilməsi;  

Bеlə bir məhsul о vахt məhv olunur ki, təhlükənin təzаhür etmə еhtimаlı çох yüksək оlur. 

Ancaq bu bаhаlı məhsulа münаsibətdə məqsədə uyğun dеyildir və оnlаrın məhv edilməsi bаrədə 

qərаr təkcə çаrə tаpılmаdıqdа qəbul еdilir.  

Məhsulun əlаvə еmаlı о zaman mümkündür ki, təhlükə еmаl prоsеsində ləğv edilsin. Bu 

məhsulun digər məhsulа еmаl edilməsinə də аiddir. Qеyd edilməlidir ki, istənilən bir еmаl 2-ci 

məmulаtdа təhlükəni şərtləndirməyə bilər. Bunа görə də еmаl оlunmuş məhsul dа 2-ci məmulаt 

kimi еyni göstəricələr üzrə diqqətdən kеçməlidir. Dаhа çох əminlik üçün еmаl edilmiş məhsulu 

ciddi şəkildə təhlil еtmək gərəkdir, məsəl üçün, sеçmə həcmini yüksəltmək lаzımdır.  

Məhsulun təcrübədən kеçirilməsi zаmаnı işlənmiş olan nümunələrin həcmi böyük bir 

əhəmiyyətə sahibdir. Bеləliklə, istеhsаlçı nəticələrin bütün pаrtiyаlardan ötrü düzgün şəkildə 

оlduğunа əmin оlmаlıdı. Bаşqа sözlə dеsək, sеçim çox əhаtəli оlmаlıdır. Hər hansı təhlükənin 

оlmаmаsınа zəmаnət vеrə bilmək üçün nəzаrət plаnının аnаliz olunmasının əhəmiyyəti mövcuddur.  

Məhsul sоrtunun аşаğı sаlınmаsı təkcə kеyfiyyət üzrə təhlükəli səbəbin оlduğu hаldа 

mümkündür. Təhlükəli məhsulun sаtışа çıхmаsı hаlındа оnun gеri çаğırılmаsı prоsеduru sənədlərlə 

rəsmiləşdirilməlidir.  

Kritik nəzаrət nöqtələri, kritikhəddlər, hаbеlə mоnitоrinq, kоrrеksiyа hərəkətləri və 

sənədləşmə üzrə əldə edilən bütün infоrmаsiyа HACCP plаnının məxsusi fоrmаsınа müncər olunur. 

Mоnitоrinq dеdikdə, KNN-nin nəzаrət аltındа оlmаsının və dəqiq qеydlərin sоnrаdаn kоntrоl 

yохlаmаlаrı zаmаnı istifаdə edilməsi məqsədilə dəyərləndirilməsinin plаnlаşdırılаn аrdıcıllığınа 

müvafiq оlаrаq, müşаhidələr və yaxud ölçmələrin reallaşdırılması nəzərdə tutulur.  

Mоnitоrinq 3 əsаs vəzifəni həyata keçirir:  

- nəzаrəti qiymətləndirir;  

- tеndеnsiyаlаrı müəyyənləşdirir;  
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- yаzılı sənədləşməni təqdim еtməkdədir.  

Dаimi mоnitоrinq bu vəzifələrə ən yахşı üsullu uyğun gəlir. Ancaq dаimi оlmаyаn 

mоnitоriqin də prаktik əhəmiyyəti оlа bilər. Dаimi mоnitоrinqin bütün hаllаrdа reallaşdırılması 

hеçdə vаcib dеyildir.  

Mоnitоrinqi həyata keçirən şəхslər оnun məqsədini və əhəmiyyətini tаm bаşа düşməlidirlər. 

Ancaq оnlаr mоnitоrinq mеtоdikаsı üzrə (məsələn, sаnitаr nоrmаlаrı bilməlidirlər) uyğun hаzırlıq 

kеçməlidirlər. Mоnitоrinqin kеçirilməsi və hеsаbаtın hаzırlаnmаsı zаmаnı mütəхəssislərin mövqеyi 

öncədən yаnlış оlmаmаlıdır. Mütəхəssislər keçirilən mоnitоrinqin nəticələrini dəqiq şəkildə qеydə 

аlmаlıdırlаr. Оnlаr həyata keçirilməli оlаn prоsеdur istiqamətindən, həttа nəzаrətin itməsi təhlükəsi 

yаrаndığı zaman bеlə, hаzırlıqlı оlmаlıdırlаr. Bütün qеydlərdə mоnitоrinqi yеrinə yеtirən şəхsin аdı 

və imzаsı оlаn tаriх qоyulmаlıdır. Mоnitоrinq prоsеdurlаrı sürətlə, rеаl zаmаn rеjimində 

kеçirilməlidir. Mikrоbiоlоji tədqiqаtlаr nаdir hаllаrdа mоnitоrinq üçün səmərəli оlur.  
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РЕЗЮМЕ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ В МЯСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ HACCP ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 

 

В соответствии с третьим принципом системы HACCP следующим шагом является 

установка критических пределов для каждой известной критической контрольной точки. 

Критические пределы - это минимальные или минимальные количества 

биологического, химического или физического параметра, которые требуют контроля в 

критической контрольной точке, чтобы предотвратить, устранить или уменьшить 

загрязнение в максимально возможной степени. Критические пределы используются, чтобы 

показать разницу между безопасными и небезопасными производственными условиями в 

критической контрольной точке. Они указывают на момент, когда возможная ситуация 

становится невозможной с точки зрения безопасности конечного продукта. 

Ключевые слова: критические контрольные точки, безопасность пищевых 

продуктов, HACCP. 
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SUMMARY 

 

SAFETY OF PRODUCTS PRODUCED IN THE MEAT INDUSTRY APPLICATION 

OF HACCP SYSTEM IN THEIR PRODUCTION AND IDENTIFICATION OF 

CRITICAL CONTROL POINTS 

 

In accordance with the third principle of the HACCP system, the next step is to set critical 

limits for each known critical control point. 

Critical limits are the minimum, or minimum, quantities of a biological, chemical, or physical 

parameter that require control at a critical control point in order to prevent, eliminate, or reduce 

pollution as much as possible. Critical limits are used to show the differences between safe and 

unsafe production conditions at a critical control point. They indicate the moment when a possible 

situation becomes impossible in terms of the safety of the final product. 

Keywords: critical control points, food safety, HACCP. 
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Uşaqların qidalanması çox çətin və məsuliyyətli bir işdir. Uşaq orqanizminin sürətlə inkişafı 

üçün qida enerji mənbəyidir. Uşaq orqanlarının strukturu və funksiyaları qidanin xarakterindən 

asılıdır. Düzgün qidalanma uşağın sağlamlığının qorunmasında ən vacib şərtlərindən biridir. 

Uşaqların sağlamlığını qorumaq ilk növbədə qidalanmadan, daha sonra ekoloji təhlükəsizliklərdən 

başlayır. 

Sivilizasiyanın inkişafı, zəmanəmizdə yabanı yeməli bitkilərin unudulduğuna kömək etdi, 

baxmayaraq ki, yabanı bitkilərdən istifadə olunan qida bir sıra faydalı maddələr baxımından 

balanslaşdırılmışdır və uşaq orqanizminə faydalıdır. Qida bitkilərində asanlıqla həzm olunan bir sıra 

karbohidratlar, üzvi turşular, mineral duzlar və vitaminlər vardır. 

Müasir insan yabanı bitkilərin nə qədər müxtəlif və dadlı yemək verdiyini də bilmir. Yabanı 

bitkilərdən salatlar və şorbalar, ləziz yan yeməklər və ədviyyatlar, içkilər və desertlər hazırlamaq 

üçün istifadə etmək olar. 

Salatlar üçün gicitkən, zəncirotu, bağayarpağı, düyünlü qırxbuğum, ayı pəncəsi, kinoa, ağac 

qurdu, mələk otu və bir çox digər faydalı bitkilərdən istifadə olunur. Belə bitkilər dərman 

məqsədlidə geniş istifadə olunur. 

Yeməkdə istifadə üçün yabanı bitkilərin toplanması uşaqların orqanizminin vitamin 

ehtiyacının xüsusilə kəskin olduğu və təzə tərəvəzlərin praktik olaraq olmadığı baharın əvvəlindən 

başlayır. Mümkünsə yeməli bitkilər çiçəklənmədən əvvəl toplanmalıdır, çünki daha sonra zərif 

cavan tumurcuqlar və yarpaqlar qaba olur, qida dəyərlərini itirir və yalnız qurutma və mayalanma 

üçün əlverişlidir. Yaxşı hava şəraitində, günortadan sonra, bitki yarpaqları şehdən qurudulduqda və 

gecə sərf olunan qida ehtiyatlarını artırdıqda yığılırlar. Yaşıl tumurcuqlar və yarpaqlar kök 

sisteminə zərər verməmək üçün bıçaq və ya qayçı ilə diqqətlə kəsilir. 

Bitkilərin yığılan yaşıl hissələri çirklərdən və üzərindəki kiçik həşəratlardan təmizlənir və 

torpaqdan və tozdan yaxşıca yuyulur. Yaşıllardan salatlar toplandığı gün, həddindən artıq hallarda - 

soyuducunun alt rəfindəki plastik torbada iki gündən çox saxlamadan sonra hazırlanmalıdır. 

Bişmədən əvvəl göyərti 2-3 dəfə dəyişdirərək soyuq suda yuyulmalıdır. Hüceyrə toxumalarının 

hava ilə təmas müddətini azaltmaq üçün göyərtini sürətlə üyütmək lazımdır, nəticədə C vitamini 

məhv olur.Yaşılları üyütdükdən sonra üzərinə sirkə və ya limon turşusu əlavə edin - lif hidrolizini 

inkişaf etdirin , protein komponentlərinin şişməsi və C vitamini məhv olmaqdan qoruyar. 

Yabanı bitkilərdə demək olar ki, bütün lazımlı qida komponentləri var: vitaminlər, 

karbohidratlar, zülallar, yağlar, mineral duzlar və su. Təzə bitkilərin rolu, əksəriyyəti insan 

orqanizmində sintez olunmayan vitamin mənbəyi kimi xüsusilə vacibdir. Onların bir çoxu təcili 

qida tədarükünün əsasını təşkil edən konservləşdirilmiş qidalarda tam qorunmur və ya zəif həzm 

olunan bir formada mövcuddur. 

Yabanı meyvə, giləmeyvə və ot bitkiləri bioloji aktiv maddələrin, vitaminlər, makro və 

mikroelementlər, xüsusi fəaliyyət maddələrin müxtəlif pəhriz lifləri mənbəyi kimi qidalanma ən 

böyük dəyəri var. Göstərilən birləşmə qruplarının olması səbəbindən yabanı böyüyən bitkilər 

həzmi, ürək-damar fəaliyyətini və insanın sinir-emosional vəziyyətini yaxşılaşdırır, buna görə də bir 

çox meyvə və giləmeyvə qidalanmada əvəzolunmazdır. 

Yabanı meyvələr, giləmeyvələr və ot bitkiləri, ilk növbədə şəkərlər, pektin maddələri, lif, 

hemisellülozlar da daxil olmaqla müxtəlif karbohidratların təsirli bir mənbəyidir (Cədvəl 1.1). 
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Cədvəl 1.1.Yabanı meyvələrin, giləmeyvələrin, ot bitkilərinin karbohidrat tərkibi, (%-lə) 

Yabanı növlər 
Saxar 

Pektin maddələri Sellüloza 
Ümumi saxaroza 

Çiyələk 5.0-40.0 - 0.8 - 

Zoğal 0.06-12.1 2.0 0.4-2.5 1.4 

Wilson 3.6 - - - 

Qaragilə 6.0-10.1 0-0.5 0.3-0.5 1.2 

Daşgiləmeyvə 2.1 0.3 1.5 2.8 

Gicitkən 0.8-1.0 - - 8.0-10.0 

Ayı pəncəsi 1.8-2.0 - - 4.4-4.6 

Yemişan 3.0-14.0  0.7-1.8 1.4-3.1 

 

Uşağın bədəninin ahəngdar böyüməsi və inkişafı üçün düzgün bir şəkildə təşkil edilmiş 

qidalanmaya böyük bir rol verilir. Nəzərə alınmalıdır ki, uşaqlıqda həzm sisteminin, 

metabolizmanın qüsurlu olması səbəbindən kütləvi istehlak məhsullarının hamısı qidalanma üçün 

uyğun deyil. Böyüyən bir uşağın bədəninin fizioloji ehtiyaclarını ödəmək üçün qidalanma əsas qida 

baxımından tam və tarazlı olmalıdır. Buna görə də uşaq qidaları vitaminlər və minerallar, zülal və 

digər vacib qida maddələri, probiyotiklər (bağırsaq mikroflorasının normal sakinləri olan 

bifidobakteriyalar, laktobasillilər kimi canlı mikroorqanizmlər) və prebiyotiklər (böyüməsini və 

fəaliyyətini stimullaşdıran maddələr) ilə zənginləşdirilir.  

Beləliklə, uşaq qidalarında yabanı bitkilərdən istifadəyə geniş yer verilməlidir. Yabanı bitkilər 

həm müalicəvi əhəmiyyətə malikdir, həm də qidalı maddələrlə zəngindir. Yabanı bitkilərin belə 

maddələrlə zəngin olması isə uşaqların orqanizmini qidalı maddələrlə təmin edir. Nəticədə isə, 

uşaqların immuniteti artır və sağlam şəkildə inkişaf edir.  
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XÜLASƏ 

 

Uşaq qidalalarını mümkün qədər qidalı etmək üçün qida istehsalçıları tərəfindən yeməli 

yabanı bitkilərdən geniş istifadə olunmalıdır. Uşaq qidalarında yabanı bitkilərdən istifadə onların 

immuniteti möhkəmləndirir. Çünki, yabanı bitkilər xüsusi müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. 

Respublikamızda 4200-dən artıq çiçəkli bitki növü məlumdur. Onların çoxu qədim dövrlərdən bəri 

qida kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir; bu bitkilərin bəzisi mədəni halda becərilir. Meşələrimizdə 

çoxlu yabanı halda meyvə və giləmeyvə ağac və kol növləri bitir. Onlardan alma, armud, böyürtkan, 

qarağat, itburnu, əzgil, zoğal, alça, fındıq, gicitkan, yemişan və s. göstərmək olar. Yabanı bitkilərdə 

çoxlu sayda qidalı maddələr mövcuddur. Buda uşaq orqanizminin inkişafında böyük rolu vardır. Bu 

maddələrə mineral maddələri, zülalları, vitaminləri, karbohidratları və s. qeyd etmək olar. Belə 

maddələr uşaq orqanizmini lazimi maddələrlə təmin edir.  
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Dünyada geniş yayılan yoluxucu xəstəliklərə qarşı spesifik müalicə, onu yox edən dərman 

vasitəsi olmasa da, immuniteti gücləndirən qidalara üstünlük vermək virusa qarşı mübarizədə ən 

doğru yoldur. İmmuniteti gücləndirmək üçün vitaminlərlə zəngin qidaları balanslı və mütəmadi 

şəkildə qəbul etmək lazımdır. Güclü immun sistemi hüceyrələri, orqanizmə daxil olan 

mikroorqanizmləri asanlıqla fərqləndirir və dərhal müvafiq cavab reaksiyası formalaşdırır.Qida 

rasionunda mikroelementlər, vitamin və mineralların azlığı orqanizmdə müəyyən infeksiyalara yol 

açır. Yabanı tərəvəz bitkiləri də bu elementlərlə zəngindir. Onların tərkibində gündəlik qida 

rasionuna daxil olan C, A, E, B qrupu vitaminləri, fol turşusu, sink, dəmir, mis, selen var. 

Açar sözlər: Uşaq, yabanı bitkilər,immunitet, uşaq qidaları, uşaq orqanizmi, yabanı. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКИХ РАСТЕНИЙ В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ 

 

Съедобные дикорастущие растения должны широко использоваться производителями 

продуктов питания, чтобы сделать детское питание максимально питательным. 

Использование дикорастущих растений в детском питании укрепляет их иммунитет. 

Потому что дикорастущие растения обладают особой лечебной ценностью. 

В нашей республике известно более 4200 видов цветковых растений. Многие из них с 

древних времен имели большое значение в пищу; некоторые из этих растений 

культивируются. В наших лесах растет много диких плодовых и ягодных деревьев и 

кустарников. Среди них яблоки, груши, ежевика, смородина, шиповник, пюре, кизил, 

вишня, фундук, крапива, боярышник и др. можно показать. Дикие растения содержат 

большое количество питательных веществ. Будда играет важную роль в развитии детского 

тела. Эти вещества включают минералы, белки, витамины, углеводы и т. Д. можно 

отметить. Такие вещества обеспечивают организм ребенка необходимыми веществами. 

Хотя не существует специального лечения наиболее распространенного в мире 

инфекционного заболевания, и лучший способ бороться с вирусом - выбирать продукты, 

укрепляющие иммунную систему, даже если лекарства нет. Для укрепления иммунной 

системы необходимо сбалансированно и регулярно есть продукты, богатые витаминами. 

Сильные клетки иммунной системы легко дифференцируют микроорганизмы, попадающие 

в организм, и сразу же реагируют на них. 

Отсутствие в рационе питательных микроэлементов, витаминов и минералов приводит 

к определенным инфекциям в организме. Этими элементами также богаты дикие овощные 

растения. В них содержатся витамины группы C, A, E, B, фолиевая кислота, цинк, железо, 

медь, селен, которые входят в ежедневный рацион. 

Ключевые слова: ребенок, дикорастущие растения, иммунитет, детское питание, 

детский организм, дикие. 

 

SUMMARY 

 

USE OF WILD PLANTS IN CHILDREN'S FOOD 

 

Edible wild plants should be widely used by food manufacturers to make baby food as 

nutritious as possible. The use of wild plants in baby food strengthens their immunity. Because 

wild plants have a special therapeutic value. 

More than 4200 species of flowering plants are known in our republic. Many of them have 

been of great importance as food since ancient times; some of these plants are cultivated. Many 

wild fruit and berry trees and shrubs grow in our forests. Among them are apples, pears, 

blackberries, currants, hips, mashed potatoes, cornel, cherries, hazelnuts, nettles, hawthorn, etc. 
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can be shown. Wild plants contain a large number of nutrients. Buddha plays an important role in 

the development of the child's body. These substances include minerals, proteins, vitamins, 

carbohydrates, etc. can be noted. Such substances provide the child's body with the necessary 

substances. 

Although there is no specific treatment for the world's most common infectious disease, and 

the best way to fight the virus is to choose foods that boost the immune system, even if there is no 

cure. To strengthen the immune system, it is necessary to eat foods rich in vitamins in a balanced 

and regular manner. Strong immune system cells easily differentiate microorganisms that enter the 

body and form an immediate response. 

Lack of micronutrients, vitamins and minerals in the diet leads to certain infections in the 

body. Wild vegetable plants are also rich in these elements. They contain vitamins C, A, E, B 

group, folic acid, zinc, iron, copper, selenium, which are included in the daily diet. 

Keywords: Child, wild plants, immunity, baby food, baby organism, wild.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье определены тенденции развития пищевой промышленности, подчеркнута 

важность функционального питания, защитное действие «здоровых» продуктов в организме 

человека, а также значение дикорастущих плодов и ягод, выращиваемых в Азербайджане в 

этом плане. На основании полученных экспериментальных результатов сообщается, что 

были разработаны модельные образцы для производства нескольких биопродуктов. 

Ключевые слова: биопродукты, дикорастущие сырья, биохимические основы, 

источники витаминов, пищевые биологические добавки. 

 

Введение. Одним из перспективных направлений пищевой технологии и диетологии 

является разработка и организация промышленного производства новых видов продуктов 

направленного действия [1]. Это связано с тем, что в результате воздействия на организм 

человека неблагоприятных условий окружающей среды в нем развиваются многочисленные 

окислительные процессы и образуются избыточные количества свободных радикалов, 

которые разрушают белок, ДНК, липиды и другие биологическим активные соединения. Что 

приводит к преждевременному старению и в конечном итоге к сокращению 

продолжительности жизни . 

Защитных функций организма чаще всего недостаточно для эффективного 

противодействия вредным окислительным реакциям, протекающих по радикально-цепному 

механизму [2]. Одним из способов снижения вредного воздействия окислительных 

процессов на организм человека является использование «здоровой» пищи, содержащей 

природные антиоксиданты (флавоноиды, токоферолы, каротиноиды, гидроокси – и 

аминокислоты, аскорбиновую кислоту и другие микро-и макронутриенты). 

Обзор. Создание высококачественных и полноценных «здоровых» продуктов питания в 

значительной степени зависит от свойств исходного пищевого сырья. И в этом плане в 

последние годы возрос интерес к дикорастущим плодово-ягодным культурам, которые 

являются не только уникальным источником витаминов, минеральных и биологически 

активных веществ, но и уникальным экологически чистым «органическим» сырьем. 

Республику Азербайджан можно считать уникальной «кладовой» органического 

дикорастущего сырья -это много видов шиповника, облепихи, мушмулы, барбариса, 

боярышника и много других дикорастущих растений [3]. 

Поэтому целью настоящей работы было комплексное исследование биохимического 

состава и технологических свойств указанных выше дикорастущих плодов для разработки 

научно обоснованных технологий переработки этого сырья и производства биопродуктов 

функционального назначения. 

В течение 2010-2019 годов нами были проведены системные исследования 

химического состава плодов, что позволило качественно и количественно охарактеризовать 

такие биологически активные соединения, как полисахариды, аминокислоты, витаминные 

комплексы, макро-и микроэлементы и разработать оптимальные технологические схемы их 

комплексной переработки. При этом нами был сделан акцент на создание 

мультифункционального биопродукта – «пюре натуральное органическое», которое может 

использоваться как самостоятельный функциональный продукт, так и как полуфабрикат для 
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производства широко ассортимента продуктов повседневного и лечебно-оздоровительного 

питания , в том числе и детского. Исследование химического состава отходов производства – 

свежего жома, содержащего растительные оболочки плодов, а также косточки и семена 

показало. что они обладают также уникальным составом липофильной фракции и 

биологически активных веществ, что позволяет во-первых рационально и полно 

использовать природные растительные ресурсы; во-вторых, открывает возможности 

использования этих отходов как дополнительных источников растительных масел пищевого 

и фармацевтического качества [4], а из шрота, полученного после извлечения масла, 

уникальных пищевых и кормовых биодобавок; в -третьих, стимулировать создание 

безотходных или малоотходных технологий, которые являются экономичными и 

природоохранными. 

Вывод. В результате нами разработано несколько модельных образцов биопродуктов: 

пюре натуральное органическое, масло шиповника, масло боярышника, масло барбариса, 

масло мушмулы пищевого и фармацевтического назначения, биодобавка пищевая из шрота. 

Биодобавка кормовая из шрота, которые позволяют создать линейку востребованных 

органических биопродуктов. 
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XÜLASƏ 

 

Məqalədə qida sənayesinin inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, funksional qida 

məhsullarının əhəmiyyəti qeyd edilmiş, “sağlam” qida məhsullarının insan orqanizminə göstərdiyi 

qoruyucu təsiri göstərilmiş, eyni zamanda Azərbaycanda yetişən yabanı meyvə-giləmeyvələrin bu 

cəhətdən əhəmiyyəti vurğulanmışdır. Əldə edilən təcrübi nəticələr əsasında bir neçə bioməhsul 

istehsal üçün model nümunələrinin işləndiyi bildirilir.  

Açar sözlər: bioməhsullar, yabanı xammallar, biokimyəvi əsaslar, vitamin mənbəələri, 

bioloji qida əlavələri. 

 

Giriş. Hal-hazırda müasir dövrdə ekoloji problemin həllində qida məhsullarının keyfiyyəti çox 

mühüm rol oynayır. Məhsullarda toksiki qida qatqıları insan orqanizmində sağlamlığa təhlükə 

törədirdi. Təbii ki, bu problem dünya miqyasında ənənəvi qida məhsulları ilə yanaşı, yeni qida 

məhsulları üçün elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını tələb edirdi. 

Azərbaycanın qida sənayesinin müəssisələrində istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin 

idarə edilməsi və təhlükəsizliyinin qorunması və ekoloji təmiz məhsulların istehsalı olduqca aktual 

əhəmiyyət kəsb etməklə bu məhsulların HACCP sisteminin normalarının tələblərinə cavab verməsi 

olduqca vacibdir. 

Digər qida məhsullarında olduğu kimi şərabçılıq məhsullarında da ekoloji təmiz məhsul 

istehsal etmək üçün istehsalatın bütün mərhələlərində məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyi təmin 

edilməlidir. 

Şərabın çeşitliliyi və keyfiyyəti üzümün çeşidinə, yetişdirildiyi torpağa, məkana, yetişdirildiyi 

bölgənin iqliminə və istehsalat mərhələsində tətbiq olunan proseslərə uyğun olaraq dəyişməkdədir. 

Üzüm bağları dəniz səviyyəsində və ya dəniz səviyyəsindən 800 m yuksəklikdə salınmalıdır. Üzüm 

bağlarında torpaq hər nə qədər gübrələnsə də üzümün yetişdirilməsi üçün ən uyğun torpaq əhəngli 

torpaqdır. 

Bütün şərablar çeşidinə görə müxtəliflik göstərsələr də ümumi olaraq eyni proseslərdən 

keçərək istehsal olunur. Üzüm yığılan kimi zavoda aparılır, darağından ayrılaraq əzilir və sıxılaraq 

üzüm şirəsi əldə edilir [Soufleras 1977a, Chp.18b, Chp.18, 19]. Bu proses zamanı çəyirdəyin 

üzərində yerləşən qabıq zərər görməməlidir. Çünki bu təbəqə zərər görərsə çəyirdəyin içərisindəki 

maddələr şəraba acı dad verəcəkdir [Ough, 1992, Chp.1, 2, 3, 7]. Bu səbəbdən qırmızı şərab 

istehsalının bu mərhələsi zamanı ağ şərablara nisbətən daha diqqətli olmaq lazımdır. İstehsalın ən 

önəmli mərhələsi fermentasiyadır. Bu mərhələ zamanı şirənin tərkibinə maya əlavə edilir və spirt 

əmələ gəlir. Təbii maya hüceyrəsi ilə yanaşı Saccharomyces mayasından da geniş istifadə olunur 

[Lea Piggot, 1995, Chp.5, 6]. Bu proses 10 gündən 30 günə qədər davam etdirilir. Sonda süzmə 

prosesi aparılır və şərablar çəlləklərə doldurulur. Şərabın çeşidinə görə müəyyən müddət ərzində 

saxlanılır. 

Bütün bu proseslərdə üzüm, şirə və şərab, keyfiyyət və təhlükəsizlik baxımında bir çox 

təhlükəyə məruz qala bilər. Şərabın keyfiyyəti ümumi olaraq dadı, qoxusu, rəngi və tərkibindəki 

maddələrlə əlaqədardır. Şərabın təhlükəsizliyinə gəldikdə isə mənfi xüsusiyyətlər fiziki (metal 

hissələr, şüşə, həşərat) kimyəvi (pestisidlər, ağır metal qalığı və karbomid) mikrobioloji 

(patogenlər) olaraq qarşımıza çıxır. 

Şərabın keyfiyyətinin təmin edilməsi istehlakçının zövqünə təsiri qədər, təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi də insan sağlanmığına təsiri çox böyükdür. Şərab istehsalının təhlükəsizliyi yalnız 
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müvafiq mənfiliklərin nəzərə alınıb aradan qaldırılması ilə əldə edilə bilər. Bu da üzümün 

yığımından şərabın istehlakına qədər bütün prosesləri əhatə edir. Şərabın təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi istehsalın bütün mərhələlərində HACCP sistemi ilə müəyyən edilmişdir. Keyfiyyəti isə 

istehlakçı baxımından önəmlidir və İSO 9000 standartı ilə müəyyən edilir. 

HACCP, qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün analitik bir araşdırma ilə mikrobioloji, fiziki 

və kimyəvi risk analizlərinin aparıldığı xüsusi bir sistemdir. Təhlükə mərhələləri istehsal prosesi 

zamanı qarşılaşa biləcək potensial risklər və kritik nöqtələrin tərifini əhatə edir [Tzia Tsiapouris, 

1996].  

Şərab istehsalının bütün mərhələlərində HACCP sisteminin əsas təməl 3 şərti tətbiq 

olunmaqdadır. Bunlar aşağıdakılardır: 

1) Baş verə biləcək təhlükənin müəyyən edilməsi (fiziki, kimyəvi və biokimyəvi) 

2) Təhlükədən qorunmaq üçün alınacaq tədbirlər 

3) Lazımlı yoxlamalar aparılaraq təhlükə nöqtələrinin müəyyən edilməsi  

Nəticə. Qida istehsalı xammalın yığımından hazırlanmasına qədər bütün prosesləri əhatə edir. 

Bütün istehsal mərhələsi boyunca qida hər hansı kənar təsirə məruz qala bilər. Buna görə də 

təhlükəsizliyə mühəndislərlə yanaşı bütün isçi kollektivi də nəzarət etməlidir. Biz təhlükəsiz və 

keyfiyyətli məhsul istehsal etməklə həm də ekoloji təmiz məhsul istehsal etmiş oluruq. 
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SUMMARY 

 

BIOCHEMICAL BASIS OF PRODUCTION OF BIOPRODUCTS FROM WILD RAW 

MATERIALS 

 

The article identifies trends in the development of the food industry, emphasizes the 

importance of functional nutrition, the protective effect of "healthy" products in the human body, as 

well as the importance of wild fruits and berries grown in Azerbaijan in this regard. Based on the 

experimental results obtained, it is reported that model samples have been developed for the 

production of several organic products.  

Key words: bioproducts, wild-growing raw materials, biochemical bases, sources of 

vitamins, food biological additives.  
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XÜLASƏ 

 

Şərab istehsalda keyfiyyət (görünüş, dad və istehlakçıların bəyənməsi) və təhlükəsizlik 

(tərkibində olan kimyəvi maddələr və metallar) baxımından bir çox problemlərlə qarşılaşmaqdadır. 

Bu sahədə üzümlərin bağdan toplanmasından yeni məhsulun istehlakçıya çatdırılmasına qədər 

istehsalatın hər mərhələsində çatışmamazlıqların müəyyən edilib səbəblərinin tapılmasına və 

məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bir çox səy göstərilməkdədir. Eyni 

zamanda təhlükəli amillərin müəyyən edilməsi və limitlərin qoyulması da alınacaq tədbirlər 

arasındadır. Tədqiqatlar göstərdi ki, şərab istehsalında şərabın keyfiyyəti üçün əsas nəzarət nöqtələri 

üzümün yetişdirilməsi, yığımı, fermentasiya prosesi, sabitləşmə, şərabın saxlanılması və butulkalara 

doldurulmasıdır. Eyni zamanda şərabın təhlükəsizliyi baxımından da üzümün yığımı, daraqdan 

ayrılması, əzilməsi, fermentasiya, kupaj, saxlanılması və butulkalara doldurulması əsas nəzarət 

nöqtələridir. 

Açar sözlər: HACCP, şərab, üzüm, keyfiyyət, təhlükəsizlik. 

 

Giriş. Hal-hazırda müasir dövrdə ekoloji problemin həllində qida məhsullarının keyfiyyəti çox 

mühüm rol oynayır. Məhsullarda toksiki qida qatqıları insan orqanizmində sağlamlığa təhlükə 

törədirdi. Təbii ki, bu problem dünya miqyasında ənənəvi qida məhsulları ilə yanaşı, yeni qida 

məhsulları üçün elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını tələb edirdi. 

Azərbaycanın qida sənayesinin müəssisələrində istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin 

idarə edilməsi və təhlükəsizliyinin qorunması və ekoloji təmiz məhsulların istehsalı olduqca aktual 

əhəmiyyət kəsb etməklə bu məhsulların HACCP sisteminin normalarının tələblərinə cavab verməsi 

olduqca vacibdir. 

Digər qida məhsullarında olduğu kimi şərabçılıq məhsullarında da ekoloji təmiz məhsul 

istehsal etmək üçün istehsalatın bütün mərhələlərində məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyi təmin 

edilməlidir. 

Şərabın çeşitliliyi və keyfiyyəti üzümün çeşidinə, yetişdirildiyi torpağa, məkana, yetişdirildiyi 

bölgənin iqliminə və istehsalat mərhələsində tətbiq olunan proseslərə uyğun olaraq dəyişməkdədir. 

Üzüm bağları dəniz səviyyəsində və ya dəniz səviyyəsindən 800 m yuksəklikdə salınmalıdır. Üzüm 

bağlarında torpaq hər nə qədər gübrələnsə də üzümün yetişdirilməsi üçün ən uyğun torpaq əhəngli 

torpaqdır. 

Bütün şərablar çeşidinə görə müxtəliflik göstərsələr də ümumi olaraq eyni proseslərdən 

keçərək istehsal olunur. Üzüm yığılan kimi zavoda aparılır, darağından ayrılaraq əzilir və sıxılaraq 

üzüm şirəsi əldə edilir [Soufleras 1977a, Chp.18b, Chp.18, 19]. Bu proses zamanı çəyirdəyin 

üzərində yerləşən qabıq zərər görməməlidir. Çünki bu təbəqə zərər görərsə çəyirdəyin içərisindəki 

maddələr şəraba acı dad verəcəkdir [Ough, 1992, Chp.1, 2, 3, 7]. Bu səbəbdən qırmızı şərab 

istehsalının bu mərhələsi zamanı ağ şərablara nisbətən daha diqqətli olmaq lazımdır. İstehsalın ən 

önəmli mərhələsi fermentasiyadır. Bu mərhələ zamanı şirənin tərkibinə maya əlavə edilir və spirt 

əmələ gəlir. Təbii maya hüceyrəsi ilə yanaşı Saccharomyces mayasından da geniş istifadə olunur 

[Lea Piggot, 1995, Chp.5, 6]. Bu proses 10 gündən 30 günə qədər davam etdirilir. Sonda süzmə 

prosesi aparılır və şərablar çəlləklərə doldurulur. Şərabın çeşidinə görə müəyyən müddət ərzində 

saxlanılır. 

Bütün bu proseslərdə üzüm, şirə və şərab, keyfiyyət və təhlükəsizlik baxımında bir çox 

təhlükəyə məruz qala bilər. Şərabın keyfiyyəti ümumi olaraq dadı, qoxusu, rəngi və tərkibindəki 
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maddələrlə əlaqədardır. Şərabın təhlükəsizliyinə gəldikdə isə mənfi xüsusiyyətlər fiziki (metal 

hissələr, şüşə, həşərat) kimyəvi (pestisidlər, ağır metal qalığı və karbomid) mikrobioloji 

(patogenlər) olaraq qarşımıza çıxır. 

Şərabın keyfiyyətinin təmin edilməsi istehlakçının zövqünə təsiri qədər, təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi də insan sağlanmığına təsiri çox böyükdür. Şərab istehsalının təhlükəsizliyi yalnız 

müvafiq mənfiliklərin nəzərə alınıb aradan qaldırılması ilə əldə edilə bilər. Bu da üzümün 

yığımından şərabın istehlakına qədər bütün prosesləri əhatə edir. Şərabın təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi istehsalın bütün mərhələlərində HACCP sistemi ilə müəyyən edilmişdir. Keyfiyyəti isə 

istehlakçı baxımından önəmlidir və İSO 9000 standartı ilə müəyyən edilir. 

HACCP, qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün analitik bir araşdırma ilə mikrobioloji, fiziki 

və kimyəvi risk analizlərinin aparıldığı xüsusi bir sistemdir. Təhlükə mərhələləri istehsal prosesi 

zamanı qarşılaşa biləcək potensial risklər və kritik nöqtələrin tərifini əhatə edir [Tzia Tsiapouris, 

1996].  

Şərab istehsalının bütün mərhələlərində HACCP sisteminin əsas təməl 3 şərti tətbiq 

olunmaqdadır. Bunlar aşağıdakılardır: 

1) Baş verə biləcək təhlükənin müəyyən edilməsi (fiziki, kimyəvi və biokimyəvi) 

2) Təhlükədən qorunmaq üçün alınacaq tədbirlər 

3) Lazımlı yoxlamalar aparılaraq təhlükə nöqtələrinin müəyyən edilməsi  

Nəticə. Qida istehsalı xammalın yığımından hazırlanmasına qədər bütün prosesləri əhatə edir. 

Bütün istehsal mərhələsi boyunca qida hər hansı kənar təsirə məruz qala bilər. Buna görə də 

təhlükəsizliyə mühəndislərlə yanaşı bütün isçi kollektivi də nəzarət etməlidir. Biz təhlükəsiz və 

keyfiyyətli məhsul istehsal etməklə həm də ekoloji təmiz məhsul istehsal etmiş oluruq. 
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РЕЗЮМЕ 

 

КАЧЕСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ ВИНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Вино сталкивается с множеством проблем с точки зрения качества (внешний вид, вкус 

и предпочтения потребителей) и безопасности (химические вещества и металлы). В этой 

области прилагаются все усилия для выявления причин недостатков на каждом этапе 

производства, от сбора винограда в саду до доставки нового продукта потребителю, а также 

для обеспечения качества и безопасности продукта. В то же время выявление опасных 

факторов и установление пределов относятся к числу необходимых мер. Исследования 

показали, что основными контрольными точками качества вина при производстве вина 
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являются выращивание, сбор урожая, процесс ферментации, стабилизация, хранение и 

розлив винограда. При этом, с точки зрения безопасности вина, основными контрольными 

точками являются сбор, сепарация, дробление, ферментация, купажирование, хранение и 

розлив винограда. 

Ключевые слова: HACCP, вино, виноград, качество, безопасность. 

 

SUMMARY 

 

ENSURING QUALITY AND SAFETY IN WINE PRODUCTION 

 

Wine faces many challenges in terms of quality (appearance, taste and consumer preference) 

and safety (chemicals and metals). In this area, every effort is made to identify the causes of 

deficiencies at every stage of production, from the collection of grapes from the garden to the 

delivery of a new product to the consumer, and to ensure the quality and safety of the product. At 

the same time, identification of dangerous factors and setting limits are among the measures to be 

taken. Studies have shown that the main control points for wine quality in wine production are the 

cultivation, harvesting, fermentation process, stabilization, storage and bottling of grapes. At the 

same time, from the point of view of wine safety, the main control points are the collection, 

separation, crushing, fermentation, blending, storage and bottling of grapes. 

Keywords: HACCP, wine, grapes, quality, safety. 
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TURŞUDULMUŞ MİLLİ SÜD MƏHSULLARININ İSTEHSALI VƏ İSTEHLAK 

XASSƏLƏRİNİN EKSPERTİZASI 

 
Həsənova Nuranə Cəlil qızı,  

Hüseynov Mövlud Ərəstun oğlu,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

hesenova2343@gmail.com 

 

Giriş. İnsanlar hələ qədim dövrlərdən gündəlik qidalarında süd və süd məhsullarından istifadə 

etmişdir. Təzə içməli südlə yanaşı keçmişdə əhali ev heyvanlarının südündən müxtəlif məhsullar, o 

cümlədən turşudulmuş süd məhsulları hazırlayıb istehlak etmişlər. Müasir dövrdə elmin və 

texnikanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq turşudulmuş süd məhsulları geniş çeşiddə kütləvi istehsal 

müəssisələrində hazırlanır və ticarət şəbəkəsi vasitəsilə əhaliyə satılır. Hazırda istehsal olunan süd 

məhsullarının əksər hisəsi özəl müəsısələr tərəfindən hazırlanır. Bu müəssisələrin bəziləri çox kiçik 

olmasına bamayaraq bir neçə çeşiddə turşudulmuş süd məhsulu istehsal edirlər. İri müəssisələrdən 

Kürdəmir süd zavodunun “Azər süd” markası altında istehsal etdiyi məhsulları göstərmək olar. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, kiçik fərdi müəssısələrdə istehsal olunan turşudulmuş süd 

məhsullarının keyiyyət göstəriciləri, heç də həmişə, qüvvədə olan normativ sənədlərin tələbinə 

cavab vermir. Eyni zamanda Respublikaya MDB ölkələrindən, o cümlədən Rusiyadan, Belorusdan, 

Pribaltika ölkələrindən də turşudulmuş süd məhsulları gətirilib əhaliyə satılır. Odur ki, ticarət 

şəbəkəsində realizə olunan turşudulmuş süd məhsullarının vaxtaşırı keyfiyyətinin yoxlanılması və 

ümumilikdə keyfiyyət ekspertizasının aparılması günün aktual mövzusudur. 

Metod: Tədqiqatın aparılmasında bütün mərhələlərdə sistemli yanaşma tərzi tətbiq edilmişdir. 

Keyfiyyətin qiymətləndirilməsində orqanoleptik və fiziki-kimyəvi metodlardan istifadə edilmişdir. 

Bir neçə çeşiddə turşudulmuş süd məhsulları ekspertizadan keçirilmişdir. Tədqiqata Azər süd 

“Kənd qatığı”, Azər süd “Kəsmik yağsız”, “Şor” – İvanovka, Azər süd “Xama“ 25%-li və Milla 

“Ayran” daxil edilmişdir. 

Nəticələr və müzakirə: Turşudulmuş milli süd məhsullarının istehlak xassələrinin ekspertizası 

zamanı ayrı-ayrı növ məhsullarının qüvvədə olan dövlət standartlarına və texniki şərtlərinə uyğun 

olaraq, məhsulun keyfiyyəti müəyyən edilir. Ekspertiza üsulları vasitəsi ilə istehsal texnologiyası, 

məhsulun istifadəsi, qablaşdırma, saxlanma, daşınma, satış və başqa məqsədlərlə realizasiya şəraiti 

araşdırılaraq müvafiq nəticələr çıxarılır. Turşudulmuş milli süd məhsullarının ekspertizası zamanı 

orqanoleptiki, fiziki-kimyəvi və mikrobioloji göstəricilərdən istifadə edilir. Ekspertiza prosesində 

nəqliyyat və istehlak taralarında orqanoleptiki və fiziki-kimyəvi göstəricilərini qiymətləndirmək 

üçün hər bir bölüm məhsuldan seçib nümunə götürülür. Bölüm dedikdə eyni-fiziki-kimyəvi 

göstəricilərə malik olan, eyni zavoda, eyni texnoloji avadanlıqda, eyni istehlak rejimində, eyni 

vaxtda hazırlanan və eyni müşayətedici sənədlə sənədləşdirilmiş vahid məhsulların cəmi nəzərdə 

tutulur. 

Turşudulmuş milli süd məhsullarının tədqiqatının əsas məqsədi Bakı ticarətində satılan 

turşudulmuş süd məhsullarının keyfiyyətini öyrənmək, onların keyfiyyət və ekoloji təmizlik 

göstəricilərinin qüvvədə olan normativ sənədlərin tələbinə uyğunluğunu müəyyən etməkdir. 

Turşudulmuş süd məhsulları qrupuna süd turşusu ilə qıcqırma əsasında hazırlanan süd 

məhsulları aid edilir. Yüksək qida dəyəri ilə yanaşı, bu məhsullar həzmin yaxşılaşmasına kömək 

edən süd turşusu və karbon qazının olması ilə şərtləndirilmiş pəhriz və müalicəvi xassələrə, həm də 

süd ilə müqayisədə daha yüksək miqdarda C və B12 vitaminlərinə malikdir. Süd turşusu 

konservlşdirici təsi-rə malikdir ki, bu da turşudulmuş süd məhsullarının saxlanma müddətini artırır. 

Həmçinin süd turşusu bakteriyalarının bir hissəsi antibiotiklər ifraz edə bilir, onlar yatalaq, vərəm 

və digər xəstəliklərin törədicilərini məhv edir. 

Turşudulmuş süd məhsullarının tərkibində orqanizm üçün asan mənimsənilən formada zəruri 

qida maddələri vardır. Bu məhsullar yaxşı həzm olunur, pəhriz və müalicəvi xassələrə malikdir.  

Pəhriz xassələri bəzi bakteriyaların yaratdığı süd turşusunun, karbon dioksidin, spirtin, B 
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vitaminlər qrupunun olması ilə şərtləndirilmişdir.  

Araşdırmaların nəticəsi olaraq aşağıdakı təklifləri qeyd etmək olar: 

1. Buraxılan məhsulun çeşidini artırmaq və onu turşudulmuş süd içkilərindən olan qımız, kefir 

kimi nadir növlərinin artırılması məsləhət görülür. 

2. İstehlakçı qablaşdırmasının üzərində və texniki sənədlərdə məhsul haqqında daha dolğun 

informasiya verilməsi məqsədə uyğun hesab olunur. 

3. Buraxılan məhsulun keyfiyytinə, ekoloji təmizlinə daim diqqət yetirilməsi təklif olunur. 

4. Yeni növ turşudulmuş süd məhsullarının işlənib hazırlanmasının aşağıdakı istiqamətlərdə 

aparılması təklif olunur: 

- əhalinin müxtəlif yaş və peşə qrupları üçün müalicə - pəhriz təyinatlı məhsulların yeni 

növlərinin işlənib hazırlanması; 

- az tullantılı və tullantısız texnologiya əsasında uzun saxlama müddəti olan turşudulmuş 

süd məhsullarının istehsalı; 

- membran texnikasının istifadə edilməsi ilə yeni məhsulların işlənib hazırlanması; 

- unksional süd məhsullarının, o cümlədən, probiotik turşudulmuş süd məhsullarının 

yaradılması. 

5. Turşudulmuş süd məhsullarının keyfiyyət ekspertizası aparılarkən mikrobioloji, sanitar-

epidemioloji və ekoloji təmizlik göstəricilərinin də təyin edilməsi vacib hesab edilməlidir.  

Açar sözlər: turşudulmuş süd məhsulları, keyfiyyət, ekspertiza, fiziki-kimyəvi və sensor analiz. 
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SUMMARY 

 

EXAMINATION OF PRODUCTION AND CONSUMER PROPERTIES OF 

FERMENTED NATIONAL DAIRY PRODUCTS 

 

The aim of the work was to study the quality indicators of 5 types of fermented milk products, 

such as “Prostokvasha”, “Sour cream”, “Tvorog”, “Shor” and “Ayran”. The task was to study the 

organoleptic and physicochemical characteristics of the fermented milk products. The results of the 

study show that the quality of the national fermented milk products sold in the trading network of 

Baku meets the requirements of the current standards. The results of analyzes and mathematical and 

statistical calculations are good, since the relative error of all calculations is closer to the 3rd. At the 

end of the work, extensive conclusions and proposals are given from the 5 points. During the 

examination of the consumer properties of fermented national dairy products, the quality of certain 

types of products is determined in accordance with the applicable state standards and technical 

conditions. Relevant conclusions are drawn by examining the conditions of production technology, 

use of the product, packaging, storage, transportation, sale and other purposes by means of 

expertise. Organoleptic, physicochemical and microbiological indicators are used in the 

examination of fermented national dairy products. In the process of examination, each section is 
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selected and sampled from the product to assess the organoleptic and physicochemical properties of 

transport and consumer containers. Section means a set of single products with the same physical 

and chemical characteristics, manufactured in the same plant, in the same technological equipment, 

in the same mode of consumption, at the same time and documented by the same accompanying 

document. The main purpose of the study of fermented national dairy products is to study the 

quality of sour milk products sold in Baku trade, to determine their quality and environmental 

friendliness in accordance with the requirements of applicable regulations. 

Key words: fermented milk products, quality, expertise, physicochemical and organoleptic 

analysis. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЗАКВАСКЕ 

 

Целью работы явилось изучение показателей качества 5 видов кисломолочных 

продуктов, как, “Простокваша”, “Сметан”, “Творог”, “Шоr” и “Айран”. В задачу входило 

изучение органолептических и физико-химических показателей кисломолочных продуктов. 

Результаты исследования показывают, что качества национальных кисломолочных 

продуктов, реализуемых в торговой сети г. Баку соответствует требованиям действующих 

стандартов. Результаты анализов и математически-статистических расчетов хорошие, так как 

относительная ошибка всех расчетов ближе к 3-ем. В конце работы даются обширные 

выводы и предложения из 5 пунктов. При экспертизе потребительских свойств 

кисломолочных отечественных молочных продуктов определяется качество отдельных видов 

продукции в соответствии с действующими государственными стандартами и техническими 

условиями. Соответствующие выводы делаются на основании экспертных методов изучения 

условий продажи технологии производства, использования продукта, упаковки, хранения, 

транспортировки, продажи и других целей. При исследовании ферментированных 

национальных молочных продуктов используются органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели. В процессе экспертизы отбирается каждая секция продукта 

и отбираются пробы для оценки органолептических и физико-химических свойств 

транспортной и потребительской тары. Раздел означает набор отдельных продуктов с 

одинаковыми физическими и химическими характеристиками, изготовленных на одном 

предприятии, на одном технологическом оборудовании, в одном режиме потребления, в одно 

и то же время и оформленных одним и тем же сопроводительным документом. Основная 

цель исследования кисломолочных продуктов отечественного производства - изучить 

качество кисломолочных продуктов, продаваемых в бакинской торговле, определить их 

качество и экологичность в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, качество, экспертиза, физико-

химический и органолептический анализ. 
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XÜLASƏ 

 

Məqalədə qədim problemlərdən biri sayılan,cəmiyyətin özü ilə birlikdə mövcudlaşmış ərzaq 

problemindən bəhs olunur. Məlumdur ki, ərzaq təhlükəsizliyi- insanların istənilən vaxt aktiv və 

sağlam həyat tərzi sürmək üçün kifayət qədər keyfiyyətli qida məhsullarına, fiziki və iqtisadi çıxış 

imkanlarına malik olması deməkdir. Məhz bu baxımdan məqalədə həm milli, həm də dünya üzrə 

qida təhlükəsizliyi, onun yaratdığı problemlərdən və müasir vəziyyətindən bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: müasir dövr, qloballaşma, qida təhlükəsizliyi, aclıq, Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO , 

istehsal, aqro- resurs, beynəlxalq  

 

Bəslənmə bir insanın əsas bioloji tələbidir, buna görə də insan sivilizasiyasının inkişaf tarixi 

boyunca ən vacib vəzifəsi qida bolluğuna çatmağın yollarını tapmaq idi. İnsan cəmiyyətinin 

yaranması ilə ortaya çıxan qida təhlükəsizliyi problemi uzun tarixi boyu yalnız formalarını, 

miqyasını və şiddətini dəyişmişdir. 

Qida problem bu gün son dərəcə aktualdır. Müasir elm və texnologiyanın qida istehsalı və 

saxlanması sahəsində qazandığı uğurlara baxmayaraq, dünya ictimaiyyətinin qida probleminin 

həllində göstərdiyi səylərin birləşdirilməsi, adambaşına düşən istehsal da daxil olmaqla dünya ərzaq 

məhsullarının artması planetimizdə hələ də mövcud bir problem olaraq qalır. 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri tərəfindən kasıb ölkələrə göstərilən qida yardımı uzun 

müddətdə qida təhlükəsizliyi problemini həll etmir . Üstəlik, mənfi təsir, asılı əhval-ruhiyyə yaradır 

və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yerli kənd təsərrüfatının əsaslarını zədələyir . 

Bununla birlikdə, müasir sivilizasiyanın inkişafı üçün, o cümlədən kənd təsərrüfatı sahəsinin 

işinə, ərzaq bazarlarının konyunkturasına və s. nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir göstərən siyasi, 

iqtisadi, sosial, ekoloji və digər şərtlərdəki dinamik dəyişiklik qida ilə bağlı yeni imkanlar, 

təhdidlər, çağırışların daim öyrənilməsini zəruri edir. Müxtəlif səviyyələrdə əkinçilik siyasətinin 

formalaşdırılmasında bəzilərindən ən effektiv istifadə etmək və bəzilərinin erkən qarşısını almaq 

üçün təhlükəsizlik sistemləri yaradılır.  

Bəşəriyyəti qida ilə təmin etmək problemi qlobal problemlərin iyerarxiyasında əsas yerlərdən 

birini tutur. Hər şeyi əhatə edən təbiət, aşağıdakı əlamətlərlə təsdiqlənir:  

1) qlobal paylanma miqyası; 

2) təzahürün şiddəti; 

3) mürəkkəb təbiət (digər problemlərlə əlaqə); 

4) ümumi insan mahiyyəti (problem aydındır və istənilən dərəcəyə malik hər bir insana və 

ərazi icmasına yaxındır); 

5) bəşəriyyətin sonrakı tarixinə təsir etmək qabiliyyəti; 

6) yalnız dünya ictimaiyyətinin birgə səyləri ilə həll imkanı . 

Bir insanın qidaya olan fizioloji ehtiyaclarının ödənməsi, evin, ölkənin əhalisinin,bü-tövlükdə 

bəşəriyyətin bioloji, sosial, mənəvi və s. varlığının maddi əsasını təşkil edir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının(FAO) hesabla-

malarına görə, dünyada 925 milyon insan ac qalır,hər il 9 milyon insan aclıqdan ölür. Aclıqdan 

ölənlərin həqiqi sayı statistik məlumatlardan daha çoxdur. E.V.Kovalevin fikrini tamamilə 

bölüşürük: "aclığı müəyyənləşdirmək və ölçmək çətindir, çünki qida çatışmazlığı ilə bir çox insan 

aclıqdan ölmədən xəstəliklərdən ölür". 

Bugünkü dünyada yemək qiyamları daha çox yaygındır. Bunlar Haiti, Boliviya, Yəmən, 

Əfqanıstan, İndoneziya, Burkina Faso, Kamerun, Senegal, Mozambik və s. kimi ölkələrdə qeyd 
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olunur. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri son qlobal ərzaq böhranının nəticələrini çətinliklə 

yaşamamışlar. Yuxarıda sadalanan ölkələr üçün bu, həqiqətən bir fəlakətə çevrildi. 

Bu gün aclıq yüksək ərzaq qiymətlərinin nəticəsidir ki, bu da onu dünya yoxsulları üçün 

iqtisadi cəhətdən əlçatmaz edir. Statistikaya görə, son on ildə dünya kənd təsərrüfatı bazarında 

qiymətlər iki dəfə artmışdır və elm adamlarına görə davamlı böyüməyə davam edir: “Ucuz qida 

dövrü keçmişdə qaldı”. Həqiqətən, mənfəət güdən bazar iqtisadiyyatı davamlı artan ərzaq 

qiymətlərinə alternativ qoymur. 

Hazırkı ərzaq qiymətlərindəki artım aşağıdakı amillərlə əlaqədardır: 

- dünya ərzaq bazarının yüksək dərəcədə inhisarlaşması və yeni iştirakçılar üçün ona giriş 

məhduddur; 

- aqro-resurs potensialının,torpaq və su ehtiyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə tükənməsi; 

- qlobal ekoloji problemlərin kəskinləşməsi (səhralaşma, ətrafdakı temperaturun artması, 

torpaq eroziyası, yeraltı suların tükənməsi və s.); 

- Hindistan, Çin, Latın Amerikasında olduğu kimi sıx məskunlaşan ölkələrdə əhalinin həyat 

səviyyəsinin artması ilə əlaqəli qida məhsullarına tələbin artması; 

- bioyanacaq istehsalında müəyyən miqdarda qida növlərinin (xüsusən də buğda, arpa, 

qarğıdalı, soya, şəkər çuğunduru, qamış, və s.) istifadəsi; 

- görkəmli dünya istehsalçıları və müəyyən qida növləri tədarükçüləri olan ölkələr tərəfindən 

qida ixracı kvotalarının tətbiqi; 

- dünyada qida ilə bağlı vəziyyətin media tərəfindən gərginləşməsi [3]. 

Bu gün dünyada aclıq eyni zamanda qidanın qeyri-bərabər paylanmasının nəticəsidir. Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində, insanın qidaya olan həqiqi ehtiyacı deyil, təsirli tələbi təmin edir.Bu 

səbəbdən dünya qida ehtiyatlarının paylanması gəlir fərqliliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.[2, s. 

26]. 

Müasir qloballaşma şəraitində qida problemi yeni bir məna kəsb edir, aktuallığı durmadan 

artır, buna görə getdikcə “qida təhlükəsizliyi” kontekstində nəzərdən keçirilir. 

Qloballaşma prosesi dünya aqrosferasının inkişafındakı bəzi sabitliyi pozan amillərin təsirini 

aktivləşdirir, ərzaq təhlükəsizliyi üçün yeni təhdidlərin yaranmasına səbəb olur.Aqroqloballaşma 

qida istehsalı və istehlakının qütbləşməsinə, kənd təsərrüfatı mühitinin çirklənməsinə və 

tükənməsinə, ehtiyatlarının tükənməsinə, milyonlarla insanın aclığına səbəb olur. 

Günümüzdə aqroqlobalizasiya, asılı ölkələrdə əkinçiliyin birtərəfli istiqamətləndiril-məsini 

düzəldən və bu səbəbdən onların getdikcə geridə qalmış aqrar xammalı və dünya aqrosisteminin 

köməkçi xidmət əlaqələrinə çevrilməsinə kömək edən beynəlxalq əmək bölgüsü modelini tətbiq 

edir. 

Food First Institute (ABŞ) direktoru E.Holt-Jimenez, Dünya Bankı və BVF tərəfindən tətbiq 

olunan "struktur tənzimləmə proqramlarının" ticarəti tənzimləyən, zəmanətli qiymətləri, tarifləri 

ləğv edən və kənd təsərrüfatı bazarlarını tənzimləyən milli qurumları məhv etdiyi nəticəsinə gəldi. 

Bu, nəhayət, “milli əkinçilik iqtisadiyyatlarını məhv etdi və Güney ölkələrinin ərzaq təhlükəsizliyini 

Şimalın zəngin ölkələri tərəfindən idarə olunan qlobal bazarlardan asılı vəziyyətə gətirdi”[5]. 

1974-cü ildə Ümumdünya Qida Konfransı tərəfindən qəbul edilmiş Aclıq və Yemək siz 

Bəslənmənin Aradan qaldırılmasına dair Ümumdünya Bəyannaməsində deyilir: 

1) Sıfır aclıq beynəlxalq cəmiyyətdəki bütün ölkələrin, xüsusən inkişaf etmiş ölkələrin və yardım 

göstərməyə qadir olan ölkələrin ortaq məsuliyyətidir; 

2) Hökumətlərin əsas məsuliyyəti,qida istehsalının artırılması, eyni zamanda qidaların ölkələr  

arasında daha bərabər və səmərəli paylanması üçün birlikdə çalışmaqdır; 

3) iqtisadi və sosial inkişaf üçün milli plan və proqramların hazırlanmasında və həyata 

keçirilməsində qida problemləri nəzərə alınmalıdır; 

4) hər bir dövlətin suveren mülahizələrinə və daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, qida 

istehsalındakı maneələri aradan qaldırmaq və fermerlər üçün kifayət qədər stimul vermək 

məsuliyyət daşıyır; 

5) qida istehsalının artırılması səyləri, qidanın bütün formalarında israfçı istifadəsinin qarşısını 



“Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı (onlayn ). 30 yanvar 2021-ci il. Bakı, Azərbaycan. 

 

707 

 

almaq üçün mümkün olan bütün tədbirlər ilə tamamlanmalıdır; 

6) bütün ölkələr, əsasən sənaye baxımından yüksək səviyyədə inkişaf etmiş ölkələr, qida 

istehsalı texnologiyasının inkişafına kömək etməlidir; 

7) qida istehsalı üçün istifadə olunan və ya istifadə edilə bilən təbii ehtiyatların lazımi dərəcədə 

qorunmasını təmin etmək üçün bütün ölkələr dəniz mühiti də daxil olmaqla ətraf mühitin 

qorunmasını asanlaşdırmaq üçün əməkdaşlıq etməlidirlər; 

8) bütün inkişaf etmiş və yardım göstərə biləcək digər ölkələr, kənd təsərrüfatı istehsalı üçün 

torpaq və su ehtiyatlarını genişləndirmək səylərində inkişaf etməkdə olan ölkələrlə 

texnologiya və maliyyə sahəsində əməkdaşlıq etməlidirlər; 

9) Bütün dövlətlər, bu baxımdan dünya qida problemi ilə beynəlxalq ticarətin qarşılıqlı asılılığını 

nəzərə alaraq, qida istehsalına üstünlük vermək üçün kənd təsərrüfatı siyasətini yenidən 

qurmaq üçün səy göstərməlidir; 

10) bütün ölkələr qlobal ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təsirli bir sistem yaratmaqda 

əməkdaşlıq etməlidirlər [1]. 

Qida təhlükəsizliyinə nail olmaq yalnız dövlət səviyyəsində və qlobal miqyasda mümkündür. 

Buna görə də dünyanın bir çox ölkələrinin qida təhlükəsizliyi konsepsi-yalarında ölkənin 

perspektivli aqrar qida potensialını və qlobal qida kompleksindəki rolunu gücləndirmək üçün 

hazırlanmış strateji hədəflər meydana çıxdı. 

Qida təhlükəsizliyi məsələləri qlobal ÜDM-in yarısından çoxunu və dünya ticarətinin 44% -ni 

təşkil edən Asiya-Sakit Okean Bölgəsi (APR) tərəfindən də qaldırılır və müzakirə olunur. Asiya-

Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) Forumunun nəticəsi olaraq, 2010-cu ildə 

Qida Təhlükəsizliyinə dair Niigata Bəyannaməsi qəbul edildi. Bəyannamə APEC iqtisadiyyatları 

üçün iki ortaq hədəfi müəyyən edir: 1) artan məhsuldarlıq, təbii fəlakətlərə daha yaxşı hazırlıq 

sistemləri, kənd yerlərinin inkişafı, habelə iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə və təbii ehtiyatların 

idarə edilməsinin yaxşılaşdırılması yolu ilə kənd təsərrüfatı sektorunun davamlı inkişafı; 2) kənd 

təsərrüfatının inkişafına investisiya cəlb edilməsinə kömək [4]. 

Dünya ictimaiyyəti və ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən qida təhlükəsizliyi probleminə ciddi 

diqqət yetirilməsinə baxmayaraq, müasir dünyada bu nəzərə çarpacaq dərəcədə 

aktuallaşmışdır.Bunun əsas səbəbləri dünya əhalisinin daim artması və bununla əlaqədar qlobal 

tələbatın artması, qlobal miqyaslı müasir ekoloji problemlər, qlobal maliyyə və iqtisadi böhranın 

mənfi təsiri, əsas əkinçilik ölkələrinin ticarət siyasətindəki dəyişikliklər şəhərləşmə və 

sənayeləşmədir . 

Gələcəkdə dünya ərzaq ehtiyatlarının istehsal dinamikasının proqnozu da əlverişsizdir, bu da 

ilk növbədə obyektiv qlobal səbəblərlə bağlıdır. 

Fikrimizcə, qlobal səviyyədə qida probleminin hazırda kəskinləşməsi qlobal əkinçilik 

sisteminin imkanlarının tükənməsi ilə deyil, müasir dünyada qida təminatına əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir göstərən ölkələrin kompleks, ilk növbədə, siyasi və ticarət qərarları ilə əlaqələndirilir. 

Beynəlxalq kənd təsərrüfatı siyasəti prinsipləri ilə qida bazarının müasir tələbləri arasındakı 

ziddiyyətlər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi tədbirlərinin 

əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılmasına (ÜTT-nin tələblərinə uyğun olaraq) və müvafiq olaraq 

bir çox ölkələrdə kənd təsərrüfatının inkişafında yavaşlamağa gətirib çıxaracaq. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

В статье рассматривается проблема питания, которая является одной из старейших 

проблем общества. Хорошо известно, что продовольственная безопасность означает, что 

люди имеют достаточно качественной пищи, физической и экономической доступности, 

чтобы вести активный и здоровый образ жизни в любое время. С этой точки зрения в статье 

обсуждается продовольственная безопасность, ее проблемы и текущая ситуация как в стране, 

так и в мире. 

Ключевые слова:Новое время,глобализация, продовольственная безопасность, голод, 

ФАО, производство, агроресурс, международный. 

 

 

 

SUMMARY 

 

FOOD SECURITY IN MODERN CIVILIZATION 

 

The article discusses the food problem, which is one of the oldest problems in society. It is 

well known that food security means that people have enough quality food, physical and economic 

access to lead an active and healthy lifestyle at any time. From this point of view, the article 

discusses food security, its problems and the current situation, both nationally and globally .  

Key words: Modern times, globalization, food security, hunger, FAO, production, agro-

resource, international. 
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Одним из направлений решения проблемы питания населения страны, является 

создание технологий качественно новых пищевых продуктов с заданным химическим 

составом и высокими потребительскими свойствами. Регулирование состава, структуры, 

органолептических и других свойств в отечественной и зарубежной практике достигается 

различными способами механической обработки и комбинированием компонентов, 

составляющих конечный продукт. В последнее время широкое распространение получили 

комбинированные фаршевые продукты тонкоизмельчённой структуры. Существенным 

преимуществом изделий на основе фаршей является возможность использования для их 

производства практически любого сырья растительного и животного происхождения с 

различными технологическими параметрами и свойствами. Это позволяет расширить 

ассортимент пищевых продуктов с разнообразными свойствами, приемлемыми для 

различных групп населения. [Меренкова, Савостина 2014, 2] 

В настоящее время для восполнения дефицита белка активно используются белковые 

ресурсы зернобобовых культур, объем производства которых за последние 15 лет 

увеличился на 13%. Бобовые культуры (соя, фасоль, горох, чечевица) характеризуются 

высоким содержанием белка – от 20 до 60% – не только в семенах (таблица 1.), но и в 

вегетативных частях. [Меренкова, 2014, 3]  

Многие исследователи считают, что значимость зернобобовых культур в решении 

белковой проблемы обусловлена следующими тремя важными факторами: количество белка 

с единицы площади для бобовых культур значительно больше, чем для злаковых; белок 

бобовых является одним из самых дешевых растительных белков. 

Целый ряд других растительных белков, в основном из масличных растений, таких как 

рапс, хлопок, подсолнечник, лен, сафлор, кунжут, арахис находятся в стадии научных 

исследований и активных разработок. Масличные культуры имеют определенные 

экономические преимущества перед зернобобовыми, так как белок маслосемян, как правило, 

вторичный продукт и его себестоимость значительно ниже, чем у зернобобовых, которые 

возделываются только ради получения белка. [Кудинов, 2012, 2] 

 
Таблица 1.Химический состав зернобобовых культур, % 

Наименование Вода Белок Жиры 
Моно- и 

дисахариды 
Крахмал Клетчатка Зола 

Горох 14,0 20,5 2,0 4,6 44,0 5,7 2,8 

Фасоль 14,0 21,0 2,0 3,2 43,4 3,9 3,6 

Чечевица 14,0 24,0 1,5 2,9 39,8 3,7 2,7 

Соя 12,0 34,9 17,3 5,7 3,5 4,3 5,0 

 

Решение проблемы дефицита полноценного пищевого белка возможно за счет 

использования различных растительных ресурсов: семян масличных, зерновых, бобовых 

культур, вегетативных органов растений, что является рациональным с экономической точки 

зрения и функциональных характеристик готового продукта. [Карпов 2011,1] 

Вместе с тем, производство белковых препаратов и ингредиентов из растений у нас в 

республике практически отсутствует, требуется обобщение, расширение и систематизация 
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имеющихся сведений по оценке функционально-технологических свойств растительных 

белков, расширению объектов и форм пищевых белковых препаратов растительного 

происхождения.  

Ключевые слова: белок, зернобобовые культуры, растительный белок 
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XÜLASƏ 

 

KOMBİNƏ EDİLMİŞ ƏT MƏHSULLARININ YARADILMASINDA ƏNƏNƏVİ OLMAYAN 

PROTEİN TƏRKİBLİ XAMMAL MƏNBƏLƏRİNİN İSTİFADƏSİ 

 

Tam qida zülalının çatışmazlığı probleminin həlli müxtəlif bitki ehtiyatlarından istifadə 

etməklə mümkündür: yağ toxumları, dənli bitkilər, paxlalılar, bitkilərin vegetativ orqanları, iqtisadi 

baxımdan və hazır məhsulun funksional xüsusiyyətləri baxımından rasionaldır.  

Eyni zamanda, bitki mənşəli protein preparatları və maddələrinin istehsalı respublikamızda 

praktiki olaraq yoxdur, bitki zülallarının funksional və texnoloji xüsusiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsinə dair mövcud məlumatları ümumiləşdirmək, genişləndirmək və 

sistemləşdirmək, bitki mənşəli qida protein preparatlarının obyektlərini və formalarını 

genişləndirmək lazımdır. 

Açar sözlər: zülal, paxlalılar, bitki zülalı 

 

 

SUMMARY 

 

USE OF NON-TRADITIONAL SOURCES OF PROTEIN-CONTAINING RAW MATERIALS 

IN THE CREATION OF COMBINED MEAT PRODUCTS 

 

The solution to the problem of a deficiency of complete food protein is possible through the 

use of various plant resources: oil seeds, cereals, legumes, vegetative organs of plants, which is 

rational from an economic point of view and functional characteristics of the finished product. 

At the same time, the production of protein preparations and ingredients from plants is 

practically absent in our republic, it is necessary to generalize, expand and systematize the available 

information on the assessment of the functional and technological properties of plant proteins, 

expand the objects and forms of food protein preparations of plant origin. 

Keywords: protein, legumes, vegetable protein  
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XÜLASƏ 

 

Burada müassir dövürdə diqqət mərkəzi olan yeni çeşiddı prebiotik xassəli meyvə-

tərəvəzlərdən desertlərin hazırlanması ilə bağlı danışacıyıq. İlk növbədə prebiotik nədir? probiotik 

nədir? Aralarında fərq nədir? O cümlədən niyə prebiotik xassəli meyvə-tərəvəzədən desert 

hazırlanması məcburiyyəti var ? bu suallara cavab verəciyik. 

Açar sözlər. Probiotik, prebiotik, meyvə, tərəvəz, desert, texnologiyası 

 

Giriş. İnsan övladının ən böyük problemlərindən biri də həzm prosesidir. Belə ki, yediyimiz 

hər bir qida, həzm əməliyyatından keçmək məcburiyyətindədir. Düzgün qidalanmamaq isə insan 

orqanizmində müəyyən problemlərə yol açır ki, bu da insanı mənfi təsir edən amildir. Düzgün 

qidalanmamaq insanda maddələr mübadiləsinin pozulmasına, mədədə müxtəlif yaraların 

yaranmasına köpə və müxtəlif mənfi təsirlərə səbəb olur. 

Bəs həzm sistemini necə yaxşılaşdırmaq olar? Buna misal kimi deyə bilərik ki, prebiotik 

xassəli meyvə və tərəvəzlərdən istifadə edilməsi ən yaxşı üsullardan biridi. Belə ki, prebiotik 

insanın həzmində yardımçı olan bakteriyaların, habelə canlı mikroorqanizmin yaranmasına səbəb 

olur ki, bu da orqanizmdə həzm prosesini yaxşılaşmasına səbəb olur. Prebiotik sözünün yunancadan 

tərcüməsi “pro”üçün “bios” həyat deməkdir ki, beləliklədə bu sözün mənası həyat üçün deməkdir. 

Bu səbəblə və o cümlədəndə mövzumuza uyğun olaraq prebiotik xassəli meyvə tərəvəzlərdən 

dessertlərin hazırlanması texnologiyasının işlənib hazırlanmasından danışacıyıq. 

İnsanlar hər zaman bir şeylərin arayışındadır. Bu arayışlardan biridə onlara zövq verəcək və 

onunla qidalanarkən onun həzm prosesinə problem yaratmayacaq yeməklərin hazırlanmasıdır. 

Insanlar zamanla inkişaf etdikçə bərabərində onun ağız dadı da, dəyişmiş oldu və olacaqdır. 

Müasir dönəmin qarşısına qoyduğu məsələlərdən biri də yeni çeşiddə prebiotik xassəli meyvə 

və tərəvəzlərdən desertlərin hazırlanmasıdır. 

İlk olaraq biz probiotik və prebiotik anlayışlarını fərqləndirməliyik. Belə ki, probiotik bizim 

orqanizmimizdə yaşayan və bizə fayda verən mikroorqanizimlər və bakteriyalardır. Bu 

mikroorqanizmlərin çoxu bağırsaqda yaşıyırlar və bağırsaqlarımızda bizim yediyimiz və həzm edə 

bilmədiyimiz maddələrlə qidalanırlar. Bu qidalara isə prebiotiklər deyirik. Yəni belə desək 

probiotiklər canlı orqanizmlər və bakteriyalardı, amma prebiotiklər cansızdırlar və bizə fayda verən 

mikroorqanizmləri və bakteriyaları qidalandıran maddələrdir.  

Prebiotik tərkibi qida məhsullarına ən çox biz süd və süd məhsullarında rast gəlirik. Hətta belə 

deyə bilərik ki, süd və süd məhsulları ən zəngin prebiotik yataqlara malikdir. Süd və süd məhsulları 

bu səbəblə həzmə yaxşı təsir edən məhsullarımızdan biridir. Bunu deyək ki, süd və süd məhsulları 

prebiotik maddələrlə zəngin olsada bu bərabərində problemlərdə gətirir. Belə ki, süd məhsulları tez 

xarab olan məhsullar sinifinə daxildir. Süd məhsullarının daşınması, əldə olunması və emalı zamanı 

böyük diqqət tələb edir. Belə ki, əgər düzgün emal edilməssə tərkibinə zərər verici orqanizmlər 

daxil olur ki, bu da süd və süd məhsullarının tez xarab olmasıma səbəb olur. 

O cümlədən südü qəbul edərkən çox vaxt çiy şəkildə qəbul edilmir və isti emala məcbur qalır 

ki, bu zaman tərkibində olan prebiotik maddələr azalır. Bu da orqanizmin prebiotik maddədən 

istifadəsini çətinləşdirir. Süd məhsulları misal olaraq yoqurt emal edilərkən pasterize edilir, bu da 

eyni göstərici olduğu üçün prebiotik maddələrin azalmasına səbəb olur. Bu səbəblədi ki, 

istehsalçılar çalışırlar ki, süd və süd məhsulları istehsal edərkən prebiotik maddələrlə 

zənginləşdirilmiş məhsullar hazırlasınlar. Bu da bərabərində suallara səbəb olur belə ki, 
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zəngilləşdirilmiş prebiotik məhsulların insan sağlamlığına nə kimi faydası və zərəri var hələ də bu 

alimlər arasında müzakirələrə səbəb olur. 

Bunlarla bağlı olaraqda yeni alternativlər axtarmağa səbəb olur ki, bu alternativlərdən biridə 

prebiotik xassəli meyvə və tərəvəzlərdən istifadə olunmasıdır. Belə ki, bizə məlumdur ki, sağan, 

sarımsaq, banan, çiyələk, qreypfurt, gül kələmi, alma və s. kimi meyvə və tərəvəzlər prebiotik 

maddələrlə zəngindir. Bu səbəblədə bu meyvə və tərəvəzlərdən istifadə ön plana çıxır. Bununla da 

əlaqədər olaraq onlardan xoş dadlı yeməklər hazırlanmasına çalışır ki, bunlardan ən yaxşı variantı 

bu qida məhsullarından dessert hazırlanmasıdı.  
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SUMMARY 

 

PREBIOTIC PROPERTIES FRUIT AND VEGETABLES 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY 

 

Here we will talk about the preparation of desserts from a new range of prebiotic fruits and 

vegetables, which is the focus of modern times. What is a prebiotic in the first place? What is a 

probiotic? What is the difference between them? Also, why is it necessary to prepare a dessert from 

prebiotic fruits and vegetables? we will answer these questions. 

Key words. Probiotics, prebiotics, fruits, vegetables, desserts, technology 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФРУКТЫ И ОВОЩИ 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Здесь мы поговорим о приготовлении десертов из новой линейки пребиотических 

фруктов и овощей, которая находится в центре внимания современности. Что такое 

пребиотик в первую очередь? Что такое пробиотик? В чем разница между ними? Также, 

зачем готовить десерт из овощей и фруктов, пребиотических? мы ответим на эти вопросы 

Ключевые слова. Пробиотики, пребиотики, фрукты, овощи, десерты, технологии  
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XÜLASƏ 

 

İnsanlar hər zaman müxtəlifliklər və yeniliklər axtarışındadır ki, bu özünü qida məhsullalırda 

da göstərir. Müasir dönəmin ən aktual məsələlərindən biri də yeni çeşiddə prebiotik xassəli meyvə-

tərəvəzlərdən desert hazırlanmasıdır. Biz burda da bu məsələ ilə bağlı məlumatları araşdırmağa 

çalışacayıq. 

Açar sözlər: prebiotik, desert, meyvə, tərəvəz, hazırlanması 

 

Giriş: Əvvəlcə bir suala cavab verək. Prebiotik xassə nədir??? Prebiotik insan orqanmizmi 

üçün lazım olan bir cür canlı mikroorqanizmlərdir. Prebiotiklər orqnizmdə bağırsağı dəstəkləyən və 

həzmə yardımçı olan bakteriyalar və digər mikroorqanizmlərin sağlam bir koloniyası qurmağı və 

saxlamağı dəstəkləyir. Biz prebiotikləri qida əlavəsi hesab edə bilərik ki, bunlarda öz bərabərində 

insan sağlamlığı üçün təhlükəsizdi.  

Bu qida komponentləri qidanı təmin edərək mikroorqanizmlərin inkişaf edə biləcəyi bir mühit 

yaradaraq faydalı bakteriyaların inkişafına kömək edir. Prebiyotiklər meyvə, tərəvəz və tam taxıl 

kimi liflə zəngin qidalarda mövcuddur. Probiyotiklər qatıq və s daxil olmaqla bir çox 

fermentləşdirilmiş qidada olur. 

Bəs desertlər nədir? bu günlərdə desertlər gündəlik yemək rasionlarında istifadə edilən və 

çoxda sevilən bir cür yeməklərdir və yaxud da şirin delikateslərdirdə deyə bilərik. Əsasən desertlər 

nahar yeməklərindən və yaxudda şam yeməklərdən sonra süfrəyə verilən və insanda xoş əhvali-

ruhiyyə yaratan qida məhsulludur. 

Əgər bu gün biz sosial şəbəkələrdə axtarışlar nədir deyə maraqlansaq bizə məlum olar ki, 

sosial şəbəklərdə ən çox axtarılanlardan biridə desertlərin hazırlanması qaydası və müxtəlif cür 

desert reseptləridir. Uşaqdan böyüyə insanların ən çox sevdikləri desertlərdir. Bu günlərdə hər 

hansısa bir iaşə müəssəsinə yaxınlaşsaq menyularında yeməkdən çox desertlərin daha çox çeşidlərin 

olduğunu müşahidə etmiş olarıq. 

Bununla əlaqədar olaraqda bu gün gündəmi zəbt edən məsələlərdən biri də, yeni çeşiddə 

prebiotik xassəli meyvə-tərəvəzlərdən dessertlərin texnologiyasının işlənib hazırlanmasıdır. Belə ki, 

insanlar desert qəbul edərkən həm də öz sağlamlıqlarına da fikir verməli və sağlıqlı məhsullardan 

istifadə etməlidi. Bu səbəblə də, desert qəbul edərkən həm də həzm prosesini yaxşılaşdıran 

məhsullardan hazırlanmış formasından istifadə edilməsi daha yaxşıdır. Bəs biz onda bu zaman hansı 

məhsullardan istifadə edərək desert hazırlamalıyıq? 

Prebiotik maddələr bilindiyi kimi ən çox meyvə və tərəvəzlərin tərkibində çox olur. Bu cür 

meyvə və tərəvəzlər prebiotik xassəli meyvə və tərəvəzlər adlanır. Buna misal olaraq biz soğanı, 

sarımsağı, Qüds ənginarını, kəvər, gül kələmi, banan, alma, qarpız, qreypfrut və s. aiddir. 

Bananın tərkibini araşdırsaq orta hesabla deyə biləri ki, onda 14—22% şəkər, 5—8% nişasta, 

1,5%-dək protein olur. Bununla yanaşı bananın tərkibində çoxlu karbol vardır. Bu səbəblədir ki, 

onunla qidalandıqda adamı tez doyuzdurur. Bu meyvənin lətində insan orqanizminin müdafiə 

funksiyalarını artıran və onun möhkəmlənməsinə, soyuqlamanın qarşısını alanması yardımçı olan 

xeyli miqdarda askorbin turşusu vardır. Banan A, B və C vitaminləri, o cümlədən də maqniumla 

zəngindir. Bu insan orqanizmində baş verən maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, bədəndəki mayeni 

xaric edir, qandakı xolesterinin səviyyəsini aşağı salır, immuniteti bərpa edir, və əsəbləri 

sakitləşdirir. Bu səbəblədir ki, banan idmançıların sevimli meyvəsidir. Hətta deyə bilərik ki, 
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idmançılar xüsusən də tennisçilər yarışdan öncə və sonra bananla qidalanırlar. Banan insanlarda 

yaranan mədə yaralarına çox faydalıdır. Banan haqda alimlər iddiasına görə banan hüceyrələrin və 

mədənin selikli qişasının bərpasına yardım edir. Biz bananın mineral tərkibi (mq/100 qr.) haqqında 

aşağıdakı məlumatlara sahibik : kalsium-5, mis-az miqdarda, dəmir-0,4, maqnezium-29, marqan-az 

miqdarda, fosfor-27, kalium-35,8, selen-1,3, natrium-1, sink-az miqdardadır. Banan bağırsaq üçün 

faydalıdır. Bananın tərkibində yaxşı bakteriyaların artırılmasına və həzmdəki şişkinliyi azaltmağa 

kömək edən təbii olaraq meydana gələn liflərdən ibarətdir. Buna istinadən də deyə bilər ki, biz 

dessertlərin hazırlanmasında bu meyvədən istifadə edərək həzmimizi yaxşılaşdıran bir desert 

hazırlaya bilərik. Misal üçün bananlı yoğurt və yaxud da bananlı tort, ondan əlavə də banalı 

kakteyllər hazırlana bilər. əsasəndə bananlı dondurmalsrın və bananlı yoqurtların hazırlanmasına 

daha çox üstünlük verilməsi daha məqsədə uyğundur. Bunun səbəbi yoğurtunda hazırlanmsında 

qatıqdan istifadə edilir ki, bu məhsulda prebiotik xassəli məhsullardan biridir. Bu səbəblədə bananlı 

yoqurtların hazırlanması daha çox həzm sistemini yaxşılaşdırılmasına səbə ola bilər. O cümlədən 

mədə xəstəliklərinə və mədə yaralarının qarşısının alınmasında istifadə edilə bilər. 

 

 

Ədəbiyyat 

 

1. Omarova E.M., Yusifova M.R. Funksional təyinatlı inulinli biskvitin işlənməsi texnologiyası. 

Kreativ Sənaye Texnologiyalarının Tədrisi və Tətbiqi. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın 

materialları. Gəncə-2015 səh.116-117 

2. Резниченко И.Ю., Багаева А.В., Позняковский В.М. Сахаристые кондитерские изделия 

функционального назначения: состояние рынка, методические аспекты // Кондитерское 

производство. – 2004. – № 2. – С.14–15. 

3. Шатнюк Л.Н., Спиричев В.Б. Опыт обогащения железом и витаминами пшеничной муки, 

хлебобулочных изделий и других пищевых продуктов // Пищевая пром-сть. – 2003. – № 

8. – С. 92–94. 

4. Рецептуры на мармелад, пастилу и зефир / ВНИИКП. – М.: Пищевая пром-сть, 1986. – 

143 с. 

5.  Новинюк Л.В., Кукин Т.Ю., Кудрявцева Т.А. Железосодержащие соли лимонной 

кислоты для обогащения пищевых продуктов // Пищевые ингредиенты. Сырье и 

добавки. – 2008. – № 2. – С. 80–81. 

 

SUMMARY 

 

TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF NEW PRESIBOTIC DESSERTS WITH FRUIT 

AND VEGETABLES 

 

People are always looking for diversity and innovation, which is reflected in food. One of the 

most pressing issues of modern times is the preparation of desserts from a new range of prebiotic 

fruits and vegetables. We will try to investigate the information on this issue here as well. 

Keywords: Prebiotic, dessert, fruits, vegetables, preparation 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВЫХ ПРЕДИБОТНЫХ ДЕСЕРТОВ ИЗ ФРУКТОВ И 

ОВОЩЕЙ 

 

Люди всегда ищут разнообразия и инноваций, что отражается в еде. Одна из самых 

актуальных проблем современности - приготовление десертов из новой линейки 
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пребиотических фруктов и овощей. Мы постараемся изучить информацию по этому поводу и 

здесь. 

Ключевые слова: пребиотик, десерт, фрукты, овощи, приготовление. 
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Giriş. Likör – araq məmulatları meyvəli – giləmeyvəli və ətirli xammaldan efir yağlarının, 

şəkər şərbətinin, konyakın, limon turşusunun və digər qida məhsullarının, həmçinin spirtin və 

arağın əlavə edilməsi ilə alınan müxtəlif spirtli şirələrin, morsların, ətirli spirtlərin qarışığıdır.  

Bu mövzunun işlənib hazırlanması bizim dövrümüzdə keyfiyyətsiz alkoqollu məhsullarla 

zəhərlənmələrin sayının artması ilə əlaqədar xüsusilə aktual və vacibdir. Hazırda likör – araq 

məmulatının saxtalaşdırılmasının araq və konyak üçün də səciyyəvi olan bir çox ümumi üsul və 

vasitələri mövcuddur.  

Ekspertizanın aparılmasında əsas məqsəd Bakı ticarət şəbəkəsində əhaliyə təklif olunan likör-

araq məmulatının keyfiyyət göstəricilərini öyrənmək və onların keyfiyyətinin qüvvədə oan 

standartların tələbinə müvafiqliyini müəyyən etməkdir. 

Bu sahədə əsas vəzifə likör-araq məmulatının orqanoleptiki, fiziki-kimyəvi və ekoloji təmizlik 

göstəricilərinin öyrənilməsdir. 

Tədqiqatın predmeti tamlı malların spirtli içkilər bölməsidir. Tədqiqat obyekti kimi Bakı 

ticarətində realizə olunan Tünd likör – “Benediktin”, Nalivka – “Çiyələkli”, Punş – “Albalı” və 

Şirin nastoyka – “Ərikli” götürülmüşdür. 

Metod: Tədqiqatın aparılmasında bütün mərhələlərdə sistemli yanaşma tərzi tətbiq edilmişdir 

[4, 5]. Keyfiyyətin qiymətləndirilməsində sensor və fiziki-kimyəvi metodlardan [1, 2, 3] istifadə 

edilmişdir. Ekspertizanın informasiya bazası ГОСТ 7190-2013 “Likör – araq məmulatları. Ümumi 

texniki şərtlər”, ГОСТ 4827 -70 “Likör – araq məmulatları. Butulkalara tökülmə, qablaşdırma, 

markalama, daşınma və saxlama”, likör – araq məmulatları nümunələrinin seçilmə aktı olmuşdur.  

Nəticələr və müzakirə: Likör – araq məmulatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı 

baxışı, hər şeydən əvvəl, onların qablaşdırılmasının, ağzının bağlanmasının və markalamanın 

vəziyyətindən başlayırlar. Xarici tərtibatı yaxşı, kafi və ya pis kimi qiymətləndirirlər. Butulkaya 

içindəki ilə birlikdə keçici işıqda baxaraq ilkin olaraq içkinin rəngini və şəffaflıq dərəcəsini, 

bulantının, çöküntünün, kənar qarışıqların olmasını müəyyən edirlər. Butulkanın açılmasından sonra 

onun içindəkini təmiz, quru ölçü silindrinə tökərək doldurulmasının tamlığını təyin edirlər. Sonra 

isə nümunənin bir hissəsini spirtin, ümumi ekstraktın, şəkərin və limon turşusuna hesabla 

turşuluğun miqdarına dair tədqiq edirlər; araqlarda tündlüyü, qələviliyi, aldehidlərin, sivuş 

yağlarının, efirlərin miqdarını, metil spirtinin olmasına dair nümunənii təyin edirlər. 

İçkinin şəffaflığını və rəngini, onun ətrini və çalarlarını təyin edərək nümunənin qalan 

hissəsini orqanoleptik tədqiqatını aparırlar. İçkinin sınaqdan keçirilməsi zamanı xarakterik dad 

xüsusiyyətlərini (şirin, ədviyyəli – şirin, şirin sərinləşdirici, turşa – şirin, ədviyyəli, acı, yüngül 

büzüşdürücü acı, yandırıcı – acı, yumşaq), əsas dadın və tamların harmonikliyini, dadın, spirtin 

assimilyasiyasını, içkilərin konsistensiya hissini (yağlılıq, məxmərilik, dad hisslərinin tamlığı), 

ətrini və onun istifadə edilən xammala, buketə uyğunluğunu və spirt qoxusunun assimilyasiyasını 

aşkar edirlər. 

Xarici görünüşünə görə içkilər (emulsiya likörləri istisna olmaqla) kənar əlavələr olmadan 

şəffaf olmalıdır. Likör – araq məmulatı olan butulkanı çevirdikdə müşahidə edilən və çalxaladıqda 

yoxa çıxan bulanıq damcının yaranmasına yol verilir. Emulsiya likörləri kənar əlavələr olmadan 

həmcins qeyri - şəffaf mayedir. 

Likör – araq məmulatlarının rəngi, dadı və ətri içkinin konkret növünə dair resepturalarla 

nəzərdə tutulan tələblərə cavab verməlidir. 
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İçkinin hər adının fiziki – kimyəvi göstəriciləri reseptura ilə nəzərdə tutulan kəmiyyətlərə 

uyğun olmalıdır. Həcmin dəqiqliyinin təyin edilməsi zamanı normal temperatur 20oC-dir.  

Məmulatın tündlüyünə görə yol verilən yayınmalar qrupundan asılı olaraq  ± 0,2 və ya ± 0,5 

% təşkil edir; ümumi ekstraktın kütlə konsentrasiyası ± 0,3 q/100 m3 –dən ± 1,0 q/100 m3 qədər və 

turşuların kütlə konsentrasiyası kokteyllər üçün ± 0,02 q/100 m3 və qalan içkilər üçün ± 0,3 q/100 

m3 təşkil edir. 

Azərbaycanda likör-araq məmulatı istehsal edən ayrıca müəssısə yoxdur. Araq məmulatı 

şərab zavodlarında xüsusi sexlərdə istehsal olunur. Likör-araq məmulatı əsasən xarici ölkələrdən 

gətirilir. Ona görə də bu məmulatın çeşidi ticarət şəbəkəsində çox azdır. Xaricdən alınan likör-araq 

məmulatının çeşidini və miqdarını artırmaq məsləhət görülür. 

Likör – araq məmulatının keyfiyyəti yoxlanarkən onun saxtalaşdirilmasına ciddi fikir 

verilməlidir. Saxtalaşdırma müxtəlif olur. Əsasən miqdar saxtalaşdırılması, informasiya 

saxtalaşdırılması, kimyəvi tərkib saxtalaşdırılması və s. Odur ki, məhsulun keyfiyyəti yoxlanarkən 

birinci növbdə onun saxtalaşdırılması müəyyən edilməlidir. 

Likör – araq məmulatının keyfiyyəti yoxlanarkən onun ekoloji təmizliyinə və tərkibində 

zərərli maddələrin olmasına da fikir verilməlidir. Məsləhət görülür ki, xaricdən alınan likör – araq 

məmulatının keyfiyyəti ekoloji təmizlik və zərərsizlik baxımında vaxtaşırı yoxlamadan keçirilsin. 

Sovet dönəmində Azərbaycanda “Qızıl gül” liköru, “Zəfəran” və “Feyxoa” punşu istehsal 

edilirdi. Bu məhsulların istehsalını təşkil etmək məsləhət görülür. 

Azərbaycanda 150-dən çox adda ətirli-ədviyyəli bitkilər yetişir. Bunlardan bəzisi, o cümlədən 

dəfnə yarpağı, qızıl gül, zəfəran, razyana, cirə və digərləri xüsusi fermer təsərrüfatlarında becərilir. 

Eyni zamanda Azərbaycanda müxtəlif yabanı meyvə-giləmeyvə, o cümlədən çaytikanı, quşarmudu, 

yemişan, meşə alması, meşə armudu, mədəni meyvələrdən albalı, zoğal, qara gavalı və s yetişir. Bu 

bitki xammallarından istifadə etməklə Azərbaycanda yeni çeşiddə likör-araq məmulatı istehsalına 

başlamaq məsləhət görülür. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА НЕКОТОРЫХ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 

РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИКЕРО-ВОДОЧНОЙ 

 ПРОДУКЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Целью работы явилось изучение показателей качества ликеро-водочных изделий, таких 

как ликер, виски, ром и настойка. Все иделия импортного производства. В задачу входило 

изучение органолептических и физико-химических показателей ликероводочных изделий. 

Результаты исследования показывают, что качества ликероводочных изделий, реализуемых в 

торговой сети г. Баку соответствует требованиям действующих стандартов. Результаты 

анализов и математически-статистических расчетов хорошие, так как относительная ошибка 
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всех расчетов ближе к 3-ем. В конце работы даются выводы и предложения из 5 пунктов. 

Рекомендуется увеличить ассортимент и количество ввозимых ликероводочной продукции. 

При проверке качества ликеро-водочного продукта следует обратить серьезное внимание на 

его подделку. Подделка - другое дело. В основном фальсификация количества, 

фальсификация информации, фальсификация химического состава и так далее. Поэтому при 

проверке качества товара в первую очередь следует определить, что он контрафакт. При 

проверке качества ликеро-водочного продукта следует обращать внимание на его 

экологическую чистоту и наличие вредных веществ. Рекомендуется периодически проверять 

качество импортной ликеро-водочной продукции на экологическую чистоту и безопасность. 

В советское время в Азербайджане производили ликер «Золотая роза», «Шафран» и пунш 

«Фейхоа». Рекомендуется организовать производство этой продукции. В Азербайджане 

произрастает более 150 ароматических растений. Некоторые из них, в том числе лавровый 

лист, золотые розы, шафран, анис, анис и другие, выращиваются на частных фермах. В то же 

время в Азербайджане выращивают различные дикорастущие фрукты и ягоды, в том числе 

облепиху, тыкву, боярышник, яблоко, лесную грушу, вишню, кизил, сливу и др. Из 

культурных фруктов. На этом растительном сырье рекомендуется наладить производство в 

Азербайджане новой линейки ликеро-водочной продукции. 

Ключевые слова: ликер-водка, качество, подделка, экспертиза, физико-химический и 

органолептический анализ. 

 

 

SUMMARY 
 

QUALITY EXAMINATION OF SOME LIQUEUR-VODKA PRODUCTS IN THE 

PRODUCTION AND CONSUMER MARKET OF LIQUEUR-VODKA  

PRODUCTS IN AZERBAIJAN 

 

The aim of the work was to study the quality indicators of alcoholic beverages such as 

liqueur, whiskey, rum and tincture. All products are imported. The task was to study the 

organoleptic and physicochemical indicators of alcoholic beverages. The results of the study show 

that the quality of alcoholic beverages sold in the trading network of Baku meets the requirements 

of the current standards. The results of analyzes and mathematical and statistical calculations are 

good, since the relative error of all calculations is closer to the 3rd. At the end of the work, 

conclusions and proposals are given from the 5 points. When checking the quality of an alcoholic 

beverage product, one should pay attention to its ecological purity and the presence of harmful 

substances. It is recommended to periodically check the quality of imported alcoholic beverages for 

environmental friendliness and safety. In Soviet times, the liqueur "Golden Rose", "Saffron" and 

"Feijoa" punch were produced in Azerbaijan. It is recommended to organize the production of these 

products. More than 150 aromatic plants grow in Azerbaijan. Some of them, including bay leaves, 

golden roses, saffron, anise, anise and others, are grown on private farms. At the same time, various 

wild fruits and berries are grown in Azerbaijan, including sea buckthorn, pumpkin, hawthorn, apple, 

forest pear, cherry, dogwood, plum, etc. From cultivated fruits. It is recommended to set up 

production of a new line of alcoholic beverages using these plant raw materials. 

Key words: liqueur-vodka, quality, counterfeiting, expertise, physico-chemical and sensory 

analysis. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения качественного и безопасного 

потребления товаров, предназначенных для употребления в пищу, выделены блоки задач по 

оцениванию количества фактического риска, а также необходимость приспособления 

отечественной нормативной документации к требованиям международных и европейских 

стандартов. 

Ключевые слова: безопасность, обеспечение безопасности, защищенность товаров, 

предназначенных для употребления в пищу, государственная система контроля. 

 

Общеизвестно, что проблема обеспечения защищенности продовольственного сырья и 

товаров, предназначенных для употребления в пищу становится одним из ключевых 

факторов, определяющих и способствующих обеспечению и сохранению здоровья и 

генетического фонда населения планеты. в связи с этим ежегодно актуализируется проблема 

обеспечения безопасности товаров, предназначенных для употребления в пищу, поскольку 

они не должны оказывать мутагенного, канцерогенного, тератогенного и иного 

неблагоприятного воздействия на организм и жизнеспособность настоящего и будущего 

человеческого поколения. Стоит также выделить, безвредность товаров, предназначенных 

для употребления в пищу подразумевает исключение в процессе их потребления опасности 

для организма человека, как с аспекта остроты отрицательного воздействия, таких как 

отравления и инфекции пищевой направленности, так и с аспекта возникновения опасности 

последствий в будущем, таких как канцерогенного, мутагенного и тератогенного 

воздействия. В связи с этим возникает острота проблемы, которая обусловлена возрастанием 

ответственности за объективность и результативность контроля качества товаров, 

предназначенных для употребления в пищу в целях обеспечения гарантий их безопасного 

потребления для жизни и здоровья потребителей. В связи с развитием наукоемких 

технологий и внедрением в пищевой индустрии пищевых добавок вызвало необходимость 

формирования законодательной базы международного уровня в целях ужесточения 

требований, предъявляемых к продуктам питания. На данный момент в западных странах 

применяются принципы Кодекса Алиментариус, которые представляют собой совокупность 

законодательных актов о потребительских свойствах, пищевой, биологической, 

физиологической и органолептической ценности и качестве товаров, предназначенных для 

употребления в пищу. На перерабатывающих предприятиях промышленно развитых стран в 

целях обеспечения гарантий безвредности продуктов, предназначенных для питания создана 

и функционирует система анализа возникающих опасностей по критическим точкам 

контроля, предусматривающей систему контроля за качеством в процессе производства 

продуктов с учетом уровня критериев риска. Процесс разработки критериев и создание 

методики анализа с высокой степенью чувствительности дало возможность надежного, 

объективного и фактического определения и установления ингредиентного состава сложных 

в химическом плане смесей, применяемых при производстве продуктов питания. Однако от 

банальной констатации токсических свойств продукта, предназначенного для питания, 

целесообразным считается переход к количественному оцениванию фактического риска для 

человеческого организма, что требует решения нескольких блоков задач, таких как 
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установление значимости загрязнителей продуктов, предназначенных для питания, который 

основан на выраженности и характере эффектов токсичности, степени распространения в 

продуктах, предназначенных для питания, на механизме действия и на характерных 

особенностях процесса метаболизма, объяснение суточной дозы, разработка методической 

базы, проведение анализа мониторинга и проведение расчета фактической суточной 

нагрузки на организм человека. Особое влияние на качество и безвредность продуктов, 

предназначенных для употребления в пищу оказывает ухудшающаяся экологическая 

обстановка, требование приспособления отечественной нормативной документации к 

требованиям международных и европейских стандартов. Действующая на данный момент 

государственная система регулирования качества и безопасного потребления продуктов, 

предназначенных для употребления в пищу основывается на комплексном подходе к 

вопросам контроля, оценки и установления строго регламентированных параметров качества 

пищевых продуктов на всей цепи производства, переработки, складирования и хранения, 

транспортирования и реализации, включая ведомственный и общественный контроль и 

государственный надзор. 

Таким образом, в целях решения проблемы продовольственного кризиса, обеспечения 

качества и безвредного потребления продуктов для питания, будущего потребительского 

рынка, необходимо активно работать в направлениях формирования и оптимизации систем 

качества и одним из результативных механизмов обеспечения качества и безвредности 

продовольственных товаров выступает допуск предприятий к процессу производства, в 

основе которого лежит оценка их способности обеспечения требуемыми показателями 

качества и безопасности через практику лицензирования с дальнейшим периодическим 

контролем текущего состояния производства. 
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XÜLASƏ 

 

QİDANIN KEYFİYYƏTİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ 

MEXANİZMLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ 

 

Məqalədə qida məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyn təmin edilməsi, real riskin 

kəmityyətcə qiymətləndirilməsinin vəzifə bloklarının ayrılması və milli normativ sənədlərin 

beynəlxalq və avropa standartlarına adaptasiya zəruriyyəti məsələlərinə baxılmışdır. 

Açar sözləri: təhlükəsizlik, keyfiyyətin təmin olunması, qida məhsullarının təhlükəsizliyi, 

dövlət nəzarət sistemi. 

 

SUMMARY 

 

PROBLEMS OF IMPROVING QUALITY ASSURANCE MECHANISMS AND 

FOOD SAFETY 

 

The article considers the issues of ensuring high-quality and safe consumption of goods 

intended for human consumption, blocks of tasks for assessing the amount of actual risk are 

highlighted, as well as the need to adapt domestic regulatory documentation to requirements of 

international and European standards. 

Key words: safety, provision security, protection (security) of goods, intended for human 

consumption, state control system.  
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РЕЗЮМЕ 

Государственная политика в области здорового питания населения в нашей стране 

направлена на обеспечение качества и безопасности продуктов питания. Безопасность 

пищевой продукции также является одним из актуальных вопросов как общественного 

здравоохранения, так и международной торговли. 

Ключевые слова: пищевые продукты, качество и безопасность, законодательные и 

нормативные документы. 

 

Государственная политика в области здорового питания населения в нашей стране 

направлена на обеспечение качества и безопасности продовольствия. Вопросы контроля и 

надзора за использованием действующих законодательств в сфере производства и 

реализации пищевых продуктов, общественного питания, профилактики пищевых 

отравлений, пропаганды здорового образа жизни, в том числе и правильного питания, 

являются главными направлениями государственных задач оздоровления населения.  

Безопасность пищевой продукции также является одним из актуальных вопросов как 

общественного здравоохранения, так и международной торговли. 

Говоря об обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов в целом, 

отмечаем, что должно осуществляться наблюдение и оценка продовольственного сырья, 

пищевых продуктов разного ассортимента, продуктов детского, диетического, 

специализированного питания, пищевых добавок, биологически активных добавок к пище, 

бутилированной питьевой воды, безалкогольных напитков, алкогольной продукции, 

жевательной резинки, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и 

применяемыми для изготовления упаковки, хранения, транспортировки и реализации 

пищевых продуктов . Качество и безопасность пищевых продуктов должны обеспечиваться 

следующими путями: -стандартизации и сертификации пищевых продуктов; - с помощью 

проведения индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность по изготовлению, обороту пищевых продуктов, 

организационных, агрохимических, ветеринарных, технологических, санитарно-

противоэпидемических, гигиенических и фитосанитарных мероприятий по выполнению 

требований законодательных и нормативных документов; - путем осуществления должного 

производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, условиями 

их изготовления и оборота, внедрения системы управления качеством пищевой продукции; -

должного применения мер государственного регулирования, в том числе мер гражданско-

правовой административной, уголовной ответственности к лицам, виновным в нарушениях 

законодательных и нормативных документов. 

Характеризуя задачи обеспечения безопасности питания населения в Азербайджане и в 

рамках международного сотрудничества можно выделить приоритетные положения. Это 

обеспечение продовольственной независимости страны и доступности безопасных, 

качественных пищевых продуктов для всех социальных слоев населения, формирование 

стратегической системы обеспечения граждан пищевыми продуктами в соответствии с 

научно-обоснованными физиологическими нормами питания. Так же необходима 

минимизация угроз формирования недопустимых рисков, обусловленных химическими, 

микробиологическими факторами опасности пищевой продукции. Таким образом, 
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обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов и контроль за ним очень важны 

для благополучия населения и профилактики болезней алиментарного происхождения. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных 

факторов ее суверенитета и необходимого уровня реализации стратегического 

национального приоритета – повышения качества жизни населения. 
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ƏRZAQ MƏHSULLARIN KEYFİYYƏTİNİN VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİN 

TƏMİN EDİLMƏSİ 

 

Ölkəmizdə əhalinin sağlam qidalanması sahəsində dövlət siyasəti qidanın keyfiyyətinin və 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəlib. Qida təhlükəsizliyi həm xalq sağlamlığı, həm də 

beynəlxalq ticarətdə aktual bir mövzudur. 

Açar sözləri: qida məhsulları, keyfiyyət və təhlükəsizlik, qanunvericilik və tənzimləyici 

sənədlər. 

 

 

SUMMARY 

 

ASSURING FOOD SAFETY AND QUALITY 

 

The state policy in the field of healthy nutrition of the population in our country is aimed at 

ensuring the quality and safety of food. Food safety is also one of the topical issues of both public 

health and international trade. 

Key words: food products, quality and safety, legislative and normative documents. 

  



“Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı (onlayn ). 30 yanvar 2021-ci il. Bakı, Azərbaycan. 

 

723 

 

PEKTİN VƏ ŞİRİNLƏŞDİRİCİ KOMPONENTLƏRLƏ ZƏNGİN YERLİ 

BİYAN KÖKÜNÜN EMAL MƏHSULLARINDAN MÜASİR QİDA 

TEXNOLOGİYALARINDA İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ HAQQINDA 

 
Mirzəyev Mehdi Eldar oğlu,  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

mirzeyev_mehdi@mail.ru 

 

XÜLASƏ 

 

Azərbaycan diyarı mədəni və yabanı halda yetişən çoxsaylı bitki ehtiyatlarına malikdir. Güclü 

müalicə əhəmiyyətinə görə və ölkə üçün ciddi ehtiyaca malik olması ucbatından yerli biyan 

kökünün bu günə qədər öyrənilməsi, xüsusilə Azərbaycanda tədqiqi əsas etibarilə tibbi 

istiqamətində həyata keçirilmişdir. 

Biyan kökünün emal məhsullarının ölkəmizin qida sənayesində istifadəsi tam mənada hələ də 

həyata keçirilməmişdir. 

Biyan kökünün tərkib etibarilə şirinləşdirici komponentlərə (məsələn: qlisirrizin turşusu) 

malik olması, quruluş yaradıcısı və tənzimləyici xüsusiyyətləri ilə seçilən pektinə malik olması, 

eyni zamanda bioloji aktiv təsirli digər komponentlərlə zənginliyi ondan çox əhəmiyyətli qida 

əlavələri kimi müxtəlif kompozisiyalar yaradılması, respublikamız üçün gəlir gətirən xüsusi 

təyinatlı qida məhsulları texnologiyalarının işlənib hazırlanmasına geniş imkanlar açır. 

Apardığımız ilkin elmi araşdırmalar onu göstərmişdir ki, müəyyən temperatur və istehsal 

şəraiti gözlənilməklə alınan biyan şirəsi və ekstraktları xüsusi təyinatlı qida məhsulları üçün müasir 

qida texnologiyalarının yaradılmasında istifadə etmək nəinki məqsədəuyğun, həm də iqtisadi və 

ekoloji cəhətdən çox vacibdir. 

Açar sözlər: Biyan, pektin, qlisirrizin turşusu 

 

Giriş. Azərbaycan diyarı mədəni və yabanı halda yetişən çoxsaylı bitki ehtiyatlarına malikdir. 

Bunların içərisində yerli biyan kökünün (Glycyrrhiza glabra və Fabaceae ailəsi) ölkəmizdə 

tədarükü, satışı və botaniki baxımdan öyrənilməsi haqda məlumatlara elmi ədəbiyyatlara daha çox 

rast gəlinsə də [1,2,3,4], onun sənaye emalı məhsullarının qida texnologiyalarında tətbiqi ilə 

əlaqədar elmi məlumatlara əsas etibarilə Az.DİU-nun tanınmış mütəxəssisi, dosent Nüsrət 

Qurbanovun son illər ərzində apardığı və dərc etdirdiyi bir sıra məqalələrdə rast gəlmək 

mümkündür [5,6,7]. 

Təəsüf ki, kimyəvi tərkibinə və əhəmiyyətinə görə seçilən bu qiymətli və yerli bitkinin 

müalicəvi təsirinə görə ta qədimdən indiyə qədər ölkəmizdə və əksər ölkələrdə geniş istifadəsinə 

baxmayaraq , onun müasir qida texnologiyalarında və istehsal olunan məhsulların tərkibində tətbiqi 

haqqında bu günə qədər tam mənada əsaslandırılmış elmi fikirlər hələ də yox dərəcəsindədir. 

Fikrimizcə, bu ilk növbədə biyan kökünün yalnız xammal kimi tədarük olunaraq hələ, keçmiş 

Sovet dövründə inkişaf etmiş ölkələrə (ABŞ, Çin, Rusiya və s.) satışı səbəbindən irəli gəlmiş, digər 

səbəbdən isə sovet rəhbərliyində kök salmış mənfur qonşularımızın nümayəndələri tərəfindən 

göstərilən maneəçiliklər nəticəsində, o dövrdə yaradılan “Biyan” elmi-istehsalat birliyinin 

fəaliyyətinin ölkəmizdə dayandırılması və onunla əlaqədar paralel olaraq tədqiqatların da 

dayandırılması səbəbindən baş vermişdir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra, biyan kökünə olan 

elmi maraq nəinki güclənmiş, hətta onun emalı ilə bağlı ölkədə bir sıra müəssisələr də 

yaradılmışdır. Bunlardan Saatlı şəhərində son illər fəaliyyət göstərən “BMİ” müəssisəsini və 2018-

ci ildə yaradılan və açılışında özünün yüksək elmi intellektual səviyyəsi və təcrübi bacarığı ilə 

seçilən möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin iştirakı ilə gündəmə gələn yeni müəssisələrdən biri 

də biyan emalı ilə məşğul olan şirə və tabletlər buraxan yeni zavodları (Ağsu şəhəri) misal 

göstərmək olar. 



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

724 

 

Qeyd etməliyik ki ,hələ 1998-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərən bu müəssisələr xarici 

ölkələrə xüsusi tabletlər şəklində emal olunan biyan kökü ixrac etmişlər. 

Güclü müalicə əhəmiyyətinə görə və ölkə üçün ciddi ehtiyaca malik olması ucbatından yerli 

biyan kökünün bu günə qədər öyrənilməsi, xüsusilə Azərbaycanda tədqiqi əsas etibarilə tibbi 

istiqamətində həyata keçirilmişdir. 

Biyan kökünün emal məhsullarının ölkəmizin qida sənayesində istifadəsi tam mənada hələ də 

həyata keçirilməmişdir. Baxmayaraq ki, yuxarıda adını çəkdiyimiz müəssisələr son illər tabletlər və 

biyan şirəsi istehsal edərək onları müxtəlif məqsədlər üçün bir sıra xarici ölkələrə ixrac etmişlər və 

indi də bu işi davam etdirirlər. 

Biyan kökünün tərkib etibarilə şirinləşdirici komponentlərə (məsələn: qlisirrizin turşusu) 

malik olması, quruluş yaradıcısı və tənzimləyici xüsusiyyətləri ilə seçilən pektinə malik olması, 

eyni zamanda bioloji aktiv təsirli digər komponentlərlə zənginliyi ondan çox əhəmiyyətli qida 

əlavələri kimi müxtəlif kompozisiyalar yaradılması, respublikamız üçün gəlir gətirən xüsusi 

təyinatlı qida məhsulları texnologiyalarının işlənib hazırlanmasına geniş imkanlar açır. 

Az.DİU laboratoriyalarında son illər aparılmış tədqiqatlar biyan kökü tabletləri və onun emal 

məhsullarının həqiqətən zəngin kimyəvi tərkibə malik olmasını bir daha təsdiqləmişdir [3,4]. 

Apardığımız ilkin elmi araşdırmalar onu göstərmişdir ki, müəyyən temperatur və istehsal 

şəraiti gözlənilməklə alınan biyan şirəsi və ekstraktları xüsusi təyinatlı qida məhsulları üçün müasir 

qida texnologiyalarının yaradılmasında istifadə etmək nəinki məqsədəuyğun, həm də iqtisadi və 

ekoloji cəhətdən çox vacibdir. 

Hazırda, yerli biyan kökü şirəsinin və ekstraktının sənaye və laboratoriya nümunələrinin 

texnologiya baxımdan ilkin tədqiqatları deyilənləri bir daha təsdiq edir. 

Beləliklə, yerli biyan kökündən alınan yarımfabrikatların pektin əsaslı və şirinləşdirici kimi 

funksional təyinatlı qida texnologiyalarında işlədilməsi məqsədəuyğun olmaqla çox zəruridir. 
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SUMMARY 

 

ON THE PROSPECTS OF USING LOCAL LICORICE ROOT PROCESSING PRODUCTS RICH 

IN PECTIN AND SWEETENING COMPONENTS IN MODERN FOOD TECHNOLOGIES 

 

The land of Azerbaijan has a large number of cultivated and wild plant resources. Due to the 

importance of strong treatment and its serious need for the country, the study of local licorice root 

to date, especially in Azerbaijan, has been conducted mainly in the medical field.The use of licorice 

root processing products in the food industry of our country has not yet been fully realized. 

Licorice root has sweetening components (for example, glycyrrhizic acid), pectin, which is 

distinguished by its structural and regulatory properties, as well as creating various compositions 

such as food additives richness in other biologically active components which is more important 

than other components which, in turn, opens wide opportunities for the development of special 

purpose food technologies that bring income to our republic.  

Our initial scientific research has shown that the use of licorice juice and extracts obtained 

under certain temperature and production conditions is not only expedient, but also very important 

from an economic and environmental point of view in the creation of modern food technologies for 

special purpose foods. 

Key words: Licorice, pectin, glycyrrhizinic acid 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

КОРНЯ СОЛОДКИ, БОГАТЫХ ПЕКТИНОМ И ПОДСЛАЩИВАЮЩИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ, В СОВРЕМЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Земля Азербайджана обладает большим количеством культурных и дикорастущих 

растений. 

Из-за важности сильного лечения и его серьезной потребности для страны, изучение 

местного корня солодки до настоящего времени, особенно в Азербайджане, проводилось в 

основном в медицинской сфере. 

Использование продуктов переработки корня солодки в пищевой промышленности 

нашей страны еще не реализовано в полной мере. 

Корень солодки содержит подслащивающие компоненты (например, глицирризиновую 

кислоту), пектин, который отличается своими структурными и регулирующими свойствами, 

а также создает различные композиции, такие как богатство пищевых добавок другими 

биологически активными компонентами, что более важно, чем другие компоненты, В свою 

очередь, открывает широкие возможности для развития пищевых технологий специального 

назначения, приносящих доход нашей республике. 

Наши первоначальные научные исследования показали, что использование сока и 

экстрактов солодки, полученных при определенных температурных и производственных 

условиях, не только целесообразно, но и очень важно с экономической и экологической 

точки зрения при создании современных пищевых технологий для пищевых продуктов 

специального назначения. 

Ключевые слова: Солодка, пектин, глицирризиновая кислота 
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Çay dünya xalqları arasında ən geniş yayılmış spirtsiz qaynar içki növüdür. Çay dünyanın 30-

dan çox ölkəsində becərilir və ondan xüsusi texnologiya üzrə bir neçə çay istehsal olunur. Müasir 

elmi tədqiqatlardan alınan nəticələr göstərmişdir ki, orqanizmin bütün fizioloji proseslərinə müsbət 

təsirinə görə çay əvəzsiz içkidir. Çay nəinki susuzluğun qarşısını alır, həm də orqanizmi gümrah 

vəziyyətdə saxlayır və onun iş qabiliyyətini artırır.  

Çayın orqanizmə faydalı olmasını və xalqımızın çaya olan tələbatını nəzərə alaraq ərzaq 

proqramında onun istehsalının artırılması və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur.  

Çayın vətəni Çin hesab olunur. İlk dəfə çay haqqında açıq reklamasiya 1658- ci ildə London 

qəzetində dərc olunmuşdur. Çindən çay Avropaya 2 yolla gətirilmişdir. Ruslar çayı Şimali Çindən 

gətirmişlər və Şimali Çin dialektində bunun adı “rae”idi. Qərbi Avropaya isə çay Cənubi Çindən 

gətirilmiş və Cənubi Çin dialektində bunun adı “ti” idi. Keçmişdə Çin və Yaponiya əsas çay istehsal 

edən ölkələri idilər. XIX əsrdə ingilislər bu bitkinin geniş miqyasda Hindistanda becərməyə 

başladılar. 1870-ci ildə zərərvericilər Seylonda bütün qəhvə plantasiyalarını məhv etdikdən sonra 

şotlandiyalı Djems Teylor adam çay plantasiyasına çevirməyi təklif edir. [1] 

Hazırda Hindistana Çindən 1,5 dəfə, Şirilandiyadan 2,5 dəfə çox çay istehsal edir. 

Yaponiyada istehsal olunan çayın 90-95 %-ni yaşıl məxməri çay təşkil edir. 

Çayın keyfiyyəti və fizioloji dəyərliliyi onun tərkibi ilə xarakterizə olunur. Çayın tərkibində 

300-dən çox müxtəlif birləşmələr və maddələr vardır. Çayın dadını, ətrini, rəngini və insan 

orqanizminə fizioloji təsirinin təmin edən mühüm tərkib hissələri bunlardır: fenol birləşmələri, o 

cümlədən tanin, katexin və onların fermentativ oksidləşməsindən əmələ gələn maddələr: alkoloidlər 

– kofein, teofillin və teobromin; efir yağları; karbohidratlar; pektin maddələri; vitaminlər; 

qlükozoidlər və piqmentlər; üzvü turşular; zülallar və amin turşuları; mineral maddələr və 

fermentlər.[5] 

Suyun miqdarının yaşıl yarpağı üçün böyük əhəmiyyəti vardır, çünki yuxarıda adları çəkilən 

maddələrin əksər hissəsi suda həll olmuş şəkildədir. Yaşıl çay yarpağında 73-81 5 su, 19-27 % quru 

maddə vardır. Qurudulmuş əmtəəlik çayda isə 3-7 % su, 93-97 % quru maddə olur. Yaşıl çay 

yarpağında olan quru maddələrin 41-58 %-ni ekstraktlı maddələr təşkil edir. Ekstraktlı maddələrin 

tərkibində faizlə: üzvü turşular-1, aminturşuları 1-2, mineral maddələr 3-4, hidroaskorbin turşusu 2-

3, pektin maddələri 2-3, kofein 2-4, şəkərlər 4-5, vitamin, zülal, suda həll olan maddələr 10-12, 

tanin-katexin birləşmələri 14-26 daxildir.  

Ballast maddələrin tərkibinə faizlə: xlorofil 0,7-0,9; qətranlar 2-3, liqin 6-7; protopektin 8-9, 

sellüloza və hemisellüloza 6-18; zülallar 20-22 daxildir.[2] 

Əmtəəlik çayın tərkibində quru maddəyə görə 31-46% ekstraktlı maddələr vardır. Ekstraktlı 

maddələrin tərkibinə faizlə: hidroaskorbin turşusu 0,2-0,3; üzvü turşular 1; aminturşular 2; pektin 2-

3; kofein 2-4; mineral maddələr 3-4; şəkərlər 3-5; vitamin, zülal və suda həll olan maddələr 8-13; 

tanin-katexin birləşmələri 8-15; o cümlədən teaflavinlər 1-2 və tearubiqinlər 8-12 daxildir. 

Çayın faydalı hissəsi onu dəmlədikdə alınan ekstrakt sayılır. Çayda ekstraktlı maddələrin 

miqdarı nə qədər çox olarsa, onun keyfiyyəti də bir o qədər yüksək sayılır. Fleş çayında ekstraktlı 

maddələrin miqdarı 35,5%-dən 37,8% ə qədər olur. Yarpaqlar iriləşdiqcə ekstraktlı maddələrin 

miqdarı azalır. Əgər zoğun birinci yarpağında 37,8% ekstraktlı maddə varsa, 4-cü yarpaqda – 

32,4%, 8-ci yarpaqda – 19,2%-dir. Məhz bu dövrdə çayın “buket” və “ekstra” sortları üçün fleş 

toplanıb emal edilir.[4] 

Çayın əsas tərkib hissəsinə aşı maddələr aiddir. Bu birləşmələrin əsasını çay tanini təşkil edir. 

Tanin çayın orqanoleptiki xassələrini və çay içkisinin bioloji dəyərliliyini müəyyən edir. Aşı 
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maddələrinin oksidləşməsi qara məxməri çay istehsalı texnologiyasının əsasını təşkil edir. Üç 

yarpaqlı çay fleşində quru maddəyə görə 1,5-30 % aşı vardır. Quru çayda isə 5-20 % tanin olur. Çay 

tanini doymuş məhlulda rəngsiz iynəvari kristallar əmələ gətirir. Kristallar soyuq suda pis, isti suda 

isə yaxşı həll olur. Çayın aşı maddələrində 12 %-ə yaxın sərbəst qall turşusu, 78 % katexin qallat və 

bir qədər sərbəst katexin vardır. 

Tərkibində kofein maddəsinin olmasına görə çay əvvəllərdən dərman bitkiləri sırasına daxil 

edilirdi. Lakin çayın tərkibində kofein ilə yanaşı teobrominŞ teofilin, adenin, ksantin, qipoksantin, 

quanin və digər alkoloidlər vardır. Kofein, teobomin və teoflin purinin metilləşmiş törəmələridir. 

Kofein kimyəvi qurluşca 1,3,7 trimetilksantindən ibarətdir. Suda həll olan acı maddədir. Hind 

çayında 2,72 %, Çin çayında 2,56 %, yapon çayında isə 2,48 % kofein vardır.[3] 

Çayın ətrini təşkil edən maddələr mürəkkəb tərkibli uçuci maddələr olub çayın efir yağları 

adlanır. Efir yağları çaya spesifik ətir verməklə mədə şirəsinin ifrazını artırır və buna görə də 

qidanın mənimsənilməsini asanlaşdırır. Çayın tərkibində orta hesabla 0,014 efir yağı olur. Aparılan 

tədqiqatlar nəticəsində müəyyən etmişlər ki, qara məxməri çayın fəlakətinə düçar olan xəstələrdən 

çaya meylini salanlar arasında ölüm hadisəsi çox az müşahidə edilmişdir. Çayın orqanizmə bu cür 

təsiri eksperimental yolla da təsdiq edilmişdir. 

Çay qidanın həzminə, qan damarları və sinir sisteminə müsbət təsir edir, qan təzyiqini 

nizamlayır. Çay dişlərin xarab olmasının qarşısını alır. Çayın çox miqdarda, lakin şəkərsiz içilməsi 

məsləhətdir, çünki şəkər dişlərin xarab olmasına səbəb olur. Hazırda çay katexinlərindən hazırlanan 

preparatlardan bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. 

Açar sözlər: çay, keyfiyyəti, qiymətləndirmə, tanin, katexin, kofein, efir yağları. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И КАЧЕСТВА ЧАЯ 

 

В статья рассматриваются химического состав и оценке качества чая, реализуемого на 

потребительском рынке в нашей республике. Физиологическая ценность чая связана с его 

химическим составом. Вкус, запах, аромат и физиологическое воздействие чая на организм 

человека обусловлено присутствием фенольных соединений (танин, катехин), алкалоидов 

(кофеин, теофиллин, теобромин), эфирных масел, пектиновых веществ, витаминов, 

глюкозоидов, белков, органических кислот, ферментов и минеральных веществ. Кроме того, 

в настоящее время из чацных катехинов производятся препараты, используемые для лечения 

многих заболеваний. 

Ключевые слова: чай, качество, оценка, танин, катехин, кофеин, эфирные масла. 
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SUMMARY 

 

EVALUATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND QUALITY OF TEA 

 

The article is devoted to the evaluation of the chemical composition and quality of tea, which is 

realized in the consumer market in our country. The fact that tea has such a physiological value is 

due to its chemical composition. Thus, the taste, smell, flesh and physiologic effect of tea on the 

human body is due to the presence of phenolic compounds (tannins, catechins), alkaloids (caffeine, 

theophylline, theobromine), efir oils, pectin substances, vitamins, glucosoids, proteins, organic 

matter, enzymes and minerals in it. Also at present, one of the preparations made from tea catechins 

is used in the treatment of many diseases. 

Keywords: Tea, Quality, Evaluation, tannin, catechin, caffeine, efir oils. 
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XÜLASƏ 

 

Məqalədə təbii qida qatqılarının çörək-bulka məmulatlarının keyfiyyətinə təsiri 

xarakterizə olunur. Unlu məmulatların istehlak xassələri onun çörəkbişirmə xüsusiyyəti ilə 

səciyyələnir. Qida sənayesində xəmirdən hazırlanan məmulatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

zamanı müxtəlif qida qatqılarının tətbiqinə xüsusi diqqət verilir. Tətbiq olunan qida qatqıları 

insan orqanizminə zərər yetirmədən məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmalıdır.  

Açar sözlər: çörək-bulka, qida qatqısı, təbii, ekoloji, keyfiyyət. 

 

Giriş. Müasir dövrdə respublika əhalisinin qida rasionlarında bir çox qida çatışmazlığına rast 

gəlinir. Qidaya sərf edilən məhsullarda onlarin disbalans quruluşunun pozulmasını qüsurlu 

xammalın emalı ilə izah etmək olar. Ekoloji vəziyyətin pisləşməsi qidanın quruluşunu pozur. 

Müxtəlif xətəliklərdən əzab çəkən insanlarin sayının artmasina gətirib çıxarır. Bu səbəbdən 

respublika əhalisinin ekoloji cəhətdən təmiz, keyfiyyətli qida məhsullarına olan ehtiyacı və onların 

təhlukəsizliyinin qorunmasının yaxşılaşması bizim dövlətimizin daxili siyasətinin ən vacib 

problemlərindəndir. 

Azərbaycan Respublikası hökumətinin ərzaq proqramında çörək-bulka məmulatlarının 

istehsalini xeyli yüksəltmək və çeşidlərini genişləndirmək nəzərdə tutulmuşdur. Çörək gündəlik 

qida rasionunda mühüm yer tutur. Çörək əsasən buğda və çovdar bəzi hallarda isə arpa və qarğıdalı 

unlarından hazırlanır. 

Çörək-bulka məmulatlarının qidalılıq dəyəri dedikdə, onun tərkibində olan qida maddələrinin 

olması, enerji dəyəri və mənimsənilməsi başa düşülür. Onun mənimsənilməsinə isə çörək-bulka 

məmulatının içinin strukturu, yəni məsaməliliyi, dadı, ətri, xarici görünüşü təsir edir.Çörək-bulka 

məmulatlarının istehsalında xoş dad, ətir və rəng vermək məqsədilə müxtəlif ədviyyatlardan, ətirli 

və tamlı qatmalardan geniş istifadə olunur. 

Xarici ölkələrdən gətirilən ədviyyələrdən əsasən darçın, zəncəfil, mixək, sarıkök və hil 

istifadə olunur.Çörək-bulka məmulatı istehsalında məmulatın kimyəvi tərkibini və qidalılıq dəyərini 

yaxşılaşdırmaq, eləcədə məmulatın vitaminliyini və minerallı maddələrlə zənginliyini təmin etmək 

üçün bir çox zənginləşdirici xammallardan, qida qatqılarından istifadə olunur. 

Çörək-bulka məmulatlarının istehsalında istifadə olunan qida qatqılarına meyvə-giləmeyvə və 

tərəvəz məhsullarının çeşidlərini misal göstərmək olar. Meyvə-giləmeyvə və tərəvəz məhsulları 

əsasən şirə, ekstrakt, bişmiş kütlə, püre və digər şəkildə istifadə olunur. Ekoloji cəhətdən təmiz 

meyvələrdən əsasən qara qarağat, çaytikanı, heyva, gavalı, ərik, alma, armud, itburnu və üzümdən; 

tərəvəzlərdən isə qarpız, qabaq, yerkökü və aşxana çuğundurundan istifadə edilir. Tərəvəz əlavələri 

unun tərkibini yaxşılaşdırır, xüsusilə çörəyin müəyyən həcmini, məsaməliliyini və formasını 

yaxşılaşdırır. 

Konserv sənayesinin tullantılarından alınan alma və üzüm tozu, qabaq və yerkökü tozu da 

çörək-bulka məmulatlarının tərkibinin zənginləşdirilməsində istifadə olunur. Yerli bitki 

xammalırının geniş istifadəsi çörək məhsullarının məhsuldarlığının artırılmasında mühüm rol 

oynayır. Başqa ölkələrdə meyvə-giləmeyvə şirəsindən istifadə olunmaqla pəhriz qidası üçün çörək 

və unlu şirniyyat məmulatı istehsal olunur.  

Qurudulmuş meyvə-giləmeyvə qatılmaqla əla və 1-ci sort undan çörək və çörək-bulka 

məmulatının resepti işlənib hazırlanmışdır. Kişmiş unun kütləsinə görə 6-28% miqdarında əlavə 

olunur. Bu məqsədlə ən çox kişmiş, korinka, ərik və gavalı qurusundan istifadə olunur.  
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Çörək-bulka məmulatlarının tərkibi və xassəsı onun istehsalında sərf edilən xammaldan 

biokimyəvi və fiziki-kimyəvi proseslə əlaqədardır.Müxtəlif əhali qruplarının pəhrizindəki çörək 

məhsullarının payı 40% -ə çatdığından insanların qidalanmasını yaxşılaşdırmaq üçün bu 

məhsulların imkanlarını maksimum dərəcədə artırmaq məsləhətdir. 

Buğda unundan hazırlanan mütəlif çeşiddə çörək və çörək-bulka məmulatları böyük çeşidi 

müxəlif görünüşləri, dadı, aromasını yaxşılaşdırmaq , qida dəyərini artırmaq üçün müxtəlif təbii 

aşqarların əlavə edilməsi ilə hazırlanır. Təbii bioloji bitki əlavələrinin tətbiqi insan sağlamlığına 

müsbət təsir göstərir. 

Təbii qatqıların seçilməsi üçün əsas meyarlar onların təbii, zərərsiz, çörək-bulka məmulatının 

istehlak dəyərinə müsbət təsir olunmasıdır.Buğda ununa təbii əlavələrin tətbiqi, əlavəsizlə 

müqayisədə antioksidant aktivliyinin artmasını təmin edir. Bitki tərkibli əlavələr sayəsində unda 

olan kleykovinaya möhkəmləndirmə effekti verir. Hazır çörək-bulka məmulatının keyfiyyəti tətbiq 

olunan təbii əlavələrin miqdarından asılıdır. Əlavələrin kiçik miqdarda, 5-10% kütləvi buğda 

ununun miqdarında hazır məhsulların keyfiyyətini, qatqısız ilə müqayisədə, əhəmiyyətli dərəcədə 

yaxşılaşdırır, onların həcmini, məsaməliliyini və formatutma qabiliyyətini artırır.  

Təbii bitki əlavələrinin qatılması, mənfi xarici amillərə qarşı insan bədəninin müqavimətini 

artırır. Müəyyən edilmişdir ki mayalı xəmirin reseptində bitki mənşəli məhsulların istifadəsi insan 

orqanizminin immunitetinə müsbət təsir göstərməsindən başqa, antioksidant , anti-karsirogen təsirə 

malikdir, hazır məhsulun istehlak dəyərini yaxşılaşdırır. 

Nəticə. Ekoloji cəhətdən çirklənmiş bölgələrdə yaşayan və ağır iş yerlərində çalışan, həmçinin 

məktəbəqədər və yaşlı insanlar üçün funksional çörək-bulka məmulatlarının istifadə olunması tibbi 

və profilaktik qidalanması üçün məsləhətdir. Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar təbii əlavələrin buğda 

ununun, çörəkçilik xüsusiyyətlərinə, maya hüceyrələrinin aktivliyinə və çörək keyfiyyətinə müsbət 

təsir göstərdiyini, müəyyən bir dad və ətir verərək saxlama müddətini və təzəliyini artırdiğini 

müəyyən edirik. Sadalanan üstünlüklər bu təbii əlavələrin çörək-bulka məmulatlarının istehsalında 

istifadəsi üçün əsas verir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ДОБАВОК ПРИРОДНЫХ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА КАЧЕСТВО ХЛЕБНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

В статье описано влияние натуральных пищевых добавок на качество хлеба. 

Потребительские свойства хлебобулочных изделий характеризуются ее хлебопекарными 

свойствами. В пищевой промышленности особое внимание уделяется применению 

различных пищевых добавок для улучшения качества изделий из теста. Применяемые 

пищевые добавки должны улучшать качество продуктаю не причиняя вреда организьу 

человека. 

Ключевые слова: хлеба-булочка, пищевые добавки, натуралный, экология, 

качественный. 

 

 

SUMMARY 

 

THE EFFECT OF ECOLOGICALLY CLEAN NATURAL FOOD ADDITIONS ON THE 

QUALITY OF BREAD PRODUCTS 

 

The article describes the effect of natural food additives on the quality of bakery products. 

Consumer properties of bakery products are characterized by its baking properties. In the food 

industry, special attention is paid to the application of various food additives in improving the 

quality of dough products. The applied food additives should improve the quality of the product 

without harming the human body. 

Key words: bread, food additives, natural, ecology, quality. 
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XÜLASƏ 

 

Quş əti istehsalında iqtisadi quruluşa, kəmiyyətə və keyfiyyətə təsir edən bir çox amil (genetik 

amillər, sürü yaşı, yumurtanın keyfiyyəti, yığılma müddəti, inkubasiya temperaturu, quş ətinin 

keyfiyyəti və s.) vardır. Bu amillər quş ətinin bəslənməsindən, kəsilməsinə qədər uzun bir prosesi 

əhatə edir. Bütün bu amillərin təsirlərindən asılı olaraq müxtəlif keyfiyyətlərdə quş əti istehsalı baş 

verir. Bu amillər arasında quş ətinin keyfiyyəti bütün digər parametrlərin birləşməsindən asılı 

olduğundan yüksək səmərəlilik üçün ən vacib meyardır. Bu tədqiqatda; quş əti keyfiyyətinin 

əhəmiyyəti, quş ətinin keyfiyyətinə təsir edən amillər və quşun keyfiyyətinin təsnifatında istifadə 

olunan keyfiyyət parametrləri tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər : quş cəmdəyi, qidalılıq dəyəri, quş ətinin keyfiyyəti, qablaşdırma 

 

Bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də iqtisadi və sosial baxımdan heyvandarlıq ən vacib 

sahələrdən biridir. Hazırda heyvandarlığın ən çox istifadə olunan sahələrindən biri də quşçuluq 

sənayesidir.Quşçuluq məhsullarının həm dadı, həm də tez və ucuz yetişdirilməsi baxımından 

ölkəmizin iqtisadiyyatında və insan qidalanmasında günü-gündən daha çox əhəmiyyət qazanır. 

Quşçuluqdan alınan yeyinti məhsulları əsasən ət və yumurtadır.  

Toyuq ətinin keyfiyyətinə cinsiyyət, yaş, iqlim, yemləmə, kəsim, ətin fiziki və kimyəvi 

xüsusiyyətləri, qablaşdırılması və saxlanması təsir edən vacib amillərdir. Broyler toyuq əti 

istehsalının məqsədi ən qısa müddətdə və mümkün olduğu qədər az yem ilə ən yüksək çəkiyə 

çatmaqdır. Bundan əlavə, toyuq əti məhsuldarlığının yüksək olması və kəsim itkilərinin az olması 

iqtisadi cəhətdən vacibdir. Broylerlərdə kəsim yaşı 6-8 həftə arasında dəyişir və yaş artdıqca diri 

çəkidə ət nisbətinin artmasına baxmayaraq sümük nisbəti azalır. Çəkisi daha yüksək olan heyvanlar, 

çəkisi aşağı olan heyvanlara nisbətən daha az kəsim effektivliyinə sahibdirlər. Erkək heyvanların 

döş ətləri dişilərə nisbətən daha az, ancaq daha çox bud əti var. Toyuq əti istehsalında erkeklərin 

dişilərdən daha çox inkişaf etdikləri, yemdən istifadənin daha yaxşı olduğu və kəsimdə daha ağır 

quş cəmdəkləri verdikləri bilinir. Cinsiyyətə görə quş əti böyüdülürsə, dişilərin daha əvvəl 

kəsilmələri tövsiyə olunur. 

Quş ətində quş cəmdəyi və ətin keyfiyyətinə təsir edən əsas amillərdən biri də yem və 

qidalanmadır. Quşçuluq yemində əsas enerji mənbəyi olan taxıl yemləri, heyvan və bitki mənşəli 

protein mənbələri, heyvan və ya bitki mənşəli yağlar kimyəvi tərkibinə, yem qatqılarına və təsirli 

maddələrə görə, təsir mexanizmindən asılı olaraq ətin keyfiyyətinə təsir göstərir. Yüksək keyfiyyətli 

xammaldan hazırlanmış qarışıq yem və balanslı qidalanma ilə keyfiyyətli quş əti istehsalı 

mümkündür. 

Vitaminlər, heyvanların qidalanmasında quş ətinin keyfiyyəti baxımından xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Antioksidant xüsusiyyətlərinə görə E və C vitaminləri ətin keyfiyyətinə birbaşa təsir 

göstərir, metionin və lizin kimi əvəzolunmaz amin turşuları quş cəmdəyi məhsuldarlığı, quş əti 

zülalı və yağ tərkibi və quş əti keyfiyyətinə təsirləri baxımından da əhəmiyyətlidir. Quş əti istehsalı 

üçün kəsim yerlərində kəsilən broyler toyuqlarına tük yolma, daxili orqanların təmizlənməsi, 

soyudulması və qorunması tətbiq olunur. Bu prosedurlar zamanı lazımı qayğı göstərilmədikdə, 

toyuq ətini və keyfiyyətini aşağı salan müxtəlif problemlərlə (mikroorqanizmlərlə çirklənmə, dəri 

parçalanması, qanad çıxıntıları, quş cəmdəyinin müxtəlif yerlərində qanaxma və s.) rast gəlinir. Bu 

səbəbdən ətin keyfiyyətinə təsir edən amillərdən biri də heyvanın kəsim zamanı məruz qaldığı fiziki 
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tətbiqlərdir. Son illərdə, heyvanların rifahına əhəmiyyət verilməsi və quş cəmdəyinin fiziki təsirlərə 

məruz qalmamasını təmin etmək üçün, quş kəsimi məntəqələrində qəfil elektrik şoku və ya qaz ilə 

huşunu itirdikdən sonra heyvanlar kəsilir. Daxili orqanların çıxarılması zamanı bağırsaqlar, öd 

kisəsi və digər daxili orqanlar parçalanmadan çıxarılmasına diqqət edilməlidir. Daxili orqanların 

çıxarılması prosesi başa çatdıqdan sonra, cəmdəklər soyutma prosesinə məruz qalmalıdır. Bunun 

səbəbi mikroorqanizm fəaliyyətini mümkün qədər tez dayandırmaqdır. Soyuq su istifadə edərək 

soyudulan cəmdəklər, 4-4,5°C-dən çox olmayan temperaturda su olan çənlərdə qalır. Bu proses ətin 

keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir və dərinin səthini qurumaqdan qoruyur. Soyuq su metodu 

gigiyenik cəhətdən uyğun olmadığından, soyuq hava ilə alternativ bir soyutma üsulu hazırlanmışdır. 

Bu metodun gigiyenik, sürətli soyutma dərəcəsi və daha qənaətli olması kimi üstünlükləri vardır. 

Kəsimdən sonra əldə edilən ətin rəngi, qoxusu, ləzzəti, toxuması və pH kimi fiziki və kimyəvi 

xüsusiyyətləri quş ətinin keyfiyyətini əks etdirən əsas dəyərlərdir. Rəng və qoxu istehlakçı üçün 

xüsusilə ətin marketinq mərhələsində çox vacibdir. Çox aşağı pH bakteriya artımını azaldır və quş 

əti keyfiyyətinin davamlılığını təmin edir. Yüksək pH dəyəri əzələdə kifayət qədər protein 

parçalanmasına imkan vermir. Zülal parçalanmasının azalması ətin su tutma qabiliyyətini azaldır. 

Bir çox kəsim metodunda, toyuqların daxili orqanları çıxarıldıqdan sonra 4 ° C-yə qədər soyudulur. 

Hansı növ soyutma tətbiq olunsa da, quş cəmdəyi əzələsinin temperaturu 0 ° C-dən aşağı 

düşməməlidir. Əks təqdirdə soyuq yanma baş verəcək, cəmdək rəngi pisləşəcək, əzələlərdə sürətli 

Ca ion itkisi səbəbiylə ət sərtləşəcək. 

Quşçuluqda ətin rəngi; yaş, cinsiyyət, irq, yem, əzələ yağı, ətdəki su miqdarı və kəsimdən 

əvvəlki proseslərdən təsirlənir. Ətin rəngi miyoglobin və hemoglobin kimi əzələ piqmentlərindən 

asılıdır. Quş ətinin dəri rəngi ağdan sarıya qədər dəyişir. Dərinin rəngi heyvanın cinsindən və yemin 

tərkibindən asılıdır. 

Kəsilib, təmizlənmiş və qablaşdırılmış cəmdəklər müəyyən dövrdə -2-0 ° C və ya -20 ° C-də 

dondurulmuş vəziyyətdə saxlanıla bilər. Quş əti kəsim zamanı çox miqdarda bakteriyaya məruz 

qalır. Bu formada satışa göndəriməsi quş ətinin tez xarab olmasına səbəb olur və bu vəziyyət 

saxlanma və istehlakçının sağlamlığı baxımından bəzi problemlər yaradır. Bazara ətin 90% -i təzə 

quş cəmdəyi, 10% -i isə hazır məhsul kimi çıxarılır. Mövcud kəsim yerləri və toyuq ətinin 

marketinqi ilə bağlı digər şərtlər inkişaf etmiş ölkələrin normalarına çatdırılmalı, məhsulun 

keyfiyyətini və təhlükəsizliyini qorumaq üçün istehsalçıdan istehlakçıya soyuq zəncir qurulmalı və 

toyuq ətinin istehlak baxımından bütöv olaraq satılmasından daha çox, müxtəlif çeşiddə məhsul 

olaraq satışa çıxarılmasına diqqət yetirilməlidir. 

Nəticə: Toyuq əti istehsalında ətin keyfiyyəti və ətin keyfiyyətinə təsir edən bütün amillərdən 

bəhs edən bu tədqiqatda hər sahə ilə bağlı vacib nəticələr çıxarmaq olar. İstehlakçının istəyinə 

uyğun olaraq daha az yağlı və istənilən dəri rənginə sahib toyuq əti istehsal etmək üçün quş ətinin 

genetik quruluşuna, kəsim yaşına və lazım gələrsə cinsinə diqqət yetirmək lazımdır. İstənilən toyuq 

əti keyfiyyətini təmin etmək üçün iqlim və saxlanma şəraiti yetişdirmə texnikasına uyğun olmalıdır. 
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SUMMARY 

 

FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF CHICKEN MEAT  

PRODUCED IN AZERBAIJAN 

 

There are many factors (genetic factors, flock age, hatching egg quality, egg collection time, 

incubation temperature, chick quality, etc.) which affect the economical, quantity and quality in 

poultry meat production. These factors include a long period from feeding of breeding animals to 

cutting of chickens. Depending on the effects of all these factors, different quality chicks are 

produced. Among these factors, chick quality is the most important criterion for high yield as it 

consists of a combination of all other parameters. In this review, importance of chick quality, 

factors affecting chick quality and qualitative parameters used in chick quality classification are 

examined. 

Keywords: chicken carcass, nutritional value, quality of poultry meat, packaging. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО КУРИНОГО МЯСА, 

ПРОИЗВЕДЕННОГО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Существует множество факторов (генетические факторы, возраст стада, качество 

инкубационных яиц, время сбора яиц, температура инкубации, качество цыплят и т. Д.), 

Которые влияют на экономические, количественные и качественные показатели 

производства мяса птицы. К этим факторам относится длительный период от кормления 

племенных животных до разделки цыплят. В зависимости от воздействия всех этих факторов 

производятся цыплята разного качества. Среди этих факторов качество цыплят является 

наиболее важным критерием высокой урожайности, так как оно складывается из комбинации 

всех других параметров. В этом обзоре рассматриваются важность качества цыплят, 

факторы, влияющие на качество цыплят, и качественные параметры, используемые при 

классификации качества цыплят. 

Ключевые слова: тушка птицы, пищевая ценность, качество мяса птицы, упаковка. 
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XÜLASƏ 

 

Ekoloji təmiz məhsul istehsalı ərzaq təhlükəsizliyinin əsas şərtidir. Əvvəlcə biz bilməliyik ki, 

ekolji təmiz məhsul nədir və yediyimiz qida məhsullarının ekoloji təmizliyinə necə nəzarət ounur. 

Ekoloji təmiz məhsulların istehsalında bəzi yabanı bitkilərdəndə istifadə olunur. Bu bitkilər bir çox 

yeməklərə dad verməklə yanaşı çox müalicəvi əhəmiyyəti də vardır. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfat, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, ərzaq təhlükəsizliyi, 

yabanı bitkilər, orta cincilim, ağımtıl tərə, dörderkəkcikli ispanaq, qarağat rəvəndi, hündür turşməzə, 

turşəngvari əvəlik, adi əvəlik. 

 

Ekoloji təmiz məhsul istehsalı ərzaq təhlükəsizliyinin əsas şərtidir. Hazırda dünyada ciddi 

narahatlıqla qarşılanan məsəslələrdən biri də kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə genetik dəyişikliklərin 

aparılması ilə bağlıdır. Bu sahədə insan sağlamlığına təhlükə yaradan texnologiyalardan, kimyəvi 

preparatlardan istifadə olunması, geni dəyişdirilən sort və cinslərdən yararlanılması əhalinin etibarlı 

ərzaq təminatına təhlükə yaradır. Ona görədə hazırda bütün dünyada ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı 

məhsul istehsalına xüsusi əhəmiyyət verilir, aqrar sahədə kimyəvi maddələrin istifadəsi məsələsinə 

nəzarət gücləndirilir, torpaqların çirklənməsinə təsir göstərən texnologiyaların tədbiqinin qarşısı 

alınır. Başqa sözlə, bu gün orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının insan sağlamlığına və ətraf mühütə 

zərər verməyən və istehsalda heç bir kimyəvi maddədən istifadə edilməyən, istehsaldan istehlaka 

qədər hər mərhələsinə nəzarət və sertifikatlı əkinçilik istehsalının formalaşdırılması diqqət 

mərkəzində saxlanılır. Vaxtilə Bakıda keçirilən “Organic Food” festivalının açılış mərasimindəki 

çıxışında BMT-nin Ərazq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycanda tərəftaşlıq və 

əlaqələndirmə ofisinin rəhbəri Mələk Çakmak da bu barədə danışaraq, bildirib ki, təmsil olunduğu 

qurum dünyada ərzaq və qida təhlükəsizliyinə böyük önəm verir. Onun sözlərinə görə, orqanik kənd 

təsərrüfatı FAO-nun fəaliyyətində çox vacib bir yer tutur. Bu sahə qida təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində vacib rol oynayır. Xatırladaq ki, respublikamızda orqanik kənd təsərrüfatı məhsul 

istehsalının normativ-hüquqi və informasiya-məlumat bazasını formalaşdırmaq məqsədilə “Ekoloji 

təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” 2008-ci il 13 iyun tarixli qanun qəbul olunub. Bundan başqa, ekoloji 

təmiz kənd təsərrüfatının inkişafını təmin etmək ücün beynəlxalq təcrübədə tədbiq edilən 

qanunvericilik bazası formalaşdırılıb və tənzimlənmə mexanizimləri, o cümlədən müvafiq standartlar 

hazırlanıb. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi” ndə də ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı qarşıya mühüm vəzifə 

kimi qoyululub. Bütün bunlarla yanaşı, Nazirlər Kabineti ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalını genişləndirmək məqsədi ilə “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının 

markalanması Qaydaları” nı təsdiq edib. Həmin qaydaya əsasən ekoloji təmiz kənd təsərrüfatında 

istehsal olunan məhsullar istehsalçılar tərəfindən texniki reqlamentlərin və qida təhlükəsizliyi 

sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq qablaşdırılır və “EKO-keçid” və 

“EKO” sözləri göstərilməklə, müvafiq akredatsiya edilmiş uyğunluqu qiymətləndirən qurumlar 

tərəfindən markalanır.Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının markalanması üçün 

istehsalçı akredatsiya olunmuş uyğunluğu qiymətləndirən quruma ərizə ilə müraciət etməlidir. 

Akkeredatsiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumların siyahısı Qida Təhlükəsizliyi 

Agentliyinin rəsmi internet sayıtında yerləşdirilmişdir. 
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Yabanı bitkilər. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı olmayıb təbii halda yayılan bitkilərə 

yabanı qida bitkiləri deyilir. Respublikamızda 4200-dən artıq çiçəkli bitki növü məlumdur. Onların 

çoxu qədim dövrlərdən bəri qida kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir; bu bitkilərin bəzisi mədəni halda 

becərilir. Meşələrimizdə çoxlu yabanı halda meyvə və giləmeyvə,ağac və kol növləri bitir. Onlardan 

alma, armud, böyürtkan, qarağat, itburnu, əzgil, zoğal, qoz, fındıq, çaytikanı, yemişan, şabalıd və.s 

göstərmək olar. Yabanı tərəvəz bitkilərinin qədim dövrlərdən istifadəsi haqqında bir sıra əsərlər 

yazılıb. Bunların əksəriyyəti şifahi etnobotanik sorğular və dildən-dilə olan məlumatlardır. Bu gün də 

yabanı tərəvəz bitkiləri əhali tərəfindən təzə, qurudulmuş, duza qoyulmuş və bişirilmiş halda istifadə 

olunur. Əhalinin saf, keyfiyyətli ərzaq məhsullarına tələbatını ödəmək üçün yerli imkanlardan daha 

səmərəli istifadə etməyə böyük ehtiyac vardır. Bu imkanlardan biri də qida tələbatının bir hissəsinin 

yabanı flora hesabına ödəməkdən ibarətdir. Onlardan bir neçəsinin adını çəkmək olar.  

1.Orta cincilim. Tərəvəz bitkisi kimi o digər bitkilərlə-quşəppəyi, əvəlik, quzuqulağı və s. ilə 

birlikdə istifadə olunur. Cincilimdən yerli əhali müxtəlif xörəklər: buğlama, şorba, qutab, dovğa, 

sıyıq və s. hazırlayır. Bundan əlavə onun ətli qovurması və südlə bişirilməsi dadlı olur. Tərəvəz kimi 

aprel-may aylarında toplamaq lazımdır. Baharın erkən gəlişi ilə əlaqədar mart ayındada yığmaq 

mümkündür. Bu bitkinin əkinə yaramayan sahələrdə əkilb-becərilməsi vacibdir. O, kökümsovları və 

toxumları ilə sürətlə artır. İlk yazda və payızda toplanmış toxumları səpildikdə 6-12 gündən sonra 

cücərir. Bu bitkinin böyük tibbi əhəmiyyəti vardır. Çiçək açan dövrdə yerüstü hissələri toplanaraq 

qurudulur. Xalq təbabətində qurudulmuş bitkinin çay kimi dəmləməsi qara ciyər xəstəliklərində, sinə 

ağrılarında və qusma xəstəliyində içilir. 

2.Ağımtıl tərə. Cavan yarpaq və zoğları keməklərdə ispanaq və qulançar kimi istifadə edilir. 

Bəzi ölkələrdə təzə yarpaqlarından salat və borş hazırlanmsında yararlıdır. Yarpaqları spanaq kimi 

istifadə olunur. Unnucadan dovğa, qovurma və buğlama və s. xörəklər hazırlanır. Onu təzə halda 

yığıb. Bərkiməmiş budaqlardan təmizləyirlər. Qaynar suda 2-3 dəqiqə pörtlətdikdən sonra süzüb 

sıxır, yağ-soğanda qızardırlar. Sarımsaqlı qatıqla çox ləzzətli yeyilir. Cavan zoğlarından kətə, püre və 

s. hazırlanır. Yaşıl yarpaqlarından qida kimi mart ayından başlamış dekabra qədər istifadə etmək olar. 

Cavan zoğlarını qurudaraq qışda istifadə üçün saxlayırlar. Tərələri istifadə üçün aprel-may aylarında 

toplayırlar. Fransa, Almaniya və İngiltərədə tərəvəz və toxum əldə etmək üçün əkilib becərilir. Bu 

bitkinin də böyük tibbi əhəmiyyəti vardır. Çin, Hind və Tibet təbabətində qədimdən istifadə edilirdi. 

İstifadə orqanları kök və yarpaqlarıdır. Xalq təbabətində işlədici, ağrıkəsici və bəlğəmgətirici vasitə 

kimi işlədilir. İflic, vərəm, həzm orqanları xəstəliklərinin müalicəsində tədbiq olunur. Dəmləmə və 

cövhəri qarqara, yaraların yuyulmasında, dəri xəstəliklərində qəbul edilir. 

3.Dörderkəkcikli ispanaq. Digər adları: şomu, somun, çöl ispanağı. Bitkinin yerüstü 

hissələrinin tərkibində A, B, C, D, K vitaminləri, selikli maddələr, üzvü turşular və onların 

törəmələri, fenol birləşmələri və fitoaleksinlərə rast gəlinir. Bitkinin tərkibində vitamin və zülallarla 

yanaşı, kalsium və flor elementlərinin birləşmələri də vardır. Ondan qovurma, sıxma, dovğa, qutab və 

s. hazırlanır. Adətən bişirilmiş halda istifadə edilir. Əvəliklərlə birlikdə borş, sup və muxtəlif tərəvəz 

yeməklərinin hazırlanmasında istifadə olunur. Qurudulmuş ispanaq tərkibində olan zülalın miqdarına 

görə ətdən azacıq geri qalır. İspanaq nəinki təzə halda, hətda konservləşdirilmiş və dondurulmuş şəkil 

də istifadə olunur ki, bu zaman tərkibindəki bioloji aktiv maddələr dəyişmir. Aprel-may aylarında, 

havalar mülayim keçən illərdə martın axrıncı ongünlüyündə də toplanıla bilir. 

4.Qarağat rəvəndi. Digər adları: uşqun, qabalaq. Qədim zamanlardan ərəbistan və iranda qida 

və dərman bitkisi kimi istifadə edilirdi. Yoğun çiçək saplaqlarının qabığı soyularaq çiy halda yeyilir. 

Cavan zoğları yazda əhali tərəfindən yığılaraq bazarlarda satılır. Zoğlarından sup, sıyıq, komport, 

piroq, mürəbbə, marmelad, şirələr və s. hazırlanır. Eyni zamanda zoğları qurudularaq qışda istifadə 

edilir. Yerüstü orqanları böyrək xəstəliklərində, limfangit və frunkulyoz xəstəliklərində istifadə 

olunur. Rəvəndı az dozada tədbiq etdikdə büzücü, yüksək dozada isi işlədici təsir edir. Başlıca olaraq 

güclü sakitləşdirici, iltihabsorucu, antiseptik, ödqovucu və möhkəmləndirici təsir göstərir. 

Orqanizimdə maddələr mübadiləsinin gedişinə müsbət təsir göstərir. Onun kök hissəsində antra və 

tannoqlükozid maddələri olduquna görə ondan cövhər hazırlayıb, bir sıra bağırsaq, böyrək 

xəstəliklərini müalicə edirlər. 
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5.Hündür turşməzə. Sinonimləri: quzuqulağı. Turşməzənin yarpaq və zolağları turşməzə olub, 

təzə halda yeyilir. Yarpaqlarından qədim zamanlardan müxtəlif xörəklərin hazırlanmasında istifadə 

olunur. Dovğa, şorba, buğlama və s. xörəklərə quzuqulağı əlavə etdikdə çox ləzzətli olur. Yerli əhali 

onu yığıb qurudur, qış üçün tədarük edir. İstifadə üçün aprel-iyun aylarında toplanır. Tibbi 

əhəmiyyəti isə dişlərin intihabına və sinqa xəstəliyinə qarşı istifadə olunur. İstifadə orqanı yarpaq və 

zoğlarıdır. 

6.Turşəngvari əvəlik. Sinonimləri: çöl quzuqulağısı. Bitkinin yarpaqları və gövdəsindən salat 

hazırlanır, vitaminli aş və kətə bişirilir. Cavan zoğları və yarpaqları çiy halda yeyilir. Turş dada 

malikdir. Qurudularaq qışda xörəklərə əlavə edilir. Təzə halda müxtəlif salatlar hazırlanır. Cavan 

zoğları duza qoyulub qışda istifadə üçün saxlanılır. Tibbi əhəmiyyəti. Bitkinin yerüstü hissələri 

şişlərdə, qeyri spesifik poliartritdə və yarasağaldıcı vasitə kimi istifadə olunur. Zoğ və yarpaqlarından 

hazırlanmış dəmləmələrdən diş qanaxmalarında, sidik tutulmalarında, bəd xassəli şişlərin 

müalicəsində, dizenteriyada, babsil, vərəm və digər xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. 

7.Adi əvəlik. Sinonimləri: ev əvəliyi, iri qoyunqulağı. Yerli əhali bu bitkiləri çiçəklənməmişdən 

əvvəl may-iyun aylarında yığırvə saç kimi hörüb, qurudaraq qışa tədarük edirlər. Yarpaqları tərəvəz 

kimi istifadə olunur. Qurudulmuş əvəlikdən qış vaxtı əvəlikli aş, əvəlikli umac, əvəlikli qındı, əvəlikli 

sıyıq və s. kimi xörəklər hazırlanır. Bu xörəklər dadlı qida olmaqla yanaşı, müalicəvi əhəmiyyətə 

malikdir. Bitkinin yerüstü hissələrindən qeyri spesifik poliartritdə, infeksion xəstəliklərdə, yaraların 

sağaldılmasında istifadə olunur. Bitkinin yerüstü hissələrindən alınmış şirə ödqovucu xüsusiyyətə 

malikdir. Yerüstü hissələrindən hazırlanmış dəmləmələr daxili qanaxmalarda, sarğı kimi dəri 

xəstəliklərində, şişlərin müalicəsində sidik tutmalarında işlədilir. Yaşıl hissələrinin şirəsindən 

qızdırma, sinqa, qaşınma, revmatizim əleyhinə istifadə olunur. Meyvəsindən alınan cövhər 

büzüşdürücü, qankəsici vasitə kimi işlədilir. 
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SUMMARY 

 

The production of environmentally friendly products is a key condition for food security. First 

of all, we need to know what an ecologically clean product is and how to control the ecological purity 

of the food we eat. It is used in some wild plants in the production of environmentally friendly 

products. These herbs have many medicinal properties as well as flavoring many foods. 

Keywords: Agriculture, Azerbaijan Food Safety Agency, food security, wild plants, medium 

cinnamon, white sweat, quadruped spinach, currant rhubarb, high acidity, sorrel, common avalanche 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Производство экологически чистых продуктов - ключевое условие продовольственной 

безопасности. Прежде всего, нам нужно знать, что такое экологически чистый продукт и как 

контролировать экологическую чистоту продуктов, которые мы едим. Он используется в 

некоторых дикорастущих растениях при производстве экологически чистых продуктов. Эти 

травы обладают многими лечебными свойствами, а также придают аромат многим пищевым 

продуктам. 
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Ключевые слова: сельское хозяйство, Агентство продовольственной безопасности 

Азербайджана, продовольственная безопасность, дикорастущие растения, лапчатка 

средняя, беловатый пот, четвероногий шпинат, смородиновый ревень, высокая кислотность, 

щавель, авокадо обыкновенный. 
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XÜLASƏ 

 

Təqdim edilən məqalədə quşun ətinin keyfiyyət təminatı problemləri və təhlükəsizlikləri və 

metodlardan və biotexnologiyanın obyektlərindən istifadə etməklə onun emalı məhsullarına yemin 

konversiyasının artımına və quşun ümumi miqdarının tamlığına imkan yaradan quşçuluq 

preparatların köməyi ilə vəziyyətlərin korreksiyasının mexanizmləri üçün kompleks ferment 

preparatlarının hazırlamasına baxılmışdır. 

Açar sözlər: qida əlavələri, cücə broyler, antibiotiklər, yem,aminturşular 

 

Hal-hazırda qida sənayesində böyük miqdarda müxtəlif əlavələrdən istifadə olunur. Ölkənin 

ticarət mərkəzlərində antibiotik, hormonal preparatlarla və geni (GMO) dəyişdirilmiş orqanizmlər 

ilə mövcud qida əlavələri ilə ərzaq məhsulları var. Hər qida əlavəsi uyğun olan nömrəylə E hərfiylə 

işarələnir və istehsal proseslərin və ya ayrı ayrı əməliyyatların yaxşılaşılaşdırılması və 

yüngülləşdirilməsi, qoxunun, zahiri görünüşün, rəngin və möhkəmliyin artımını yaxşılaşdırılması 

və məhsulun yararlıq müddətinin artırılması, strukturunun və zahiri görünüşünün saxlanılması və ya 

orqanoleptik xüsusiyyətlərinin xassələrinin dəyişdirilməsi üçün istifadə olunur. 

Hal-hazırda qida əlavələrinin ziyanı hamıya məlumdur, ancaq praktik olaraq qida 

məhsullarının əksəriyyəti qida əlavələri tətbiqi ilə istehsal edilir. Ən təhlükəli və eyni zamanda 

zərərli qida əlavələrinə qida boyaları, sintetik konservantlar, şəkər əvəzediciləri, aromatizatorlar 

aiddir. 

Hər qida əlavəsi üzrə mümkün konsentrasiyanın reqlamenti mövcuddur. Buna görə dövlət və 

müşahidə orqanlarının vacib problemi qida məhsulları üzərində keyfiyyətə ciddi nəzarətdir. 

Qanunverici səviyyədə istehsalçıları məcbur etmək və mövcud qida əlavələrinin konsentrasiyaları 

haqqında tam informasiyanı vermək lazımdır. 

Unifikasiyanın hazırlanması, analiz metodlarının standartlaşdırması və laboratoriya 

kontrolunun metroloji parametrlərinın təminatı əhəmiyyətli məsələdir. Mühüm rolu 

qidaməhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyinin təmini üçün hazırlama və müasir yüksək təsirli 

analitik metodların tətbiqi, son elmi nailiyyətlərin tətbiqinə əsaslanan çox aşağı konsentrasiyalarda 

kontaminatı aşkar etməyə icazə verir. Yüksək təsirli maye və qaz xromatoqrafiyası, atom-

adsorbsiya və emission spektrofotometriya. kimi belə metodları daha çox geniş tətbiq etmək 

lazımdır. 

Qida sənayesinin kəskin və aktual problemlərindən biri müasir heyvandarlıqda böyük 

miqdarda müxtəlif antibiotiklərdən, bitkiçilikdə, heyvanlarların, quşların və bitkilərin artmasının 

stimullaşdırılması üçün istifadə olunur. 

Belə məhsulların istifadəsi allergik və göbələkşəkilli zəhərlənmələrə gətirir, qaraciyərin və 

böyrəklərin xroniki xəstəliklərinə səbəb olur. 

Hətta balaca uşaqlar güclü antibiotiklərlə müalicə edilməli olur, çünki onlarda orqanizmdə 

artıq antibiotiklərə sabitlik yaranır. 

Antibiotiklər bazarının həcmi ölkədə heyvandarlıq üçün hər il artıma tendensiyasına malikdir. 

Bununla əlaqədar dövlət tərəfindən onların istifadəsinin prosesinə təcili ölçülər aparılmalıdır. 

Hələ yemlərin, artmanın stimulyasiyasını və heyvanlarların və quşların çəkisinin, 

mənimsənmə dərəcəsinin yaxşılaşması üçün heyvandarlıqda və baytarlıqda. həmçinin bitkiçilikdə 

tərəvəzlərin və meyvələrin yetişməsinin sürətlənməsi üçün tətbiq edilən hormonal preparatlar böyük 

təhlükə yaradır. 
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İnsanın orqanizminə düşərək bu hormonlar, onkoloji xəstəliklərin inkişafına, süd vəzisinin 

xərçəngi, prostatik vəzinin adenomasının və çox başqa xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. 

İntensiv quşçuluq əsas yem bazası olmadan və dəyərli yemlərsiz imkansızdır. Lakin, yalnız 

quşun yüksək məhsuldarlığını şəxsi istehsalat yemlərinin hesabına təmin etmək bəzən çətin və 

mümkün deyildir. 

Praktik rasionlarda kifayət qədər miqdarda protein, əvəzolunmaz aminturşular, mineral 

maddələr və vitaminlər olmur. Balanslaşdırılmamış rasionlardan istifadə heyvanların 

məhsuldarlığının azalmasına, məhsulun vahidinə yemlərin artıq xərcinə, onun maya dəyərinin 

artımına və, nəticədə, sahənin effektivliyinin azalmasına gətirir. 

Quşçuluğun məhsul istehsalının intensivləşdirməsi, yemlərin məhdudlaşdırılmış dəstindən 

istifadə, stres vəziyyətlərinin yaranmaları, xüsusilə sənaye istehsal texnikası vaxtı, müxtəlif qidalı 

və bioloji aktiv maddələri özündə saxlayan yem əlavələrinin məcburi istifadəsinə ehtiyacı 

yaradır[1]. 

Məlumdur ki, quş proteinin çatışmazlığına həssasdır. Ancaq onun üçün yalnız proteinin 

səviyyəsi deyil, həm də keyfiyyəti əhəmiyyətlidir. Keyfiyyəti əvəzolunmaz aminturşuların 

miqdarıyla təyin edilir ki, bu heyvanların orqanizmində sintezləşdirilmirlər və ya az miqdarda 

sintezləşdir. Onlara lizin, metionin, triptofan, leysin, izoleysin, treonin, fenilalanin, histidin, valin və 

arginin aiddir. Onlardan birinin rasionlarda çatışmazlığı orqanizmə proteinin rasionunda defisit 

kimi, eyni mənfi təsiri göstərir. 

Hesablanmışdır ki, əgər aminturşular üzrə yemləri tamamilə tənzimlənsə, onda 20% 

heyvandarlığın artmasını müşahidə etmək olar[2,4]. Lizinin əlavələri xüsusilə effektivdir. Bir bu 

aminturşu yem dəninin xərcini azaltmağa icazə verir. Bu halda yumurtlayan-toyuqlarda yumurtlama 

qabiliyyəti 250 min ədədə qədər arta bilər.  

Növbəti aminturşu, çatışmazlığı quşun yedirdilməsi vaxtı müşahidə oluna bilər, xüsusilə 

qarğıdalı dənindən istifadə vaxtı, triptofan olur. Triptofan nikotin turşusunun mübadiləsi ilə sıx 

bağlıdır[3,5]. Nikotin turşusuna ehtiyacını triptofanın hesabına artırmaq olar, amma nikotin turşusu 

triptofana çevrilə bilmir ki, defisiti qanazlığıyla, qanda zülalın səviyyənin düşməsi, endokrin 

dəmirlərinin funksiyalarının pozulması ilə müşayiət olunur. 

Mikrobioloji sənaye kristal texniki triptofanı (70% aminturşu) və triptofanın yem konsentratı 

şəklində aminturşu preparatlarını istehsal edir ki, 2,8% qədər əsas maddə olur. Onlar premikslərin, 

zülali-vitaminli əlavələrin və qarışdırılmış yemlərin zənginləşdirilməsi üçün istifadə oluna bilərlər. 
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РЕЗЮМЕ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВ И ДОБАВОК В ПТИЦЕВОДСТВЕ  

 

В статье рассматриваются проблемы и безопасность качества мяса птицы и 

ферментных препаратов для коррекции условий с помощью птицеводческих препаратов, 

позволяющих повысить конверсию кормов в продукты переработки и полноту общей 

численности птицы методами и объектами биотехнологии. 

Ключевые слова: пищевые добавки, цыплята-бройлеры, антибиотики, корм, 

аминокислоты 

 

SUMMARY  

 

FEATURES OF THE USE OF FEED AND ADDITIVES IN POULTRY FARMING 

 

The presented article discusses the problems and safety of poultry meat quality and enzyme 

preparations for the correction of conditions with the help of poultry drugs that increase the 

conversion of feed to processed products and the completeness of the total number of birds using 

methods and objects of biotechnology. 

Keywoords: аood additives, chicken broiler, antibiotics, feed, amino acids. 

 

  



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

742 

 

KOLBASA VƏ KOLBASA MƏHSULLARINI ÇİRKLƏDƏN MƏNBƏLƏR 

 
Rəsulova Leyla Mübariz qızı  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

leylaresulova98@mail.ru 

 

XÜLASƏ 

 

Dünya və ayrı-ayrı ölkələr üzrə əhalinin ərzağa olan tələbatı və onun necə ödəndiyinə tarixi 

baxımdan nəzər salsaq deməliyik ki, ərzaq məsələsi həmişə problem olmuş, cəmiyyətin bütün 

təbəqələrini düşündürmüş, müsbət həllinə yönələn müxtəlif qərarlar qəbul edilmiş, nəzəriyyə və 

təkliflər irəli sürülmüş və tədriblər görülmüşdü. 

Respublikamızda həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ekoloji cəhətdən təmiz sayılan yeyinti 

məhsullarının istehsalı və satışı sahəsində irəliləyiş hiss olunur. Əhaliyə təqdim olunan ekoloji 

cəhətdən təmiz olan ərzaq mallarının miqdarı artır, çeşidi yaxşılaşır və keyfiyyəti yüksəlir.İnsanın 

sağlamlığının öncə yediyi qidanın orqanizm üçün ziyansızlığı, bioloji dəyərliyi, həzm olunma 

səviyyəsi və mənimsənilmə dərəcəsi, verdiyi enerjinin miqdarı və dad göstəricidən asılı olduğunu 

dərk edən cəmiyyətin qabaqcıl adamları əhalini ucuz, keyfiyyətli və bol ərzaqla təmin etmək üçün 

axtarışlar aparmış, təklif və tövsiyələr irəli sürmüşlər. 

Açar sözlər:ərzaq, keyfiyyət, istehsal, gigiyenik, kolbasa 

 

Giriş. Mütəxəssislər ərzağı çirklədən yabançı maddələrin düşmə mənbələrini iki qrupa 

ayırırlar: ərzaq məhsullarının tərkibinə bilərəkdən əlavə edilən maddələr, ərzaq məhsullarının 

tərkibinə təsadüfən düşən maddələr. Birinci qrupa ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

və saxlanma qabiliyyətini yüksəldən maddələr. Bu maddələrə boyalar, konservantlar, 

antioksidantlar, ətirli maddələr, ferment preparatları və s. aiddir.  

İkinci qrupa isə kənd təsərrüfatında işlədilən zərərli kimyəvi maddələr (fuksinlər, pestisidlər, 

herbisidlər, antibiotiklər, dezinfeksiyaedici maddələr və s.) köməkçi materialların qalıqları, ətraf 

mühitdən, bükücü materiallar aiddir.Ərzaq məhsullarının tərkibinə düşən maddələri aşağıdakı 

şəkildə qruplara ayırsaq daha məqsədə uyğun olardı. Ərzaq məhsullarının endogen və ekzogen 

çirklənməsidir. 

Bitki və heyvanların elə növləri vardır ki, onların daxilində gedən proseslər nəticəsində təbii 

olaraq zəhərli maddələr alınır. Belə məhsullar orqanizmə toksiki təsir göstərir. Endogen yolla 

ksenobiotiklərlə çirklənən məhsulların əksəriyyəti insanlara qədimdən məlumdur. Ekzogen yolla 

ərzaq mallarının çirklənməsini iki qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupa bitkilərin becərilməsi, 

balıqların və heyvanların bəslənməsi, hazırlanan məhsulun saxlanılması, daşınması, satışı eləcə də 

məhsulların istehlakı zamanı istehsalçı və istehlakçının istəyindən asılı olmadan düşən maddələrdir. 

Bu qrup maddələri də iki yerə bölmək olar: birinci qrupa atmosferin, suyun, havanın çirklənməsi 

nəticəsində düşən maddələr, ikinci qrupa isə birbaşa məhsulun istehsalı ilə əlaqədar olan, amma 

düşməsi arzu edilməyən maddələrdir. 

Bitkiçilik məhsullarına yabançı maddələr əkilib-becərilmə zamanı işlədilən pestisidlərdən, 

herbisidlərdən, inseksidlərdən, bakterisidlərdən və s. daxil olur.  

Heyvandarlıq məhsullarına yabançı maddələr mal–qaranın, balıqların, ev quşlarının tez 

böyüməsi, məhsuldarlığın artırılması yemdən istifadə əmsalının artırılması, profilaktiki tədbirlər və 

müayinə edildikdə antibiotiklərdən və antibakterial maddələrdən- sulfanilamidlər, nitrofuran 

törəmələri, hormonlardan və digər kimyəvi maddələrdən istifadə edildikdə daxil olur. 

Müəyyən bioloji növ sayılan insan orqanizmi ətraf mühitdəki maddələrlə açıq sistem sayılmış 

və onların təsirinə məruz qalmışdır. Kimyəvi təkamül bioloji, bioloji təkamül isə kimyəvi təkamül 

doğurur və beləliklə yeni maddələrin yaranmasına səbəb olur. İnsan orqanizminin özünü müdafiə 

xüsusiyyətini nəzərə alaraq, bəzi alimlər qida ilə orqanizmə daxil olan ksenobiotiklərin insan 

orqanizminin sağlamlığı üçün o qədər də təhlükəli olmadığını bildirirlər.  
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Lakin bu da məlumdur ki, ərzaq, hava, su və s. yolla orqanizmə düşən ksenobiotiklərin spektr 

və miqdarının durmadan artması, digər tərəfdən isə həmin ksenobiotiklərin uzun müddət qəbul 

edilməsi və s. təsir edir. 

Hazırda ərzaq mallarının tərkibinə düşə bilən kimyəvi maddələrin heç də hamısının 

orqanizmə təsiri ətraflı və dərindən öyrənilməyib. Göstərmək kifayətdir ki, ABŞ və Böyük 

Britaniyada istifadə olunan 100 min kimyəvi birləşmənin yalnız 6000-nin kanserogen təsiri 

öyrənilmiş və 10-16 % müsbət cavab alınmışdır.Tərkibində antibiotik olan və digər məhsullarla 

mütəmadi olaraq qidalanan orqanizmə aşağıdakı mənfi təsiri müəyyən edilib:  

- Orqanizmin sensibilizasiyası, yəni antibiotiklərin təsirinə qarşı müəyyən orqanizmin, 

həmçinin onun hüceyrə və toxumanın həssaslığının yüksəlməsi bunun nəticəsində orqanizm 

zəifləyir, allergiya, dermatit, səpki və s. baş verir. Bu, antibiotiklərə həssas olan insanlar üçün daha 

da təhlükəlidir. Qidanın tərkibində az miqdarda antidiorikin olması onlarda anaflaktik şok yarada 

bilər.  

- Disbakteriozun inkişafı, yəni insan orqanizminin, xüsusilə ağız və boğaz nahiyələrinin 

normal mikroorqanizm və ferment tərkibinin kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişməsi. Bu dəyişmə 

nəticəsində patogen mikroorqanizmlər çoxalır, vitaminlərin, aminturşularının sintezi pozulur və s. 

pozuntular meydana çıxır.  

-toksiki, teratogen və mutagen təsir etməsi. Ərzaq mallarının tərkibində olan digər 

ksenobiotiklər də orqanizmə mənfi təsir göstərir. 

Ət və ət məhsullarının tərkibində olan bir sıra ksenobiotiklərin bilavasitə özləri orqanizmə 

zərərli təsir göstərir. Amma elə ksenobiotiklər də vardır ki, onların özləri ziyansız olsa da onların 

başqa maddələrlə reaksiyası nəticəsində alınan törəmələri ziyanlı təsir göstərir. Məs.: 2- nafttilamin 

ksenobiotikin özü kanserogen deyil şiş əmələ gətirmir. Lakin onun 2-amin 1-naftol metoboliti sidik 

kisəsində, qarın nahiyəsində və dəri altında xərçəng xəstəliyi əmələ gətirir. 2- naftilaminin digər 

törəməsi olan 2-naftil-hidroksilat da belə təsirə malikdir. 

Ət və ət məhsullarının istehsalında istifadə ediləcək hər hansı kimyəvi maddə məlum qaydada 

əvvəlcədən səlahiyyətli orqanlar tərəfindən təsdiq edilmiş tədqiqat üsulları ilə sanitar-gigiyenik, 

toksikoloji və digər baxımdan dərindən və diqqətlə yoxlamaq lazımdır. 

Kolbasa məhsullarının hazırlanması prosesində müxtəlif mənbələrdən daxil olan 

mikroorqanizmlərlə çirklənə bilər.Kolbasa ətinin ilkin mikrobla çirklənmə dərəcəsi istehsalın 

sanitar və gigiyenik şərtlərindən asılıdır.Bişmiş və hisə verilmiş kolbasa istehsalı üçün texnoloji 

proseslərdəki fərqlər səbəbindən bu məhsulların mikroflorasının tərkibi fərqli şəkildə dəyişir. Hazır 

kolbasa məhsullarının saxlanma şərtləri və şərtləri pozulursa, onda baş verən mikrobioloji proseslər 

nəticəsində keyfiyyəti pisləşə bilər. 

Əridilmiş ətin səthinin mikrobla çirklənməsi sanitariya və gigiyenik şərtlərdən və texnoloji 

ərimə rejimlərinə riayət olunmasından asılıdır. 

Sanitariya baxımından təhlükəsiz olan xammaldakı mikroorqanizmlərin sayı, qəbulu, 

saxlanması, daşınması və ilkin emalı üçün temperatur rejiminə əməl etmək lazımdır. Dondurulmuş 

məhsulların əriməsi prosesində olduğu kimi, mikroorqanizmlərin çoxalmasına şərait yaradılmışdır. 

Nəticə. Kənd təsərrüfatında əldə edilən əkinçilik və maldarlıq xammalı bu və ya digər 

dərəcədə yabançı maddələrlə (ksenobiotiklər) çirklənməkdən başqa, həmən xammal həmçinin 

yeyinti sənayesində emal edilərkən də ksenobiotiklərlə çirklənə bilir. Müasir dövrdə yer kürrəsinin 

bu və ya digər ölkələrində əhali arasında yayılan bir çox xəstəliklərin baş vermə səbəbi həkimlər 

tərəfindən birmənalı olaraq qəbul etdikləri qidanın tərkibi ilə əlaqələndirilir. Uzun müddət əhalinin 

belə qida ilə qidalanması nəticəsində orqanizmin marfoloji və anotomik göstəricilərində ciddi 

dədrəcədə dəyişikliklər baş verə bilər. 

Kolbasa və kolbasa məhsullarının ekoloji baxımdan daha təmiz və zərərsiz olması üçün bir 

sıra tədbirlər həyata keçirilir. Məhsulların tərkibindəki ksenobiotiklərin azaldılması üçün 

dezodorasiya, qatılaşma, şüalanma və s. üsullardan istifadə olunur. Ət vakuumda dezodorasiya 

olunduqda onun tərkibindəki pestisidlər 25%, isti emalı zamanı təzyiqin aşağı salınması nəticəsində 
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DDT 19%, lindan 100%, çolpa əti 3÷4°C-də 5 gün saxlandıqda tərkibindəki xlortetrasiklin 34÷52, 

6% azalır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОЛБАС И  

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Если мы посмотрим на продовольственные потребности населения в мире и в разных 

странах и на то, как они удовлетворяются с исторической точки зрения, мы должны сказать, 

что еда всегда была проблемой, думали все слои общества, принимали различные решения, 

выдвигали теории и предложения. 

В результате принятых в нашей стране мер наблюдается прогресс в производстве и 

продаже экологически чистых пищевых продуктов. Увеличивается количество экологически 

чистых продуктов питания, предоставляемых населению, улучшается ассортимент и 

улучшается качество. провели поиски, внесли предложения и рекомендации по обеспечению 

населения дешевым, качественным и обильным питанием. 

Ключевые слова: еда, качество, производство, гигиена, колбаса 

 

 

SUMMARY 

 

SOURCES OF CONTAMINATION OF SAUSAGES AND 

SAUSAGE PRODUCTS 

 

If we look at the demand for food in the world and in different countries and how it is met 

from a historical point of view, we must say that food has always been a problem, thought of all 

segments of society, various decisions, theories and proposals have been put forward. 

Implemented in our country as a result of the measures, progress is being made in the 

production and sale of environmentally friendly food products. The amount of environmentally 

friendly food products provided to the population is increasing, the range is improving and the 

quality is improving. conducted searches, made suggestions and recommendations to provide the 

population with cheap, high-quality and abundant food. 

Key words: food, quality, production, hygienic, sausage 
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XÜLASƏ 

 

İtburnu, bir dərman olaraq, uzun illərdir tanınır. Hətta qədim yunanlar bu bitkinin it 

dişləməsində ən yaxşı vasitə olduğu üçün növlərindən birinə "it gülü" adını vermişdi. Məşhur alim 

Hippokrat iki min ildən çoxdur itburnunun yaxşı bir iltihab əleyhinə vasitə olduğunu tapdı və 

tətbiqində istifadə etdi. Orta əsrlərdən bəri qızılgül itburnularının möcüzəvi təsiri yüksək 

qiymətləndirilmişdir. 

Hal-hazırda, itburnu sürətlə uçan insan həyatı üçün gözəl bir müttəfiq, müəllim və həkimdir - 

bizə daim xatırladır: həyat kitabı həmişə açıqdır. İtburnu bir çoxları üçün əlçatan və faydalı olacaq 

sağlamlıq sirlərini bizimlə səxavətlə bölüşür. Çoxsaylı gül itburnu növlərinin imkanları haqqında 

müasir məlumatlar tam şəkildə təqdim olunur. 

Açar sözlər: itburnu, biokefir, ekstrakt 

 

Giriş. Təbiətin bizə bəxş etdiyi şəfalı bitkilər, son illərdə həm dünyada həm də ölkəmizdə 

daha da populyarlaşmışdır. Bu şəfalı bitkilərdən biri də itburnu bitkisidir. Təzə halı ilə, qurudulmuş 

halı ilə, çayı ilə, hətta marmeladı ilə hər mövsümdə geniş istehlak edilən itburnu, sağlamlığa çox 

əhəmiyyətli faydalar gətirir.  

İtburnu nədir? İtburnu, örtülütoxumular şöbəsinə aid və eyni zamanda yabanı gül də deyilən 

bir bitkinin meyvəsidir. Bitkinin hündürlüyü 1 və ya 3 metr arasında dəyişir. Budaqları və gövdəsi 

gül kimi tikanlıdır. Meyvələrini sentyabr və oktyabr aylarında verir. Bu meyvələr kiçik və 

yuvarlaqdır. Qırmızı və narıncı arasında dəyişən bir rəngə malikdir.  

İtburnunun faydaları nələrdir? İtburnu, sağlamlığa sonsuz sayda faydaları olan bir qidadır. 

Tərkibində yüksək miqdarda antioksidan olan, olduqca yüksək vitamin və mineral tərkibli və eyni 

zamanda çox dadlı olan bu meyvə çoxları tərəfindən sevilir. İtburnu meyvəsinin faydaları, itburnu 

çayı faydaları və ya itburnu marmeladı faydaları olaraq da adlandırıla bilər. Təbiətin nemətlərindən 

biri olan bu meyvənin sağlamlıq üçün bəzi faydaları belədir: 

Mükəmməl bir antioksidandır. Polifenol komponentləri, C və E vitaminləri və karotenoidlər 

kimi çox yüksək nisbətdə antioksidant ehtiva edən itburnu meyvəsi, bilinən ən güclü antioksidant 

meyvələrdən biridir. Bu xüsusiyyət sayəsində, itburnu sərbəst radikalları təsirsiz hala gətirir və 

oksidləşdirici stresi azaldır. Buna görə oksidləşdirici stresin rol oynadığı xərçəng, ürək-damar 

xəstəlikləri və bəzi digər xroniki xəstəliklərə qarşı təbii bir qoruma təmin edir. 

Ürək-damar xəstəliklərindən qoruyur. Yenə də yüksək antioksidant tərkibli olduğundan, 

itburnu meyvəsi ürək-damar xəstəliklərinə qarşı qorunma təmin edir. Bundan əlavə, tərkibində çox 

miqdarda C vitamini olduğu üçün damar quruluşunu qorumağa kömək edir və beləliklə ateroskleroz 

kimi xəstəliklərdən qoruyur. Təzyiqi salmaq və pis xolesterol olaraq bilinən LDL səviyyəsini 

salmaq kimi təsirləri olduğu bilinən itburnu, ürək xəstəliklərindən qorunmaq istəyən şəxslərin 

istehlak etməsi lazım olan qidalar arasındadır. 

Diabetli xəstələrdə qan şəkərini tarazlaşdırmağa kömək edir. İtburnu insulinə həssaslığı 

artırmaq və qan şəkərinin tənzimlənməsini dəstəkləmək kimi təsirlərə malikdir. Bu şəkildə insulinə 

müqavimət göstərən xəstələrdə Tip 2 diabet inkişafının qarşısını alır və mövcud diabet xəstələrində 

qan şəkərini tənzimləyir. 

İmmunitet sistemini gücləndirir. İtburnu; İmmunitet sisteminin güclü olmasında əsas rol 

oynayan ən çox C vitamini olan qidalardan biridir. Bundan əlavə, A və E vitaminləri və 
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polifenollərlə zəngin olan itburnu, vücudu infeksiyalardan qoruyan lenfositlərin istehsalını 

dəstəkləyir. İnfeksion agentlərə qarşı immunitet reaksiyasını gücləndirir. Bu səbəbdən infeksion 

xəstəliklərə qarşı əhəmiyyətli bir qoruyucu olduğunu söyləmək olar. 

Pəhrizdə arıqlamağı dəstəkləyir. Bəzi elmi tədqiqatlar itburnu meyvəsindəki tilirosid adlı 

antioksidant maddənin yağ yanmasını sürətləndirdiyini göstərmişdir. Bu xüsusiyyət sayəsində, 

itburnu bitkisinin arıqlamaq istəyən insanlara kömək edə biləcəyi düşünülür. 

Mədə-bağırsaq xəstəliklərini sakitləşdirir. İtburnu meyvəsi və ya çayı mədə xəstəlikləri olan 

insanlarda mədənin pH balansını dəyişdirdiyindən xora meydana gəlməsinin qarşısını alır. İshalın 

sağalmasında çox təsirlidir. Bundan əlavə, qastrit və ülserlərin müalicəsinə əhəmiyyətli bir töhfə 

verir və beləliklə mədə xəstəliklərinin böyük bir hissəsindən məsul olan Helicobacter Pylori 

mikroorqanizminin yaratdığı infeksiyanı aradan qaldırır. 

Dərini qocalmanın təsirlərindən qoruyur. Bədən zülallarının böyük bir hissəsini təşkil edən 

və dərinin yenilənməsində, elastikliyində və yaraların yaxşılaşmasında əsas rol oynayan bir protein 

kollagenidir. İtburnu bitkisində çox olan C vitamini, kollagen istehsalını stimullaşdırır. Bu şəkildə 

dərinin günəşin zərərli ultrabənövşəyi şüalarından qorunması, daha sıx və gənc bir görünüş əldə 

etməsi, qırışların və incə xəttlərin meydana gəlməsinin qarşısını alınmasını təmin edir. Eyni 

zamanda, itburnu bitkisində olan bir növ karotenoid olan astaksantin, kollagenin parçalanmasının 

qarşısını alaraq yaşlanma səbəbindən dəri problemlərinin qarşısını alır. Digər karotenoidlər və 

xüsusilə A vitamini və likopenlə zəngin bir meyvə olan itburnunu müntəzəm olaraq istehlak etmək, 

dərini zərərli xarici amillərdən qorumaqda çox təsirli olur. 

Nəticə. Yuxarıda göründüyü kimi, sağlamlığa bir çox faydası olan itburnu bitkisinin bel 

ağrısı, həzm problemləri, öd daşları və sidik yolu infeksiyaları kimi bir çox sahədə də fayda təmin 

etdiyini göstərən işlər var. Bu müsbət təsirlərin bir çoxu üçün elmi araşdırmalar hələ də davam edir. 

Həmçinin itburnu bitkisi digər qida məhsulları ilə birlikdə, kompleks şəkildə qəbul edilə bilər. 

Belə ki, onu qatıq, kefir hətda süd ilə birlikdə istehlak etmək mümkündür. Onların birlikdə istifadəsi 

həm dad, həm də insan orqanizmi üçün faydalılğı baxımından daha məqsədə uyğundur. Biz 

itburnunun bu faydalarını daha dərindən öyrənmək üçün kefirlə birlikdə istifadəsini araşdıraraq, 

daha çox məlumat toplamağa çalışırıq. Gələcək tezis, məqalə və ya jurnallarda bu barədə daha geniş 

məlumatlar verəcəyik.  
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РЕЗЮМЕ 

 

ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ ШИПОВНИКА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА. 

 

Шиповник, как лекарственное средство, известен очень давно. Еще древние греки 

назвали один из его видов «собачьей розой» за то, что растение являлось в те времена 

лучшим средством от укусов собак. Известный ученый Гиппократ более двух тысяч лет 

назад установил, что шиповник является хорошим противовоспалительным средством, и 
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использовал его в своей практике. В Средние века высоко ценили чудесное действие 

шиповника при кровохарканье. 

В настоящее время шиповник – прекрасный союзник, учитель и врач для человека в его 

стремительно летящей жизни – постоянно напоминает нам: книга жизни всегда открыта. 

Шиповник щедро делится с нами своими секретами здоровья, которые станут доступны и  

полезны многим. Со всей полнотой приведены современные сведения о возможностях 

многочисленных видов шиповника. 

Ключевые слова: шиповник, биокефир, экстракт. 

 

 

SUMMARY 

 

SUBSTANCES IN THE COMPOSITION OF ROSE HIPS, WHICH ARE OF THERAPEUTIC 

IMPORTANCE FOR THE HUMAN BODY 

 

Rosehip, as a medicine, has been known for a very long time. Even the ancient Greeks named 

one of its species "dog rose" for the fact that the plant was in those days the best remedy for dog 

bites. Famous scientist Hippocrates more than two thousand years ago found that rosehip is a good 

anti-inflammatory agent, and used it in his practice. In the Middle Ages, the miraculous effect of 

rose hips was highly appreciated. 

Currently, rose hips are an excellent ally, teacher and doctor for a person in his rapidly flying 

life - constantly reminds us: the book of life is always open. Rosehip generously shares with us its 

health secrets, which will become available and useful to many. Modern information about the 

possibilities of numerous species of rose hips is presented in full. 

Keywords: hips, biokefir, extract 
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KƏLƏM TƏRƏVƏZLƏRİNİN KİMYƏVİ TƏRKİBİ VƏ QİDALILIQ 

DƏYƏRLİLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

 
Mirzəyev Gəray Surxay oğlu,  

Talıblı Mehriban Xaqani qızı,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,  

garay.mirzoev@mail.ru, mehribantalibli1@gmail.ru 

 

Meyvə-tərəvəz məhsulları o cümlədən kələm tərəvəzləri insan orqanizmi üçün zəruri olan bir 

sıra vitaminlərlə və kimyəvi maddələrlə təmin olunmasında xüsusi əhəmiyyəti kəsb edir. Eyni 

zamanda kələm tərəvəzlərinin tərkibində insan orqanizmi tərəfindən asan mənimsənilə bilən 

karbohidratlar, zülallar və mineral duzlar vardır. Xüsusən kələm tərəvəzlərinin tərkibində kalium 

duzlarının miqdar faizinin daha çox olması orqanizmdə gedən maddələr mübadiləsi ilə ürək-əzələ 

sisteminin fəaliyyətinə aktiv təsir göstərir.  

Kələm tərəvəzlərinin qidalılıq dəyəri onların kimyəvi tərkibi ilə xarakterizə olunur. Lakin 

kələmin kimyəvi tərkibi hissəsi sabit olmayıb, onların becərilmə şəraitindən asılı olaraq dəyişkən 

olur. Aparılan müşahidələr zamanı müəyyən olunmuşdur ki, yay fəsilində günəşli hazırda kələmin 

tərkibində çoxlu miqdarda şəkər toplanır. Lakin kələmin becərilməsinə düzgün qulluq edilməzsə 

onların tərkibində bir dəyişikliklər baş vermiş olur. Beləki, kələmi rütubətli hava şəraitində, tez-tez 

suvarma aparılarsa və torpağa yüksək dozada azot gübrələrə verilərsə bu zaman onların tərkibində 

C vitamini, şəkərlər və zülalın miqdarı azalır. [2] 

Ümumiyyətlə kələm hazırda ən geniş yayılmış tərəvəz bitkisidir. Hazırda respublikamızda 

becərilən tərəvəz əkinlərinin 30%-i kələmin əkin sahəsinin payına düşür. 

Məlum olmuşdur kələmin doğma vətəni Qərbi Avropanın rayonları və Aralıq dənizinin 

sahilləridir. Kələm digər tərəvəzlərdən fərqli olaraq soyuğa davamlıdır. Onların toxumları 2-3 

dərəcə S temperaturda cücərməyə başlayır. Kələm bitkisinin boy artmasının inkişafı üçün optimal 

temperatur 15-18° S-də, cücərməsi üçün optimal temperatur isə 18-20° S-dir.[1] 

Kələm başları yeni yarpaqların tez əmələ gəlməsi və özəyinin sakit boy artması nəticəsində 

formalaşaraq çəkisi 10 kq-dan çox olan kələm başları əmələ gətirir. 

Hazırda kələm tərəvəzlərinin bir neçə botaniki növləri vardır ki, bunlara ağbaş kələmini, gül 

kələmini, qırmızıbaş kələmini, Brüssel kələmini. Savoy kələmini və Kolrabi kələmini göstərmək 

olar. 

Kələmin bu növləri bir-birindən yalnız firmasına, rənginə görə deyil, həmçinin kimyəvi 

tərkibinə görə də fərqlənirlər. 

Hazırda bu kələm növləri arasında ağbaş kələm daha çox əkilib becərilir. Ağbaş kələm 

Brassica Oleracea – kələmçiçəklilər fəsiləsinə daxil olan iki illik tərəvəz bitkisidir. Vegetasiya 

müddətinin birinci ilində baş əmələ gətirir, vegetasiyanın ikinci ilində isə çiçəkləyərək toxum əmələ 

gətirir. Bu kələm digər kələm növlərindən daha yüksək məhsuldarlığa malikdir. Belə ki, onlar hər 

hektara 700-800 kq-a qədər məhsul verə bilirlər. 

Həmçinin Ağbaş kələm özünə məxsus kimyəvi tərkibi və qidalılıq dəyərliliyi ilə xarakterizə 

olunur. Belə ki, müəyyən olunmuşdur ki, Ağbaş kələmin tərkibində 0,5% - nişasta, 0,7% - sellüloza, 

0,05% - üzvü turşu, 0,7% - mineral maddə, 1,8% - zülal, 4,6% - şəkər və 90% - su vardır. Həmçinin 

bu kələmin tərkibində B – karotin, K, P, B3 vitamini, 0,05-0.02 mq% - B2, 15-70 mq% - C, 0,4-0,9 

mq% PP və 0,05-0,1 mq% B1 vitaminləri vardır. Ağbaş kələmin kimyəvi tərkibi haqqında aşağıda 

qeyd edilən N-1 saylı cədvəldə ətraflı məlumatlar verilmişdir.[4] 

 
Cədvəl 1. Ağbaş kələmin kimyəvi tərkib hissəsi. 

Ağbaş 

kələm 

Su Zülal Şəkər Nişasta Sellüloza Üzvü 

turşular 

Mineral 

maddə 

C vitamini 

mq%-lə 

90 1,8 4,6 0,5 0,7 0,05 0,7 15-70 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Ağbaş kələmin tərkib hissəsi sabit olmayıb, onların yetişmə, 

saxlanma müddətində, anatomik qurluşundan, torpaq-iqlim şəraitindən və təsərrüfat-botaniki 

sortlarından asılı olaraq dəyişmək olur. Həmçinin müəyyən olunmuşdur ki, Ağbaş kələmin 

tərkibində olan azotlu maddələrin 50%-i zülalların payına düşür. Bu zülallar bir sıra dəyərli amin 

turşulardan ibarətdir ki, belə amin turşularından tirozin, sitrin, leysin, valin və lizini göstərmək olar. 

Həmçinin bu zülalın tərkibində kükürddə vardır ki, bu da kələmin bişirilməsi zamanı müşahidə 

etmək olar.  

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində kələmin tərkibində həmçinin 7% - xardal yağı, 0,01-1,7% 

lipidlər, 0,4-1,1 mq% - Fe, 43,2 mq% - Ca, 210 mq% - K, 23mq% - Mg, 22mq% - P eyni zamanda 

bir neçə mineral maddalərdən, J, Mn, Zn, Na aşkar olunmuşdur. [1] 

Ağbaş kələm vegetasiya müddətindən asılı olaraq bir neçə qrupa bölünür: tezyetişən 65-100 

gün, orta tezyetişən 100-115, orta tezyetişən 130 -145 gün, orta yetişən 145-160 gün və gecyetişən 

160-180 gün. Ağbaş kələm həmçinin kələm başlarının ölçülərinə görə də fərqlənirlər. Onlarda 

kələm başları xırda 10-18 sm, orta 20-25 sm və iri 25 sm-dən çox olur. [3] 

Kələm tərəvəzlərinin geniş istifadə olunan növlərdən biri də gül kələmidir. Bu kələm 

açılmamış gül zoğlarında təşkilolunmuşdur ki, onun tərkibində 70 mq C vitamini, 0,8% mineral 

maddə, 2,5% - zülal, 0,5% - nişasta, 0,1% - üzvü turşu və 4,0 % - şəkər vardır. Gül kələminin 

kimyəvi tərkib hissəsi haqqında aşağıda qeyd edilən N-2 saylı cədvəldə ətraflı məlumatlar 

işıqlandırılmışdır. 

 
Cədvəl 2. Gül kələminin kimyəvi tərkib hissəsi. 

Gül 
kələmi 

Su Zülal Şəkər Nişasta Sellüloza Üzvü 
turşular 

Mineral 
maddə 

C vitamini 
mq%-lə 

90,9 2,5 4,9 0,5 0,9 0,2 0,1 70 

 

Gül kələmi Ağbaş kələmindən fərqli olaraq yüksək qidalılıq və dada malik olmasıdır. Bu da 

gül kələminin tərkibcə mineral maddələrdən dəmir, kalsium, fosfor kaliumla daha zəngindir. Eyni 

zamanda bu kələmin tərkibində P; PP; B3; B2 və B1 vitaminləridə vardır. Bu kələm həmçinin 

orqanizm tərəfindən asanlıqla həzm olduğundan uşaqlar üçün pəhriz qidası kimidə istifadə olunur. 

Kələm tərəvəzlərinin digər bir növü isə Qırmızı baş kələmdir. Bu kələmin xarakterik əlaməti ondan 

ibarətdir ki, onların yarpaqları tünd qırmızıdan bənövşəyi-qırmızı rəngdə olmasıdır. Həmçinin bu 

kələm ağbaş kələmindən fərqli olaraq nisbətən kiçik olması, məhsuldarlığının az olması və eyni 

zamanda soyuğa qarşı davamlı olmasıdır. Bu kələm həmçinin ilin bütün fəsillərində yaxşı saxlanma 

xüsusiyyətinə malik olmasıdır. Aparılan tədqiqatların nəticəsindən məlum olmuşdur ki, qırmızı baş 

kələmin tərkibində orta hesabla 60 mq% - C vitamini, 0,2% - üzvü turşu, 0,8% - mineral maddə, 

1,8% - zülali maddə, 1,3% - sellüloza və 4,7% - şəkər vardır. Bu kələmin kimyəvi tərkibi haqqında 

aşağıda qeyd olunan N-3 saylı cədvəldə daha ətraflı məlumat verilmişdir. [4] 

 
Cədvəl 3. Qırmızı baş kələmin kimyəvi tərkib hissəsi. 

Qırmızı 

baş kələm 

Su Zülal Şəkər Nişasta Sellüloza Üzvü 

turşular 

Mineral 

maddə 

C vitamini 

mq%-lə 

90,0 1,8 4,7 0,5 1.3 0,2 0,8 60 

 

Açar sözlər: kələm tərəvəzləri, kimyəvi tərkibi, qidalılıq dəyəri, Ağbaş kələm, Gül kələm, 

Qırmızı baş kələm. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

КАПУСТНЫХ ОВОЩЕЙ 

 

Статья посвящена изучению химического состава и питательной ценности капустных 

овощей реализуемых на потребительском рынке республики. Известно, что в составе 

капустных овощей содержатся необходимые для человеческого организма витамины, 

легкоусвояемые углеводы, белки, минеральные вещества и в частности соли калия, активно 

влияющих на обмен веществ и деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: капустные овощи, химический состав, пищевая ценность, 

белокочанная, цветная, красная капуста 

 

SUMMARY 

 

STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUE OF 

CABBAGE VEGETABLES. 

 

The article is devoted to the study of the chemical composition and nutritional value of 

cabbage vegetables sold on the consumer market of the republic. It is known that the composition 

of cabbage vegetables contains vitamins necessary for the human body, easily digestible 

carbohydrates, proteins, minerals and in particular potassium salts, which actively affect the 

metabolism and activity of the cardiovascular system. 

Keywords: cabbage vegetables, chemical composition, nutritional value, white cabbage, 

cauliflower, red cabbage. 
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HOLLAND PENDİRİNİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN 

EKSPERTİZASI 
 

Səfdərova Ulduz Fəxrəddin qızı 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

u.sefderova@gmail.com 

 

Pendir gündəlik istifadə etdiyimiz yüкsəк qidalılıq dəyərinə və pəhriz əhəmiyyətinə maliк 

qida məhsullarındandır. Tərкibində zülal, yağ, mineral duzlar, vitaminlər, fermentlər və digər 

bioloji fəal maddələr var. Pendir zülalı və onun parçalanması məhsulları orqanizm tərəfindən 98-

99% mənimsənilir. Orqanizm tərəfindən gündəliк tələb olunan heyvan mənşəli zülalların yarıya 

qədəri pendir zülalının hesabına ödənilə bilər. Pendir həmçinin, fosfor-кalsium duzları ilə zəngin 

olduğu üçün uşaqların qidalanmasında da geniş istifadə olunur[1,3,4]. 

İkinci dəfə aşağı temperaturda qızdırılan pendirlərin tipik nümayəndəsi Hollandiya pendiridir. 

Hollandiya pendiri qrupuna aid pendirlər istehsal həcminə görə birinci yeri tutur. Bu pendirlər 

içərisində "Gauda" pendiri tədqiqat obyekti seçilmişdir və keyfiyyət göstəriciləri orqanoleptiki və 

fiziki-kimyəvi üsullarla tədqiq edilmişdir.  

"Gauda" pendirinin orqanoleptiki göstəriciləri təyin edilərkən onun xarici görünüşü, 

konsistensiyası, dad, iyi, rəngi və pendirin daxili şəkli müəyyənləşdirilmiş və aşağıdakı nəticələr 

əldə edilmişdir: 

 Xarici görünüşü: qursaq mayalı bərk Gauda pendirinin kütləsi 2,5 kq olub, silindr 

formasındadır, səthi təmizdir, üzərindəki plyonkanın hermetikliyi pozulmamışdır.  

 Konsistensiyası: pendir kütləsi plastikdir, əydikdə sınır. 

 Dadı və iyi: pendir özünəməxsus zəif turş dada və iyə malikdir. 

 Rəngi: pendir sarımtıl rəngdədir.  

 Daxili şəkli: pendirin gözcükəri qeyri bərabər paylanmışdır. 

Fiziki-kimyəvi üsulla aparılan ekspertiza zamanı qursaq mayalı bərk "Gauda" pendirinin quru 

maddəyə görə yağlılığı, nəmliyi və duzun miqdarı təyin edilmişdir. 

Pendirin tərkibində olan yağın miqdarı QOST 5867-69 əsasən təyin edilmişdir. Yağölçənə 

yerləşdirilmiş pendirə sulfat turşusu və izoamil spirti ilə təsir edilərək istiliyi 650S olan su 

hamamına yerləşdirilmişdir. Arabir qarışdırmaq şərtilə pendir zülalı tam həll olana qədər su 

hamamında saxlanılmışdır. Sentrafuqada 5 dəqiqə fırladıldıqda yağölçəndə yağla turşunun səviyyəsi 

aydın göründükdən sonra, yağölçənin göstəricisinə görə pendirdə yağın miqdarı təyin edilmişdir. 

Aparılan 3 paralel təhlil zamanı pendirdə quru maddəyə görə yağın faizlə miqdarı təyin edilmişdir 

[2,5]. 

I təhlildə quru maddəyə görə yağlılıq – 49,32%; 

II təhlildə quru maddəyə görə yağlılıq – 49,24%; 

III təhlildə quru maddəyə görə yağlılıq – 48,98% olmuşdur. 

Beləliklə, 3 paralel təhlil üzrə aparılan ekspertizaya əsasən pendirin quru maddəyə görə 

yağlılığı orta hesabla 49,18%-dir. 

Pendirin tərkibində olan nəmliyin faizlə miqdarı QOST 3626-73 əsasən Çijov cihazında 

pendiri qurutmaqla təyin edilmişdir. Belə ki, kağız paketə qoyulan pendir nümunəsi 150-1520C 

temperaturda 5 dəqiqə müddətində qurudulub və eksikatorda soyudulmuşdur. Pendirin əvvəlki 

çəkisi ilə sonrakı çəkisi arasındakı fərq götürülən pendirin çəkisinə bölünərək, pendirin faizlə 

miqdarı təyin edilmişdir [2,5]. Təhlil 3 dəfə aparılaraq pendirin nəmliyi təyin edilmişdir .  

I təhlildə nəmlik- 41,62%; 

II təhlildə nəmlik – 42,27%; 

III təhlildə nəmlik -41,83% olmuşdur. 

Beləliklə, pendirin nəmliyi təyin edilərkən 3 təhlil üzrə aparılan analizin nəticəsi göstərdi ki, 

pendirin tərkibində nəmlik orta hesabla 41,91%-dir. 
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Pendirdə xörək duzunun miqdarını təyin etmək üçün QOST 3627-81 əsasən götürülən pendir 

nümunəsi əzilərək kolbaya keçirilib, üzərinə istiliyi 900C olan 50 ml distillə suyu əlavə edilib 

yaxşıca qarışdırılır və 200 C-dək soyudulur. Sonra ölçü xəttinədək distillə olunmuş su ilə 

doldurularaq qarışdırılır və filtr kağızından süzülür. Kolbaya pipet vasitəsilə 50 ml süzüntü tökülür, 

üzərinə 5-8 damcı kalium xromat məhlulu əlavə edilərək AgNO3 məhlulu ilə qırmızı kərpic rəngi 

alınanadək titrlənir. Beləliklə, 3 paralel təhlil aparılaraq pendirin tərkibindəki xörək duzunun 

miqdarı müəyyənləşdirilmişdir [2, 5]. 

I təhlildə xörək duzunun miqdarı- 2,38 %; 

II təhlildə xörək duzunun miqdarı-2,46 %; 

III təhlildə xörək duzunun miqdarı- 2,44% olmuşdur. 

Aparılan paralel təhlil arasındakı fərq 0,2%-dən çox olmamış və "Gauda" pendirində xörək 

duzunun miqdarı orta hesabla 2,43%-ə bərabər olmuşdur. 

"Gauda" pendirinin fiziki-kimyəvi üsulla keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizasından əldə 

olunan nəticələr cədvəl 1-də qeyd olunmuşdur. 

 
Cədvəl 1."Gauda"pendirinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Pendirin çeşidi Kütlə payına görə, faizlə 

Quru maddəyə görə yağlılıq Nəmlik Xörək duzu 

Gauda 49,18 41,91 2,43 

 

Cədvəldən göründüyü kimi "Gauda" pendirinin quru maddəyə görə yağlılıgı 49,18%, nəmliyi 

41,91%, xörək duzunun miqdarı 2,43% olmuşdur. Deməli, "Gauda" pendirinin həm orqanoleptiki, 

həm də fiziki-kimyəvi göstəricilərinin standartın bütün tələblərinə cavab verməsi, pendirin istehlaka 

yararlığını müəyyənləşdirmişdir. 

Açar sözlər: pendir, ekspertiza, orqanoleptiki üsul, fiziki-kimyəvi üsul.  
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РЕЗЮМЕ 

 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТВЕРДОГО 

ГОЛЛАНДСКОГО CЫРА 

 

Статья посвящена органолептической и физико-химической экспертизе сычужного 

твердого cыра "Gauda". При экспертизе органолептических показателей твердого сычужного 

cыра "Gauda" определены внешний вид, консистенция, вкус, запах и цвет. Из физико-

химических показателей твердого сычужного cырa "Gauda" также были определены 

массовая доля жир в сухом веществе, влага и поваренная соль.  
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метод 

 

 

SUMMARY 

 

EXAMINATION OF THE QUALITY INDICATORS OF HARD DUTCH 

CHEESE 

 

The article is devoted to the organoleptic and physico-chemical examination of rennet hard 

cheese "Gouda". During the examination of the organoleptic parameters of solid rennet cheese 

"Gouda", the appearance, consistency, taste, smell and color were determined. The mass fraction of 

fat in the dry matter, moisture and table salt were also determined from the physical and chemical 

parameters of the solid rennet cheese "Gouda". 

Keywords: cheese, expertise, organoleptic method, physic-chemical method 

 

 

  



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

754 

 

SÜD MƏHSULLARININ İSTEHSALINDA BİFİDOBAKTERİYALARIN TƏTBİQİ 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

xeyale1haciyeva97@gmail.com 

 

XÜLASƏ 

 

Süd sənayesinin formalaşması MDB məkanında və respublikamızda əsasən keçmiş SSRİ 

sənayesinin tərkibində müxtəlif illərdə müxtəlif səviyyələrdə baş vermişdir. Bütövlükdə 1990-cı 

ildən bəri bütün təsərrüfat sahələrində süd isethsalı 55,7 milyon ton təşkil etmişdir. Bununla belə, 

bazar iqtisadiyyatına keçid, ölkəmizin müstəqillik əldə etdiyi son 10 ildə bu sahəyə də öz təsirini 

müxtəlif səviyyələrdə göstərmişdir. Bu, ilk növbədə özəl sektorun tədricən formalaşması, ictimai 

mülkiyyətə daxil olunan təsərrüfat sahələrinin tamamilə aradan çıxması ilə əlaqədar olmuşdur. 

Bunun nəticəsi olaraq, sənaye emalı üçün daxil olan südün miqdarı azalmışdır. Bütün bunların 

nəticəsi kimi təbii süd məhsulları istehsalı da hesablamalara görə təxminən 26% azalmışdır. 2000-ci 

ildən isə istər MDB məkanında, istərsə də Azərbaycanda bu azalma dayanmış, süd məhsullarının 

istehsal həcmi tədricən artmağa doğru istiqamətlənmişdir 

Açar sözlər: bifilakt, bifidobakteriyalar, süd, uşaq, qida 

 

Giriş. Ekoloji dəyişikliklər şəraitində, demək olar ki, bütün dünyada təyinatlı qida 

məhsullarının istehlakına olan ehtiyac armışdır. İnsan qidalanmasında bu istiqamət funksional 

qidalanma adlanır. Bu zaman müxtəlif qida maddələri ilə sosial və iqtisadi səbəblərdən kəskinləşən 

bəzi xəstəliklər arasında müəyyən edilmiş əlaqəni nəzərə almaq lazımdır: 

- qida liflərinin çatışmazlığı və mədə-bağırsaq xəstəlikləri və ürək-damar sistemi; 

- lakto- və bifidobakteriyaların çatışmazlığı və mədə-bağırsaq sisteminin mikrobiosenozunun 

pozulması. 

Elmi - texniki ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, əhali arasında xəstəliklərin artması və onun 

növünü nəzərə alaraq probiotik xüsusiyyətlərə malik qida məhsullarının işlənib hazırlanması üzrə 

tədqiqatlar aktual hesab edilır. Müəyyən edilmişdir ki, orqanizmə və ya müəyyən orqanlarına 

tənzimləyici təsir göstərən probiyotik xüsusiyyətlərə malik qidaların insanlar tərəfindən sistematik 

istehlakı dərman maddələri tətbiq etmədən ona bərpaedici təsir göstərir. 

Süd məhsullarının istehsalında istifadə olunan əsas mikroorqanizm qruplarına süd turşusu, 

propion turşusu bakteriyaları, bifidobakteriyalar, sirkə turşusu bakteriyaları, mayalar daxildir. 

Bifidobakteriyalar sağlam insanın və istiqanlı heyvanların bağırsaq mikroflorasının məcburi 

və üstünlük təşkil edən hissəsidir. O, bağırsaqda olan patogen, şərti patogen və arzuolunmaz 

mikroorqanizmlərə qarşı antaqonist aktivlik göstərir. 

Hal-hazırda, Actinomycetaceae ailəsinə aid olan Bifidobacterium cinsinə birləşdirilmiş 24 

növ bifidobakteriya (Latın dilindən bifidus - ikiyə ayrılmış) müəyyən edilmişdir. 

Bifidobakteriyaların ən çox öyrənilən növləri bunlardır: B. bifidum, B. adolescentis, B. 

breve, B. longum, B. infantis, B. pseudolongum, B. thermophilum və s. Tip növü- B.bifidumdur. 

Bifidobakteriyalar hemoorqanotrof olub, saxarozanı, qalaktozanı, fruktozanı, maltozanı, 

melibiozanı, rafinozanı, laktozanı və s. qıcqırdaraq əsasən sirkə və süd turşularının 3: 2 molyar 

nisbətində əmələ gətirirlər. Həmçinin onlar qarışqa və kəhraba turşularının və etanolun qarışığını da 

əmələ gətirirlər. Bifidobakteriyalar katalaza istehsal etmir, indol və hidrogen sulfid əmələ gətirmir, 

nitratları bərpa etmir, jelatini durulaşdırmırlar. Onlar fenol istehsal etmir, arginindən ammonyak 

əmələ gətirmirlər. Bifidobakteriyalar lakmuslu süddə inkişaf etdikdə, onun qismən və ya tamamilə 

bərpa olunmasına səbəb olurlar. Bu mikroorqanizmlər hidroliz olunmuş südün 2%-li xörək duzu 

məhlulu, 20 % öd, fenolun 1: 250 qatılığı ilə olan şorabada inkişaf edə bilirlər. Sitratları 

bifidobakteriyalar enerji mənbəyi kimi istifadə etmirlər. 

Bifidobakteriyalar bağırsaq mikroflorasının normallaşmasına kömək etdiyindən kiçik yaşlı uşaqlar 
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üçün turş süd məhsulları və insanlar və heyvanlar üçün probiotiklər istehsalında istifadə olunur. 

Onlar azot mənbəyi kimi ammonyakdan istifadə edərək B qrupu vitaminlərini (B1, B2, B6, fol 

turşusu), K vitamin, həmçinin əvəzolunmayan amin turşularını sintez etdikləri üçün məhsula pəhriz 

və müalicəvi xüsusiyyətlər verirlər. Bu mikroorqanizmlər azot mübadiləsi zamanı bağırsaq 

mikroflorasının bəzi nümayəndələri tərəfindən əmələ gələn kanserogen maddələri məhv edir və 

beləliklə "ikinci qaraciyər" rolunu oynayırlar. 

Bifidoflora insanların sağlamlığını optimal səviyyədə saxlayaraq onların həyatında mühüm rol 

oynayır. O, bağırsaqda üstünlük təşkil edən mikrofloradır. Yaşlı insanın yoğun bağırsağının 1 q-da 

bir neçə milyard bifidobakteriya hüceyrəsi vardır. 

Bifidobakteriyalarla zənginləşdirilmiş məhsullar yüksək pəhriz xüsusiyyətləri ilə xarakterizə 

olunur, çünki tərkibində bir sıra bioloji aktiv birləşmələr var: sərbəst amin turşuları, uçucu yağ 

turşuları, fermentlər, antibiotik maddələr, mikro və makroelementlər. 

Hal-hazırda, bifido məhsulları şərti olaraq üç qrupa bölürlər: 

Birinci qrupa, xüsusi mühitdə yetişdirilən canlı bifidobakteriya hüceyrələri yeridilən 

məhsullar daxildir. Bu mikroorqanizmlərin məhsulda çoxalması nəzərdə tutulmur.İkinci qrupa 

bifidobakteriyaların saf və ya qarışıq kulturaları ilə fermentləşdirilmiş məhsullar daxildir, onların 

böyüməsinin aktivləşdirilməsi südün müxtəlif təbiətli bifidogen amillərlə zənginləşdirilməsi yolu ilə 

həyata keçirilir.Bifidobakteriya məhsullarının üçüncü qrupuna, əksər hallarda bifidobakteriyaların 

və süd turşusu mikroorqanizmlərinin birgə kulturaları tərəfindən fermentləşdirilmiş qarışıq 

fermentasiya məhsulları daxildir. 

Bifidobakteriyalar olan məhsulların çeşidi kifayət qədər genişdir. Bunlara mayalanmış südlü 

içkilər (“Bifidin”, “Bifilakt”, yoqurt, kefir, qatıq), kəsmik, tez yetişən pendir, yağ, kərə yağı 

kremləri, milli məhsullar, uşaqlar üçün quru süd məhsulları və s. aiddir. 

Turş süd məhsullarında kifayət miqdarda asanlıqla həzm olunan əzəvolunmayan amin 

turşuları vardır. Antibiotiklərin tibbdə geniş tətbiqi ilə əlaqədar olaraq, tərkibində asidofil çubuqlar 

və bifidobakteriyalar olan məhsulların rolu artmışdır. Onların istifadəsi antibiotiklər tərəfindən 

zəifləyən bağırsaq mikroflorasını bərpa etməyə imkan verir. 

“Bifidin” turş süd içkisinin istehsalı üçün texnoloji sxem yağsız südün və ya ayranın mezofil 

südturşu streptokokkların və Bifidobacterium adolescentisin bifidobakteriyalar 1:4 nisbətində təmiz 

kulturaları ilə mayalanmasını nəzərdə tutur. İçki əhalinin bütün yaş qruplarının pəhriz və müalicəvi 

qidalanması üçün nəzərdə tutulub. 

Uşaqların həyatının ilk ilində, üç yaşına qədər və məktəbəqədər yaşda olan uşaqların 

bəslənməsində, mühüm yer xüsusi seçilmiş südturşu bakteriyalarının ştammları və 

bifidabakteriyalarla mayalanmış turş süd məhsullarına əhəmiyyətli yer verilir. 

“Bifilakt” süd içkisinin hazırlanması üçün bifidobakteriyaların ştamları və Lbm. plantarum 

istifadə olunur. Onun texnologiyası bifidobakteriyaların 22 saat ərzində 370C-də süddə 

becərilməsini və laktobakteriya mayalarının sonrakı tətbiqini nəzərdə tutur. Birgə mayalanma 16 

saat ərzində aparılır. Bifilaktın turşuluğu 800 T-dir, 1 ml-də ümumi canlı hüceyrələrin sayı 10-a 

bərabərdir. “Bifilakt” istehsalında maya kimi qaraciyər və ya hidrolizatsüd mühitində yetişdirilmiş 

maye bifidobakteriyalardan və süd- maya mühitində yetişdirilən Lbm.plantarum kulturasından 

istifadə edilir. “Bifilakt” yüksək bioloji dəyərə malik olub, uşaq qidası və müalicəvi qidalanma üçün 

tövsiyə olunur. 

Ənənəvi üsulla kəsmik istehsalında mezofil streptokokklardan və bifidobakteriyalardan ibarət 

mayalardan istifadə etdikdə, hazır məhsulda və onun saxlanması zamanı stafilokokkların miqdarı 

azalır. Stafilokokkların inkişafına mənfi təsir bifidobakteriyaların əmələ gətirdiyi, antibiotik 

maddələrinin birbaşa təsiri, həmçinin sirkə və süd turşularının, karboksil birləşmələrinin olması ilə 

şərtlənir. 

Yumşaq pendirlər yetişmə mərhələsini keçmir və yüksək bioloji dəyəri və müalicəvi - 

profilaktiki təsiri ilə səciyyələnirlər. Bu çür pendirlərin mayalarının tərkibində bağırsaq 

mikroflorasının təbii mikroorqanizmləri (südturşusu bakteriyaları və bifidobakteriyalar) istifadə 

olunur. Hazır məhsulda kifayət qədər böyük miqdarda bifidobakteriyalar olur. 
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Kərə yağına bifidobakteriya kulturu əlavə edildikdə (1 q-da 105-106 hüceyrəyə qədər), kərə 

yağının keyfiyyəti nəzarət nümunə ilə müqayisədə 3-4 bal artır. Bifidobakteriyaların olması yağın 

xarab olmasını, oksidləşmə və hidrolitik prosesləri zəiflədir və onun yüksək keyfiyyətini qorumağa 

imkan verir. Bifidobakteriyaların inkişafı ilə yağda oksidləşmə-reduksiya prosesləri zəifləyir. 

İnsan bağırsağında üstünlük təşkil edən bifidobakteriyaların əsas növləri olan B.bifidum, B. 

longum, B. adolescentis, B. breve, B. infantis istehsalat ştammları kimi uşaqlar üçün süd 

məhsllarının istehsalında tətbiq olunur. Buna misal olaraq universal müalicəvi və profilaktik 

məhsulu kimi “Bifilife” göstərmək olar. 

Nəticə. Süd məhsullarının tərkibində orqanizm üçün vacib olan çoxlu miqdarda kalsium və 

fosfor mikroelementləri var ki, bu da insanın dişləri və sümükləri tərkibinə daxildir. Bundan əlavə, 

kalsium insanın ürək əzələsinin, gözlərin, sinir sisteminin sağlamlığında böyük rol oynayır. Digər 

süd məhsulları ilə müqayisədə, kalsium daha çox miqdarda bərk pendirlərin tərkibində olur. Süd 

məhsullarının, bəlkə də, ən əsas dəyəri ondan ibarətdir ki, onlar bağırsaq mikroflorasını 

yaxşılaşdırırlar. Pis ekologiya, stresslər, antibiotik və s. dərmanlarının tez-tez qəbul edilməsi, 

düzgün olmayan qidalanma bağırsaqların mikroflorasına güclü zərbə vurur. Nəticədə, orada 

“yaşayan” xeyirli mikroorqanizmlərin sayı kəskin surətdə azalır və əksinə zərərli 

mikroorqanizmlərin sayı artır. Bu balans pozulduqda disbakterioz inkişaf edir, nəticədə isə insanın 

immun sistemi zəifləyir. İmmun sistemin zəiflənməsi isə orqanizmdə müxtəlif xəstəliklərin və 

pozğunluqların əmələ gəlməsinə yol açır. Yaxın zamanlarda bifidobakteriyalarla zənginləşdirilmiş 

süd məhsulları istehsal etməyə başladılar. Bifidobakteriyalar insan orqanizmi üçün çox faydalıdır. 

Onlar disbakteriozu müalicə edir, zəhərli maddələri neytrallaşdırır, B qruppasına aid olan 

vitaminləri (o cümlədən, fol turşusunu) istehsal edir. Lakin bifidobakteriyalar çox zəifdilər və tez 

məhv olurlar. Məhz bu səbəbdən tərkibində bifidobakteriyaları olan süd məhsullarının saxlanma 

müddəti qısa olur. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БИФИДОБАКТЕРИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Становление молочной отрасли в СНГ и в нашей республике в разные годы 

происходило на разных уровнях, в основном в рамках отрасли бывшего СССР. В целом 

производство молока во всех отраслях с 1990 года составило 55,7 млн тонн. Однако переход 

к рыночной экономике оказал влияние на эту сферу на разных уровнях за последние 10 лет 

независимости нашей страны. В первую очередь это было связано с постепенным 

формированием частного сектора и полным исчезновением государственного сектора. В 

результате количество молока, поступающего на промышленную переработку, уменьшилось. 

В результате производство натуральных молочных продуктов, по оценкам, сократилось 

примерно на 26%. С 2000 года как в СНГ, так и в Азербайджане этот спад прекратился, и 

объем производства молочной продукции постепенно увеличивался. 

Ключевые слова: бифилакт, бифидобактерии, молоко, детское питание 
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SUMMARY 

 

APPLICATION OF BIFIDOBACTERIA IN THE PRODUCTION OF 

DAIRY PRODUCTS 

 

The formation of the dairy industry in the CIS and in our republic took place at different 

levels in different years, mainly as part of the industry of the former USSR. In general, milk 

production in all sectors since 1990 amounted to 55.7 million tons. However, the transition to a 

market economy has had an impact on this area at various levels in the last 10 years of our country's 

independence. This was primarily due to the gradual formation of the private sector, the complete 

elimination of economic sectors included in public property. As a result, the amount of milk 

entering for industrial processing has decreased. As a result, the production of natural dairy 

products is estimated to have decreased by about 26%. Since 2000, both in the CIS and in 

Azerbaijan, this decline has stopped, and the production of dairy products has been gradually 

increasing. 

Keywords: bifilact, bifidobacteria, milk, baby, food 
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СОЯ – ИСТОЧНИК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Гейдарова Джамиля Джамиль кызы 
Азербайджанский Государственный Экономический Университет  

jamila.heydarova@gmail.com 

Для увеличения объемов производства мясных изделий, сохранения и стабилизации 

качества продукта наряду с основным сырьем применяют различные белковые добавки 

растительного происхождения, по своим свойствам приближающиеся к мышечным белкам. 

[Меренкова, 2014, 3]  

Соя – уникальное растение с высоким содержанием биологически активного и 

высокопитательного белка. Цельные зерна соевых бобов отличаются значительным 

содержанием высоко-качественного белка, жиров, углеводов, клетчатки, полиненасыщенных 

жирных кислот, минеральных веществ и витаминов групп B, D, E. Кроме того, в состав 

бобов входят биологически активные вещества: фитостеролы, флаваноиды, сапонины. 

Соевые продукты обладают важными лечебно-профилактическими свойствами, они 

оказывают противоопухолевое, антисклеротическое воздействие на организм человека, 

стимулируют работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина в крови, 

содержат мало калорий, рекомендованы людям, больным диабетом. Благодаря этим 

свойствам продукты переработки сои широко используются в технологии специальных 

продуктов для диетического и профилактического питания. [Ковалев,  2001, 2]   

Соевые белки отличаются наиболее высокой среди растительных источников 

биологической ценностью. Полноценность аминокислотного состава белков сои сопоставима 

с их содержанием в белках мышечной ткани. Это качество соевых белков позволяет 

оперативно решать актуальную проблему улучшения белкового питания населения страны. 

[Ковалев, 2012, 2] 

На сегодняшний день при производстве мясных продуктов широко используют соевую 

муку, концентраты, изоляты, соевое молоко, текстурированный соевый белок. При 

переработке питательная ценность и химическая структура белка сои не изменяется, а 

изменяется лишь физическая форма. 

В современных технологиях используют различные виды модифицированных соевых 

белков с высокими функциональными свойствами. После экстракции масла из соевых бобов 

получают обезжиренные хлопья с содержанием белка 52–55 %. Обезжиренные хлопья 

являются основным сырьем, из которого получают соевую муку, крупу, концентраты, 

изоляты и текстурированные формы. Текстурированные белковые продукты приготавливают 

из белкового сырья, с приданием ему структурной однородности и определенной структуры, 

которая в технологическом процессе подвергается гидратации. В зависимости от назначения 

вырабатывают текстурированные продукты различной грануляции: крупнозернистые, 

среднезернистые и мелко-зернистые. Соевые текстураты применяют в мясной индустрии в 

основном в качестве наполнителей. [Рогов, 1994, 4] 

Белковые препараты, применяемые в мясной индустрии, должны обладать высокой 

степенью растворимости в водной фазе, гелеобразующими и эмульгирующими свойствами. 

Для получения стабильной структуры фарша колбасных изделий необходимо, чтобы в 

системе присутствовало достаточное количество стабилизирующих веществ. Особенно это 

актуально при использовании мясного сырья пониженного качества (мороженного, после 

длительного хранения, с высоким содержанием соединительной ткани и жира). 

Изолированные, текстурированные соевые белки используют в технологии мясопродуктов 

для замены дорогостоящего миофибриллярного белка, для производства колбасных изделий 

из низкосортного мяса. [Биология, 2016,1 2] 

В настоящее время рынок мясных изделий перенасыщен. Выжить в жестокой 

конкурентной среде могут лишь те производители, которые выпускают продукцию 

стабильного качества с уникальными органолептическими характеристиками. На 
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потребительские свойства мясопродуктов влияет большое количество факторов: качество 

исходного сырья, соответствие параметров технологического процесса, соблюдение условий 

транспортирования и хранения.  

Ключевые слова: соя, мясные изделия, соевые белки, белковые препараты  
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XÜLASƏ 

SOYA- ZÜLALLI MƏHSULLARIN İSTEHSALI ÜÇÜN XAMMAL MƏNBƏYİDİR 

 

Hazırda bazarda ət məhsulları həddən artıq boldur. Yalnız bənzərsiz orqanoleptik 

xüsusiyyətlərə sahib sabit keyfiyyətli məhsullar istehsal edənlər, sərt rəqabət şəraitində yaşaya 

bilərlər. Ət məhsullarının istehlak xüsusiyyətlərinə çox sayda amil təsir göstərir: xammalın 

keyfiyyəti, texnoloji prosesin parametrlərinə uyğunluq, daşınma və saxlama şərtlərinə nəzarət. 

Açar sözlər: soya, ət məhsulları, soya proteinləri, protein preparatları 

 

 

SUMMARY. 

SOY IS A SOURCE OF RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF PROTEIN 

PRODUCTS 

 

The meat market is currently oversaturated. Only those manufacturers who produce products 

of stable quality with unique organoleptic characteristics can survive in a fierce competitive 

environment. The consumer properties of meat products are influenced by a large number of 

factors: the quality of raw materials, compliance with the parameters of the technological process, 

compliance with the conditions of transportation and storage. 

Key word: soybean, meat products, soy proteins, protein preparations 
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NOXUD BİTKİSİNİN (CICER ARIETINUM L.) BƏZİ TEXNOLOJİ 

GÖSTƏRICİLƏRİNİN ANALİZİ 

 
Salmanova Məhbubə,  

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 
salmanovamahbuba@gmail.com 

 
 

Respublikamızda paxlalı bitkilərin çoxlu növ və növmüxtəlifliklərinə rast gəlinir. Müxtəlif 

kolleksiya nümunələri arasında ən perspektivli ərzaq bitkisi kimi noxudun yüksək kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəricilərinə malik, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı, intensiv tipli sortlarının 

yaradılması ərzaq təhlükəsizliyi baxımından çox əhəmiyyətlidir (1). 

Aparılan tədqiqatda İCARDA-dan introduksiya olunmuş 66 noxud nümunəsindən istifadə 

olunmuşdur. Standart olaraq Nərmin sortu götürülmüş və bu sortla bərabər noxud nümunələrində 

kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri müqayisəli öyrənilmişdir. Tarla təcrübələri qışqabağı noyabr 

ayının ortalarında (18-də) qoyulmuş, bitkilərə vegetasiya dövründə lazımi aqrotexniki qulluq 

göstərilmiş, nümunələr üzərində fenoloji müşahidələr aparılaraq inkişaf fazaları qeydə alınmışdır.  

Nümunələrin biokimyəvi və texnoloji analizləri KTN-nin ETƏİ-da “Dənin keyfiyyəti” 

labaratoriyasında aparılmış, 34 nümunədə ümumi zülalın, yağın təyini, toxumun su udma 

qabiliyyəti, qabığın ləpəyə nisbəti, bişmə müddəti öyrənilmisdir (2).  

Qabığının qalınlığına görə ən qalın genotiplər Flip11-11c (9%), Flip11-66c (7%), Flip11-138c 

( 8%), St Nərmin (8%)- dir. Flip11-11c qabığının qalınlığına görə standart Nərmin sortuna nisbətən 

yüksək olmuşdur. Bişmə müddətinə görə standart Nərmin sortu (73 dəq) və İCARDA-nın standartı 

olan ILC-482c nümunəsi (83 dəq) olmaqla tədqiq olunan nümunələrdən tez bişmişlər. Tədqiqatda 

müəyyən olunmuşdur ki, nazik qabıqlılar az, qalın qabıqlı formalar isə gec bişmə müddətinə 

malikdirlər. Ən yüksək bişmə müddəti Flip11-66c (2s.28 dəq), ən aşağı bismə müddəti isə Flip 11-

167c (2s.06 dəq) olmuşdur, bu da standart nümunələrdən yüksəkdir. Su udma qabiliyyəti (99%-

90%) arasında dəyişmişdir. Standart Nərmin sortu (96%) göstərişə malikdir. Qabığın ləpəyə nisbəti 

ilə su udma qabiliyyəti arasındakı asılılığa baxdıqda müəyyən edilmişdir ki, qalın qabıqlı formalar 

daha çox, nazik qabıqlılar isə az su udmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Beləliklə, ilkin tədqiqatdan 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, noxud nümunələrinin texnoloji göstəriciləri, dənin qabığı, su udma və 

bişmə qabiliyyəti arasında əlaqələr mövcuddur. 

Açar sözlər: noxud, su udma qabiliyyəti, kəmiyyət, məhsuldarlıq, fenoloji müşahidə. 
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KOLBASA MƏHSULLARININ ÇEŞİDİ VƏ ONUN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
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 lamiyaliyeva0@gmail.com : 055 601- 50- 68 

 

 Kolbasa məmulatı  istehsalında  istifadə olunan ət qiyməsinə  duz ,yağ , ədviyyat və digər 

inqredientlər əlavə etməklə, örtüklü və örtüksüz olmaqla istilik emalı, həmçinin fermentasiya 

prosesi nəticəsində hazırlanan ət məhsuluna kolbasa məmulatı deyilir.Kolbasa məmulatının istehsalı 

zamanı istifadə olunan ət qiyməsi mal, qoyun, donuz ətindən və digər heyvanların ətindən əldə 

edilir.Digər heyvanların ətinə misal olaraq, at, maral, dovşan və ev quşlarının ətini misal göstərmək 

olar. 

 Kolbasa məmulatı xammalından, keyfiyyətindən, istehsal texnologiyasından, habelə kolbasa 

batonlarının  spesifik zahiri və kəsik hissədəki görünüşündən asılı olaraq dəyişirlər.Kolbasa 

məmulatları aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 

 Kolbasa məhsulları görünüşünə görə -  bişmiş,qiymələnmiş,yarımhislənmiş, hislənmiş, 

çiyhislənmiş, bişirilib hislənmiş, pəhriz kolbasaları, içalat kolbasaları,qankolbasaları, zelslər, 

ətçörəkləri, paştetlər, qan kolbasaları və başqa kolbasalar olmaqla fərqlənirlər. 

 Bişmiş kolbasalar sosiska və sardelkalarla birlikdə istehsal olunan bütün kolbasa məmulatının 

70%-dən çoxunu təşkil edir.Bu kolbasaların tərkibində 1.8-3.5%-ə qədər xörək duzu və 53-75%-ə 

qədər su vardır. 

 Qiymələnmiş kolbasalar yüksək keyfiyyətli dana və donuz ətindən hazırlanır, qiyməyə 

xırdalanmış donuz piyi və dil, süd və yumurta qatılır. Bişmiş kolbasalardan fərqi ondadır ki, bunlar 

qızardılmadan bişirilir.Bu kolbasalar yüksək qidalılıq və enerjivermə qalibiyyətinə malikdir. 

 Yarım hislənmiş kolbasaların tərkibində 30-40% yağ, 35-60% su və 2,5-4,5%  və.s xörək duzu 

vardır. Bu kolbasalara zərif və plastik konsistensiya vermək məqsədilə qiyməyə lazimi qədər 

donuzun yağlı döş əti əlavə edilir. Hislənmiş kolbasaların bişirilib hislən- mişləri əvvəlcə bişirilir, 

hisə verilir və qurudulur; çiy hislənmiş kolbasalar isə hisə verilir və qurudulur. 

 Pəhriz kolbasaların istehsalında yüksək keyfiyyətə malik cavan dana ətindən, kərə yağından, süd 

və qaymaqdan istifadə edilir.Bu növ kolbasalar şəkərli diabet xəstələri üçün hazırlanılır.Pəhriz 

kolbasalarında şəkər əvəzinə sorbit və ksilit əlavə edilir. 

 İçalat kolbasaları bağırsaqlarda, qaraciyər və digər subməhsullarından, həmçinin müxtəlif  ət və 

piylərdən, süd və yumurta əlavə edilməklə hazırlanır.Tərkibində 48-70% su və 2,2-2,5% xörək duzu 

olur.Bu kolbasaların qiyməsi bircinsli və yaxud konsistensiyalı olur. 

 Paşletlərin hazırlanması üçün istifadə olunan xammallar içalat kolbasaların istehsalı zamanı 

istifadə edilən xammalarla eynidir.Paştetlərin rəngi müxtəlif çalarlı bozumtul, qoxusu ətirlidir.Bu 

növ kolbasaların tərkibində 50-60%-ə qədər su və 18-2.2%-ə qədər xörək duzu olur. 

 Zelsləri hazırlamaq üçün aşağı sort mal ətindən, donuzun yanaq və kəllə ətindən istifadə 

edilir.Tərkibində 55-75%-ə qədər su və 2.5-4%-ə qədər su vardır. 

 Qan kolbasa məmulatları istehsalaı zamanı 15-50%-ə qədər yeyinti qanı əlavə edilir.İstehsal 

prosesi zamanı istifadə olunan bu qan fibrinlərdən azad edilmiş qan hesab edilir. Qan kolbasaları  

keyfiyyətindən asılı olaraq əla, 1-ci, 2-ci və 3-cü əmtəə sortuna ayrılır. 

 Kolbasa məhsullarının istehsalı zamanı istifadə olunan xammal keyfiyyətinə görə əla növ, 1– ci, 

2– ci, 3– cü sortlara bölünürlər.Əla növ kolbasalara delikates, servelat, rus, qırmızı, 

qaraciyərdəniçalat, yumurtalıiçalat və başqalarını misal göstərmək olar.1-ci növ kolbasalara isə 

qoyun əti, həvəskar, sifariş, ağ zels, Rostov və Ukrayna sortlarını misal çəkmək olar.2-ci və 3-cü 

sort kolbasalara isə boz zelsi, mal ətizelsi, assortizelsi, piylə içalatı misal çəkmək olar. 

 Kolbasa məhsulları örtüyün növünə görə təbii örtükdən hazırlanan, süni örtüklü və örtüksüz 

kolbasalara bölünürlər.Təbii örtükdən hazırlanan kolbasalar digər örtük növlərinə görə nisbətən 

daha yüksək enerji vermə qabiliyyətinə və yüksək qidalılıq dəyərinə malikdir. 
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 Kolbasa məhsullarında istifadə edilən, əsas xammallardan biri hesab edilən qiymənin görünüşünə 

görə-qiymə bircinsli struktura malik ola bilər, şpiktikələri əlavəsiylə, dil, irixırdalanmış əzələ və piy 

toxumalı kolbasalar ola bilər. 

 Kolbasa məmulatının istehsalı zamanı qida dəyəri ilkin xammalın dəyərindən və əksərən ətdən 

başqa həmçinin  digər məhsulların dəyərindən asılıdır, bu onunla izah edilir ki, kolbasa 

məmulatlarının istehsalı prosesində qida üçün daha az yararlı hesab edilən toxumalar  istehsalat 

prosesindən uzaqlaşdırılır.Kolbasa məhsullarının yüksək qida dəyərinə malik olması onun 

tərkibindəki donuz piyinin olması izah edilir.Belə ki, donuz piyinin tərkibində insan orqanizminin 

tələb etdiyinə əhəmiyyətli zülallar və ekstraktiv maddələr mövcuddur.Bundan əlavə olaraq, donuz 

piyi aşağı ərimə dərəcəsinə malikdir.Süd, kərə yağı və yumurtanın əlavə edilməsi yalnız məmulatın 

qida dəyərini artırmır, həm də onun keyfiyyətini yaxşılaşdırır. 

 Digər ət məhsulları kimi kolbasa məmulatları da zülalın əsas mənbəyi hesabe dilir, ona görə də 

istehsal edilən kolbasaların qida dəyəri zülalların ümumi miqdarı ilə yanaşı, insan orqanizmində 

həll olan tam dəyərli zülalların da miqdarı da müəyyən edilir.İstehsalat zamanı isə istifadə olunan 

piyin miqdarı isə kolbasanın keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olaraq istifadə edilməlidir.Belə ki, 

həddindən artıq piydən istifadə edilməsi məhsulun keyfiyyətinin aşağı düşməsinə təsir edir.Bundan 

əlavə olaraq, piydən çox istifadə edilməsi məhsulun həzm olunma prosesini də çətinləşdirir.Kolbasa 

reseptlərinin tərtib edilməsi zamanı əvəz olunmayan yağ turşularından, mikro və 

makroelementlərindən, həmçinin bir sıra vitaminlərdən istifadə edilir.Bu maddələrdən istifadə 

zamanı insan orqanizminin həzmetmə qabiliyyəti də nəzərə alınmalıdır. 

 Kolbasaların istehsalında bitki zülallarından istifadə edilir.Bu zülallar heyvani zülallarla 

birləşərək, bioloji aktivlik yaradır, hüceyrə daxili sintez prosesində insan orqanizmi üçün vacib 

hesab edilən aminturşuların tam dəyərliliyini və yüksək mənimsəmə dərəcəsini təmin edir. 

 Beləliklə, kolbasa məhsulları istehsal edilərkən, verilmiş kimyəvi tərkibə, zülal, yağ, nəmlik və 

digər maddələr, həmçinin xammal miqdarına riayət etməklə bərabər, optimal istehsal texnologiyası 

seçilməlidir. 

Açar sözlər: bişmiş kolbasa, qiymələnmiş kolbasa, yarım hislənmiş kolbasa, içalat kolbasa, qan 

kolbasa 
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SUMMARY 

 

SELECTION OF SAUSAGE PRODUCTS AND ITS CHARACTERISTICS 

 

According to the quality of raw materials used in the production of sausages, they are divided 

into excellent grades, 1st, 2nd, 3rd grades. Examples of sausages are mutton, amateur, order, white 

zels, Rostov and Ukrainian varieties. Examples of 2nd and 3rd grade sausages are gray zelsi, beef 

etizelsie, assortizelsi, fat intestines. 
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Sausage products are divided into natural and uncoated sausages, depending on the type of 

coating. Sausages made from natural coating have a higher energy transfer capacity and higher 

nutritional value than other types of coating. 

Key words: cooked sausage, minced sausage, half-smoked sausage, entrails sausage, blood 

sausage 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ВЫБОР КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

По качеству сырья, используемого при производстве колбас, они делятся на отличные 

сорта, 1, 2, 3 сорта.Примеры отличных видов колбас - лакомства, сервелат, русский, красный, 

печеночный, яичный и другие. Примеры колбас: баранья, любительская, заказная, белая 

зелень, ростовская и украинская разновидности.Примеры колбас 2-го и 3-го сортов - серые 

зелси, этизельси говяжьи, ассортизелси, толстые кишки. 

В зависимости от типа покрытия колбасы делятся на натуральные и немелованные 

колбасы, изготовленные из натурального покрытия, обладают более высокой способностью 

передачи энергии и более высокой питательной ценностью, чем другие типы покрытия. 

Ключевые слова: колбаса вареная, колбаса фарш, колбаса полукопченая, внутренняя 

колбаса, кровяная колбаса 
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Abstract. Environmental protection is the practice of protecting the natural environment by 

individuals, organizations, and governments. It is one of the basic prerequisites for the overall 

development of any country in the world. People nowadays obtain awareness on this serious issue 

and get eager to become a member of environmentalist community. Since the educating people 

about this issue is crucially important, educators and policy makers should take a step on 

developing environmental education units at educational institutions. Environmental education will 

allow learners to discover about human relations with the environment. Thus, the object of 

environmental education should be focused on the relationship and impact of humanity on the 

environment.  

Introduction. In 21st century, the environmental imbalance peaks and gives rise to various 

environmental problems. Some of the environmental problems are pollution, soil erosion leading to 

floods, salt deserts and sea recedes, desertification, landslides, change of river directions, extinction 

of species, and vulnerable ecosystem in place of more complex and stable ecosystems, depletion of 

natural resources, waste accumulation, deforestation, thinning of ozone layer and global warming 

[1]. For overcoming the obstacles and for better future, educators should include environmental 

education to curricula. Environmental education stresses an integrated way of structuring human 

nature, natural and physical resources [8]. The importance of environmental awareness, 

environmental sensitiveness, and environmental consciousness is indisputable for healthy human-

nature relationships [5]. The social roots of the coming global ecological crisis lie largely in the 

structures of the present awareness of society for environment and values inherent in the way they 

function. Environmental education aims to create environmentally sensible people, to provide 

individuals with the knowledge to protect the environment responsibly. This paper aims to discuss 

the concepts of environmental protection, ethics, and education.  

Method. The methodology of this conceptual research paper contains the inquiry of primary 

and secondary sources of information. Primary data of the research was collected and reviewed 

from previous research papers, evaluations, and assessments via online resources. Secondary data 

was obtained from the observations of documents, official reports, and statistics. In-depth research 

was conducted by author via applying concepts and ideas, analytical methods, conceptual 

frameworks to produce theoretical traits. Moreover, literature review was completed by author with 

the aim of organizing the ideas for practical results and for justifying the claims.  

 

Discussion 

 

Environmental Protection. Rapid migration and increase in population in the urban areas have 

led to traffic congestion, water shortages, solid waste, and air, water and noise pollution are 

common noticeable problems in almost all the urban areas. Hence, it is a necessity to inform 

individuals about environmental issues and raise ecological awareness among them in such way to 

ensure behavioral changes. The environmental status of each year is increasingly worrying: the 

forested spaces are reduced, the deserts are spreading, the agricultural soils are degraded, the degree 

of pollution is higher, and the ozone layer is thinner, the greenhouse effect is accentuated, and many 

plant and animal species are endangered [1]. It can be generalized that developed countries produce 

large amounts of waste and pollutants, they consume large amounts of energy and natural resources, 

and the impact that these countries have on the environment is highly destructive. When natural 

resources are exhausted on a large scale, and the environment is polluted, it is not only a matter of 
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Figure 1. Beliefs behind the Environmental Ethics. 

Source: Developed by the author 

Figure 2. Components of Environmental Education 

Source: Developed by the author 

local effect on plants and animals, but also the health of the people is part of this. In every corner of 

the world, people cut down forests, mineral extracts, and energy sources, eroding surface soil, 

pollute air and water, creating hazardous waste and breaking natural areas at an unprecedented pace 

in the history of life on earth. What is healthy for nature, as a rule, is also healthy for its creatures 

and every man must be responsible for the impact that his life has on the life of the planet [7]. 

Because demands arising from overpopulation and development are growing, it is becoming 

increasingly difficult for people to meet their needs and desires and it also becomes impossible to 

escape the consequences of serious environmental degradation [4]: species disappearance, 

desertification, pesticide contamination, increased health problems, poverty and even the loss of 

human life.  

 

 

 

 

Environmental Ethics. Environmental ethics is a branch of applied philosophy that studies the 

conceptual foundations of environmental values as well as more concrete issues surrounding 

societal attitudes, actions, and policies to protect and sustain biodiversity and ecological systems. 

Environmental ethics believe that humans are a part of society as other living creatures, which 

includes plants and animals [6]. Thus, it is essential for every human being respect and honor this 

and use morals and ethics when dealing with these creatures. It consists of 2 key realizations and 

integrates with them continuously (Figure 1).  

Environmental Education. Environmental education is a process aiming to improve the 

quality of life by providing people with the right “tools” they need to prevent environmental 

problems [2]. This is a process that aims to improve the quality of life by providing people with the 

right “tools” they need to solve and prevent environmental problems. Environmental education can 

help people gain the knowledge, skills, motivations, values, and commitment they need to 

efficiently manage their earth’s resources and take responsibility for maintaining environmental 

quality [9]. From my perspective, the philosophy of environmental education can be seen as a cycle 

that guides human beings and shows how to go green and it can help people learn how to think [3], 

including how to solve problems, make decisions, weigh options and align values with personal 

actions (Figure 2).  

Sustainable development. As environmental education can help people gain the knowledge, 

skills, motivations, values, and commitment they need to efficiently manage their earth’s resources 

and take responsibility for maintaining environmental quality [5]. In modern era, there has been a 

growing consensus that environmental education should be orientated around the idea of 

“sustainable development”. Sustainable development refers to the conservation, protection, and 

regeneration of resources over an indefinite period of time. There is no need to mention how radical 

our lives have changed in the last decades due to the ignorance we gave to the eco-friendly aspects. 
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On the other hand, ecological education enhances problem awareness and understanding of personal 

values by “discovering” attitudes and comprehension, helping students to evaluate and clarify their 

feelings about the environment and how it contributes to its problems [4].  

Conclusion.Environmental problems will become more serious in 21st century unless 

environmental education and awareness are provided to every segment of the society, and necessary 

measurements are taken. The perspectives offered in this paper are exploratory and meant to 

stimulate discussion of how existing approaches to environmental education might be expanded. 

However, simply raising awareness of these issues is insufficient to bring changes. Environmental 

protection level can be raised by quality education since it is a way of helping individuals to resolve 

fundamental issues relating to the current and future use of the world's resources. Environmental 

education is an important component of an effective policy framework for protecting and managing 

the environment. 

Key words: environmental education, protection, ecology, sustainability, awareness  

 

 

References 

 

1. Anton, D. K., & Shelton, D. (2011). Environmental protection and human rights. Cambridge 

University Press. 

2. Charatsari, C., & Lioutas, E. D. (2018). Environmental education in university schools. Applied 

Environmental Education and Communication, 17(2), 124–135. 

3. Hardisty, P. E. (2010). Environmental and economic sustainability (Ser. Environmental and 

ecological risk assessment). CRC Press/Taylor & Francis. 

4. Harring, N., Jagers, S. C., & Matti, S. (2020). Higher education, norm development, and 

environmental protection. Higher Education, 79(2), 291–305. https://doi.org/10.1007/s10734-

019-00410-7 

5. Harris, P. G., & Vanderheiden, S. (2011). Ethics and global environmental policy: 

cosmopolitan conceptions of climate change. Edward Elgar. 

6. Heberlein, T. A. (2012). Navigating environmental attitudes. Oxford University Press. 

7. Reynolds, H. L. (2010). Teaching environmental literacy: across campus and across the 

curriculum. Indiana University Press. 

8. Simpson, W. (2008). The green campus: meeting the challenge of environmental sustainability. 

APPA. 

 

 

XÜLASƏ 

 

Ətraf mühitin qorunması fərdi şəxslər, təşkilatlar və hökumətlər tərəfindən aparılan və ətraf 

mühitin qorunması üçün təşkil olunan prosesdir. Ətraf mühitin qorunması dünyadakı hər bir ölkə 

üçün onun ümumi inkişafında əsas şərtlərindən biridir. İndiki dövrdə insanlar bu ciddi məsələ ilə 

bağlı məlumatlanıb, ətraf mühitin qeydinə qalan cəmiyyətin üzvü olmaq niyyətindədirlər. İnsanların 

bu mövzuda maarifləndirilməsi olduqca vacib olduğundan, təhsil işçiləri və proqram direktorları 

təhsil müəssisələrində ətraf mühit təhsili haqqında bölmələrinin inkişafına dair addımlar 

atmalıdırlar. Ətraf mühit haqqında təhsil şəxslərə insanla ətraf mühit arasında olan əlaqələri 

aşkarlamağda imkan yaradacaqdır. Buna görə də, ekoloji təhsilin məqsədi bəşəriyyətin ətraf mühitə 

olan təsiri və əlaqəsinə yönəldilməlidir. 

Açar sözlər: ətraf mühit təhsili, mühafizə, ekologiya, davamlılıq, fərqindəlik 
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РЕЗЮМЕ 

 

Защита окружающей среды - это практика защиты окружающей среды отдельными 

лицами, организациями и правительствами. Это одна из основных предпосылок общего 

развития любой страны мира. В наши дни люди осознают эту серьезную проблему и 

стремятся стать членами экологического сообщества. Поскольку просвещение людей по 

этому вопросу имеет решающее значение, преподаватели и политики должны предпринять 

шаги по созданию подразделений экологического просвещения в образовательных 

учреждениях. Экологическое образование позволит учащимся узнать об отношениях 

человека с окружающей средой. Объект экологического образования должен быть 

ориентирован на взаимоотношения и влияние человечества на окружающую среду. 

Ключевые слова: экологическое образование, защита, экология, устойчивость, 

осведомленность 
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XÜLASƏ 

 

Ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinin gərginləşməsi, insan – təbiət münasibətlərinə yeni baxışlar 

tələb edir. Ekoloji problemlər kompleks xarakter daşıyır və buna görə də bu həlli vacib məsələnin 

həyata keçirilməsi nəinki ekoloqlar tərəfindən, həmçinin ictimaiyyətin böyük bir kütləsi,o cümlədən 

müəllimlər tərəfindən həyata keçirilməldir. Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında əsas 

vasitələrdən biri məqsədyönlü ekoloji təhsildir. 

Açar sözlər: ekoloji problemlər, təbii mühit,ekoloji tədqiqat, ekoloji mədəniyyət, təbiəti 

mühafizə, ekoloji təhsil. 

 

Giriş. Dünya əhalisinin sayının artması, insanın tələbatının genişlənməsi, Yer sərvətlərinin 

istifadəsinin durmadan çoxalması, energetika, sənaye, kənd təsərrüfatı və dünya landşaftlarının 

antropogen dəyişməsi, eləcə də digər amillər ətraf mühitlə bəşəriyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin 

güclənməsinə və insanı əhatə edən mühitə antropogen yükün (təzyiqin) artmasına səbəb olub. Ətraf 

mühit insanın həyat şəraitinə, səhhətinə təsir edən amillərin toplusudur. Artıq insanlar təbiətə olan 

münasibətlərini dəyişməyəcəkləri, onun ehtiyatlarından səmərəsiz istifadəyə son qoymayacaqları 

təqdirdə bu prosesin onların özlərinə qarşı çevriləcəyini və arzuolunmaz nəticələrə gətirib 

çıxaracağını anlayırlar [5]. 

Təbii ki, bütün bəşəriyyəti narahat edən ekoloji problemlərə Azərbaycanda da böyük diqqət 

verilir və onların həlli üçün hərtərəfli tədbirlər görülür. Planetimizin hər yerində olduğu kimi, 

respublikamızda da mövcud olan ekoloji bumeranqın qarşısının alınması təbiətin və onun 

sərvətlərinin, bütövlükdə isə bütün bəşəriyyətin mühafizəsində həyati vacib amillərdən biridir. 

Elmi-texniki tərəqqinin sürətlə inkişaf etdiyi müasir şəraitdə ekologiyanın, təbiətin 

mühafizəsi, onun sərvətlərindən qənaətlə və səmərəli istifadə olunmaları məsələləri müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının qəbul etdiyi bir sıra rəsmi sənədlərdə öz əksini 

tapmışdır.Respublikamızın Konstitusiyasının II fəslinin 78-ci maddələrində ekoloji durumu 

qorumaq və ətraf mühitin mühafizəsinin hər bir vətəndaşın borcu olduğu göstərilmişdir [2]. 

Ekoloji problemlər Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə ümummilli liderimiz, 

müstəqil Azərbaycanımızın qurucusu Heydər Əliyevin daim nəzərində olmuşdur. Çıxışlarının 

birində Ulu öndər belə söyləmişdir:”Təbiətin ölkəmizə bəxş etdiyi zəngin sərvətlərə xüsusi qayğı ilə 

yanaşmaq, belə misilsiz xəzinələri bəşəriyyətin gələcəyi naminə qorumaq,üzərimizə düşən başlıca 

vəzifələrdəndir !” 

Həqiqətən də, ekoloji tərbiyə və ətraf mühitin dərk olunması təbiətə qayğı ilə yanaşmanın 

formalaşması prosesindən keçir. 

Hazırda ekoloji tarazlığı, onun mürəkkəb və bir-birilə sıx bağlı mexanizmlərini bilmədən, 

yəni ekoloji biliyə dərindən yiyələnmədən təbiətdən, onun ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, 

təbii mühiti həyat üçün yararlı halda saxlamağı proqnozlaşdırmaq mümkün deyildir. Bu baxımdan 

ekoloji problemlərin və ətraf mühitin qorunmasında olan çatışmazlıqların həll edilməsinə tələbat və 

maraq günü-gündən artmaqdadır. 

Metod. Təhsil və tərbiyə sistemində ekoloji təhsil və maarifləndirmə özünəməxsus yer tutur. 

Ekoloji cəhətdən savadlı insan dərk etməlidir ki, təbiət də onun özü kimi canlıdır. Təbiət güclüdür, 

ancaq bu güc tükənməz deyil. Təhsil ocaqlarında ekoloji təhsilin gücləndirilməsinin tərəfdarları 

hesab edirlər ki, uşağa kiçik yaşlarından təbiətə qayğı ilə yanaşmanı aşılamaqla biz onun 

şəxsiyyətinin formalaşmasına ciddi təkan vermiş oluruq. Başqa sözlə, yeni nəsildə vətəndaş 
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şüurunun formalaşdırılmasının əsas istiqamətlərindən biri də məhz ekoloji təhsil və tərbiyə 

olmalıdır. Ekoloji tərbiyə insanlara təbiətdən istifadə etmək işində məsuliyyət hissi aşılayır. Təbiətə 

qarşı düzgün münasibət isə lap kiçik yaşlarından insanlara tərbiyə edilməlidir. Uşaqlar hələ erkən 

yaşlarından təbiətin taleyi haqqında düşünməyi bacarmalı və ətraf mühitin qorunmasında fəal iştirak 

etməlidirlər. Təbiətə məhəbbət onun qorunması ilə bağlıdır. Təbiətin qorunması isə sağlamlığın 

mühafizəsi deməkdir. 

İndiki zamanda ekoloji tərbiyə metodikası özünün aktiv fəaliyyətini, təlim tərbiyədə öz yerini 

tutaraq mövqeyini möhkəmlətmək dövrünü yaşayır. Uşaqlarla iş zamanı yeni metodların axtarıb 

tapılması və tətbiq edilməsi onlarda ekoloji mədəniyyətin bünövrəsinin qoyulmasına gətirib çıxarır. 

Bu metodlara ekoloji oyunlarla fəaliyyəti aid etmək olar ki, bunu psixoloqlar məktəbə qədər 

yaşlarda həyata keçirməyi məsləhət görürlər. Ekoloji məzmunlu oyunlar məktəbə qədər və ibtidai 

sinif şagirdlərinin ekoloji tərbiyəsinin formalaşmasına kömək edir. Şagirdlərin təbiətin 

mühafizəsinə aid konkret fəaliyyət vərdişlərinin formalaşması böyük ekoloji tərbiyə məzmununa 

malikdir [1].  

Ekologiyanın ən böyük müasir problemi əhalidə ekoloji dünyağörüşə malik insanlar 

yetişdirməkdir. Bunun üçün ekoloji bilik, ekoloji mədəniyyət və ekoloji etika olmalıdır. Gənclərdə 

müasir tələblərə cavab verə bilən davranış vərdişlərinin formalaşmasındada ekoloji tərbiyənin 

faydası çoxdur. 

Bildiyimiz kimi,meşələr ekosistemin əsas elementi olmaqla yanaşı, təbiətin bizə bəxş etdiyi 

ən vacib sərvətidir. Bu işdə bütün şagirdlərin fəal iştirakı vacibdir. Bu məqsədlə uşaqlar bütün dərs 

ili boyu müxtəlif layihələrdə iştirak etməlidirlər. Məhz pedaqogikanın təlim üsullarından olan 

didaktik, yəni nəsihət verməklə aparılan ekoloji təlim tərbiyə işinin erkən yaşlarda həyata 

keçirilməsi, uşaqların ekoloji mədəniyyətinin formalaşmasında önəmli əhəmiyyət daşıyır. Şagirdlər 

respublikamızda metodik, elmi və kütləvi mətbuat səhifələrində ekologiya, ekoloji mədəniyyət, 

ekoloji tərbiyə məsələlərinə dair çap olunmuş materiallardan istifadə etməlidir.Bundan başqa,təbiət 

qoynuna səyahətlərin təşkil olunması və bu ekskursiyalar zamanı təbiətdə topladıqları dərman 

bitkilərindən, güllərdən herbarilər düzəltmək, heyvanları və quşları müşahidə etmək sonra uşaqların 

təbiət ünsürlərinə həsr etdikləri yaradıcılıq işinə həsr olunmuş sərgilərin təşkil olunması onların 

ətraf mühit elementləri haqqında müxtəlif biliklər formalaşmasına səbəb olacaqdır [3;4] . 

Müasir dövrdə ekologiya bir elm kimi geniş tədris edilir. Ekologiyanın tədrisinin səviyyəsi 

ölkədən və məktəbdən asılı olaraq müxtəlifdir. Bir çox ölkələrdə isə ekolgiya nəinki ayrıca bir fənn 

kimi,hətta başqa fənlərin tədrisi prosesində nəzərə alnır. Ekologiyanın digər təbiət elmləri ilə əlaqəli 

tədrisi üçün imkanlar çoxdur: bir çox bitki və heyvan növləri haqqında məlumat, onların bioloji 

xarakteristikası,ərazilər üzrə yayılmalarında rol oynayan coğrafi mühit,təbii komplekslərin 

xarakteri, yaşadıqları ərazidə ətraf mühitin kimyəvi çirklənməsinin zarərli təsiri, hər hansı təbiət 

hadisəsində, növlərin həyat tərzi və davranışlarında baş verən dəyişikliklərdə fiziki 

qanunauyğunluqların mövcudluğu ,radiasiya şüalanması ətraf mühit.  

Nəticə. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə zamanı əldə olunan biliklər, qazanılan təcrübələr 

ekoloji mədəniyyətin yaranmasına səbəb olur. Başqa sözlə, ekoloji təhsil dedikdə, ümümi ekoloji 

mədəniyyətin və məsuliyyətin formalaşmasına yönəldilmiş fasiləsiz təhsil, tərbiyə və inkişaf prosesi 

başa düşülməlidir. Ekolji təhsilə ehtiyac, insan həyatı üçün əlverişli mühitin təmin edilməsinə olan 

zərurətdən yaranmışdır. Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında əsas vasitələrdən biri məqsədyönlü 

ekoloji təhsil almaqdır.Ekoloji biliklər yaş və peşədən asılı olmayaraq, hamı üçün lazımdır. 

Çünki,ətraf mühit insanın yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi mühitdir. Təbii ki, insanın sağlam olması 

ətraf mühitin təmizliyindən asılıdır. Buna görə də,Yer planetini gələcək nəsillərə saxlamaq üçün biz 

bu gün böyüməkdə olan gənc nəsli özülü dünya mədəniyyətinin əsasları ilə qoyulan , bir-birinə 

münasibətdə həm cəmiyyət və həm də təbiətlə qarşılıqlı hörmət və tarixi ekoloji əhəmiyyət kəsb 

edən həqiqi tərbiyəsi və savadlanması ilə məşğul olmalıyıq. 
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РЕЗЮМЕ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Ухудшение экологической ситуации в окружающей среде требует новых взглядов на 

отношения человека и природы. Экологические проблемы сложны, поэтому решение этого 

важного вопроса должно осуществляться не только экологами, но и большим количеством 

людей, в том числе учителями. Одним из основных инструментов формирования 

экологической культуры является целенаправленное экологическое просвещение. 

Ключевые слова: экологические проблемы, природная среда, экологические 

исследования, экологическая культура, охрана природы, экологическое просвещение. 

 

 

 

SUMMARY 

 

MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF EKOLOGICAL 

CULTURE 

 

Aggravation of the ecological situation of the environmental are required new views on 

human-nature relations. Environmental problems have a complex character and that is why 

implementation of the solution of important issue must be realized not only by environments, but 

also by a large mass of public, including teachers. One of the main tools in the formation of 

environmental culture is purposeful ecological education. 

Keywords: ecological problems, natural environment, ecological research, ecological culture, 

protection of nature, ecological education. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QƏRB BÖLGƏSİNİN EKOTURIZM 

EHTİYATLARININ ARAŞDIRILMASI 

 
Tağıyev Mərdan Məhərrəm oğlu,  

Quliyev  Məhəmməd Rüfət oğlu,  
Azərbaycan Texnologiya Unversiteti 

merdanaztu@mail.ru 

 

Giriş. Məlum olduğu kimi, turizm dünya iqtisadiyyatında həm inkişafına, həm də gəlirgətirmə 

xüsusiyyətinə görə aparıcı yerlərdən birini tutmaqla əhalinin məşğulluğunu da təmin edir. Turizm 

potensialından səmərəli istifadə edilən regionlarda əhalinin məşğulluğu təmin olunduğundan 

insanların yaşam tərzi dəyişir, yəni onların maddi rifah halı yaxşılaşır. 

Son illərdədə dünyanın müxtəlif regionlarında baş verən münaqişələr, ictimai siyasi 

vəziyyətin sabit olmaması, iqtisadiyyatda yaranmış durğunluq və böhran,bütün dünyanı ağuşuna 

almış COVİD 19 pandemiyası turizmin inkişafına öz mənfi təsirini göstərmişdir. Belə ki, turizm 

bölgələrinə səyahətlər məhdudlaşmış, belə demək mümkün olarsa turizm bir qədər tənəzzülə 

uğramışdır. 

Onu qeyd etmək lazımdır ki, dünya turizm sənayesinin hal hazırkı mövcud infrastrukturu 

insanların istirahəti üçün geniş imkanlara malikdir. Bununla yanaşı ekologiya və ətraf mühitin 

mühafizəsində problemlər yaradır. Bildiyimiz kimi cəlbedici təbii təbiət mənzərələri, təmiz hava, 

göllər, çaylar, mineral sular, çimərliklər, meşələr, rəngarəng bitki və heyvanat aləmi bütövlükdə 

ekoloji turizmin inkişafı üçün başlıca təbii sərvətlər hesab edilir. 

Ona görə də, dünyada qeyd olunan təbii sərvətlərin istismarı zamanı təbiətə qarşı insanlar 

tərəfindən edilmiş qeyri insani müdaxilələr ətraf mühitin korlanmasının qarşısının alınmasının həlli 

məsələsini aktualaşdırmışdır. Bu gün müasir turizm sektorunun qarşısında duran mühüm aktual 

məsələlərindən biri turizm potensialından istifadə ilə yanaşı, turizmin ekologiyaya vura biləcəyi 

zərərli təsiri də aradan qaldırmaqdır. 

Tədqiqat metodu kimi sintez və analiz üsullarıından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın məqsədi. Qərb bolgəsinin ekoturizm ehtiyatlarını və ondan turizm turlarında 

istifadə mümkünlüyünü müəyyənləşdirməkdir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın əsas obyektini ekoturizm ehtiyatları təşkil edir. 

Tədqiqatın predmetini Qərb bölgəsinin ekoturizm ehtiyatlarının təhlili və turizm marşurutunun 

işlənməsi təşkil edir. 

Məlumatların toplanması və təhlili. Məlumdur ki, ekoloji turizm 1980-ci illərdən 

məşhurlaşmağa (populyarlaşmağa) başlamışdır. Ekoloji turizm anlayışını bu sahə ilə məşğul olan 

çoxsaylı alimlər müxtəlif formada izah etməyə çalışmışlar. Bu anlayışa daha dolğun aydınlıq 2002-

ci ildə Kvebekdə keçirilmiş Ümumdünya Ekoturizm Konfransında gətirilmişdir. Toplantıda turizm 

sənayesinin iqtisadi, sosial və ekoloji təsirlərində ekoturizmin davamlı inkişaf prinsiplərinin əhatə 

etdiyi məsələlər müəyyənləşdirilmiş və ekoturizmi daha geniş davamlı turizm konsepsiyasından 

fərqləndirən konkret prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir [7, 9]. Belə demək mümkünsə ekoturizm 

insanların asudə vaxtlarında dincəlməsini, istirahətini ətraf mühitə qayğısını, təbiət gözəlliklərindən 

zövq almasını və onu qorumaq mədəniyyətini özündə birləşdirən turizm növüdür. Təhlillər belə 

deməyə imkan yaradır ki, turizm sənayesi yüksək inkişaf etmiş bir sıra ölkələrdə insanlar ənənəvi 

turizm səfərlərindən imtina edib, ekoloji turizm turlarına daha çox meyil göstərirlər. 

Azərbaycanda da ekoloji turizmin inkişafı üçün geniş potensial mövcuddur. Lakin indiyə 

qədər bu potensialdan tam istifadə mümkün olmamışdır. Çünki XX əsrin1988-ci ilindən başlayaraq 

bu günümüzədək Ermənistanın respublikamıza ərazi iddiası və Qarabağ bölgəsinə təcavüzü həm 

insanlara, həm də təbiətə ciddi ziyan vurmuşdur. Ekoloji terror hesabına Azərbaycan 

iqtisadiyyatına, o cümlədən də turizminə küllü miqdarda ziyan dəymişdir. Ərazilərimizin 20 %-nin 

işğalı, həmçinin turist marağı yaradacaq ərazilərin münaqişə zonasına yaxınlığı, Azərbaycanda 

ekoloji turizmin inkişaf etdirilməsini ləngitmişdir. 2020-ci ilin sentyabrından başlamış 44 günlük 
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vətən müharibəsi torpaqlarımızın azad edilməsi ilə nəticələndiyindən artıq qeyd edə bilərik ki, 

Azərbaycanda ekoturizm özünün yeni inkişaf mərhələsinə başlayacaqdır. Çünki Azərbaycan 

ərazisində 9 milli parkın, 11 qoruq, 24 yasaqlığın mövcudluğu ekoloji turizmin inkişaf etdirilməsi 

üçün geniş imkanlar açır [8]. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi”ndə Azərbaycanın regionlarında da yaxın və gələcək dövr üçün ekoloji turizm 

potensialının tədqiqinin həyata keçirilməsi öz əksini tapdığından [1], bölgələrimizin ekotuzim 

ehtiyatlarından istifadənin istiqamətlərini müəyyənləşdirməyi daha da aktuallaşdırır.  

Bu baxımdan Azərbaycanın Qərb, yəni  Gəncə- Qazax turizm bölgəsinin ekoturizm ehtiyatları 

araşdırılmışdır. Bildiyimiz kimi, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gədəbəy, Şəmkir, Daşkəsən, Samux, 

Göygöl, Goranboy rayonları, respublika tabeliyində olan Gəncə və Naftalan şəhərləri bu turizm 

bölgəsinə daxildir [3]. Tədqiqatçıların araşdırmalarına əsaslansaq təbii coğrafi şəraitin, görməli 

yerlərin və ekskursiya obyektlərinin mövcudluğundan istifadə etməklə istənilən bölgədə turizm 

fəaliyyətinin bütün növlərini inkişaf etdirmək mümkündür. Ona görə də, landşaft müxtəlifliyi, 

əsrarəngiz gözəlliyi ilə diqqəti cəlb edən bu Qərb bölgəsi demək olar ki, Azərbaycanda təkrarsızlığı 

ilə fərqlənir. Bütün bu imkanlardan istifadə edərək bölgədə təbiət turizmini inkişaf etdirmək 

mümkündür [6]. 

Qazax rayonu ərazisində dağların, vadilərin, çayların (Kür, Ağstafaçay, Coqaz, Xramçay), 

1978-ci ildə təşkil edilmiş Qarayazı Dövlət təbiət qoruğunun mövcud olması elmi baxımından nəzər 

diqqəti cəlb edir. Qoruğun ərazisindən keçən Kür çayı yatağı və onun sahillərinin subasar yerləri və 

axmazları nadir və qiymətli bitki və heyvanat aləmi üçün əvəzsiz yaşam və bərpa olunma yeridir. 

Ona görə də, “Qırmızı kitab”a daxil edilmiş Kürqırağı tuqay meşəliklərinin nadir Qafqaz xurması, 

cır narı, meşə üzümü, maralı, ağquyruq qartalı, məzar qartalı, qara leyləyi, qızılxallı balığı və s. növ 

bitki və heyvanat aləminin müasir vəziyyəti ilə tanışlıq, bu həyatın elmi baxımdan öyrənmək 

istəyən turistlərdə turlarda iştirak etmə marağını artıra bilər. 

Bundan əlavə Qazax rayonu ərazisində qədim insanların Avey dağında, Daş Salahlı və 

Kəmərli kəndləri arasında, İncəsu çayının vadisində, Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq yamaclarında 

neandertalların məskunlaşdığı təbii mağaralar, Avey dağındakı Damcılı mağarasının yaxınlığında 

kromanyon adamlarının məskənləri təbii tarixi abidə kimi təkcə yerli turistlərin deyil, həm də xarici 

turistlərin böyük marağına səbəb ola bilər [10]. 

Ağstafa rayon ərazisində bir neçə kiçik çay və Kür çayının qolu olan Ağstafaçay, Candargöl, 

Tatlı kəndində olan Gəlaçma bulağı, Qarayazı Dövlət Qoruğunun bir hissəsi mövcuddur. Ağstafa 

rayonu ərazisində mühafizə edilən tuqay meşələrində Qafqaz maralı, turacı, qırqovulu və digər 

nadir heyvan və quş növləri qorunub saxlanılır və sayı artırılır.  

Qazax və Ağstafa rayonlarının oxşar təbiəti, zəngin flora və faunası bu yerlərdə ekoturizmin 

inkişafına əlverişli şərait yaradır. 

Tovuz rayonunun ərazisindəki antik dövrə aid “Torpaqqala” qədim yaşayış məntəqəsi, 

eramızdan əvvəl VI minilliyə aid “Göytəpə” yaşayış məskəni, Kür, Axınca, Tovuz, Zəyəm 

çaylarının bu ərazidən keçməsi, dağ yamaclarındakı çoxlu meşələr, təbii bulaqlar, zəngin bitki və 

heyvanat aləmi (canavar, tülkü, dovşan, turac, kəklik) tarixi və fotosafari turizminin təşkilinə geniş 

imkanlar açır.  

Bölgənin digər turizm baxımından əlverişli imkanlara malik ərazilərindən biri də Gədəbəy 

rayonudur. Rayonda Şamlıq, Qamış, Gödəkdərə, Qovdu meşələri; Keçi-keçi, Cüyür, Ayı, Cərgə 

bulaqları; Narzan, Qızılca, Mormor, Çaldaş mineral su bulaqlan bu rayonun ərazisində dağ 

havasında dincəlmək, mineral sularla müalicə və s. bu kimi digər ehtiyatlar ekoturizmin çox böyük 

inkişaf perspektivlərinin olduğunu təsdiqləyir. 

Kiçik Qafqazın Şimal-şərq ətəklərində yerləşən Daşkəsən rayonu təmiz havası, alp 

çəmənlikləri, zəngin dağ otlaqları və mineral bulaqları ilə istirahət etmək istəyənlərdə maraq 

yaradır. Hal hazırda yerli əhali yay aylarında Xoşbulaq kəndində istirahətə üstünlük verirlər  

Bununla yanaşı rayon meşələrində mövcud fıstıq, vələs, palıd, cökə, söyüd, göyrüş, qaraağac, 
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töləkə və görməşov ağacları və müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən kəklikotu, 

gülxətimi, sarıçiçək, çobanyastığı, boymadərən, və s. müalicəvi bitkiləri həmçinin müalicəvi 

əhəmiyyətli - Yumurtalı bulaq, Narzan bulağı, Turşsu bulağı, Qiblə bulağı, Qayğı bulağı, Böyrək 

bulağı, İdris bulağı, Seyid bulağı turistləri özünə cəlb edən ehtiyatlardan biridir [4].  

Şəmkir rayonu da ekoturizm ehtiyatları baxımından ərazisindən keçən Kür çayı və onun 

qolları (Zəyəm, Şəmkir, Cəyir), dağ qara, qəhvəyi dağ meşə, dağ tünd şabalıdı, açıq-şabalıdı və 

allüvial çəmən-meşə torpaqları, kollu və seyrək meşəli çəmənləri, Kür çayı sahilində tuqay 

meşələri, heyvanat aləmi- canavar, tülkü, boz dovşan, çöldonuzu turac, kəklik, göyərcin və s. ilə 

nəzər diqqəti cəlb edir.  

Samux rayonu təbii halda yayılmış, relikt Eldar şamı meşəliyi ilə seçilir. Dünya alimlərinin və 

insanlarının diqqətini cəlb edə biləcək Eldar şamı qoruğunda“Qırmızı kitab”a daxil edilmiş Eldar 

şamı ilə yanaşı qiymətli ardıc və saqqız ağacları, mövcuddur. Bununla yanaşı bir neçə əsirlik yaşı 

olan çinar ağacları, müalicəvi Zəhra bulağı, kükürdlü isti su və s. yeraltı mineral sular, yaradılmış 

süni göllər və bu göllərdə yetişdirilən çoxnövlü balıqlar aləmi rayonda ekoloji turizmin inkişaf 

etdirilməsinə imkan yaradır [2] .  

Göy-göl rayonunun ekoturizm ehtiyatlarına hal-hazırda milli park statusuna malik "Göygöl" 

dövlət qoruğunu misal göstərə bilərik. Milli park ərazisində təkrarsız gözəlliklərə malik- Maralgöl, 

Ceyrangöl, Ördəkgöl, Zəligöl, Ağgöl, Qaragöl və Şamlıgöl kimi göllər, meşələr, dağ çəmənlikləri, 

çoxsaylı vəhşi heyvanlar və quşlar aləmini  turistlərdə maraq yaradan ehtiyatlardır [5, 6].  

Gəncə şəhəri 4000 ildən artıq tarixi, çoxsaylı yerli və beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən tarixi-

memarlıq abidələri, sovetlər dövrün 80-ci illərindən qorunan şərq çinarları, yeni salınmış 400 

hektardan artıq ərazini əhatə edən H.Əliyev parkı ilə turistlərdə böyük maraq yaradır. 

Goranboy rayonunun inzibati ərazisində dünyada müalicəvi əhəmiyyətinə görə analoqu 

olmayan müalicəvi Naftalan neft yatağının ta qədimdən insanlar tərəfindən istifadə edilməsi buranı 

turizm baxımından daha da əlverişli edir. 

Qazanbulaq-Naftalan düzənliyindəki uzunluqları 10-12 km-ə çatan, Qurudərə, Gürzalılar, 

Aşağı Ağcakənd zonlarında yerləşən İncəçayın və Kürəkçayın yarğan-qol şəbəkəsinin gətirmə 

qırıntılı çay daşları, qum və gillərdən formalaşmış mürəkkəbləşmiş konuslarının, eləcə də Kiçik 

Qafqazın ən yüksək zirvələri olan Gamışdağın, Murovdağın, Keçəldağın, həmçinin rayon ərazisinin 

müəyyən ərazisini əhatə edən Korçay yasaqlığının ekoturizm baxımından mənimsənilməsi çox 

vacibdir. [5].  

Nəticə və təkliflər. Beləliklə apardığımız təhlillər, ərazilərlə yerindəcə birbaşa tanışlıq belə bir 

nəticəyə gəlməyə imkan yaradır ki, bölgə ekoturizmin təşkili üçün geniş potensiala malikdir. 

Bölgədə Göygöl Milli parkının, Eldar şamı, Qarayazı, Korçay Dövlət Təbiət Qoruqlarının, habelə 

Qarayazı- Ağstafa, Şəmkir və Qızılca Dövlət yasaqlıqlarının mövcud olması, həmin təbii ərazilərə 

elmi və fotosafari turlarının təşkili perspektivlərini təsdiqləyir.  

Bütövlükdə götürdükdə regionda kənd yaşayış məskənlərinin coxluğu, mövcud iqlim amilləri 

kənd yaşıl turizminin, mineral su sərvətləri müalicə sağlamlaşdırma, müxtəlif növ istirahət, idman, 

alpinizm, piyada dağ turizminin, su turizminin təşkili və inkişafı üçün bütün imkanlara malikdir. 

Bunları nəzərə alaraq gələcəkdə Bakı-Gəncə-Kəlbəcər istiqamətində ekoturizm marşurutunun 

yaradılmasını təklif edirik. 

Açar sözlər: turizm, təbii sərvətlər, qərb bölgəsi,ekoturizm potensialı, inkişaf perspektivləri 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Проведенные нами исследования и знакомство территорий на местах дает возможность 

сделать вывод, что зона имеет огромный потенциал для организации экологического 

туризма. 

Гейгельский Национальный парк, Национальные заповедники Эльдар шамы, Гараязы, 

Корчай, а также резервации Гараязы-Агстафа, Шемкир и Кызылджа, расположенные на этих 

природных территориях открывают новые перспективы для развития научного туризма и 

фотосафари. В общем случае имеющиеся в этом регионе сельские поселения, климатические 

факторы способствуют развитию сельского туризма, минеральные воды – лечебно-

рекреационному туризму, кроме того здесь имеются громадные возможности для 

организации и развития разных видов туризма – туризма отдыха, спортивного туризма, 

альпинизма, пешего горного туризма, водного туризма. Учитывая вышесказанное мы 

рекомендуем в будущем создание экологического туризма по направлению Баку-Гянджа-

Кельбаджар. 

Ключевые слова: туризм, природные ресурсы, западная зона, экотуристский 

потенциал, перспективы развития 

 

 

SUMMARY 

 

STUDY OF THE ECOTOURISM POTENTIAL OF THE WESTERN ZONE OF THE 

AZERBAIJAN REPUBLIC 

 

Our research and local acquaintance of territories makes it possible to conclude that the zone 

has great potential for organizing ecological tourism. 

Goygol National Park, National Reserves Eldar Shamy, Garayazi, Korchay, as well as the 

Garayazi-Agstafa, Shemkir and Kizildja reservations located in these natural areas open up new 

prospects for the development of scientific tourism and photo safaris. In general, the rural 

settlements available in this region, climatic factors contribute to the development of rural tourism, 

mineral waters - to medical and recreational tourism, in addition, there are enormous opportunities 

for organizing and developing various types of tourism - recreation tourism, sports tourism, 
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mountaineering, mountain hiking, water tourism. Considering the above, we recommend in the 

future the creation of ecological tourism in the direction of Baku-Ganja-Kelbadjar. 

Key words: tourism, natural resources, western zone, ecotourism potential, development 

prospects 
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METODLARI VƏ TEXNOLOGİYASI 

 
Abbasova Könül Akif qızı 

BDU-nun Qazax filialı  
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XÜLASƏ 

 

Turizm fəaliyyəti zamanı ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılması metod və texnologiyasının 

istifadə olunması iqtisadi cəhətdən hamıya yəni, yerləşdirmə vasitələri və turfirma menecerlərinə, 

ekoturistlərə, yerli əhaliyə, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin rəhbərləri üçün olduqca 

sərfəlidir. Bir çox metod və texnologiyanın tətbiqi turizm xidmətində təbii ehtiyatlar olan enerji, su, 

torpaq, rekreasiya (istirahət) və s. səmərəli istifadəsinə istiqamətlənmişdir. 

Açar sözlər: turizm, ətraf, çirklənmə, mühit, təbiət, metod, tullantılar. 

 

Turizm fəaliyyətində ətraf mühiti qorunmasına yönəlmiş metod və texnologiyalar olunması 

turist xərclərin azalmasına və turun qiymətinin ucuzlaşmasına gətirib çıxarır, həmçinin həmin 

turizm destinasiyasını daha əlverişli və məşhur edir, başqa sözlə ekoturistləri bura cəlb edir. Əks 

halda, həmin metod və texnologiyanın tətbiq edilməməsi turizm bazasında itkilərə, təbiəti mühafizə 

edən təşkilatlar ilə konfliktlərə aparıb çıxarır ki, bu da böhran vəziyyətinə şərait yaradır. Bunlara 

turizm fəaliyyətində verilmiş lisenziya və sertifikatların geri alınması, bir çox təbiət ərazilərində 

işlərə qadağalar qoyulması, böyük məbləğdə oxsaylı cərimələrin tətbiq olunmasını aid edə bilərik.  

Nəqliyyat vastələri ilə daşımalar zamanı çox vaxt atmosferdə havasının çirklənməsi, bitki 

örtüyünün pozulması və küylə çirklənmə halları özünü göstərir. Turistlərə xidmət göstərən zaman 

nəqliyyat xərcləri və təbiətə vurulan zərəri azaltmaq üçün turistləri turbazada, düşərgədə uzun 

müddət saxlanılmasını stimullaşdırmaq olduqca məqsədəuyğundur. Belə halda turist nəqliyyatı 

reyslərinin sayı azalır, həmçinin turistlərin qalmasından gələn gəlir artır.  

Turistləri daşımaq üçün yük maşınları əvəzinə yük üçün nəzərdə tutulmuş qoşqusu olan iri 

tutumlu dizel avtobuslardan istifadə etmək daha yaxşıdır. Belə halda qrup halında olan turistlər fərdi 

turistlərdən daha məqsədəuyğun hesab edilir. Beləliklə, nəqliyyat xərclərinə xeyli qənaət edilməsi 

və turistlərə icazə verilən yük həcminin daşınmasının artması prosesi baş verəcək. 

 İşçi heyətin daha yaxın səfərləri üçün velosipedlərdən istifadə etmək daha yaxşıdır. Bir çox 

halda işçi heyətin səfəri informasiya və bir çox qidalar almaqla əlaqədar olur. Yeni rabitə 

sistemlərindən xüsusilə ratsiya, mobil telefonlar və s. istifadə olduqca səmərəli olmaqla 

yerdəyişmədən daha az istifadə etməyə imkan verir. Gecə vaxtı, xüsusən də təbiət ərazilərində 

daşımalardan çəkinmək lazımdır. Fənərlərin işığı heyvanların davranışına, ov zamanı mənfi təsirlər 

edə bilər. Məsələn, bir çox yeni doğulmuş tısbağa balaları dənizə tərəf deyil, fənərlərin işığı gəldiyi 

yola tərəfə sürünürlər və nəticədə onlar tələf olurlar.Sığınacaqların, karavaninqlərin tikintisi, 

düşərgələrin və çadırların avadanlıqla təchiz olunması enerjinin səmərəli istifadə olunması və istilik 

itkisinin minimuma endirilməsi üzrə texnologiyaların tətbiqini tələb edir. İstilik qoruyucu 

materialları geniş tətbiq etmək lazımdır. Sığınacaqların, komaların divarlarında və damlarında folqa 

(zərvərəq) istifadə etmək olar. Bundan əlavə, divarın, damın tünd rəngi günəşdə, açıq rəngə 

nisbətən daha güclü qızır və bu xüsusiyyət həmçinin layihəçilər və inşaatçılar tərəfindən nəzərə 

alınmalıdır.  

Çadır düşərgələri və çadırlarında quraşdırma zamanı küləkdən müdafiə divarlarının 

qurulmasını nəzərə almaq lazımdır. Bu tədbirlər enerjinin, istiliyin qənaət olunmasına və turistlər 

üçün rahatlığın artırılmasına səbəb olur.  

Evciklərin şüşəbəndi, yüksək mərtəbəli otellərin eyvanları və palatkaların tamburları (günbəz 

şəkilində olan dam) otaqlarda temperaturu tənzimləmək vasitəsi olaraq istifadə edilməlidir. İstiliyin 

pəncərə vasitəsi ilə itkisi divar vasitəsi ilə olandan 10 dəfə çoxdur. Buna görə də ikiqat pəncərə 
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çərçivələri dağ otelləri və daxmaları üçün mütləq istifadə etmək lazımdır. Qeyri-ənənəvi təbii enerji 

mənbələri olan külək, termal sular, günəş şüaları və s.-dən geniş istifadə etmək lazımdır.Binaların, 

evciklərin qızdırılması mərkəzləşdirilmiş olmamalıdır. Belə ki, eyni zamanda bütün otaqların 

qızdırılmasına ehtiyac yoxdur. Odur ki, müstəqil qızdırıcılar, müxtəlif termostatlar, taymer 

qızdırıcdan özlərini yaxşı cəhətdən göstərə bilmişlər. Beləliklə, hər bir zonanın (zal, bar, yardımçı 

otaq və s.), otağın fərdi qızdınlması tgmin olunur.  

Qızdırılma üçün açıq oddan (kürə, manqal, buxarı) istifadə olunması turistləri cəlb etmədə 

səmərəli deyildir. O yalnız kiçik bar və restoranlarda özünü doğrulda bilər. Çox az elektrik enerjisi 

tələb edən (kalkulyator, saat və s.) və ya qurulmuş günəş batareyaları ilə işləyən məişət alətlərini 

daha çox istifadə etmək lazımdır. 

Duşxana otağı istilik itkisindən və yelçəkəndən qaçmaq üçün yaxşı istilik izolyatoruna malik 

olmalı; ən yaxşısı dozatorlu həcmdə buraxılan maye sabun, şampun istifadə edilməlidir. İstifadə 

olunmuş çirkli suyun birbaşa sututara axdıldığı hallarda sabundan və şampundan istifadə etmək 

tövsiyə olunmur. Tərkibində sabun və şampun olan çirkli su yaxınlıqda olan sututardan ən azı 50 m. 

məsafədə dağıdılmalıdır. Suya və enerjiyə qənaət üçün yuma prosesində dəsmalları, yataq 

dəyişəyini yaxşı olar ki, həmişə yox, qonaqlar özləri xahiş etdikdə dəyişdirilsin.  

Kağız dəsmal, elektrik quruducusu və ya parça top dəsmal arasında seçimi qonaqların özlərinə 

etibar eləmək daha yaxşıdır. Belə ki, təbiəti mühafizə işində bu vasitələrin hər hansı birinin 

üstünlüyünü sübut edən məlumat yoxdur.  

Günəş şüaları ilə tünd rəngli çənlərdə suyun qızdırıldığı yay duşxanalarmdan daha çox 

istifadə etmək lazımdır.Turizm fəaliyyəti zamandı hər hansı bir təbiət ərazisində yemək hazırlayan 

zaman yanacaq kimi qaz və benzindən istifadə etmək daha səmərəlidir. Bu zaman həmin yanacaq 

növlərinin daha səmərəli istifadəsi üçün də tədbirlər görmək lazımdır. Bu tədbirlərə küləkdən 

müdafiə və həmçinin istiliyi əks etdirən divarlar (ekranlar) inşa etmək, qablarda, avtoklavlarda, 

xörək bişirən avadanlıqlarda xüsusi qapaqlardan istifadə etmək lazımdır. Quru ağac və odunları 

yanacaq kimi istifadə etmək lazım deyil, çünki, bu təbii proseslərə müdaxilə etməyə gətirib çıxarır, 

yanma məhsulları tullantılarının əmələ gəlməsinə şərait yaradır və bəzən meşə yanğınlarının baş 

verməsinə səbəb olur. Bundan əlavə quru odun axtarmaq, qabları hisdən təmizlənmək kimi işlərə 

sərf olunan əlavə vaxt və güc itkisinin olamsına gətirib çıxarır. Manqalları odun yanacağı əvəzinə 

qaz yanacağına keçirdirməsi dünyanın bir çox ölkələrində artıq tətbiq edilir. Bu proses xüsusi 

mühafizəsi olunan təbiət ərazilərində ağacların qanunsuz qırılmasını kəskin şəkildə azalmasına 

kömək etdi.Xörəklərin təkrar qızdırılması prosesinə yol vermək olmaz. Belə ki, bu onların dad və 

tərkibini pisləşdirir və əlavə yanacaq sərfinə səbəb olur. Xörək bişdikdən sonra qazanı xüsusi örtüyə 

bükərək istilik qoruyucu mühitdə yerləşdirmək lazımdır. Yemək siyahısını tərtib edən zaman tez 

hazırlanan qidalara (salatlara və xörəklərə) daha çox diqqət yetirmək gərəkdir. Bu nəinki insan 

üçün, həm də təbiət üçün daha faydalıdır. Belə ki, bitki tullantıları heyvan mənşəli qidalara nisbətən 

torpaqda daha tez parçalanır. 

Geyim və qabların yuyulması da ənənəvi olaraq torpağı və suyu çirkləndirən tullantıların 

ortaya çıxmasına səbəb olur. Qablan yumaq üçün isti sudan istifadəsini minimuma endirmək 

lazımdır. Belə ki, qabları təkrarən yaxalamaq əvəzinə onları qida qalıqlarından diqqətlə təmizləmək, 

bütün qabları ayrı-ayrı yox, birdən yumaq lazımdır. Bu yuyulmadan sonra çirklənmiş suyun 

miqdarını azaldır və həmin suyun qızdırılmasma sərf olunan enerjinin ixtisarına gətirib çıxarır. 

Qabları axşam, gündüz keçidindən sonra yumaq, buna qədər isə onu ayrıca kisədə daşımaq 

lazimdır. Əsasən birdəfəlik istifadə edilən qablardan istifadə etməmək lazımdır və yaxud turun 

əvvəlində turistlərə verilən çoxdəfəlik istifadə edilən müxtəlif rəngli qablardan istifadə etmək olar. 

Rəngli qablardan istifadə zamanı turistlər öz stəkanlarını, boşqablarını tanıyacaq və onları tez-tez 

yaxalamağa ehtiyac duymayacaqlar. Paltarların və qabların yuyulmasında tərkibinə fosfor olmayan 

(NP nişanlı) yaxud az miqdarda olan (+ nişanlı) kimyəvi vasitələrdən istifadə etmək zəruridir. 

Paltarları və qablan yaxınlıqda olan su obyektlərindən yəni, bulaq, göl, çay və s. olmaqla ən azı 50 

m məsafədə yumaq lazımdır. Çirkli suyu torpağa çiləmək lazımdır ki, torpaq o suyu süzüb özündən 

keçirtsin.  
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Yağların və yağlı qidaların axarı olmayan sulara düşməsindən çəkinmək lazımdır. Yəni, 

qabları yuyarkən yağları əski ilə silmək və ya yağ süzgəclərindən istifadə etmək lazımdır. Şüşədən, 

metaldan, plastik kütlədən olan əşyaların istifadə edilməsi bu materialların təbiətdə dağılmağa daha 

davamlı olması ilə əlaqədar işi daha da çətinləşdirir. Şüşə təbiət tərəfindən istifadə edilə bilməz, 

bunlar əbədi tullantılardır və yalnız evakuasiya etmək lazımdır. Plastik qabları qətiyyən yandırmaq 

olmaz, çünki, onlar yandığı zaman insan üçün həddən artıq zərərli maddələr və birləşmələr 

ayrılırlar. Odur ki, ən yaxşı üsul istifadə olunan şüşə və plastik qabların miqdarını azaltmaq və 

kağız və karton qablaşdırmaya keçilməsidir. 

Kimyəvi maddə və boyaların qablaşdırıldığı metal qabları evakuasiya etmək vacibdir. Metal 

qablardan istifadədən, xüsusilə də aerozol qablaşdırmalardan çəkinmək lazımdır. 
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RESUME 

 

METHODS AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION DURING 

TOURISM ACTIVITY 

 

The use of methods and technologies to reduce environmental pollution during tourism 

activities is very beneficial for everyone, ie accommodation and travel managers, ecotourists, local 

people, heads of specially protected natural areas. The application of many methods and 

technologies in the field of tourism includes natural resources such as energy, water, land, 

recreation, etc. aimed at efficient use. 

Keywords: tourism, environment, pollution, environment, nature, method, waste 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Использование методов и технологий для снижения загрязнения окружающей среды во 

время туристической деятельности экономически очень выгодно для всех, то есть для 

менеджеров по размещению и путешествию, экотуристов, местных жителей, руководителей 

особо охраняемых природных территорий. Применение многих методов и технологий в 
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сфере туризма включает в себя природные ресурсы, такие как энергия, вода, земля, отдых и 

т.д. направлен на эффективное использование. 

Ключевые слова: туризм, окружающая среда, загрязнение, окружающая среда, 

природа, метод, отходы. 
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BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACININ TARİXİ-MEMARLIQ ABİDƏSİ  

(Mazım –Şin çayları arası) 

Məmmədova Günay 
Lənkəran Dövlət Universiteti  

gunu.mamedova.91@mail.ru 

 

Xülasə: Tədqiq olunan ərazidə öyrənilmiş məlum və tərəfimizdən aşkar edilmiş ekoturizm 

obyektlərinin əsas qatını təşkil edən tarixi-memarlıq abidələlərinin başlıca xüsusiyyətləri onların 

mənşə müxtəlifliyi ilə yanaşı ayrı-ayrı növlərin nadirliyi, estetik və eləcədə elmi baxımdan böyük 

maraq doğurması və xüsusi özəllikləri ilə əlaqədar olması və bu abidələrin ölçüləri və miqyasına 

görə böyük abidədən tutmuş kiçik abidəyədək, onların geniş spektrini əhatə etməsi, abidələrin hər 

biri ayrı-ayrılıqda ekoturizm obyekti kimi özünəməxsusluğu ilə diqqəti cəlb etməsi və özünün 

nadirliyi ilə xüsusi maraq doğurması məsələləri hərtərəfli təhlil olunmuşdur. 

Bəzi məkanlar böyük bir tarixə bələdçilik edərək, tarixin izlərini özü ilə gələcəyə daşıyır. 

Dünya dəyişəcək, zaman yeniliklərə qucaq açmaqda davam edəcək, amma o yer öz qədimliyini 

gələcəyin məchul nöqtəsinə qədər aparıb çıxaracaqdı.  

Çünki tarix onun özüdür, onun hər daşı, hər qayası, hər bir parçasıdır. Əsrlər öz axarı ilə ötüb 

gedir. Amma orada canlı bir əfsanə, dindirilməmiş, oyadılmamış bir tarix yaşayır. Belə yerlərdən 

biri də Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamaclarında, dəniz səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə, 

Qaxdan iyirmi, İlisu kəndindən yeddi kilometr şimal qərbdə, Kürmükçayın yuxarı səthində, 

Əyriçayın hövzəsində yerləşən, Azərbaycanın üç ən ucqar kəndindən biri olan möcüzələr diyarı 

Sarıbaş kəndidir. 

Mədəni-tarixi irs baxımından Qaxın Sarıbaş kəndi ölkəmizin olduqca zəngin, dilbər 

güşələrindən biridir. Bir çox özəlliklərə malik olan Sarıbaş kəndi, sanki dağların ətəyində salınmış 

kiçik bir şəhərciyi xatırladır. Qaxdan İlisuya asanlıqla getmək olsa da, İlisu kəndindən Sarıbaşa 

çatmaq isə o qədər də asan deyil. Sarıbaş kəndinə qədər olan yeddi kilometrlik enişli və yoxuşlu 

yollarda təkcə “UAZ” markalı avtomobillərin hərəkəti mümkündür. 

Rayon mualicə-sağlamlıq turizminin inkişafı ucun geniş perspektivə malikdir.Bol mineral su 

ehtiyatlarının movcudluğu rayonda iqlim-balneoloji kurort zonalarının yaradılmasını zəruri edir. 

İlisu və Sarıbaş kəndlərindəki termal bulaqlar dovri-qədimdən xalq təbabətində yel xəstəliyinin 

mualicəsində istifadə olunur. Hamam cayı sahilindəki Oğlan bulaq, Qız bulaq və hamam adlanan 

hovuz buraya gələn yuzlərlə xəstəyə şəfa verir. Yerli əhali “İlisu hamamı”na ziyarət yeri kimi 

yanaşdığına gorə hec kəs bu ərazilərdə neqativ hallara yol vermir. Yaxın kecmişəcən bu bulaqların 

suyu hədər yerə axıb gedirdi. İndi həmin bulaqların suyu borularla “Ulu dağ” istirahət mərkəzinə 

gətirilir. Sağlamlığı əsrarəngiz İlisu hamamına getməyə əl verməyən insanlar hər cur şəraiti olan 

rahat otaqlarda bu mualicəvi sudan lazımınca istifadə edir (1). 

Qədim zamanlardan kənddə sosial obyektlərin və hər cür infrastrukturun mövcud olması bunu 

deməyə əsas verir. Belə ki, kənddə daim elektrik enerjisi olub. Hətta Azərbaycanda ilk su elektrik 

stansiyası da məhz bu kənddə quraşdırılmışdır. Burada 360-şagirddən ibarət ümumorta məktəb 

binası, telefon qovşağı, 25 çarpayılıq xəstəxana, kitabxana və 1954-cü ildə inşa olunmuş hələdə 

fəaliyyətinə davam edən mədəniyyət evi var. Qış aylarında bürünən ağ örpəyi, yay aylarında isə 

yaşıl yaylaqları ilə göz oxşayır. Sarıbaş kəndi qışı sərt, yayı isə mülayimdir. “Ala göz”, ”Qaya altı”, 

“Daş üçən”, “Çanaxor”, “Qarşı dağ”, “Günaxay” kimi yüksək dağlarla əhatə olunmuş kənd yerli və 

xarici turistlərin diqqət mərkəzinə çevrilib (5). 

Həmçinin Rusiyanın Qafqaz xalqlarını tabe etdirmək üçün apardığı müharibələrə şahidlik 

etmiş Sarıbaş kəndinin əhalisi monoetnik olsa da tarixi mərhələlər üzrə burada məskunlaşmış 

müxtəlif etnik qrup və xalqların xüsusilə XVI əsrin ortalarında Dağıstandan köçüb gələn Mısafırar 

tayfalarından olan saxurların qaynayıb qarışması nəticəsində formalaşmışdır. Tarixi faktlarda, İlisu 

sultanı Daniyal bəyin Qafqaz dağlılarının lideri Şeyx Şamilin “Azadlıq ordusu”na qoşulması məhz 

Sarıbaşdan keçərək mümkün olub (2.4) 
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Qədim türk eli kimi bilinən Sarıbaş kəndi haqqındakı tarixi faktlar bura bir çox elm 

xadimlərini cəlb edildiyi, xüsusilə 1394-cü ildə Əmir Teymur şimala yol almaq üçün, 18-ci əsrdə 

Nadir şah Dağıstanı fəth etmək üçün məhz Sarıbaş yolundan istifadə edildiyi öz əksini tapır (3). 

Sarıbaş 20-ci əsrin özündə belə, yeni tarixin qurbanı idi. Sovet liderlərindən Xruşşovun ötən 

əsrin 60-cı illərində həyata keçirdiyi "regionlarda inkişaf layihəsi" Sarıbaşın həyatında köklü bir 

dönüş nöqtəsi olmuşdu. Aparılan islahatlara görə, çətin dağ şəraitində, ucqarlardakı yerləşmə 

mərkəzilərində infrastrukturu inkişaf etdirməkdənsə, oralarda yaşayan əhalini aran yerlərə 

köçürmək daha əlverişli sayılırdı (3). 

Sarıbaş kəndində əvvəllər 1000-dən çox sakin yaşayıb. Lakin Dağ kəndlərinin köçürülməsi 

qərarı ilə kənd əhalisinin əksəriyyəti zamanla aranda salınmış Cəlayır kəndinə köçürülmüşdü. Onlar 

yeni məskunlaşdıqları yerə Sarıbaşın ilk sakinin adını - Cəlayir verdilər. 

Lakin çətin həyat şəraiti 20-ci əsrin gənclərini kənddən biryolluq didərgin saldı. Onlar 

köçürülmə zamanı getdikləri şəhərlərdə ömürlük məskunlaşdılar. Amma Sarıbaşda bəzi ailələr inad 

göstərərək, doğulub boya başa çatdığı öz dədə-baba yurdlarını tərk etmədilər. Sarıbaşda yalnız 

qocalar, bir də kimsəsiz, boş qalmış evlər qaldı. 

Bəziləri isə yayı isti olan düzənliyin təbiətinə alışa bilmədikləri üçün Xruşşovdan sonra geri 

döndülər. Hazırda kənddə barmaqla sayılacaq qədər – 30-a yaxın ailə yaşayır (3). 

Əsrlərdir, kənd əhalisi bütün çətinliklərə baxmayaraq Sarıbaşda yaşamağa, tarixi yaşatmağa 

çalışır. Sarıbaş və Cəlayir kəndlərində yerli sənətkar qadınlar orijinal naxışlı xalçalar və yun 

corablar toxuyurlar. Lakin illər keçdikcə kəndin yol infrastrukturu bərbad hala düşməsi əsasən də 

qış fəslində çətinliklə üzləşən kənd camaatı yolun bərpa edilməsini, tarixin məhv olmasına icazə 

verilməməsini xahiş edir. Sarıbaşla bağlı daha bir maraqlı məqam isə oğuz türklərinin təmiz 

türkcəsi yalnız bu kənd əhalisi tərəfindən yaşadılır.  

Bu yer əsrarəngiz təbiəti, qeyri-adi arxitekturası ilə turistlər üçün cəlbedici görünsədə kəndin 

keçilməz yolları çox çətin və təhlükəlidir. 

Yüksək dağlarla əhatələnmiş kəndin əhalisinin tarixən qoyunculuqla məşğul olması, qışın çox 

sərt kecməsi yerli sakinləri qış tədarükü olaraq qoyun, keçi ətini qaxac etməyə vadar etmişdir. 

Müasir dövrdə yaşayışın nisbətən rahatlaşmasına rəğmən keci qaxacı ilə bişirilmiş sürhüllü yeməyi 

delikates olaraq qalır və əgər Paris dedikdə ağla ilk gələn şey Eyfel qülləsidirsə, tarixi məkanda 

bircə dəfə bu xörəyi dadmış turist Sarıbaş dedikdə ilk öncə sürhüllü yeməyini xatırlayacaqdır. 

Maraqlı olan budur ki, Qaxın milli xörəklərinin hamısı xəmirdən hazırlansa belə dadları fərqlidir və 

rahat həzm olunur. Çox güman ki, bu, xörəyin yanında servis olunan ənənəvi əlavələrə görədir.  

Ərazinin qastronomiya, qış, yaşıl turizmini inkişafı üçün geniş perspektiv imkanlara malik 

olması buraya daha çox turist axınını təmin edilməsi ekoturizm sahəsində daha böyük gəlirlərin əldə 

edilməsinə zəmin yaradır.  

Ekoturizmin ölkənin diqqətəlayiq tarixi-mədəni, arxeoloji və memarlıq-irsi abidələri ilə 

tanışlıqla yanaşı təbiəti öyrənmək, təbiətlə, onun fauna-flora aləmi və maraqlı obyektləri ilə 

ünsüyyətdə olmaq, təbiətin mühafizəsinə yardım etmək, yerli əhalinin maddi-rifahının 

yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyan məsuliyyətli səyahət kimi səciyyələndirən turizimin həmin vacib 

sahəsinin inkişafında təbii ehtiyyatlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiq olunan ərazinin təbii 

ehtiyyatlarla xeyli zənginliyi ekoturizmin inkişafının burada geniş potensial imkanlara malik 

olduğuna dəlalət edir.  

Tədqiq olunan ərazi Azərbaycanın ən çox təbiət abidələrinə: şəlalələrə, füsunkar sıldırımlı 

relyefə, selli dağ çaylarına, hələlik istifadə olunmayan tarixi qalalara, məbədlərə, dini yerlərə və s. 

malik olmaqla belə yerlər haqqında çox ətraflı bukletlər, xəritə sxemlər hazırlanmalı və onlar 

rayona xarici ölkələrdən gələn turistlərin diqqətinə çatdırılmalıdır.  

Açar sözlər: Turizm, turizm-rekreasiya ehtiyyatları, tarixi-memarlıq abidələri, turizm 

kompleksi 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАМЯТНИК ЮЖНОГО СКЛОНА 

БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

(между реками Мазим-Шин) 

Основными особенностями историко-архитектурного памятника, обнаруженного на 

исследуемой территории, и основными объектами экотуризма в нашем исследовании 

являются их уникальное происхождение, а также их уникальная эстетика и научные знания. 

С точки зрения масштаба, от большого памятника до небольшого памятника, они 

охватывают широкий круг вопросов, каждая из которых привлекает внимание как объект 

экотуризма и вызывает особый интерес своей уникальностью. 

Ключевые слова: tуризм, туристско-рекреационные ресурсы, историко-

архитектурные памятники, туристический комплекс. 

 

 

SUMMARY 

 

HISTORICAL AND ARCHITECTURAL MONUMENT OF THE SOUTHERN SLOPE 

OF THE GREATER CAUCASUS  

(between the Mazim-Shin rivers) 

 

The main features of historical-architectural monument discovered in the area under study, 

and the main objects of ecotourism in our study are their unique origin, as well as their unique 

aesthetics and scientific knowledge. From the point of view of scale, from a large monument to a 

small monument, they cover a wide range of issues, each of which attracts attention as an object of 

ecotourism and evokes a special interest in their uniqueness. 

Key words: Tourism, tourist and recreational resources, historical and architectural 

monuments, tourist complex. 
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XÜLASƏ 

 

Məqalə kimya dərslərində şagirdlərin kimyanın əsas qanunları, reaksiyaları və kimyəvi 

təcrübələr haqqında aldıqları biliklər əsaında onlarda kimya və ekologiya problemləri üzrə ekoloji 

biliklərin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsinin metodiki həllinə həsr edilmiş, şagirdlərin 

kimyanın tədrisi prosesində kimyəvi biliklər, vərdiş, və bacarıqların əldə etməsi ilə yanaşı atmosfer, 

su, torpaq çirklənmələri haqqında məlumatlar alması, çirklənmələrin səbəblərindən bəzilərinin 

məhz kimyəvi maddələr təşkil etməsi barədə elmi biliklərə sahib olması ilə onlarda ekoloji 

tərbiyənin formalaşması və inkişaf etdirilməsindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: ətraf mühit, ekoloji təhsil, ekoloji tərbiyə, ekoloji mədəniyyət, ekoloji 

problemlər, ekoloji çirkləndiricilər. 

 

Hazırda bütün dünyada baş verən ekoloji problemlər- ətraf mühitin ekoloji çirklənməsi 

çirklənməsinin get-gedə dərinləşməsi günün aktual problemlərindən hesab edilir və bu məsələlərin 

həlli ölkəmizin müasir təhsil prosesinin diqqətindən yayınmamış, əksinə ekoloji təhsil və tərbiyə 

məsələlərinin öyrənilməsini, bu sahədə tədqiqatların genişləndrilməsini ön plana çıxarmışdır. 

Ekoloji tərbiyə ətraf mühitin elmi dərk olunması və təbiətə qayğı ilə yanaşmanın formalaşması 

proseslərindən keçir. Müasir təhsilin əsas cəhətlərindən biri də yetişməkdə olan gənc nəslin ekoloji 

tərbiyə proseslərinə cəlb edilməsini təmin etmək, hər bir şəxsə təbiətin də onun özü kimi canlı 

olması barədə fikirlərin elmi dərk etməsinə nail olmaqdan ibarətdir. 

Bildiyimiz kimi təbiət güclüdür, öz-özünün tənzimləmək və bərpa etmək qabiliyyətinə 

malikdir və bununla yanaşı, deməliyik ki, onun bu imkanları sonsuz, gücü tükənməz deyil. 

Təbiətdən və onun nemətlərindən vəhşicəsinə amansızcasına, lazım olduğundan daha çox istismar 

edilməsi onun təbii sərvətlərinin tezliklə tükənməsinə, yox olmasına gətirib çıxara bilər[4]. Ona 

görə orta ümumtəhsil məktəblərində ekoloji təhsili gücləndirməklə şagirdlərdə təbiətə qayğı ilə 

yanaşmanı, onun sərvətlərindən ağılla, məntiqlə istifadə edilməsinin vacibliyini aşılamaqla, bərpa 

olunan enerji mənbələrindən istifadəyə daha çox üstünlük verilməsinin elmi cəhətdən təbiətin 

qorunmasına əsaslı töhvə verə biləcəyi fikirləri çatdırmaqla yanaşı, həm də biz onlarda təbiətə 

sevgi, məhəbbət hissini oyadar, həmçinin onların ekoloji tarazlığın qorunması istiqamətində fəal, 

mübariz bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına stimul, təkan vermiş olarıq.  

Yeni nəslin vətəndaş şüurunun formalaşdırılmasının əsas istiqamətlərindən birinin də məhz 

onların yüksək ekoloji təhsil və tərbiyəyə malik olmasıdır. Gənclərdə ekoloji biliklər və ekoloji 

tərbiyənin formalaşdırılması və inkişafı onlarda əvvəlcə öz ölkəmizin ekoloji mühiti, təbii 

sərvətləri, iqlim şəraiti, relyefinin gözəlliyini duymağa, hiss etməyə imkan verçəklə yanaşı, 

həmçinin malik olduqları bu anlayışların onları dünya ekoloji mühiti ilə müqayisəli analogiyasını 

aparmağa sövq edir və bununla da biz gənclərimizə doğma torpağımızın, təbiətimizin dünyanın ən 

gözəl, dilbər bir guşəsi olması fikrini çatdıra, onu sevməyə, qorumağa borclu olmağımızı təlqin 

etməyə və ətraf mühitə münasibətdə biganəlikdən uzaq olmaq ruhunda müaarifləndirə bilərik.  

Yer üzünün bütün insanları yer kürəsinin ayrılmaz hissəsi, ekoloji mühitin əsas 

elementlərindən, atributlarından birisi və yaradılmışların ən alisidir. Əgər biz bütün yer kürəsində 

həyatı qorumaq istəyiriksə, onda buna ilk növbədə ekologiyanı mühafizə etməkdən, qorumaqdan 

başlamalıyıq. Bütün dünyanın ziyalıları, alimləri, ekologiya mütəxəssisləri, aktiv ekoloji-ictimai 

təşkilatlar, səsi eşidilə biləcək görkəmli elm və dövlət xadimləri, bəşəriyyətin tərəqqipərvər 
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hissəsinin hamısı bir nəfər kimi yaxınlaşan, dünyamızın başının üstünü Damokl qılıncı kimi alan 

ümumbəşəri ekoloji faciədən, fəlakətdən çox danışır, baş verə biləcək hümanitar və ekoloji 

fəlakətlərin qarşısının alınması istiqamətində real addımların atılmasının zəruriliyini dönə-dönə 

qeyd edirlər.  

Lakin təbii resurslardan istifadə etmək səlahiyyəti olan böyük transatlantik şirkətlər, müxtəlif 

sayda fövqəl dövlətlər və dövlət başçıları özlərinin şəxsi maddi vəziyyətlərini və həmçinin ölkə 

əhalisinin iqtisadi vəziyyətini əlahiddə şəkildə tənzimləmək üçün təbii resurslardan dağıdıcı şəkildə, 

lazım olan dərəcədən daha artıq səviyyədə istismar etməklə faydalanır və ümumbəşəri fəlakəti 

aparan istixana effekti, təbii sərvətlərin tükənməsi, torpağın, suyun və havanın hədsiz dərəcədə 

çirklənməsi ilə mövcud ekoloji durumu daha da dözülməz hala gətirir ekoloji fəlakəti 

yaxınlaşdırırlar. Onlara elə gəlir ki, gəlirlərinin çox olması, yaxşı həyat tərzlərinin davamına bu 

ekoloji fəlakətlər təsir etməyəcək. Lakin böyük yanlışlıqdır bu cür düşünmə tərzi. Çünki 

ümümdünya seli, fəlakəti varlı və ya kasıba baxmadan qarşısına çıxan hər şeyi süpürüb aparacaq 

tarixin arxivinə, istismar etdikləri yeraltı sərvətlərin yerində yer alacaqlar! Bu ifadənin anlamı odur 

ki, biz gələcəkdə insanlığı gözləyən faciəni, təhlükəni dərk edirik, lakin ekoloji təhsilimiz kifayət 

qədər və yerində olmadığına görə bu dərketmə hərəkətə, əməli fəaliyyətə keçməyimiz üçün, həyati 

vacib qərarların qəbulu üçün yetərli deyildir. Hazırkı dövrdə insanları ilk növbədə artan ərzaq, 

geyim və yanacaq qiymətləri, artan vergilər daha çox maraqlandırır, nəinki ekoloji problemlər. 

Lakin istifadə etdiymiz bütün bu əvəzsiz nemətləri bizə bəxş edən təbiətə qayğı, sevgi göstərmək 

barədə fikirləşən yüksək düşüncəli insanların sayı məhdud dərəcədədir, azdır. Bütün bu bəhs 

etdiyimiz problemli məslələrin və ekoloji amillərin olmasından belə çıxır ki, bu gün biz ekoloji 

təhsil və tərbiyə barədə kifayət qədər düşünmürük və biz bununla da oturduğumuz budağı 

kəsməklə, gələcəyimizi baltalamaqla, onu məhv etməklə məşğul oluruq. Bu mənada fizika üzrə 

Nobel mükafatı laureatı, müasir atom modelinin yaradıcısı, məşhur alim Nils Borun söylədiyi 

dahiyanə sözlər çox təsiredici və ibrətamiz səslənir və əlavə şərhə ehtiyac yoxdur: “Bəşəriyyət atom 

bombası, saysız müharibələr və epidemiyalardan məhv olmayacaq. O, özünü öz tullantıları və 

zibillərinin altında dəfn edəcək” [3]. 

Tədqiqatın əsa məqsədi orta ümumtəhsil məktəblərində ekoloji təhsil və tərbiyənin təhsil 

sistemində işıqlandırılmasının mövcud vəziyyətinin təhlil edilməsi, şagirdlərdə ekoloji mədəniyyət 

elementlərinin formalaşdırılması istiqamətində stimulverici tədris metodikalarının tətbiq üsullarını 

təsvir etmək, müasir təhsil sistemində cəmiyyət üçün kifayət qədər ekoloji hazırlıqlı gənc kadrların 

yetişdirilməsini təmin etmək üçün zəruri olan araşdırılmaların aparılmasından ibarətdir. 

Material və tədqiqat metodları orta ümumtəhsil məktəblərində ətraf mühitin mühafizəsi 

sahəsindəki görülən işlərin nəticələrinə, habelə müəlliflərin son illərdə ekoloji təhsil və tərbiyənin 

təhsil sistemində yeri, mövcud vəziyyət, inkişaf prespektivlərinə əsaslanır. Tədqiqatın yeniliyi, 

ənənəvi (tet-a-tet və ya əyani) təhsillə paralel onlayn tədris zamanı öyrənənlərdə ekoloji təhsil 

sisteminin mümkün yollarının, tətbiq imkanlarının öyrənilməsi və bütün bunların kimyanın tədrisi 

zamanı fəal dərs proseslərində həyata keçirilməsini təmin etməsindədir. 

Tədqiqat nəticələri və müzakirəsi ətraf mühitin mühafizəsi problemlərinin əks olunduğu 

ümumi təhsilin bütün səviyyələrində dərs və dərsdənkənar tədbirlər vasitəsilə təhsil proqramı 

çərçivəsində müntəzəm olaraq həyata keçirilir. Tədqiqat prosesi zamanı apardığımız müşahidələr 

göstərir ki, orta məktəblərdə əsas tədris forması olan dərs prosesində şagirdlərdə ekoloji tərbiyənin 

formalaşdırılmasının stimullaşdırılması, daha yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi imkanları 

genişdir. Tədris prosesində ekoloji tərbiyənin formalaşmasında hər bir fənnin özünəməxsus polu var 

və kimyanın tədrisi zamanı ekoloji təhsil və tərbiyə öz spesifikliyi, xüsusiliyi və eksperimentallığı 

ilə digərlərindən əsaslı şəkildə fərqlənir. Kimyanın tədrsində dərsdə, fakültətiv məşğələ və 

dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin ölkəmizdəki mövcud kimya sənayesi, onun infrasturkturu və 

yaratdığı ekologiya problemlərlə tanışlıq məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir, hər bir sənaye 

sahəsinin özünəməxsus ekoloji problemlər doğurması barəsində elmi biliklər əldə edir, elmi 

göstərcilərlə, yaratdıqları fəsadlarla ətraflı şəkildə tanış olurlar [7].  
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Şagirdlərin bütün bu ekoloji problemlərlə tanışlıqları ümumi, qeyri-üzvi və üzvi kimyanın 

tədrisi zamanı öyrəndikləri əsas kimya mövzuları ilə kimya sənayesi və ekoloji problemlər arasında 

müəyyən qanunauyğunluqların, əlaqələrin olması fikrinin daim onlara çatdırılması və bu 

problemlərin həlli istiqamətində geniş və hərtərəfli maarifləndirmə işlərinin aparılması olduqca 

vacib bir məsələdir. Bunun üçün həm ümumi, həm qeyri-üzvi və həm də üzvi kimya sahələrində 

mövzuların tədrisi zamanı nəzəri hissə ilə yanaşı, həmin elmi-nəzəri qanunauyğunluqların əsasında 

yaradılan kimya texnologiyası, kimya sənayesi və texnoloji proseslərin yaratdıqları ekoloji 

problemlər, onların əhatə dairəsi, suda, torpaqda, atmosferdə baş verən ekoloji pozuntular, 

dəyişikliklər barəsində şagirdlər ətraflı məlumat ala bilirlər.  

Bütün dünyada ekoloji təhsil hazırda ekoloji fəlakətin qarşısını almaq üçün ən vacib tədbir 

kimi qəbul edirlərək ümumiyyətlə pedaqoji tədqiqatların tanınmış prioritet sahəsi hesab olunur. 

Ekoloji təhsilin əsas məqsədi aktiv həyat mövqeyinə əsaslanan ekoloji düşüncənin formalaşması 

üçün tərbiyə, fərdi inkişafın praktikada tətbiq edilməsilə ekoloji bilik və bacarıqlara yiyələnməyə 

kömək edən davamlı bir öyrənmə prosesini inkişaf etdirməklə ekoloji mədəniyyətin inkişaf 

etdirilməsindən ibarətdir[6]. Müasir pedaqogikada ekoloji mədəniyyət ekoloji bilik və bacarıqların 

praktikada istifadə etmə bacarığı kimi qəbul edilir. Ekoloji təhsilin əsas vəzifəsi şagirdləri müxtəlif 

fəaliyyət növlərinin ekoloji nəticələrini proqnozlaşdırmaq, peşə fəaliyyətində ekoloji təhlükəsizlik 

qaydalarına riayət etmək üçün lazımi miqdarda bilik və bacarıqlarla təchiz etməkdir. Ekoloji təhsil 

ümumi təhsilin bütün səviyyələrində inteqrativ rol oynayır. Məzunun peşəkar səriştələri ekoloji 

mədəniyyət nəzərə alınmaqla formalaşır. Şagirdlərin ekoloji mədəniyyətinin formalaşması 

mürəkkəb, davamlı bir təhsil prosesidir. Tədrisdə ekoloji materialdan istifadə şagirdlərin 

dünyagörüşünə təsir edir, bilik səviyyəsini artırır, onlarda gündəlik həyatda, təbiətdə, iş yerində 

ətraf mühitdə səriştəli davranışını formalaşdırır [5].Təbiət və cəmiyyət arasındakı dialektik birlik və 

mübarizə ekoloji şüurun formalaşması üçün metodoloji əsas hesab edilir. 

Şagirdlərin tədris prosesində əsas ekoloji təhsil məqsədlərini nəzərə alaraq onun müxtəlif 

səviyyələrini müəyyənləşdirmək olar: 

1. Ekoloji təhsil; 

2. Ekoloji şüurun formalaşdırılması; 

3. Ekoloji mədəniyyətin inkişafı. 

Birinci səviyyə-ekoloji təhsil səviyyəsi tədris prosesində şagirdlərin diqqətinin ekoloji problem 

adlandırılan məsələyə yönəldilməsi, bu istiqamətdə müvafiq davranış qaydalarının dərk edilməsini 

özündə ehtiva edir.  

İkinci səviyyə-ekoloji şüurun formaladırılması səviyyəsi kimi şagirdlərin düşüncə aparatının 

məqsədli inkişafını müəyyənləşdirir. 

Üçüncü səviyyə- ekoloji mədəniyyətin inkişafı səviyyəsi şagirdlərin ekoloji mədəniyyətini 

formalaşdırır və sürətli inkişafını təmin edir.  

Orta ümumtəhsil məktəblərində ekotəhsil kontekstində əsas fəaliyyət tərbiyə bloku hesab 

edilir və bu bloka da aşağıda qeyd edilən proseslər daxildir: 

- ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması və sağlam həyat tərzi;  

- effektiv metodlara işgüzar oyunlar, video əsaslı fəaliyyətlər;  

- səyyar səfərlər; 

- tədqiqat layihələri və seminarlar. 

Şagirdlərin müasir tədqiqatlara cəlb edilməsi, onların təbiət və cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı 

əlaqənin zəruriliyi barədə məlumatlandırılması məqsədəuyğundur. 

Onlayn təhsil - tədris prоsesinin elektrоn, telekоmmunikasiya, prоqram-teхniki vasitələr 

əsasında təşkil оlunma fоrmasıdır. Onlayn təhsil – öyrədən və öyrənənlərin bir-biriləri ilə 

məsafədən qarşılıqlı əlaqəsidir ki, burada təhsil prosesinə xas olan bütün komponentləri 

(məqsədləri, məzmunu, metodları, təşkilati formaları, tədris vasitələri) əks etdirən və internet 

texnologiyalarının xüsusi vasitələri və ya interaktivliyini özündə cəmləşdirən digər vasitələrdən 

istifadə olunur [1]. 

Onlayn təhsil zamanı dərs prosesində müəllimlərin kameranın arxasında qalması, onların 
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təhsilalanlarla canlı ünsiyyət qura bilməməsi, həmçinin emosiya və duyğuların nisbətən az 

ötürülməsi şagirdlərə təsir edir. Müəllim onlayn dərs zamanı şagirdlərə yeni mövzuları izah etməklə 

paralel müstəqil çalışmaq üçün tapşırıqlar verməli və onların həlli yolarını izah etməlidir. Dərslərin 

bu formada təşkili onların proqramdan, dərslərdən geri qalmamasına köməklik edir [3]. Gününün 

çox hissəsini evdə keçirən uşaqlara online də olsa müəllimini, sinif yoldaşlarını görmək həm də 

mənəvi dəstəkdir. Kimya dərslərində mövzuların zənginliyi, müxtəlifliyi ekoloji tərbiyənin 

aşılanmasında böyük imkanlar açır. Bu yolda kimya müəllimləri şagirdlərin təbiətin bir parçası 

olduğunu onlara başa salmaqla böyük köməkçidirlər. Biz müəllimlər onlara təbiəti mühafizə 

etməyin hər bir vətəndaşın ən vacib vəzifələrindən olduğunu başa salırıq, onlarda düzgün ekoloji 

düşüncəni tərbiyə edirik. 
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РЕЗЮМЕ 

 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ 

ПО ХИМИИ 

 

Статья посвящена методическому решению формирования и развития экологических 

знаний по химии и экологическим проблемам на основе знания учениками основных 

законов, реакций и химических экспериментов на уроках химии. В статье рассматривается 

задачи и проблемы формирование и развитие экологического просвещения по вопросам 

загрязнения воды и почвы, а также научного знания о том, что некоторые из причин 

загрязнения являются химические вещества. 

Ключевые слова: окружающая среда, экологическое образование, экологическое 

воспитание, экологическая культура, экологические проблемы, экологические загрязнители. 

 

 

SUMMARY 

 

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL KNOWLEDGE OF  

STUDENTS IN CHEMISTRY CLASSES 

 

The article is devoted to the methodical solution of formation and development of ecological 

knowledge on chemistry and ecological problems on the basis of students' knowledge of basic laws, 

reactions and chemical experiments in chemistry classes. The formation and development of 

ecological education in water and soil pollution, as well as the scientific knowledge that some of the 

causes of pollution are chemical substances. 
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QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAFININ TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ TURİZM 

POTENSİALINDAN İSTİFADƏNİN SƏMƏRƏLİLİYİ 

 
Mədətova A.İ 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, 

madatova.aynura.1901@atmu.edu.az  

 

Giriş.Turizm sisteminin inkişafı,onun formalaşması sosial – iqtisadi rolu turizm potensialının 

formalaşması və istifadəsi səmərliliyi ilə ölçülür. Turizm potensialı dedikdə turizmin tələblərinə 

uyğun olaraq istifadə edilə biləcək maliyyə resursları, infrastrukturlar, əmək qüvvəsi nəzərdə 

tutulur. Turizm potensialı yeni inkişaf edən, daha çox məhsuldar və perspekivə malik sahələrdir. Bir 

ölkənin hər hansısa sahədə potensialının öyrənilə bilməsi üçün bu sahənin amilləri dəyərləndirilməli 

və proqnozlaşdırılaraq əsas inkişaf yönümü təyin edilməlidir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Azərbaycanın turizm potensialı və milli iqtisadiyyatın turizm 

sektoru təşkil edir. Azərbaycanın coğrafi iqlimi bir çox turizm növünün inkişafı üçün əlverişlidir. 

Qışda dağlarda və dağətəyi zonalarda qış turizmi, müalicəvi resurların mövcudluğu, meşə 

massivinin şimal və cənub-şərq hissədə özünə məxsusluğu, təbii qoruqlar, nadir ağac və heyvan 

növləri turizmin inkişafı üçün bütün imkanları ehtiva edir. 

Təhlil və müzakirə. Azərbaycan turizm sisteminin inkişafı üçün böyük potensiala sahibdir. 

Qeyri – neft sektorunun inkişafı planında turizm hökümət tərəfindən əsas prioritet sahələrdən biri 

kimi seçilib. Xüsusilə Azərbaycanın regiolarında turizm xidmətinin və bu sahə ilə məşğul olan 

sahibkarların inkişafı üçün şərait vardır və əgər lazımı diqqət ayrılarsa ölkə bu sahədən böyük gəlir 

qazana bilər.44 günlük müharibədə müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında rəşadətli 

Ordumzuzun işğal altındakı torpaqlarımızı düşməndən azad etməsi,ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün 

də yeni perspektivlər açdı.İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə turzimin inkişaf etdirlməsi, turizm 

infrastukturunun förmalaşması və dinamik inkişafı qarşıda duran əsas prioritet 

vəzifələrdəndir.İşğaldan azad olunan Qarabağ bölgəsində turizm imkanları və yeni turizm 

maşurutları yaradılacaq. 

Təqdirəlayiq haldır ki, Qarabağın turizm potensialı ilə bağlı dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin 

coğrafiyası sürətlə genişlənir. Qarabağda turizmin müxtəlif növlərinin yaradılması və inkişafı üçün 

unikal imkanlar olduğunu beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilir. 

Nəticə. Azərbaycanın turizm potensialının müasir vəziyyətinin təhlili, turizm potensialından 

səmərəli istifadənin təkmilləşdirilməsi yollarının tədqiqi müəyyən nəticələrin alınmasını və səmərəli 

təkliflərin irəli sürülməsini təmin etmişdir. 

Regionlar ölkə iqtisadiyyatında ən çox potensiala sahibdirlər. Onların inkişafı ümumi 

vəziyyətin yaxşılaşmasına imkar yaradacaqdır. Bu istiqamətdə regionlarda azad iqtisadi zonaların 

yaradılması istiqamətində təhlillər aparılmalıdır. 

Ölkənin əlverişli geosiyasi mövqeyi, neft sektorundan əldə edilmiş gəlirlər hesabına qeyrineft 

sektorunun artan inkişaf meyli, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, tarixi, mədəni və təbii 

turizm ehtiyatları Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına müsbət təsir göstərir. 

Açar sözlər: turizm, turizm potensialı, turizm sektoru, resurslar 

 

 

Ədəbiyyat 

1. “Azərbaycan Respublikasında 2010 – 2014 – cü illərdə turizmin inkişafına dair dövlət 

proqramı” 

2. “Investment opportunities of tourism Industry in Azerbaijan and its regions” – Vugar 

Dargahov, Rovshan Karimov – European International Journal of Science and Technology, 

September 2014 

3. Hüseyn A. Turizmin inkişafi: dünya praktikasi və Azərbaycan realliqlari. Bakı: Azərbaycanın 

İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Jurnalı, 2015 . 



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

790 

 

4. Əliyeva N.R. Azərbaycanın regionlarında turizmin inkişafı və əhalinin məşğulluğunun təmin 

olunması: İqtisad üzrə fəlsəfə dok...dis.Bakı,2010,144 s. 

 

SUMMARY 

 

EFFECTIVE USE OF TOURISM POTENTIAL IN ENSURING THE DEVELOPMENT 

 OF THE NON-OIL SECTOR 

 

The development of the tourism system, its socio-economic role in its formation is measured 

by the efficiency of the formation and use of tourism potential. Tourism potential means financial 

resources, infrastructure, labor force that can be used in accordance with the requirements of 

tourism. Tourism potential is a new, more productive and promising area. In order to study the 

potential of a country in any field, the factors in this field must be assessed and forecasted, and the 

main direction of development must be determined. 

Keywords: tourism, tourism potential, tourism sector, resources 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА 

 

Развитие туристической системы, ее социально-экономическая роль в ее формировании 

измеряется эффективностью формирования и использования туристского потенциала. 

Туристический потенциал - это финансовые ресурсы, инфраструктура, рабочая сила, которые 

можно использовать в соответствии с потребностями туризма. Туристический потенциал 

новое, более продуктивное и перспективное направление. Чтобы изучить потенциал страны в 

какой-либо области, необходимо оценить и спрогнозировать факторы в этой области, а также 

определить основное направление развития. 

Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, туристический сектор, 

ресурсы 
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GƏLMƏ TURİZMİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİRİ 
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Giriş. Müasir dövrdə əksər ölkələr turizm sahəsində inkişaf etmək istəyirlər və bunun üçün 

səy göstərirlər. Turizm sektorunun bir ölkə yaxud ərazi üçün çox sayda istər iqtisadi, istərsədə sosial 

təsirləri vardır. Əsasən ölkəyə xarici valyuta gətirməsi və digər ölkələrlə olan beynəlxalq 

münasibətlərin müsbət mənada inkişafı ölkələri bu sahəyə maraq göstərməyə vadar edir. Turistlərin 

dünya üzrə paylanması təklif olunan turizm məhsulundan və təklif edən ərazilərin tanınmışlığı və 

inkişafı cəhətdən çox fərqlidir. Bir ərazidəki turizmin inkişafını, onun iqtisadi-sosial təsirini 

müəyyənləşdirmək üçün ilkin növbədə həmin ərazi üçün statisitk göstəricilər analiz olunmalı və 

daha sonra yekun bir qərara gəlinməlidir.  

Gəlmə turizm. Gəlmə turizmi bir ölkəyə həmin ölkənin rezidenti olmayan xarici bir qonağın 

gəlməsidir və gəlmə məqsədinə əsasən bu qonaqlar qruplaşdırılır(əyləncə, istirahət, macəra, 

sağlamlıq və s.). Turistləri bir bölkəyə çəkən amillərdə fərqlidir, çünki hərkəsin bir zövqü var və 

fərqli səbəblərə görə səyahət edirlər, amma ümumi baxdıqda turistləri bir bölgəyə çəkən amillər 

əsasən həmin bölgənin iqtisadi inkişafı, siyasi sabitliyin və təhlükəsizliyin olması, turizm 

məhsullarının olması və s-dir. Ölkəmizdə turizm cəhətdən inkişafdadır və statistik göstəricilərə 

nəzər saldıqda 2010cu ildən etibarən davamlı artım müşahidə olunur (1). Bunun səbəblərinə 

aparılmış uğurlu turizm siyasəti, ölkədə təşkil olunan beynəlxalq yarışlar və tədbirlər, turizm 

infrastrukturunun inkişafı, turistlərin ölkəyə gəlmələrinin rahatlaşdırılması və s. nümunə göstərə 

bilərik. Bütün bunlar turizmin inkişafına səbəb olmuşdur və inkişaf davam etdikcə bu sahədə 

aparılan işlər daha artır. İnkişaf edən sadəcə turistlərin sayısı deyil əlbətdə, əvvəldə vurğuladığımız 

kimi turizmin sosial-iqtisadi təsirləri mövcuddur. Elə buna görədirki insanların və dövlətin bu 

sahəyə və onun artmasına, inkişafına böyük marağı var.  

Gəlmə turizmin sosial-iqtisadi inkişafa təsiri. İlkin olaraq ölkəyə gəlirin gəlməsi və bu gəlirin 

xarici valyuta ilə olması bir ölkə üçün faydası ondan ibarətdirki ölkədə xarici valyuta miqdarı artır 

və xarici borcların ödənməsində əsaslı dəstək rolunu oynayır. Yenə son ilki statistik göstəricilərə 

nəzər saldıqda (2) 2019cu ildə turizm sektorundan 3mlrd dollardan çox gəlir əldə olunmuşdur. Bu 

gəlir sadəcə xarici valyuta olaraq qiymətləndirilməməlidir əlbətdə, çünki bu rəqəmlər ölkənin 

büdcəsinin artması, həmin sahədə işləyən insanların qazanc səviyyələrinin artması, hava, su, quur 

nəqliyyat və transportlarındaki gəlirin artması, eyni qaydada turizm xidmət müəssiələri olan 

otellərdə, restoranlarda, turizm agentliklərində və daha bir çox sahələrdə gəlir artımı və inkişaf ı 

deməkdir. Eyni zamanda bu sahənin sosial təsirləridə var. Bir cəhətdən gəlirli sahə olduğu üçün, 

qazanc əldə edən insanların rifahları yüksəlir və əhali üçün turizmin inkişaf etdiyi yerlərdə yeni iş 

yerlərinin açılması( restoranlarda, otellərdə, əyləncə mərkəzlərində və s.), həmçinin bu sahədə 

professional şəkildə işləmək istəyən insanların təhsil almaları, yeni dil öyrənmələri ölkədəki təhsil 

səviyyəsini artırır və bu sahədə işləyən professional insanlar olduqda turizmin davamlı inkişafı əldə 

olunur. Digər bir yandan turizm bölgələrində, istər şəhər mərkəzlərində, istərsədə digər turizm 

regionlarındaki insanların yeni biznes sahələri ilə məşğul olmaları, restoranlar, suvenir mağazaları 

və s açmaları, əlavə olaraqda investorların bu sahəyə geniş miqyasda yatırımları ümumi inkişafa 

təkan verir və buda növbəti illərdə ölkəmiz ilk sıralarda olan turizm ölkələrində biri edəcəkdir. 

Nəticə. Ümimi olaraq turizm sahəsinin həm iqtisadi, həm sosial və həmdə siyasi amillərin 

yaxşılaşmasında rolu böyükdür. İnsanların qazanlarının artmasının onları bu sahədə çalışmasına və 

maraq göstərməsinə səbəb olur və həmdə ölkəyə xarici qonaqların gəlməsi, yerli əhalinin onlara öz 

qonaqpərvərliklərini göstərmələri, onlarla ünsiyyətdə olmaları və eyni zamanda onların 

mədəniyyətlərini görmələri və öyrənmələri insanları sosial cəhətdən dahada formalaşdırır, hansıki 

bu turizmin inkişaf etdiyi bir ərazidə çox müsbət göstərici kimi qiymətləndirilir. İnsanların bu kimi 

işlərdə maraqlı olmalarına səbəb həm onların yeni insanlarla tanışması, ünsiyyətdə olmasa onları 
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həvəsləndirir, həmdə əldə etdikləri qazanc və inkişaf cəhətinində olması onlar üçün böyük bir 

motivasiya olur. Bir müddət sonra bu sahəyə yiyələnən insanların olması və onların həmçinin bu 

sahənin inkişafına çalışmaları analoji olaraq ümumi ölkə üzrə turizmin inkişafına zəmin 

yaradacaqdır.  

Açar sözlər: Gəlmə turizm, sosial-iqtisadi inkişaf.  
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РЕЗЮМЕ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТУРИЗМА 

 

Как правило, воздействие туризма не ограничивается только экономическими 

последствиями, но и, в частности, социальными, демографическими и политическими 

последствиями. С экономической точки зрения для людей выгодно заниматься этим 

бизнесом, поскольку они могут открывать свои предприятия в качестве предприятий 

общественного питания, аттракционов, гостиниц, туристических агентств и т.д и, 

следовательно, они будут зарабатывать деньги и улучшать себя. Социальная сторона этого 

процесса заключается в том, что, во-первых, местные жители будут видеть так много 

иностранцев и общаться с ними, что сделает их более мотивированными и веселыми в этом 

разделе. Если есть возможность создать свой бизнес и легко заработать деньги, предоставляя 

хороший сервис и в то же время общаться и веселиться с людьми из других культур, 

Очевидно, что люди будут узнавать о культурах что-то новое, что сделает их более 

уважаемыми к другим людям культуры. Таким образом, это приведет к дальнейшему 

улучшению сектора туризма в государстве, и государство может занять первое место в 

мировом секторе туризма. 

Ключевые слова: Прибывающий туризм, социально-экономические развитие 
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SUMMARY 

 

SOCIAL-ECONOMIC IMPACT OF TOURISM 

 

Generally the impact of tourism is not limited by only economic impacts, but aslo we should 

mention social, demographic, political impacts as well. From economical viewpoint, it is beneficial 

for people to be in this business, because they can open their businesses as catering, attraction 

centers, hotels, tour agencies and etc. and consequently they will earn money and improve 

themselves. The social side of this process is that, firstly locals will see so many foreigners and will 

communicate with them which will make them more motivated and fun in this section. İmagine that 

there is opportunity to establish your business and easly earn money by giving good service and at 

the same time to communicate and have fun with people from other cultures, and it is obvious that 

people will learn new thing about cultures which will make them more respectful for other culture 

people. By going this way it will result with continues improvement of tourism sector in state and 

the state may have first place in world tourism segment.  

Key words: Incoming tourism, social-economic development 
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Giriş. Müasir dünyanın inkişafı sənət anlayışına yeniliklər gətirir. Ətraf mühitin və 

incəsənətin sintezi bu gün daxilən təbiətə bağlı olan bir çox sənətkarların əsas yaradıcılıq 

obyektləridir. Hələ mağara rəsmlərindən başlayaraq, impressionistlərin zamanında isə yüksəlişini 

yaşayan yaradıcılıq əsərləri görə bilərik.Bu və ya digər şəkildə təbiət əsrlər boyu yaradıcılıq 

sənətinin prioritet mövzusu olaraq qalmışdır. İnsanı əhatə edən ətraf mühitin hər bir elementi onun 

üçün sənət anlayışıdır. Belə layihələr real mühitə bənzər, tamaşaçını əhatə edən geniş məkan 

kompozisiyasıdır. Həmçinin tamaşaçıları hərəkətə gətirən bir oyun məkanlarıdır xarakterizə etmək 

olar. XX əsrin sonunda geniş yayılmış cərəyandır, rəssamlar, mühəndislər, texniklər tərəfindən 

təşkil olunmuş sərbəst art-məkan anlayışı 

yeni və daha maraqlı ideyalara gətirib 

çıxarırdı. Həmin dövrdən başlayaraq 

məskən mühitinin estetik təşkili bir çox 

mütəxəssislərin tədqiqat predmetinə 

çevrilərək, estetik baxış yaratmışdır. Öz 

növbəsində ətraf mühit layihələrində 

instalyasiyalar, aksiyalar, 

performanslardan geniş istifadə edilir. 

Mühitin sərbəst olaraq məkan kimi 

seçilməsini rəssamlar daha azad sənət 

kimi təqdim edirdilər. Ətraf mühit 

layihələri ya interyerdə, ya da təbiətdə (land art) xüsusilə təşkil olunaraq, video, slayd və s. 

İnstalyasiyalar sistemi ilə daha da tamaşaçıda maraq doğurur. Bunun nəticəsində xüsusi vizual və 

aktiv məkan mühiti yaradır, tamaşaçını ovsunlayıb öz qanunlarına tabe edir. Ətraf mühit 

layihələrində bir qayda olaraq, insana xidmət edən əşyalar, maşın və mexanizm sistemləri istifadə 

olunur.  

İncəsənət və ətraf mühitin sintezi layihələri. Hər bir cərəyanın inkişaf etməsi rəssamların yeni 

layihələrinin uğurlu olaraq tarixdə qalması ilə nəticələnir. Ətraf mühit layihələri ilə daima 

düşündürən məşhur amerikalı rəssam və heykəltaraş Corc Siqalın (1924-2000) adını xüsusilə 

vurğulamalıyıq. Onun heykəlləri azad məkanlarda, ətraf mühit üçün döyünərək yaradılırdı. Ətraf 

mühitin land-art (torpaq sənəti) adlanan istiqaməti XX əsrin sonunda real mənzərəni əsas bədii 

material və obyekt kimi istifadə 

edən cərəyandır. Buraya 

rəssamlar tərəfindən daşlardan 

yığılmış qeyri-adi kompozisiyalar, 

qayaların rənglənməsi və s. aiddir. 

Adətən bu layihələr üçün əzəli 

landşaftlar seçilirdi. Belə layihələr 

foto-arta yaxındır, çünki 

tamaşaçıların əksəriyyəti bunları 

ancaq foto silsilələrdə seyr edə 

bilər. Land-artın aparıcı 

nümayəndəsi Xristo Yavaşevdir. 

Layihələrində daha çox gümüşü 

və ya ağ rəngli parça ilə Parisdə 

Pon-Nöf körpüsünü, Berlində 
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Reyxstaq binasını kimi layihələr təqdim etmişdi. Ətraf mühitin bir qolu olan land-art layihələrində 

torpağın özü sənət obyekti və subyektinə çevrilmişdir. Nəticə. İncəsənət və ətraf mühitin sintezi hər 

bir sənəti hiss edən insana azadlıq, sərbəstlik verdi. Azad məkanda daha dolğun, sakit, tamaşaçının 

diqqətini cəlb edən layihələr təqdim etdi. 

Açar sözlər:İncəsənət, ətraf mühit, rəssam, təbiət, impressionizm 
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SUMMARY 

 

ART AND SYNTHESIS OF THE ENVIRONMENT 

 

Art and the environment are always inextricably linked. In this article, the issue of synthesis is 

brought to the fore and analyzed on the basis of the works of artists. 

Keywords: Art, environment, artist, nature, impressionism 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ИСКУССТВО И СИНТЕЗ СРЕДЫ 

 

Искусство и окружающая среда всегда тесно переплетаются. В данной статье проблема 

синтеза выдвигается на первый план и анализируется на основе произведений художников. 

Ключевые слова: искусство, среда, художник, природа, импрессионизм. 
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LƏNKƏRAN-ASTARA TURİZM BÖLGƏSİNİN TƏBİİ TURİZM 

RESURSLARININ MƏNİMSƏNİLMƏ SƏVİYYƏSİ 

 

Fərzəliyev Ş.Ə. 
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

samxal.3@mail.ru  
 

Giriş. Lənkəran-Astara turizm bölgəsi ölkəmizin cənub-şərqində, Xəzər sahilində yerləşir. 

Bölgə şimaldan Aran rayonları, cənubdan və qərbdən isə İran ilə həmsərhəddir. Turizm bölgəsinin 

iqtisadi-coğrafi mövqeyinin əsas üstünlükləri onun Xəzər sahilində yerləşməsi və İran ilə 

həmsərhəd olmasındadır. Böyük turizm potensialına sahib bölgədə həm təbii, həm mədəni-tarixi, 

həm də sosial-iqtisadi turizm resursları hesabına turizm sənayesi inkişaf etdirilməkdədir [5, səh 

247]. Tədqiqat işində bu turizm bölgəsinin inkişafında təbii turizm resurslarının rolu və 

mənimsənilmə səviyyəsi tədqiq olunmuşdur. 

Tədqiqatın obyekti və metodu. Tədqiqat işi zamanı Lənkəran-Astara turizm bölgəsinin 

geomorfoloji, hidroqrafik, biocoğrafi və mühafizə olunan təbii irs resursları araşdırılıb. Bu 

baxımdan Talış dağlarının, Hirkan meşələrinin, Xəzər dənizinin, mineral bulaqların, çayların, 

şəlalələrin, göllərin, flora və fauna aləminin, mühafizə olunan ərazilərin hər birinin turizmə 

yararlılığı əsaslı şəkildə tədqiq olunub. Tədqiqat işində bölgəni daha öncə araşdırmış tədqiqatçıların 

məqalələrindən, monoqrafiyalarından, müxtəlif coğrafi və turizm ədəbiyyatlarından faydalanılıb. 

Beləliklə, cənub turizm bölgəsinin təbii turizm resurslarından istifadə olunma səviyyəsi 

müəyyənləşdirilib. 

Təhlil və müzakirə. Cənub bölgəsinin əsas geomorfoloji turizm resursu Talış dağları hesab 

olunur. Dağ sistemi Xəzər sahillərinə paralel şəklində uzanan Talış, Peştəsər və Alaşar-Burovar 

silsilələrindən ibarətdir. Dağ silsilələrindən dənizə doğru ərazi enliyarpaqlı sıx meşəliklə 

örtülmüşdür. Talışın enliyarpaqlı meşələri Lənkəran bölgəsinin mühüm təbii sərvəti hesab olunur. 

Bu meşələrdə bəşəriyyət yaranmamışdan öncə mövcud olan hirkan florası qorunmaqdadır. Həmin 

flora nümunələri ölkə ərazisində ancaq Talış dağlarında qala bilmişdir [2, səh 152].  

Hidroqrafik resurs kimi Xəzər və onun sahilləri insanların istirahət ehtiyaclarını ödənilməsi 

üçün çox yararlıdır. Günəş radiasiyasının bolluğu, geniş və uzun çimərlik qumları, müalicəvi dəniz 

suyu və dəniz havası buranın sağlamlıq-kurort imkanlarını şərtləndirir. Xəzərin cənubunda yalnız 

bu zonaya xas relikt mənşəli qara qum mövcuddur. Müəyyən olunmuşdur ki, qara qum müalicəvi 

xüsusiyyətlərindən dolayı Xəzərin digər sahillərindəki sarı qumdan qat-qat faydalıdır. Bəzi 

mütəxəsislər resursların çoxluğuna və faydalılığına görə Xəzər sahillərini Qara dənizinin 

sahillərindən daha üstün sayır. Təəssüf ki, resursların zənginliyinə baxmayaraq, ölkəmizin cənub 

sahillərində turizm fəaliyyətləri digər bölgələrlə nisbətdə çox zəif inkişaf etmişdir.  

Lənkəran sahilləri boyunca salınan çimərliklər, soyuq aylarda belə yaşıllığını itirməyən 

düzənliklər, meşə parkları bu turizm bölgəsinin kurort-rekreasiya resurslarının əsasını təşkil 

etməkdədir. Subtropik iqlimin quraq yayı və sərin qış kimi əlamətləri sahil zonalarda daha aydın 

hiss edilir. Rütubətli qışın hakim olmasına baxmayaraq, yayın quru və isti olması bölgənin iqliminin 

mülayim rütubətli adlandırılmasına əsas verir. İlin soyuq dövrünün yağıntılı keçməsi iqlim 

resurslarından istifadəyə çətinliklər yaradır [3, səh 150].  

Turizm bölgəsinin çaylarından Bolqarçayın, Viləşçayın, Lənkərançayın, Göytəpəçayın, 

Təngərüçayın, Astaraçayın, Bəşərüçayın, şəlalələrindən Simin, Qələbinin, Təkdamın, mineral 

bulaqlarından İstisuyun, Meşəsuyun, Xuqəbulun, Alaşanın, Kiyəhoninin, Fabhoninin, Vizəhoninin, 

göllərindən Xanbulanın turizm əhəmiyyəti böyükdür. Burada Hirkan Milli Parkında, Zuvand 

Yasaqlığında və Qızılağac Dövlət Qoruğunda zəngin biocoğrafi resurslar vardır. Respublikamızdakı 

ali bitki növlərinin 30-35%-i Hirkan meşələrinin payına düşür. Hirkan meşələrində 36 adda 

endemik flora növü məlumdur ki, bu flora növlərinin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması 

Milli Parkın əsas vəzifələrindəndir. Meşələrində üstün olan Qafqaz xurması, azat ağacı, dəmirağac, 

fıstıq, palıd, vələs, şabalıdyarpaq kimi ağac növlərindən bir çoxsu relikt bitkilərdir [1]. Qızılağac 
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qoruğunda il ərzində 300 növə qədər quş növləri məskunlaşır. Qoruğun əsas quş növləri qutan, qara 

leylək, turac, qartal, bağ quşu, qaşqaldaq, durna, ördək və qazdır [4, səh 64]. Məməli heyvanlardan 

tülkü, su samuru, porsuq, qamış pişiyi, canavar və qaban seçilir. Su hövzəsində kütüm, ağ balıq, 

siyənək və nərə kimi 54 balıq növü də vardır. Zuvand yasaqlığında isə kəklik, bezoar keçisi və 

başqa heyvanlar qorunmaqdadır. 

Turizm bölgəsində təbii turizm resurslarından istifadə etməklə hazırda turizmin daha çox 

kurort-müalicə, dərketmə və istirahət növləri inkişaf etmişdir. Burada “Lankaran Springs Wellness 

Resort”, “İstisu”, “Meşəbəyi” kimi sağlamlıq, sahil zonalarda isə çoxsaylı istirahət turizmi 

müəssisələri fəaliyyət göstərir. Son zamanlar “Xanbulan gölü”, “Qələbin şəlaləsi”, “Sim şəlaləsi”, 

“İstisu” kimi ekoturizm və “Sitrus meyvəçilik və çayçılıq”, “Çəltikçilik və çayçılıq” kimi 

aqroturizm təyinatlı marşrutlar açılmışdır. Bu marşrutların açılmasıyla bölgənin təbiətinə olan 

maraq bir qədər də artmışdır. 

Nəticə. Bölgənin təbii resurslarının tədqiqi zamanı məlum olur ki, turizm bölgəsində çoxsaylı 

resursların mövcudluğu şəraitində bu resurslardan tam şəkildə yararlanmaq hələ mümkün 

olmamışdır. Potensialı yüksək və istifadə olunmayan bəzi resurslar vardır ki, həmin resursların 

turizmə cəlbi ilə bölgə alternativ turizm sahələri ilə şaxələnə bilər. Eyni zamanda, mövcud 

resurslardan istifadənin təkmilləşdirilməsinə və müvafiq turizm sahələrinin inkişafının 

sürətləndirilməsinə ehtiyac vardır. Bu məqsədlə tövsiyə xarakterli bəzi təkliflərin verilməsi 

mümkündür. İlk növbədə bölgədə turizmə yararlı təbii resursların müəyyənləşdirilməsinə və həmin 

resursların diversifikasiyasının aparılmasına ehtiyac vardır. Təbii turizm resurslarının 

diversifikasiyası əsasında kənd turizmi, aqrar turizm, safari turizmi, ekoturizm, mağara turizmi kimi 

alternativ turizm növlərinin inkişaf planları tərtib edilməlidir. Sağlamlıq, istirahət və başqa turizm 

növlərinin inkişafının sürətləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər görülməlidir.  

Açar sözlər: Lənkəran-Astara, Talış dağları, Hirkan meşələri, Xəzər dənizi, mineral 

bulaqlar. 

 

Ədəbiyyat 

 

1. Azərbaycanın Talış dağlarının Hirkan meşələrinin relikt ağacları. Azərbaycanın yaşıl xəzinəsi 

– sərgi materialı. Bakı: 2014.  

2. Xəlilov M.Y., Əliyeva N.Ə. Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətinin meşə ekosistemlərinin 

antropogen transformasiyası. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı: 2014. 

3. Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası”, Bakı:1998. 

4. Salmanov M., Tağıyev S., Hüseynov A. Qızılağac Körfəzi Dövlət Təbiət Qoruğu: 

ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı, dünəni, bu günü və sabahı. Bakı: 2011. 

5. Soltanova H.B. Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı. Bakı: 2015. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

УРОВЕНЬ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

ЛЕНКАРАН-АСТАРСКОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

 

В статье исследуются туристические ресурсы Ленкоранско-Астаринского туристского 

региона: геоморфологическое, гидрографическое, биогеографическое и охраняемое 

природное наследие. Тщательно изучена пригодность Талышских гор, гир канских лесов, 

Каспийского моря, минеральных источников, рек, водопадов, озер, флоры и фауны, 

заповедных территорий для туризма. Определен уровень особенности туристических 

ресурсов и перспективы дальнейшего развития. 

Ключевые слова: Ленкорань-Астара, Талышские горы, Гирканские леса, Каспийское 

море, минеральные источники. 
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SUMMARY 

 

LEVEL OF MASTERING OF NATURAL TOURISM RESOURCES IN LANKARAN-ASTARA 

TOURISM REGION 

 

The article examines the tourism resources of the Lankaran-Astara tourism region, such as 

geomorphological, hydrographic, biogeographic and protected natural heritage. The suitability of 

the Talysh mountains, Hirkan forests, the Caspian Sea, mineral springs, rivers, waterfalls, lakes, 

flora and fauna, protected areas for tourism has been thoroughly studied. The level of development 

of tourism resources and future development prospects have been identified. 

Keywords: Lankaran-Astara, Talysh mountains, Hirkan forests, Caspian Sea, mineral 

springs. 
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DƏNİZ NƏQLİYYATININ FORMALAŞMASINDA  

KRUİZ TURİZMİNİN ROLU 

 
Xələfli G.E. 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, 

gunay122112@gmail.com  
 

Giriş. Turistlərin destinasiya seçimlərinə və istiqamətlərinə görə zamanla kruiz marşrutları 

formalaşdı və tələblərə uyğun olaraq çeşitləndi. Kruiz gəmiləri vasitəsi ilə həyata keçirilən səfərlər, 

dünya səviyyəsində dəniz səyahətlərinə uyğun olan müxtəlif ölkə, liman, şəhər və bölgələri əhatə 

etməkdədir. Kruiz turizmindən istifadə nəticəsində turist, dünyanın hər gün fərqli bir bölgə və ya 

şəhərində olmaq, bu əraziləri gəzmək, fərqli mədəniyyətləri tanımaq, təbii gözəllikləri görmə 

imkanı əldə edir. Kruiz turizmi, dəniz səyahətini əhatə edən alternativ turizm növü olması ilə 

bərabər limana yaxın əraziləri ziyarət etmək, gəzinti, alış-veriş kimi fəaliyyətlərdən də ibarətdir. 

Günümüzdə texnologiya sürətlə inkişaf etdikcə, kruiz gəmilərində istifadə olunan müasir 

tətbiqetmələrə yenilərinin əlavə edilməsi davam etməkdədir. Kruiz sektorunun inkişaf etməsi, 

gəmilərin və sərnişinlərin sayının artması ilə bərabər, bu sektor üzrə müxtəlif şirkətlər tərəfindən 

göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti və turistik məhsul müxtəlifliyində də müsbət dəyişikliklərin baş 

verməsinə səbəb olmuşdur [1,3].  

Tədqiqatın obyekti və metodu. Tədqiqatin obyektində dünya ölkələri üzrə kruiz turizm 

sektorunun dəniz nəqliyyatının inkişafında prioritet sahələrdən biri kimi seçilməsi, mövcud 

vəziyyəti, inkişaf perspektivlərinin araşdırılması və təhlili dayanır. Dünya üzrə dəniz nəqliyyatının 

formalaşmasında kruiz turizminin rolu və təkminləşdirilməsi məsələlərinə diqqət edilmişdir. 

Müxtəlif mənbələr üzrə araşdırmalar aparılmış və toplanmış məlumatlara əsasən nəzəri nəticələr, 

ümumi prinsiplər müəyyən olunmuşdur. 

Təhlil və müzakirə. Turizm sektoru haqqında danışarkən, turistik fəaliyyətlərin həyata 

keçirilməsi və turistlərin bu fəaliyyətlərdə iştirakı, insanların istədikləri yerləri ziyarət edə bilməsi 

üçün rahat, etibarlı və alternativ nəqliyyat vasitələrinin olması çox vacibdir. Dünyа üzərində hökm 

sürmüş bütün mədəniyyət və сəmiyyətlərin birbаşа və yа bilavаsitə bir şəkildə dəniz və dəniz 

nəqliyyаtı ilə mаrаqlаndığı tаrixi sənədlərdə görülməkdədir. Kruiz turizm sektoru ilk sərnişin 

gəmilərinin оrtаyа çıxışındаn günümüzə qədər diqqətə çаrpаn bir inkişаf mərhələsi göstərmişdir. Bu 

inkişaf mərhələsinə, döyüş gəmilərinin yеrini sərnişin gəmilərinə vеrməsi, dənizyolu nəqliyyatına 

tələbin artması ilə müаsir kruiz və trаnsаtlаntik gəmi səyаhətlərinin həyata keçirilməsi dаxil 

оlmаqdаdır. XX əsrin əvvəllərində superliner konsepsiyası hazırlandı və Almaniya böyük, lüks 

üzən otellərin inkişaf etməsində bazara rəhbərlik etdi. Yeni dizaynda olan lüks gəmilərə bir neçə 

fəaliyyətlər əlavə olunaraq, okean səyahətindəki narahatlıqların minimuma endirilməsi üçün 

müəyyən addımlar həyata keçirildi [2]. Kruiz turizminin inkişaf etməsində əhəmiyyətli bir dönüş 

nöqtəsi, 1966-сi ildə Tеd Аrisоn və Knut Klоstеr tərəfindən qurulаn “Nоrwеgiаn Сruisе Linе” 

şirkətinin fəаliyyətə bаşlаmаsı olmuşdur və bu şirkət dəniz gəzintisi оpеrаtоrluğunun bаşlаnğıсını 

təmsil еdir. Sektorda əldə edilən növbəti böyük uğur isə 1996-cı ildə “Carnival Cruise Lines” şirkəti 

tərəfindən 3350 nəfər sərnişin tutumuna sahib, dünyanın ilk 100.000 qrosston ağırlığında olan 

“Destiny” gəmisinin istifadəyə verilməsi olub və bu gəmi sahib olduğu ölçüsü, xüsusiyyətləri 

sayəsində böyük otellər, əyləncə parkları ilə rəqabətə başlayan meqa gəmilərin təməlini qoymuş 

oldu. Günümüzdə kruiz gəmilərində rahatlıq, lüksun artması, viza prosedurlarının asanlaşdırılması, 

gəmilərin müəyyən bir müddət ərzində yer aldığı limanlarda sərnişinlər üçün bəzi tematik 

formasiyaların təşkil olunması insanların seçimində mühüm rol oynadı və bu turizm növünə olan 

tələbatın artmasına, digər turizm növləri ilə birlikdə kruiz turizminin sürətli inkişafına töhfə verdi 

[4].  

Nəticə.Nəqliyyatın davamlı olaraq inkişaf etməsi xidmətlərin sərbəst şəkildə mübadiləsinin, 

iqtisadi bütövlüyün, eyni zamanda rəqabətin və həyat şəraitinin yüksəlməsinin təminatıdır. Dünya 

üzrə nəqliyyat sistemi, ölkənin sahib olduğu sərvətlərin səmərəli şəkildə istifadəsi və qlobal iqtisadi 
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sistemə inteqrasiya prosesində çıxış rolunu oynayır. İnsanlar keçmişdən dövrümüzə qədər müxtəlif 

məqsəd və ehtiyaclar nəticəsində davamlı olaraq səyahətlər həyata keçirmişlər. Texnoloji inkişaf 

gəmilərdə və gəmi səyahətlərində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb oldu və kütləvi şəkildə həyata 

keçirilən səyahətlərə çevrildi. Zaman keçdikcə sərnişin tutumu və xidmət səviyyəsi artan yeni nəsil 

gəmilərdən turizm sektorunda daha çox istifadə edildi. Gəmilərin ölçüsünün artması, rahat və 

keyfiyyətli xidmət göstərilməsi, turistik destinasiyaların çoxalması kimi səbəblər turist 

səyahətlərində dəniz nəqliyyatının payının artmasına səbəb oldu.  

Nəqliyyat sisteminin daha çox inkişaf etdirilməsi müasir zamanda dünya təcrübəsinin 

qarşısında duran ən əsas məsələlərdən biri hesab edilir. Növbəti illər ərzində insanları cəlb edə 

biləcək səyahət və turizm fəaliyyətləri araşdırıldıqda, kruiz turizminində bu siyahıda yer aldığı 

görülməkdədir. Dünya üzrə kruiz turizm sektoru sürətlə böyüməyə davam edir və səyahət-istirahət 

turizmi kimi populyarlığını artırır. Dəniz turizmi, dinamik quruluşundan asılı olaraq turizm gəlirləri 

və məşğulluğa töhfə baxımından turizm sənayesində mühüm yer tutur və son illərdə bu turizm 

növünün, ümumi turizm gəlirləri içərisindəki payı 20%-ə çatmışdır.  

Açar sözlər: turizm, dəniz, liman, səyahət, kruiz turizmi 
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SUMMARY 

 

THE ROLE OF CRUISE TOURISM IN THE FORMATION  

OF SEA TRANSPORT 

 

In this project study, the importance of cruise tourism is mentioned as a type of tourism in the 

developing sector by being explained the definition, historical development and characteristics of 

cruise tourism. From ancient times, river, sea, and oceans have been a means of transporting people 

and cargo. Over time, the increasing demand and modernization of comfort in water transport and 

other similar amenities have directly led to the development of this type of tourism cruise. The 

service is provided in two ways: both on equipped luxury ships and in a number of cities and ports 

traveled by ship. 

Key words: tourism, sea, port, travel, cruise tourism. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

РОЛЬ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ МОРСКОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

В этом исследовании обсуждается важность круизного туризма в развивающемся 

секторе, объясняется определение, историческое развитие и особенности круизного туризма. 

С древних времен реки, моря и океаны были средством транспортировки людей и товаров. 
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Со временем растущий спрос и удобство водного транспорта, модернизация и другие 

аналогичные возможности напрямую привели к развитию круизного туризма. Услуга 

предоставляется двумя способами: как на оборудованных роскошных судах, но также и в 

ряде городов и портов, где плавали корабли. 

Ключевые слова: туризм, море, порт, путешествовать, круизный туризм. 
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XÜLASƏ 

 

Canlı təbiət həmişə cansız təbiətin,qeyri-adi hadisələrin təsiri altında olmuş və olmağa da 

davam edir. 

Statistik məlumatlara görə deyə bilərik ki, dünyada hər il çoxlu meşə sahəsi və bitki örtüyü ilə 

zəngin çəmənlər məhv edilir və bunda insan "əməyi" göz ardı edilə bilməz. Meşələrin kəsilməsi 

nəticəsində böyük dağıntılar və fəlakətlər baş verir.Bununla yanaşı, şoranlaşma, eroziya və torpaq 

sürüşməsinə də səbəb olur. 

Açar sözlər: eroziya, ekoloji tarazlıq, ultrabənövşəyi şüalar, innovativ yönümlü 

texnologiyalar,investisiya. 

 

Dünyanın necə nəfəs aldığını heç düşünmüsünüzmü? Bu suala “Meşələr vasitəsi ilə” cavabını 

versək yanlış olmaz.Meşələr insanlar üçün vacib olan qiymətli ekosistemlərdir.Var olduğumuz ilk 

andan bəri bizə həyat verən hər şeyi təbiətdən alırıq.Təbiət qəbul etdiyimiz havanı,içdiyimiz suyu 

səssiz bir şəkildə istehsal edir. 

Yer üzündə yaşayan insanların varlığı,gələcəyi və rifahı meşələrin varlığı, sağlamlığı və 

davamlılığı ilə çox bağlıdır.Dünyadakı oksigenin 40 faizi meşələr tərəfindən istehsal olunur.Onlar 

havadakı karbon, oksigen və nəm tarazlığına kömək edir. 

Bizim üçün və dünyamız üçün oksigen mənbəyi olan meşələr iqlimə tənzimləyici təsir 

göstərir.Onlar,yalnız olduqları ərazinin havasını təmizləməklə kifayətlənmirlər, həmçinin bol yağış 

ilə təmin edirlər.Bununla yanaşı,meşədəki ağacların kökləri torpağı tutaraq eroziya və daşqınların 

qarşısını alır. 

Yer üçün faydası olan yamyaşıl meşələr özündə çoxlu ağac saxlayır.Meşə müxtəlif ölçüyə 

sahib çoxlu ağaclardan, kollardan, göbələklərdən, mikroorqanizmlərdən və heyvanlardan ibarət təbii 

yerüstü ekosistemdir. Ağaclar və ya meşəlik ərazilər oksigen istehsalında çox vacibdir.Əgər 

ağacların və meşələrin vacibliyini nəzərə alsaq, onların həyatımızda çox böyük əhəmiyyət kəsb 

etdiyini başa düşə bilərik. Hər bir ağacdakı yarpaq sayını hesablasaq, ağacların niyə böyük oksigen 

mənbəyi olduğunu anlamış olarıq. 

Ağaclar çox böyük əhəmiyyətə sahibdir. Məsələn: təbii bitki örtüyünü yaradır,iqlim və hava 

kimi təbii hadisələrə nəzarət edir və torpağı zəngin edir,yer kürəsini qoruyur və həyatın davam 

etməsinə kömək edir,havanı təmizləyir,ultrabənövşəyi şüalardan bizi qoruyur. Bizim dərimizə ən 

böyük zərbə də ultrabənövşəyi şüalardan gəlir. Ağaclar bunun qarşısını alır.Bununla yanaşı,ağaclar 

karbon qazını udur, oksigeni atmosferə buraxırlar. İqlimin mülayimləşməsində də mühüm rol 

oynayırlar. 

Meşələr yalnızca bizim ölkəmiz üçün yox, həm də dünyanın bütün ölkələri üçün ağciyər 

rolunu oynayır.Ona görə də biz meşələrimizi qorumalıyıq və onların inkişaf etməsinə kömək 

etməliyik. Meşələrə diqqətlə yanaşmaq lazımdır.Çünki istehlakçıların ona münasibəti səbəbi ilə 

meşələrin sahəsi azalmaqdadır.Aparılan hesablamalar nəticəsində son 100 ildə bütün dünya üzrə 

meşə sahəsinin 70 faizinin məhv olduğu görünür.Bunun bir çox səbəbi mövcuddur.Lakin daha çox 

yanğınlar səbəbindən meşələr tələf olur. Hesablamalara görə 1 il ərzində 20 milyon hektara yaxın 

meşə sahəsi yanğın səbəbi ilə məhv olur.Sovet dövründə qəbul edilmiş qanunlara əsasən meşələri 

məhv edənlərə qarşı cəza tədbirləri görülürdü. Ağaclardan o zaman daha çox ev tikilməsində 

istifadə olunurdu. Lakin Sovet dövründən sonra yəni, müstəqillik qazandıqdan sonra meşələrimiz 

daha çox məqsədlərlə istifadə olunmağa başladı. Məsələn: mebel istehsalı,kağız istehsalı və s. 
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Kağız və mebel istehsalı prosesleri zamanı çoxlu sayda təbii ehtiyatlardan istifadə olunur.Eyni 

istiqamətdə bu t əşkilatlar ətraf mühit üçün çoxlu tullantı buraxan sənaye təşkilatlarıdır. Çıxarılan 1 

ton kağız üçün 60 m3 su sərf olunur və təxminən 10 -15 m3 çirkab su axıdılır.İstehsal nəticəsində 

ətraf mühitə atılan çirkab suların tərkibində torpağa və canlılara zərər verə biləcək çoxlu sayda 

maddələr vardır. Bunlara əsaslanaraq son zamanlarda ağac kəsmədən kağız və mebel istehsal 

etməyin mümkün olub-olmaması haqqında araşdırma aparmaq lazımdır. 

Milyardlarla insan hər il milyonlarla ton kağız və kağız məhsullarını istehlak edir. 

Texnologiya inkişaf etsə də istifadə etdiyimiz kağız miqdarı azalmır,əksinə bu say ildən-ilə 

artır.Ağaclar bütün kağız məhsulları üçün xammal kimi istifadə edilir. Həmçinin, mebel istehsalında 

da xammal kimi istifadə edilir. 

Hal-hazırda sənayenin müxtəlif sahələrində innovativ yönümlü texnologiyaların tətbiqi 

prosesinin səmərəliliyinin artırılması üsullarının araşdırılması ölkə iqtisadiyyatının neftdən 

asılılığının aradan qaldırılması məqsədi ilə,həm də qeyri-neft sahələrinin inkişafında xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir.Bu sahədə aparılan tədqiqat işlərinin əsas praktiki əhəmiyyəti aktual bir məsələ 

kimi yeni innovasiya yönümlü texnologiyaların istehsalat tətbiqi prosesləri ilə əlaqədar elmi və 

nəzəri cəhətdən əsaslandırılmasından,eləcə də inkişaf metodologiyasının hazırlanmasından 

ibarətdir. Əsas məqsəd iqtisadi artımın dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün yüksək 

texnologiyalara əsaslanan əsas elmtutumlu sahələri inkişaf etdirmək,yeni yaradılan yerli 

məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin və keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasından ibarətdir.Xüsusi 

ilə də 44 günlük müharibədən sonra əldə etdiyimiz qələbədən dolayı işğaldan azad edilmiş 

bölgələrimizdə quruculuq işləri ilə əlaqədar bu məsələlər aktuallığını bir daha gündəmə gətirir. 

 
Qarabağın inkişaf strategiyası yerli,regional, milli və beynəlxalq səviyyələrdə qısamüddətli, 

orta və uzunmüddətli fəaliyyətləri əhatə edə bilər.Prezident İlham Əliyev’in də dediyi kimi: Əziz 

Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik.Bununla yanaşı, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın hər birini 

dirçəldəcəyik. Qarabağ bölgəsi daim inkişaf edəcək və ölkənin həyatına qayıdacaqdır.Dövlət və 

bələdiyyə rəhbərliyinin tam fəaliyyət göstərməsinə, iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətli sahələrinin 

inkişafına və azad edilmiş bölgələrdə azad sahibkarlığın məşğulluğuna üstünlük verilməlidir. 

Azad edilmiş torpaqlarda mədənçilik, metallurgiya, qida sənayesi, emal sənayesi, turizm və 

istirahət, yaradıcılıq sənayesi, tibb, taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük, pambıqçılıq, meyvəçilik, 

heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq və s. inkişaf etdirilə bilər. Çünki bu ərazilərdə belə sahələrin inkişaf 

potensialı çox yüksəkdir.Ümumilikdə Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün yeni 

coğrafi hərəkətverici qüvvə-böyümə mərkəzi olacaqdır.Bu bölgələrdə investisiya və bərpa işləri 
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Azərbaycanın ÜDM-in artımını sürətləndirəcəkdir. 

Laçın,1800 kvadrat kilometr ərazisi olan ən böyük bölgələrindən biridir.Bu rayonunun zəngin 

təbiəti, tarixi əsərləri və yeraltı sərvətləri milli sərvətimizdir. Laçın rayonu Azərbaycanın gələcək 

iqtisadi inkişafında təsirli rol oynayacaqdır.Bu ərazidə həmçinin geniş meşə sahələri mövcuddur-

22.000 hektar meşə sahəsi.Bununla yanaşı,Kəlbəcər rayonunda da 24 min hektar meşə sahəsi 

vardır.Zəngilan və Qubadlı rayonlarında 12 min hektar və eyni zamanda, işğaldan azad edilmiş 

Hadrut rayonunda və Xocavənd rayonunun bir hissəsində böyük meşə sahələri vardır.Azərbaycanın 

qərb hissəsi-Kəlbəcər, Laçın, Dağlıq Qarabağ və s. bu zonalar zəngin meşə zolağı ilə məşhurdur. 

Məğlubiyyəti ilə barışa bilməyən mənfur düşmən son müddətdə də meşələrimizi yandırdı.Buna 

baxmayaraq,meşələrimizin böyük əksəriyyəti toxunulmaz olaraq qalıb. 

Hal-hazırda azad edilmiş torpaqlarımızdakı vəziyyət böyük çətinliklər yaradır. Dağlıq 

Qarabağın və onun ətrafındakı inzibati bölgələr Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, 

Ağdam (bölgə mərkəzi və torpaqlarının çoxu), Füzuli (bölgə mərkəzi və torpaqlarının çoxu) 1989-

1993-cü illərdə Ermənistan tərəfindən işğal edildi və səmərəsiz istismar nəticəsində hər şey dağılıb, 

infrastruktur məhv olub.Bu yerlərdə hazırda yaşayış şəraiti yoxdur.Ancaq,dağıdılmış və məhv 

edilmiş infrastruktur, o cümlədən kəsilmiş ağaclar bərpa olunacaqdır. 

İşğaldan azad edilmiş rayonlarımızda quruculuq işləri tamamlandıqdan sonra,yavaş-yavaş 

böyük qayıdış baş verəcək.İnsanlar 30 ildir həsrət qaldığı torpaqlarına,evlərinə geri dönəcəklər. Bu 

bölgələrdə qeyri-neft sektoru sürətlə inkişaf edəcək.İnsanların bir çox sahələrə təlabatı artacaq.Ən 

çox tələbat olacaq sahələrdən biri də mebel sahədir.Bildiyimiz kimi,mebel sənayesində istifadə 

olunan əsas xammal da ağacdır. 

Ağacların kəsilməsi və məhv edilməsi özlüyündə bir çox problemləri gətirir. Bunlara iqlimin 

pisləşməsi də daxildir.Buna görə də yaşana biləcək bir dünyanı gələcək nəsillərə ötürmək üçün hər 

birimiz meşələrimizi qorumalıyıq və meşələşdirməyə lazımi əhəmiyyət verməliyik. Yəni,ölkəmizdə 

meşə sahələrini genişləndirmək üçün əlimizdən gələni etməliyik.Ölkəmizdə də meşə sahəsi 

azdır.Bizim üçün bu meşələr önəmli olduğundan onları qorumalıyıq.Hər bir insan bu məsələ ilə 

bağlı özündə məsuliyyət hiss etməlidir. 

Bəs biz ağacları qorumaq üçün nələr etməliyik?Məsələn:Ətrafımızı daimi təmiz şəkildə 

saxlamalıyıq.Kəsilmiş ağacların yerinə yenilərini əkməliyik.Meşədə yanğınların qarşısını 

almalıyıq.Fidan əkməyi özümüzə borc bilməliyik və mədəniyyət halına gətirməliyik.Ətraf mühit 

haqqında daha çox məlumat əldə etməliyik.İnsanlara ağaclar barəsində məlumatlar verməliyik. 

Nəticə və Təklif: Dünyanın bir çox ölkələrində ekoloji tarazlığın pozulmasının səbəb olduğu 

problemləri həll etmək üçün bir çox müzakirələr aparılır.İndi dünyanın bir qitəsində baş verən bir 

təbii fəlakət yalnız qitə ölkələri üçün deyil, bütün dünya üçün bir problem olaraq görülməli və 

aradan qaldırılmalıdır.Qırmızı xətti keçmək daha ciddi fəlakətlərə səbəb ola bilər.Gəlin,bizə nəfəs 

olan bu neməti qoruyaq.Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda bərpa 

işləri bitdikdən sonra, yavaş-yavaş insanlar öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar.Bu zaman mebel 

sənayesinə çox tələb olacaq.İstər məişət üçün,istərsə də ictimai obyektlər üçün.Biz çalışmalıyıq ki, 

mebel istehsalı üçün ağaca olan tələbabatı maksimum dərəcədə azaldaq. Daha çox insan 

orqanizminə ziyan olmayacaq plastik kütlələrdən, kompozisiya materiallarından istifadə edək. Elə 

kompozisiya materiallarından istifadə edək ki, minimum ağac,maksimum polimerlə mebel 

istehsalını genişləndirək. 
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РЕЗЮМЕ 

 

«ЛЕГКИЕ» НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ – ЛЕСA 

 

Живая природа растет, была и продолжает находиться под влиянием неодушевленной 

природы и необычных событий. 

По статистике, каждый год в мире уничтожается большое количество гектаров богатых 

растительностью лесов и лугов, а человеческий «труд» позолочен. Обезлесение вызывает 

большие разрушения и бедствия, засоление, эрозию и оползни, которые считаются наиболее 

продуктивным слоем в мире. 

Ключевые слова: эрозия, экологический баланс, ультрафиолетовые лучи, 

инновационные технологии, инвестиции. 

 

SUMMARY 

 

THE "LUNGS" OF OUR PLANET – FORESTS 

 

Living nature has always been and continues to be under the influence of inanimate nature 

and extraordinary events. 

 According to statistics, every year the world destroys a large number of hectares of forests 

and meadows rich in vegetation, and human "labor" can’t be ignored. Deforestation causes great 

destruction and disaster, salinization, erosion and landslides, which are considered to be the most 

productive layer in the world. 

Keywords: erosion, ecological balance, ultraviolet rays, innovative technologies, investment. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ КОМЛЕКСАМИ (НА ПРИМЕРЕ ТУРИЗМА) 

 
Исмаилова Наргиз Ильгам гызы 

Султанлы Саида Исмет гызы 
Азербайджанский Государственный Экономический Университет  

nana.ism@mail.ru 
 

Туризм как экономический комплекс вплотную связан с иными отраслями 

хозяйственной деятельности человека и составляет сложную систему. Как известно, туризм 

напрямую взаимодействует с природными факторами. Допускается говорить о 

существовании непосредственной взаимосвязи между туризмом и природной средой, 

подразумевая среду, как место обитания человека, образованную не только естественными, 

но и искусственными компонентами.  

Неконтролируемый прогресс туризма причиняет вред окружающей среде. Туризм 

оказывает на окружающую среду также и косвенное воздействие, в виде влияния на 

культурные ценности, порядок жизни местного населения и туристов, а также стиля 

поведения и уклада жизни местных жителей региона и туристов. И это, в свою очередь, 

меняет их отношение к природным ресурсам. Во многих регионах разновидностью проблем 

является не развитие туристического сектора, а отсутствие рационального способа его 

прогрессирования.  

С другой точки зрения, туризм развивается в основном в регионах с 

удовлетворительной экологической ситуацией, что приводит к экономической стимуляции 

для совершенствования природоохранной деятельности в них.  

Деятельность в сфере туризма приводит к различным негативным последствиям, к 

нежелательным сменам компонентов окружающей среды различных регионов, к 

загрязнению их отходами и так далее. 

С развитием туризма увеличивается количество используемого туристами транспорта. 

В крупных городах особо ощущается возникновение риска загрязнения окружающей среды, 

воздуха, водных бассейнов, также увеличивается шумовое загрязнение. Риск может 

возникнуть прежде всего при массовой неорганизованной туристической деятельности, 

иными словами “диком” туризме. Сезонность “дикого” туризма влечет перегруженность в 

использование инфраструктуры и местных ресурсов. Массовое скопление туристов вызывает 

дополнительное воздействие на окружающую природную среду, так как в большинстве 

случаев туристы не бывают озабочены состоянием природной среды. 

Воздействие туризма на водные бассейны заключается в повышении степени 

загрязнения вод сточными водами со стоянок, при расчистке озер, при смешивании вод 

пропеллером лодочного мотора, которая также влечет утечку горючих и смазочных 

материалов, нарушается естественный газообмен, что затрудняет насыщение воды 

кислородом. Максимум при такой деятельности воздействие оказывается на геомериду 

малых озер.  

Воздействию туризма подвергаются острова, главным образом некрупные, 

сталкивающиеся с возрастающим давлением. Системы островов включающие природные, 

социальные, экономические неординарны и зависимы друг от друга. Поэтому 

демографические и экономические перемены, следствия воздействия туризма на островах за 

минувшие 40 лет, вызывают большее беспокойство. В последние годы расширения в 

туристической сфере на территории островов вызывает деградацию природных ресурсов 

территории. Значительное антропогенное воздействие на природные ресурсы окружающей 

среды приводило к опустыниванию. Подобные перемены и ранее часто приводили к тому, 

что острова покидались людьми. 

Значительное влияние на рельеф оказывает ускоренное развитие прибрежного и 
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приморского туризма. Береговые районы подвержены воздействию торговых портов, отелей, 

мест проживания обслуживающего персонала, а также других глобальных воздействий.  

Ключевые слова: туризм, экология, экотуризм, экологические проблемы, охрана 

окружающей среды. 
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XÜLASƏ 

 

Araşdırmanın məqsədi-Turizm iqtisadi kompleks kimi insanın təsərrüfat fəaliyyətinin digər 

sahələri ilə sıx bağlıdır və mürəkkəb bir sistem təşkil edir. Məlum olduğu kimi, turizm təbii 

amillərlə birbaşa qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. 

Təhlilin aparılmasında əsas diqqət turizmin mənfi proseslərin ətraf mühitə təsirinin 

müəyyənləşdirilməsinə yönəldilib.  

Elmi yenilik konkret yerin ekoloji xüsusiyyətləri nəzərə almaqla turizm nümunəsində 

problemə baxmaqdan ibarətdir. 

Urbanizasiya olunmuş ərazinin ekoloji-turizm potensialı qeyri-bircinsliyi ilə seçilir və 

ərazinin cəlbediciliyini şərtləndirən təbii ehtiyatlar, mədəni-tarixi irs rayonun mədəni inkişaf 

tendensiyasını, onun mənimsənilməsinin perspektivliyini və rayonun turizm mənimsəməsinin 

dərəcəsini xarakterizə edən infrastrukturu müəyyən edən sosial-iqtisadi şəraiti əhatə edir. 

Açar sözlər: turizm, ekologiya, ekoturizm, ekoloji problemlər, ətraf mühitin qorunması.  

 

 

SUMMARY 

  

The purpose of the study-tourism as an economic complex is closely related to other areas of 

human economic activity and constitutes a complex system. As is known, tourism directly interacts 

with natural factors. 

The main focus of the analysis was on determining the impact of negative processes on the 

environment of Tourism. 

Scientific innovation is to look at the problem in the example of tourism, taking into account 

the ecological characteristics of the concrete place. 

The ecological-tourism potential of the urbanized territory is distinguished by its uniqueness, 

and the natural resources that characterize the attractiveness of the territory cover the socio-

economic conditions that outline the cultural development trend of the cultural-historical heritage 

district, the prospects of its appropriation and the infrastructure that identify the degree of Tourism 

appropriation of the district. 

Key words: tourism, ecology, ecotourism, environmental problems, environmental 

protection.  
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İNSAN SAĞLAMLIĞI VƏ EKOLOJİ FAKTORLAR 

 
Kərəmova Natəvan, Allahveridyev Elbrus, 

Əsədov Tural, Yusifov Yusif 
Qərbi Kaspi Universiteti,  

phd_karamova@mail.ru 

 

İnsan sağlamlığı və ona təsir edən faktorların tədqiqi əsrlər boyu alimlərin diqqət mərkəzində 

olan mövzudur. İnsan sağlamlığına təsir edən faktorlar bir neçə qrupa ayrılıb: 

 insanın həyat tərzi -50%; 

 ekologiya -25%; 

 irsiyyət- 20%; 

 dərman preparatları-5%. 

Qeyd etdiyimiz kimi, insanın həyat tərzi sağlamlığa təsir edən ilk faktordur. Bura aiddir: 

qəbul edilən qidanın xarakteri və növü, insanın yaxşı və pis vərdişləri, fiziki fəaliyyət, psixoloji 

vəziyyət (stres, depressiya və s.), ailə-məişət vəziyyəti və s. Yaşayış mühiti canlı orqanizmləri əhatə 

edən təbiətin bir hissəsi olub onlarla bilavasitə qarşılıqlı əlaqədədir. Mühitin tərkib hissələri və 

xassələri çox müxtəlif və dəyişkəndir. Hər bir canlı, daim mürəkkəb və dəyişkən həyatına 

uyğunlaşır və onun dəyişkənliyinə uyğun olaraq həyat tərzini nizamlayır. Planetimizdə canlı, ona 

xas olan şərait ilə bir-birindən fərqlənən orqanizmlər 4 əsas yaşayış mühitini mənimsəmişlər. Ilk 

dəfə həyat su mühitində baş vermiş və yayılmışdır. Sonralar canlı orqanizmlər yer səthi-hava 

mühitinə yiyələnərək torpaq əmələ gətirmiş və orada məskən salmışlar. Dördüncü spesifik həyat 

mühiti isə canlı orqanizmlərin özü olmuşdur. Onların hər biri özündə məskunlaşan parazit və 

simbiontlar üçün tam həyat mühiti hesab olunur. Orqanizmlərin mühitə uyğunlaşması adaptasiya 

adlanır. Adaptasiya qabiliyyəti həyatın əsas xassələrindən biridir, belə ki, həyatın mövcudluğunun 

mümkünlüyünü, orqanizmlərin çoxalıb artmasını təmin edir. Adaptasiya növlərin təkamülü 

gedişində baş verir və dəyişir. Mühitin orqanizmlərə təsir göstərən ayrı-ayrı xassələri və ya 

elementləri ekoloji faktorlar adlanır. Mühit faktorları olduqca müxtəlifdir. Onlar canlı qruplaşmalar 

üçün vacib və ya əksinə, zərərli ola bilər, onların yaşamasına və çoxalmasına səbəb və ya mane ola 

bilər.  

Ekoloji faktorlar üç əsas qrupa bölünür: abiotik, biotik və antropogen. Abiotik faktorlar bütün 

qeyri-üzvi mühit faktorların məcmusunu təşkil edib bitki və heyvanların həyatına və yayılmasına 

təsir göstərir. Onlar fiziki, kimyəvi və edafik faktorlara bölünür. Fiziki faktorların mənbəyi fiziki 

vəziyyət və ya hadisə (mexaniki, dalğalı və s.) sayılır. Məsələn, temperatur, əgər o, çox 

yüksəkdirsə, yanma (yanıq), çox aşağı olduqda isə donma (donuşluq) baş verir. Temperaturun 

təsirinə digər faktorlar da təsir göstərə bilər, məsələn, suda-axın, quruda isə külək, rütubətlilik və s. 

Kimyəvi faktorlar - mühitin kimyəvi tərkibi ilə əlaqədar təsir göstərir. Məsələn, suyun duzluluğu 

çox olarsa, su hövzəsində həyat olmaya bilər (ölü dəniz), bununla belə saf suda dəniz 

orqanizmlərinin əksəriyyəti yaşaya bilmir. Quruda və suda heyvanların həyatı kifayət qədər 

oksigenin miqdarından asılıdır. Edafik və ya torpaq faktorları – torpaqda yaşayan orqanizmlərə təsir 

göstərən torpağın və dağ süxurlarının kimyəvi, fiziki və mexaniki xassələrinin məcmusu. Torpaq 

kimyəvi komponentlərinin (biogen elementlərin), temperaturunun, rütubətliliyinin, strukturunun, 

humusun miqdarının və s.-in, bitkinin böyümə və inkişafına təsiri yaxşı məlumdur. Lakin 

orqanizmlərə yalnız abiotik faktorlar təsir göstərmir 

Qrup və kütləvi effekt dedikdə eyni növ heyvanların iki və ya daha çox fərdlərinin birləşməsi 

və mühitdə yerləşərək effekt yaratması başa düşülür. Hazırda belə effektlər demoqrafik faktor 

adlanır. Onlar populyasiya səviyyəsində orqanizm qruplarının say dinamikasını və sıxlığını 

səciyyələndirir, bunun əsasında növdaxili rəqabət durur və növarası rəqabətdən kökündən fərqlənir. 

Növarası əlaqələr olduqca müxtəlifdir. Iki yanaşı yaşayan ayrı-ayrı növlər bir-birinə heç bir təsir 

göstərməyə də bilər, yaxud bir-birinə əlverişli (müsbət) və ya əlverişsiz (mənfi) təsir göstərir. 

Dövri və qeyri-dövri faktorların ayrılması orqanizmlərin həyat şəraitinə uyğunlaşmasının 
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öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Limitləşdirici faktorlar, optimum qanunlar hər bir 

faktorun orqanizmə müsbət təsiri yalnız müəyyən həddə olur. 

Dəyişkən faktorun təsirinin nəticəsi hər şeydən əvvəl onun təzahür gücündən asılıdır. 

Faktorun həm çatışmayan, həm də artıq miqdarda təsiri fərdlərin həyat fəaliyyətinə mənfi təsir 

göstərir. Faktorun əlverişli təsir gücü müəyyən növün orqanizmi üçün ekoloji faktorun optimum 

zonası və ya sadəcə olaraq optimumu adlanır. Ümumilikdə son nəticə olaraq, insan sağlamlığının 

qorunması və onun itirilməsində olan roluna görə bir sıra faktorlar qrupru vardır: 

 İnsanın hansı mərtəbədə yaşaması (ən əsas radioaktiv şüalanmaya məruz qalma ehtimalı daha 

dəqiq ol yoxlanmalıdır); 

 Evın tikildiyi material (təbii və ya süni); 

 Evi qızdırmaq üçün istifadə edilən sobaların növləri (qaz və ya elektrik), 

 Mənzildə (evdə) döşəmənin materialı (linolyum, xalçalar və ya daha az zərərli material) 

 Mebellərin hazırlandığı materiallar (sp tərkibindəki fenollar); 

 Elektromaqnit şülanma mənbələri ilə yaxın ərazilər (yüksək gərginlikli elekterik naqillərinin 

yaxınlıqında tikilən evlər və s.);  

 Evdə bitki və heyvan saxlanması (allergen fon) və s.  

İnsan sağlamlığında havanın çirklənməsi və insan orqanizminə zərərli kimyəvi maddələrlə 

zənginləşməsi daha çox mənfi təsir edir. Artıq çoxsaylı ədəbiyyat mənbələrində qeyd olunub ki, toz 

toplayıcılar ilə təchiz olunmamış güclü elektrik stansiyalarının yaxınlığında yaşayan uşaqların 

ağciyərlərində silikoz formalı dəyişikliklər gedir və silikoz xəstəliyinin yaranması ilə nəticələnir. 

Tənəffüs sistemi ilə yanaşı havadakı toksiki maddələr görmə və qoxu orqanlarına təsir göstərir və 

qirtlaq qişasına təsir edərək səs tellərinin müxtəlif xəstəliklərinə səbəb ola bilər. 

Havadakı toksiki maddələrin insan orqanizminə təsirlərinin əlamətləri və nəticələri əsasən 

ümumi sağlamliğin pisləşməsində özünü göstərir: baş ağrisi, ürək bulanması, halsızlıq hissi yaranır, 

iş qabiliyyəti azalır və ya itir, ömür qısalır, erkən ölümlərin sayı artır və s. Belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, ən çox toksiki maddə insan orqanizminə ağ ciyərdən daxil olur. Həqiqətən də, əksər 

tədqiqatçılar hər gün havadan suya, qidaya, çirkli əllər, dəriyə nisbətən, daha çox zərərli maddələrin 

insan bədəninə nüfuz etdiyini təsdiqləyirlər. Eyni zamanda, toksiki maddələrin bədənə tənəffüs yolu 

ilə daxil olması ən təhlükəli vəziyyətdir: 

 Hava yolu ilə çox geniş ərazilər zərərli maddələrlə çirklənə bilər, bəzi kimyəvi maddələr 

havada müxtəlif birləşmələrin əmələ gəlməsi və bir-birinin zərərli təsirlərini gücləndirə bilməsi 

faktı məlumdur; 

 Bədənə tənəffüs yolu ilə daxil olan kimyəvi maddələr, qaraciyər kimi qoruyucu bir 

biyokimyəvi maneəni asanlıqla keçə bilər, nəticədə hava yolu ilə toksik təsir mədə-bağirsaq 

traktından daxil olan kimyəvi maddələrin təsirindən 100 qat daha güclüdür; 

 Bədənə ağciyərdən daxil olan zərərli maddələrin assimilyasiyasi qida və su ilə nüfuz edən 

toksiki maddələrdən xeyli yüksəkdir; 

 Atmosferdəki toksiki maddələrdən qorunmaq çətindir: bunlar ildə 365 gün ərzində 24 saat 

insan sağlamlığına təsir göstərir. 

 Havanın çirklənməsi nəticəsində yaranan ölümlərin əsas səbəbləri xərçəng, anadangəlmə 

patologiyalar və insan orqanizminin immun sisteminin pozulmasıdiır. 

Yol nəqliyyatindan çıxan tullantılar, həmçinin kömür yandıran müəssisələrdən, kimya 

zavodlarından atılan tullantılar havanı daha çox çirkləndirir ki, bu da qan müxtəlif qan xəstəliklərinə 

və insan qan dövrani sistemində qan laxtalanmasına səbəb ola bilər. Çirklənmiş hava da arterial 

təzyiqin artmasında mühüm rola malikdir. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat mənbələrində havanın toksiki 

maddələrlə çirklənməsi ən çox ekoloji xəstəliklərdən - anadangəlmə inkişaf qüsurlu uşaqların 

doğulmasına şərait yaradan faktor kimi qiymətləndirilir.  

İnsan sağlamlığının qorunması üçün ekoloji gərginlik yaradan faktorların aradan qaldırılması 

və profilaktik tədbirlər planı hazırlaması vacibdir. Ekologiyanın qorunması hər bir insanın 

borcudur.  
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РЕЗЮМЕ 

 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

В статье дана классификация факторов, влияющих на здоровье человека. В частности, 

согласно литературным данным сгруппированы и классифицированы патологические 

изменения в организме человека в результате загрязнения воздуха токсичными веществами. 

Загрязнение воздуха может представлять очень серьезную угрозу для здоровья человека. На 

основе обзора литературы была предоставлена информация о влиянии факторов 

окружающей среды на здоровье и отмечена важность защиты окружающей среды. 

Ключевые слова: факторы окружающей среды, здоровье человека, загрязнение 

воздуха, экологические заболевания. 

 

SUMMARY 

 

HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENTAL FACTORS 

 

The article classifies the factors affecting human health. In particular, pathological changes in 

the human body as a result of air pollution with toxic substances are grouped and classified 

according to the literature. Air pollution can pose very serious threats to human health. Based on the 

literature review, information was provided on the impact of environmental factors on health and 

the importance of environmental protection was noted. 

Keywords: environmental factors, human health, air pollution, environmental diseases 
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Elektromaqnit şüalanma mənbələrinin yarandığı son iki əsrdə insan fəaliyyətinin bütün 

sferalarına daxil olmuş, insan həyatında daha böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Məlumdur ki, 

elektromaqnit şüalandırıcılarının növləri , sayı və gücü daim artmaqdadır. Xüsusi ilə də, məişətdə 

işlədilən elektron avadanlıqlardan (telefonlar, əl telefonları, kompüterlər, mikrodalğalı sobalar və 

çoxlu sayda digər elektrik məişət cihazları) istifadə etmə çox yüksək həddə gəlib çatmışdır. Bu 

avadanlıqların hər biri müəyyən tezliyə və gücə malik EM şüalanmaları yaradaraq insan orqanizmi 

üçün müəyyən təhlükə və problemlər yaradır. Bu səbəbdən də müasir dövrün əsas problemlərindən 

biri - bəşəriyyəti ionlaşdırıcı və qeyri-ionlaşdırıcı şüalanmalardan mühafizə etmək məqsədilə 

müxtəlif xüsusi tədbirlərinin işlənib hazırlanması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məlum olduğu kimi, hər bir kimyəvi elementin müxtəlif növ atomları olur. Bu elementlərin 

bir hissəsi radioaktiv xassəyə malik ola bilir. Elementlərin belə növləri izotoplar adlandırılır. 

Məsələn, karbonun, oksigenin və digər elementlərin bir neçə izotopları vardır. Radioaktiv izotoplar 

qeyri-sabitdir, parçalanmada bunlar şüalanma buraxaraq digər izotoplara çevrilir. Hər bir radioaktiv 

izotop özünün atom çəkisi və yarımparçalanma müddəti ilə səciyyələnir.  

Şüanın genetik təsiri uzun illərdir alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Radiasiya 

mutagenezi orqanizmlərin şüalanması zamanı irsi dəyişkənliklərin (mutasiyaların) meydana çıxması 

deməkdir və bu vəziyyət ilə son illər daha çox rastlaşmaq məcburiyyətindəyik. Şüanın genetik təsiri 

radiasiya genetikası ilə tədqiq olunan ionlaşdırıcı şüaların bioloji təsirinin mühüm hissəsidir. 

İonlaşdırıcı şüaların bütün tipləri, həmçinin ultrabənövşəyi şüalar virus və bakteriyalardan tutmuş, 

insan da daxil olmaqla bütün yüksək quruluşlu orqanizmlərin cinsiyyət hüceyrələrində yeni olan 

qametlərdə, eləcə də bədən hüceyrələri sayılan somatik hüceyrələrdə, bilavasitə onların irsi 

strukturunda mutagen təsirə malikdir. 

Mühitdə radioaktivliyin yüksəlməsi insan da daxil olmaqla, orqanizmlərin populyasiyalarında 

gizli zərərli mutasiyaların formalaşmasına səbəb olur. Radiasiya seleksiyasında təsərrüfat 

əhəmiyyətli mutantların alınmasında şüanın genetik təsirinin təcrübi əhəmiyyəti var. Bu üsulla bir 

neçə sort yaradılmışdır. 

Şüadan mühafizə ionlaşdırıcı şüalanmanın orqanizmə təsirini azaltmağa yönəldilmiş vasitədir. 

Fiziki mühafizə üçün şüaları yaxşı udan materiallardan (qurğuşun, beton və s.) istifadə edilir. Bu 

materiallar şüa mənbəyi və obyekt arasında yerləşdirilir. “Açıq” şüalanma mənbəyi ilə işləyənlər 

fərdi mühafizə vasitələrindən (kombinezonlar, pnevmogeyimlər, rapiratorlar, xüsusi çəkmələr, 

əlcəklər və s.) istifadə etməlidir 

Kimyəvi mühafizə məqsədi ilə, şüalanmadan əvvəl orqanizmə xüsusi kimyəvi birləşmələr – 

radioprotektorlar daxil edilə bilər. İonlaşdırıcı şüa mənbələri ilə iş aparılan müəssisələrdə 

dozimetrik və radiometrik nəzarət olmalıdır. Xroniki şüa xəstəliyinin və digər zədələnmələrin 

qarşısını almaq məqsədi ilə rentgenoloji müayinə zamanı elektron optik gücləndiricilərdən istifadə 

olunur. İonlaşdırıcı şüalardan və radioaktiv tullantılardan mühafizə yolları fərqlidir. 

Antropogen təsirli ionlaşdırma mənbələrinin buraxıla bilən təsiredici səviyyəsi hər bir ölkənin 

radiasiya təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən baxılır və normalaşdırılır. Bu normalara əsasən 

bilavasitə ionlaşdırıcı şüalanma mənbələrində işləyən şəxslər iki qrupa bölünürlər:  

B qrupu. Bu qrupa məhdud sayda şəxslər aid edilir ki, onların yaşayış və yaxud iş yerləri 

radioaktiv şüalanma mənbələrinin təsirinə məruz qala bilərlər.  

C qrupu. Bu qrupa ionlaşdırıcı şüalanma təsirinə böyük əhali kütləsi (respublika, region, 

rayon) məruz qalmış olur. 

B qrupuna daxil olan şəxslər üçün şüalanma dozasının il ərzində həddi aşağıdakı kimi 
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qiymətləndirilib və insanın ionlaşdırıcı şüalanmaya həssas olan üzvləri (orqanları) şərti olaraq üç 

qrupa ayrılır:  

 I qrup- bütün bədən ümumilikdə və onurğa beyni; 

 II qrup - əzələlər, qalxanabənzər vəzi, piy hüceyrələri, qara ciyər, böyrəklər, dalaq, mədə-

bağırsaq traktı, göz bülluru və s. 

 III qrup – dəri örtüyü, sümüklər, oynaqlar və s. 

Yaşayış və inzibati binaların ionlaşdırıcı şüalanmadan mühafizə etmək üçün onların ətrafında 

sanitar-müdafiə zonaları yaradılmalıdır. Sanitar-müdafiə zonalarının ölçülərini müəyyənləşdirmək 

üçün əsasən il ərzində tənəffüs və qidalanma prosesində orqanizmə düşən radioaktiv maddələrin 

icazə verilən həddi götürülür. Bu zonada müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur və radiasiya nəzarəti 

həyata keçirilir. Radioaktiv maddələrlə işləyən müəssisələrdə nəzərdə tutulmayan radioaktiv 

tullantıların buraxıla bilən həddə yaxın və ondan yuxarı olmasının təsirinin nəzərə alınması üçün 

müşahidə zonaları yaradılır. Müşahidə zonalarının sahəsi adətən sanitar-müdafiə zonalarının 

sahəsindən 3-4 dəfə böyük olur və orada radiasiya nəzarəti həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasında radiasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində hüquqi 

tənzimləmə Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktları ilə həyata keçirilir. Azərbaycan 

Respublikasının Qanunları və digər normativ hüquqi aktları radiasiya təhlükəsizliyinə və onun bu 

Qanunla müəyyən edilmiş təminatına olan tələblərin səviyyəsini azalda bilməz. Radiasiya 

təhlükəsizliyi sahəsində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrin nəzərdə 

tutduğu qaydalar Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin mövcud müddəalarından fərqlidirsə, 

onda beynəlxalq müqavilələrin qaydaları tətbiq olunur. 

Radiasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır:  

 Normalaşdırma prinsipi — əhalinin bütün ionlaşdırıcı şüalanma mənbələrindən aldıqları fərdi 

dozanın miqdarı yol verilən dozadan yüksək olmaması;  

 Əsaslandırma prinsipi — ionlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə zamanı insan və cəmiyyətə 

veriləcək fayda təbii radiasiya fonuna əlavə olunan şüalanma dozası nəticəsində yarana bilən 

zərərin riskindən artıq olmadıqda belə istifadə ilə bağlı bütün fəaliyyət növlərinin qadağan 

olunması;  

 Optimallaşdırma prinsipi - ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin istifadəsi zamanı iqtisadi və sosial 

amillə nəzərə alınmaqla fərdi şüalanma dozasının və şüalanmaya məruz qalan şəxslərin sayının 

mümkün qədər aşağı səviyyədə saxlanılması. 

Müasir dövrdə canlı orqanizmlərin, xüsusilə insanın antropogen təsirli ionlaşdırma 

mənbələrinin təsirindən qorumaq üçün çoxsaylı tədbirlər aparılmasına baxmayarq, bu sual hələ də 

öz həllini tapmayıb. Aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələri elektromaqnit şüalanma mənbələrinin 

insan sağlamlığı üçün elə də ürək açan olmadığını təsdiq edir. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ  

АНТРОПОГЕННОЙ ИОНИЗАЦИИ 

 

В статье представлен обзор воздействия антропогенного ионизирующего излучения на 

живые организмы из литературы. Установлено, что источники электромагнитного излучения 

присутствуют на каждом этапе жизни человека, и жизнь без них очень трудна. В результате 

сложно защитить здоровье человека, что приводит к различным заболеваниям. 

Ключевые слова: источники электромагнитного излучения, ионизирующее излучение, 

радиационная безопасность. 
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SUMMARY 

 

SCIENTIFIC BASIS OF THE EFFECT OF ANTHROPOGENIC EFFECTIVE IONIZATION 

SOURCES 

 

The article provides an overview of the effects of anthropogenic ionizing radiation on living 

organisms from the literature. It has been found that sources of electromagnetic radiation are 

present at every step of human life, and life without them is very difficult. As a result, it is difficult 

to protect human health, which leads to various diseases. 

Keywords: sources of electromagnetic radiation, ionizing radiation, radiation safety 

  



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

814 

 

EKOLOJİ FAKTORLARIN İNSAN SAĞLAMLIĞINA VƏ MƏRKƏZİ 

SİNİR SİSTEMİNƏ TƏSİRİNİN TƏHLİLİ 

 
Kərəmova Natəvan, Hüseynova Cəlalət, Məmmədzadə Məhəmməd  

Qərbi Kaspi Universiteti, 
 phd_karamova@mail.ru 

 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə ekoloji faktorların sinir sisteminə və insan sağlamlığına mənfi təsiri haqqında 

ədəbiyyat məlumatlarının icmalı verilib. Ekoloji gərginlik nəticəsində insanda sinir sisteminin bir 

sıra xəstəliklərinə səbəb olur. Ən böyük ekoloji biotik faktor olan koronavirus infeksiyası 

pandemiya şəraiti yaradıb və xəstəliyin artması isə insanların həyatına son qoymaqda davam edir. 

Ekoloji gərginliyin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilsədə, problemlərin çoxu 

həll olunmamış qalır 

Açar sözlər: ekoloji faktorlar, sağlamlıq göstəriciləri, koronavirus infeksiyası, stress, 

ekzogen amillər. 

 

İnsan orqanizminin, xüsusilə sinir sisteminin ekoloji cəhətdən təhlükəli və zərərli amillərin 

təsirinə qarşı reakisyası bir sıra faktorlardan asılıdır: bunlara təsirin müddəti və intensivliyi, sinir 

sisteminin ilkin funksional vəziyyəti, digər orqan və sistemlərin funksional vəziyyəti, insanın 

konstitusiyası, yaşı və cinsi ilə müəyyən edilir. Sinir sistemindəki həm spesifik, həm də qeyri-

spesifik, ilk növbədə streslə əlaqələndirilən dəyişikliklər, müxtəlif fəaliyyət sahələrində özünü 

göstərir və psixoloji, vegetativ, fizioloji və s. dəyişikliklərlə xarakterizə olunur. Sinir sisteminin 

funksiyalarındakı bu dəyişikliklər müayinələr zamanı aşkar edilərək, obyektiv qiymətləndirilə bilər. 

Belə bir qiymətləndirmə bir sıra sinir –psixi xəstəliklərin qarşısının alınması üçün çox vacibdir.  

Ədəbiyyat mənbələrində insan orqanizminə müxtəlif mənşəli təhlükəli və zərərli ətraf mühit 

amillərinin təsirindən yaranan zehni, psixofizioloji və fizioloji dəyişikliklər haqqında məlumatlar 

verilmişdir. 

Ekoloji cəhətdən təhlükəli və zərərli amillər sinir sisteminin fəaliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişir, patoloji və adaptiv dəyişikliklərlə yenidən qurulmasına xidmət edir və bu da öz növbəsində 

digər fizioloji sistemlərin funksiyalarina təsir göstərir. Bu agentlərin təsiri altinda sinir sisteminin 

müxtəlif səviyyələrindəki mexanizmlərin işindəki dəyişikliklər iki növ ola bilər: 
1. Təhlükəli və zərərli ətraf mühit faktorlarının neyronlara, sinir liflərinə və sinaptik əlaqələrə 

birbaşa, dərhal təsiridir. Bu vəziyyətdə, sinir sisteminin fəaliyyətindəki dəyişikliklərin təbiəti, 

orqanların və sistemlərin tənzimlənməsindəki dəyişikliklərin xüsusiyyətləri, təsir göstərən 

agentin təbiətindən çox asılıdır. 
2. Təhlükəli və ya zərərli bir mühit amilinin sinir sisteminə dolayı təsiridir. Bu vəziyyətdə 

ekoloji amil bədəndə hər hansi bir patoloji dəyişikliyə səbəb olur və bu sinir sisteminin 

fəaliyyətini bərpa edir (dəyişmiş afferentasiya, qan dövranı pozğunluqları, qan tərkibi və s.). 

Ekoloji faktorların hər iki təsir yolu ilə yaranmış xarakterik spesifik dəyişikliklərə əlavə 

olaraq, bədənın ümumi qeyri-spesifik bir stress reaksiyasına, stresə səbəb olur. Qeyd etdiyimiz təsir 

mexanizmlərindən birincisində stres müəyyən beyin strukturlarinin zədələnməsi, ikinci halda isə 

afferent siqnalların təsiri altında fəaliyyətindəki dəyişikliklər, bədənin daxili mühitinin 

parametrlərindəki dəyişikliklər və ya digər patoloji dəyişikliklər inkişaf edə bilər.  

Stress, həddindən artıq gərgin bioloji əhəmiyyətli amillərin təsirinə bədənin reaksiyasını əks 

etdirən ümumiləşdirilmiş bir anlayışdır. Bədənin ətraf mühit üçün təhlükəli və zərərli amillərə qarşı 

stress reaksiyasının yaranmasında mərkəzi sinir sisteminin və vegetativ sinir sisteminin rolunu 

qiymətləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sinir sistemi, endokrin sistemlə birlikdə, orqanizmin 

stres bir vəziyyətinin meydana gəlməsində həlledici rol oynayir. 
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Qeyd edildiyi kimi, stres həddindən artıq ekzogen amillərin və ya bədəndə həyati təhlükəli 

dəyişikliklərin təsiri altında əmələ gəlir, bəzən son nəticədə xarici xəstəlik törədən maddələrin, 

məsələn mutagenlərin təsiri altında irsi patoloji formalar yaranır. 

İnsan sağlamlığına mənfı təsir edən ekoloji faktorlar əzləri də bir neçə qrupa bölünür. 

Ümumiyyətlə, ekoloji faktorlar-canlıya təsir edən mühit komponentlərinin cəmidir. Ətraf mühitin 

ekoloji faktorlarına orqanizmdə gedən biokimyəvi və fizioloji proseslərə-qidalanma, tənəffüs, 

fotosintez və s.aiddir. Ekoloji faktorlar insan orqanizmindəki proseslərə, eləcə də onun yayılmasına, 

inkişafına, məhsuldarlığına, ömrünə, sutkalıq və illik fəaliyyətinə təsir edir. Faktorların orqanizmə 

təsiri müxanizminə görə fərqlidir, onun canlıya təsiri optimal hissədən kənarlaşdıqca zəiflədici, lap 

kənarda isə öldürücü olur. 

Ekoloji faktorlar 3 böyük qrupa ayrılırlar: 

 Antropogen 

 Biotik  

 Abiotik 

Ekologiyanın pozulması səbəbindən son illəri ekoloji xəstəliklər, onların əmələ gəlməsi və 

növləri hədsiz miqdarda artıb. Ekoloji xəstəliklərin yaranmasında əsas səbəblər bunlardır: 

 havanın çirklənməsi  

  radiasiyanın yüksəlməsi  

  kənd təsərüffatı sahələrində kimyəvi maddələrin həddindən çox istifadə edilməsi  

  məişət kimyasının inkişafı təsirindən insanlarda əvvəllər məlum olmayan xəstəliklər meydana 

çıxmışdır : 1. kimyəvi astma ( aspirin astması, sulfit astması, nitrit astması). 

 dəniz məhsullarında olan metil - civənin təsiri nəticəsində mərkəzi sinir sisteminin 

zədələnməsi, spastik ifliclər və əqli çatışmazlıqların artması. 

 bitki yağlarının tərkibindəki bifenilaminin təsiri nəticəsində dərinin zədələnməsi. 

  Elektromaqnit şüalanma mənbələrinin sayının artması və insanların bu mənbələr ilə kontakt 

müddətinin artması nəticəsində mərkəzi sinir sinir sisteminin müxtəlif xəstəliklərinin rastgəlmə 

tezliyinin artması. Bu təsirin nəticəsində adətən mərkəzi sinir sistemində tormozlanma, bəzi 

hallarda isə beyində aktiv qıcıqlanma mənbələrinin yaranması baş verir.Əsas xarakter əlamətlər 

isə, insanda əzginlik, yuxluluq, tez yorulma halı, qanda müəyyən dəyişikliklər, qan təzyiqinin 

yüksəlməsi, ürək döyünməsinin artması (taxikardiya) başlayır və s. vegetativ simptomlar qeyd 

olunur.  

 Biotik amillər: müxtəlif mikroorqanizmlərin ekoloji problemlər səbəbindən artması və xəstəlik 

mənbələrinə çevrilməsi. 

Müasir dövrümüzdə Yer kürəsi pandemiya təsiri altındadır. Beləki, ən böyük biotik 

amillərdən olan karonavirus infeksiyası gündə can almaqda davam edir və pandemiyanın 

aktivləşməsinə şərait yaradır."Covid-19" xəstəliyi sadəcə tənəffüs yollarının infeksiyası deyil. 

Araşdırmalar göstərir ki, koronavirusa yoluxanların böyük qismində həm də sinir sistemi zədələnir. 

Virusun sinir hüceyrələrinə təsiri hələ öyrənilməyib, ancaq alimlər onların arasında hansısa formada 

əlaqə olduğuna şübhə etmirlər: dad və iy bilmək hisslərinin itməsi hələ mart ayının ortalarından 

"Covid-19"-un əlamətlərindən hesab olunurdu. Bundan başqa, virus beyinə də keçə bilir və bu, 

demək olar ki, bütün orqanların fəaliyyətinə təsir edən fəsadların yaranmasına gətirib çıxarır. Bunun 

nəticəsində yarana biləcək yan xəstəliklərin siyahısı çox uzundur: həzm problemindən və damar 

tıxanmalarından tutmuş ürək çatışmazlığına və ensefalitə (beyin iltihabı) qədər. Bəzən depressiya 

ortaya çıxa bilər. Psixoloji dəyişikliklərdən davranışın pozulması, sayıqlama, nitq pozulmaları və s. 

yarana bilər. 

Ümumiyyətlə, ekoloji gərginliyin artması sağlamlıq göstəricilərinin zəifləməsinə, sinir-psixi 

xəstliklərinə səbəb ola bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА И ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

 

В статье представлен обзор литературы, посвященной негативному влиянию факторов 

окружающей среды на нервную систему и здоровье человека. В результате стресса 

окружающей среды вызывает у человека ряд заболеваний нервной системы. Коронавирусная 

инфекция, крупнейший биотический фактор окружающей среды, вызвала пандемию, и рост 

заболеваемости продолжает уносить жизни людей. Несмотря на то, что принимаются меры 

по устранению экологической напряженности, многие проблемы остаются нерешенными. 

Ключевые слова: экологические факторы, показатели здоровья, коронавирусная 

инфекция, стресс, экзогенные факторы. 

 

 

 

SUMMARY 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON HUMAN HEALTH 

AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

 

The article provides a review of the literature on the negative effects of environmental factors 

on the nervous system and human health. As a result of environmental stress, it causes a number of 

diseases of the nervous system in humans. Coronavirus infection, the biggest environmental biotic 

factor, has created a pandemic, and an increase in the disease continues to end people's lives. 

Although measures are being taken to eliminate environmental tensions, many problems remain 

unresolved. 

Keywords: ecological factors, health indicators, coronavirus infection, st 

  



“Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı (onlayn ). 30 yanvar 2021-ci il. Bakı, Azərbaycan. 

 

817 

 

YÜKSƏK TEZLİKLİ ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMANIN İNSAN 

ORQANİZMİNƏ TƏSİRİ 

 
Məmmədov A.M. 

1,2
, Ağayeva S.Ə.

2,1
  

1Qərbi Kaspi Universiteti 
2AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 

saltanat.genetic@gmail.com 

 

Texnologiyanın inkişafı insan orqanizmi və digər canlılar üçün elektromaqnit şüalanma 

(EMŞ) təsirlərinin yaranmasına səbəb olur. Hələ keçən əsrdən EMŞ-nın geniş tətbiqi və onun 

yayılması intensiv inkişaf etdiyi üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən xüsusi 

“elektromaqnit çirklənməsi” termini qəbul olunmuşdur. Bu faktorun bioloji obyektlərə təsir 

mexanizmlərinin öyrənilməsi bir çox elmi istiqamətlərin maraq dairəsində qalmaqdadır. 

Beyin qabığının funksional dəyişikliklərinin normada və EMŞ-nın təsiri zamanı aşkar 

edilməsi müxtəlif şüa diapazonlarında gigiyenik normaların işlənib hazırlanması həyata keçirilə 

bilər. Bu isə öz növbəsində EMŞ-nın amplitud-tezlik və modulasiya parametrlərinin köməyi ilə 

mərkəzi sinir sisteminin (MSS) vəziyyətinin distant idarə olunması probleminin həlli üçün 

perspektiv yollar açır. 

Giriş. İnsan orqanizmi öz həyat fəaliyyətini müxtəlif mürəkkəb proseslərlə, xüsusilə, 

hüceyrədaxili və hüceyrəxarici elektromaqnit informasiyası və bioelektrik tənzimləmə ilə yerinə 

yetirir. Belə ki, texnogen elektromaqnit mühiti insan orqanizmi və bioekosistemlər üçün real 

şüalanma mənbəyi sayılır (9). 

Bununla əlaqədar bioelektromaqnit sisteminin canlı təbiətlə və texniki EMŞ mənbələri ilə 

qarşılıqlı əlaqələri və təsiri problemlərinin tədqiqi aktualdır. Ədəbiyyatda EMŞ-nın bioloji 

ekosistemlərə və insan orqanizminə təsirinin intensivliyi və təhlükəsizliyi haqqında çox saylı 

məlumatlar və geniş mühakimələr mövcuddur (3,5). Təkamül prosesində canlı orqanizmlər təbiətdə 

baş verən elektromaqnit sahələrinin daimi təsirlərinə adaptasiya olmaqla yanaşı, həm də onlardan 

məlumat ötürücü kimi istifadə etmişdir ki, bu da hüceyrə-biosfer arasında qarşılıqlı əlaqələrin təmin 

olunmasına şərait yaratmışdır. Hal-hazırda aşağı intensivlikli EMŞ-nın canlı orqanizmlərə təsiri 

probleminin tədqiqi ən müxtəlif səviyyələrdə: molekulyar, hüceyrə daxilindən başlamış davranış 

reaksiyalarına qədər hərtərəfli tədqiqatların aparılmasını tələb edir. (6). Hazırda aşağı intensivlikli 

EMŞ təsirinin insan və heyvan orqanizmi üçün potensial təhlükə sayılan ifrat yüksək tezlikli (İYT) 

diapazonda öyrənilməsi xüsusi maraq kəsb edir. Bu onunla əlaqədardır ki, qeyd edilən diapazonda 

olan dalğa uzunluğunun xətti ölçülərinə uyğun olan obyektlərdə rezonans effekti daha tez yaranır və 

nəticədə şüalanma enerjisinin udulmasının artmasına səbəb olur (8). 

Tədqiqatçıların fikri ilə razılaşsaq, EMŞ təsirinə qarşı bioloji obyektlərin cavabı qeyri-adekvat 

energetik, energetik-informasiya və informasiya olmaqla üç qrupa bölünür. Energetik cavab 

reaksiyası adətən yüksək intensivlikli EMŞ təsirindən yaranır və orqanizmin energetik tələbatından 

yüksək olur (5). 

Müzakirə. Tədqiqatçıların fikrincə, EMŞ-nın bioloji effektlərinin tədqiqinin geniş və sürətlə 

inkişafı müasir cəmiyyətimizin ictimai tələbindən irəli gəlir. Bu tədqiqatlar işərisində aşağı 

intensivlikli EMŞ-nın təsirinə qarşı MSS-nin müxtəif şöbələrində baş verə biləcək dəyişikliklərin 

qanunauyğunluqlarının analizi yenə də aktual və eyni zamanda az öyrənilmiş problem olaraq 

qalmaqdadır. Deyilənləri nəzərə alaraq, aşağı intensivlikli İYT ЕМŞ-nın sinir proseslərinə təsir 

xüsusiyyətlərinin yaranmasında MA-ergik neyrotransmitter sistemlərinin rolunun tədqiqi tədqiqatın 

əsas məqsədi olmuşdur (3). 

Məlumdur ki, emosional gərginlik canlı orqanizmlərin fizioloji sistemlərinə təsir edir və 

çoxşaxəli sistem reaksiyalarında əks olunur. Xarici mühitdə baş verən proseslər orqanizmin 

müxtəlif həyati vacib sistemlərinin funksiya və strukturlarındakı xarakterinin dəyişməsinə səbəb 

olan dəyişikliklər ilə bağlamaq cəhdi ola bilsin ki, ontogenezin müxtəlif mərhələlərində adaptiv 

davranışın inkişafına təsir edən amillərin analizinin vacib mərhələsindən birini təşkil edir. 



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

818 

 

İnsan beyninin qabıqaltı strukturları koqnitiv funksiyaların inkişafında və neyroendokrin 

tənzimləmədə vacib rol oynayırlar. Bu baxımdan baş beynin qabıq və qabıqaltı (xüsusən, 

hippokamp formasiyası) uzun müddətdir ki, kardioloq, endokrinoloq və nevroloqların diqqətini cəlb 

edir. Bu onunla əlaqədardır ki, beyin strukturlarında baş verən neyrodegenertiv proseslərin inkişafı 

arterial hipertonya, şəkərli diabet, Alsqeymer xəstəliyi və ümumiyyətlə, normal qocalma ilə 

əlaqədar dərketmə proseslərin zəifləməsinin və affektiv vəziyyətlərin əsasını təşkil edir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, son illər EMŞ-nın təsirinin bioloji effekti hüceyrə və hüceyrədaxili sistemlərin 

biokimyəvi və biofiziki, genetik dəyişikliklər baxımından daha çox öyrənilir. Eyni zamanda, bu 

problemin həlli EMŞ-nın orqanizm və onun funksional sistemlərinə təsirinə aid ədəbiyyatda EMŞ-

nın bəzi parametrlərinin insan və canlıların MSS-nin funksional vəziyyətinə təsiri, intensivliyin 

parametri, modulyasiyası və şüalanmanın zaman müddətindən asılılığı məlumdur.  

EMŞ-nın orqanizmə, ilk növbədə MSS-nə təsir mexanizmlərinin analizinin zəruriliyi beyinin 

endogen sistemlərinin fəallığının qiymətləndirilməsinin effektiv metodunun tapilması günün 

tələbidir. Məhz onların tarazlaşmış fəaliyyəti son nəticədə xarici təsirlərə qarşı orqanizmin adaptiv 

reaksiyasını müəyyənləşdirir (7).  

Ədəbiyyatdan da məlumdur ki, EMŞ zamanı MA-ergik sistemin komponentlərinin aktivliyi 

fazalı təsir xüsusiyyətinə malikdir. Belə ki, EMŞ-nın zamandan asılı olaraq 30 dəqiqəlik təsir 

səviyyəsində təlim prosesinin pozulması və 5-HT-ergik sistemin aktivlik xarakterinin həm dinamik 

göstəricilər səviyyəsində, həm də biokimyəvi analiz səviyyəsində artaraq beyinin qabıq sahələrində 

5-HT ilə bərabər NA-nın da miqdarının dəyişilmə istiqamətinin oxşar olması, adaptiv proseslərin 

aktuallaşmasının fizioloji mexanizmlərini və 5-HT-nin təsirinin yüksəlmə fazasında olmasını aşkar 

edir (3,4).  

Məlumdur ki, monoaminlərin aktivliklərinin kəskin azalması zamanı təlim və yaddaş 

prosesləri kəskin pisləşir. Bu onu göstərir ki, artıq hipotalamusda həyəcanlandırıcı mərkəzlərin 

tormozlanması mexanizmi aktivləşir. Hipotalamusda EMŞ nəticəsində DA-nın miqdarının 

dəyişkənliyi, digər MA-ların aktivliyindən fərqlənməsi ilə bərabər özünün qabıq sahələrindəki və 

hipotalamusdakı aktivliyindən də tamamilə fərqli olmuşdur. Belə ki, hipotalamusda EMŞ təsirindən 

DA-nın miqdarının azalması ədəbiyyatda öz əksini tapır, DA-nın hipotalamusda defisitinin əsas 

səbəbi kimi DA-ergik neyrotransmissiyanın fasiləli xarakterə malik olduğu göstərilir. Digər 

tərəfdən, DA-nın hipotalamik hüceyrələrin spesifik hormonlarının ifrazında iştirak etməklə 

(membranda yerləşən reseptordan asılı olaraq) bərabər, hipotalamusda yerləşən əsas emosional 

həyəcanlanma törədən nüvələrinə tormozlayıcı təsir etdiyi göstərilir (1,2). 

 
Şəkil 1. Baş beynin qabıq və qabıqaltı strukturlarında (aşağı intensivlikli İYT EMŞ-nın 30 dəqiqə 

müddətində birdəfəlik təsiri şəraitində) MA aktivlik qradientinin dinamik xüsusiyyətlərinin müqayisəli 

analizi. Punktir – xətti approksimasiya. * - P ≤0,05.  
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Şəkil 1-dən göründüyü kimi aparılan tədqiqatda İYT EMŞ-nın neyrofizioloji effektlərini 

şüalanmanın 10 мVt/sм2 intensivliyində qeydə almaq mümkündür. Bu cür aşağı intensivliyə malik 

olan şüalanmanın neyrofizioloji effektlərini, yalnız aparıcı tezliyin EEQ-nin alfa diapazonunda 

modulyasiyası və emosional gərginliyin aşağı səviyyələrində əldə etmək mümkündür. Aşağı 

intensivlikli İYT ЕМŞ-nın təsiri nəticəsində adaptasiya olmuş heyvanların anadangəlmə davranış 

reaksiyalarında dəyişikliklər baş verir, lakin bu dəyişikliklərin xüsusiyyətləri tətbiq etdiyimiz EMŞ-

nın parametrlərindən asılıdır. Uzunmüddətli şüalanmadan fərqli olaraq, EEQ-nin α-diapazonunda 

İYT ЕМŞ-nın birdəfəlik təsiri zamanı anadangəlmə davranış reaksiyalarında dəyişikliklər daha 

kəskin şəkildə ifadə olunur (4).  

Bununla, əldə olunmuş faktlara əsasən demək olar ki, aşağı intensivlik İYT EMŞ –nın təsir 

parametrlərindən asılı olaraq, aşağı səviyyəli emosional gərginlik yeni funksional sistemlərin əmələ 

gəlməsini və eyni zamanda fiksasiya mexanizmlərini pozur və təhlükənin qiymətləndirmə ehtimal 

dərəcəsini artırır. Aparılmış tədqiqat işi bir daha aşağı intensivlikli EMŞ-nın canlı orqanizmlərə, 

xüsusilə, təlim və davranışa mənfi təsirini sübut etmişdir (4). Belə ki, təsir müddətindən asılı olaraq 

yaddaş proseslərinin pozulması və emosonal gərginlik səviyyəsinin dəyişməsi kimi faktlar, insan 

sağlamlığının qorunması məqsədilə kompleks tədqiqatların aparılması zəruriliyini və müvafiq 

tədbirlər planı işlənməsi tələbini aktuallaşdırır. 

Açar sözlər: elektromaqnit şüalanma, monoamin(MA)-ergik sistem, beyin 
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SUMMARY 

 

THE IMPACT OF HIGH-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC  

WAVES TO THE HUMAN BODY 

 

It is known that the electromagnetic radiation is currently the only means of communication 

and radiolocation, as well as in industry, medicine, and other fields of human activity is one of the 

most widely used natural factors. At the end of the last century, extensive research and intensive 

development of prevalence EMR has become the cause for acceptance of the special term 

“electromagnetic pollution” from World Health Organization. Harmful effects of EMR of the 

human body and the nature of the exception, it is not real. Impact on the study of the mechanisms of 

biological factors but the objects are still is in the center of attention of many scientists. 

Keywords: electromagnetic radiation, MA-ergic system, brain  

 

РЕЗЮМЕ 

 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Известно, что источником электромагнитного излучения в настоящее время являются 

не только средства связи и радиолокации, а также являются широко применяемые 

физические факторы в медицине, промышленности и других сферах деятельности человека. 

Еще в конце прошлого столетия обширное исследование и интенсивное развитие 

распространенности ЭМИ послужило поводом для принятия специального термина 

“электромагнитное загрязнение” со стороны ВОЗ. Однако изучение механизмов воздействия 

этого фактора на биологические объекты, все еще находится в центре внимания многих 

ученых. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, МА-ергическая система,мозг 
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Bizi əhatə edən mühit olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir, insanın əhval-ruhiyyəsinə və 

halına birbaşa təsir göstərir. Tektsil məmulatları bütün otaqların interyerinə tamamlanma və 

orijinallıq gətirir. Bu gün dəb aləmində hər şey eksklyuzivdir, əl əməyi vasitəsilə yeganə nümunədə 

hazırlanıb. Tekstil məmulatları konkret interyer üçün xüsusi olaraq işlənib hazırlanır və onun üslub 

həllini nəzərə çarpdırır. Məhz bu səbəbdən pəncərə pərdələrini hazır almırlar, onların tikilişini 

sifariş edir və fərdi dizayn baxımından hazırlayırlar. 

Tekstil sözü latın dilində mövcud olan textere sözündən törəmədir və hörmək, toxumaq, bir-

birinə keçirmək mənasını verir. Toxuculuq texnikası tekstilin istehsalının daha geniş yayılmış üsulu 

olmasına baxmayaraq, digər metodlardan da istifadə edilir: toxuma, hörmə, dolama və basma.  

İnsan öz həyatı üçün zəruri və lazım olduğunu ətrafında toplayır. Bu, interyerin tekstil həllinin 

zəruriliyini şərtləndirir. Həyatımızda parçanın oynadığı rol haqqında az adam düşünür, lakin qeyd 

etməliyik ki, parça olmadan insanın mövcuduğu bu gün az mümkün olardı. Parça bizi hər yerdə 

əhatə edir – bu həm geyim, həm mebel, həm interyerin dekorudur. Bir sözlə, parça – həyatımızın 

ayrılmaz hissəsidir.  

Parçanın tətbiq edilmə sferası inkişaf edir, insanın həyatına daim yenilik və təkraredilməzlik 

gətirir. 

Tekstilin tarixi, ən azından, altı min il bundan əvvəl başlanıb. Eyni zamanda insan dörd ən 

önəmli təbii liflərini tanıyır və istifadə edirdi: kətan, yun, pambıq və ipək. Həyata keçirilən arxeoloji 

qazıntılar sübut edir ki, inkişafının hələ ən erkən mərhələlərində insanlar bu lifləri yetişdirməyi və 

onları məmulatlara emal etməyi bacarırdılar. Beləliklə, öz mövcudluğu və həyatı uğrunda təbiətlə 

sərt mübarizə aparmış insan onu öz tələbatlarına və ehtiyaclarına uyğunlaşdırmağı yaxşı bacarırdı.  

İnsan tərəfindən mənisənilmiş və mədəniləşdirilmiş ilk lif kətan olmuşdur. Peyğəmbər İsanın 

anadan olması günündən (Milad günündən) hələ beş min il əvvəl müasir Misirin ərazisində yerləşən 

Nil çayının vadisində insanlar kətandan parçalar hazırlayırdı. Daha əvvəlki zamanlarda isə 

əjdadlarımız lifli bitkilərin saplaqlarından lifləri hasil etməyi, onlardan parçalara bənzər 

məmulatları toxumağı və öz bədəninin örtülməsi məqsədilə onlardan istifadə etməyi bacarırdılar.  

İnsanın mənimsədiyi ikinci olduqca vacib lif yun olmuşdur. Neolit dövründə (daş qərinəsinin 

sonu) insan kətanla yanaşı yundan da istifadə edirdi.  

Tekstilin tarixində üçüncü ən mühüm lif – pambıqdır. Onun istehsalının birinci maddi sübutu 

bizim eradan əvvəl 1000-ci ilə aiddir və Hindistan ərazisində yerləşən məskənlərdə aparılmış 

arxeoloji qazıntılar bunu sübut edir. 

Dördüncü ən mühüm təbii lif – ipəkdir, onunda istehsalının vətəni Çindir. Beləliklə, tekstilin 

erkən tarixi bizə dörd təbii lif hədiyyə etmişdir ki, onlar mənimsənilmiş və tarixdən əvvəlki insan 

tərəfindən texnoloji sxem üzrə parçaların istehsalı üçün istifadə olunurdu: yetişdirilmə - əyirmə - 

toxuculuq. Bu son dərəcə sadə bir sxemdir və altı min ildən çoxdur ki, icad edilib. Əl əməyindən 

başlayaraq robototexnikanın tətbiq edilməsi ilə sürətli yüksəkavtomatlaşdırılmış müasir 

texnologiyaya qədər böyük bir yol qət edərək bu sxem hər hansı prinsipial dəyişikliklərə məruz 

qalmamışdır. Qədim insanların məskunlaşma ərazilərində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar 

olunan ən sadə cəhrələr və toxuculuq dəzgahları müasir avtomatlaşdırılmış tekstil, əyirmə və 

toxuculuq avadanlığı olduğu kimi eyni prinsiplərə əsaslanır. 

Çağdaş zəmanəmizdə interyerin tekstil tərtibatı bir çox dizaynerlər və dekoratorlar tərəfindən 

istifadə olunan ən tələb edilən və geniş yayılmış istiqamətlərdən biridir. İnteryerin tekstil dizaynı 

pəncərələrin pərdələrlə tərtibatını, bütün digər pərdələrin seçimini, mebel əşyalarının tekstil 
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parçaları ilə üzlənməsini, örtüklərin, yastıqların, xalçalaın və bir çox digər aksesurarların seçimini 

ehtiva edir. Tekstil bu və ya digər otağın, mənzilin yaxud evin ümumi stilistikasını ideal surətdə 

nəzərə çarpdırmaq və həmin yerlərə tamamilə yeni bir bayram və ekzotik “ruh” vermək 

qabiliyyətinə malikdir. 

Sirr deyil ki, sadəcə olaraq görməklə bədənə və qəlbə sakitlik gətirmək gücündə olan mühiti 

yaratmaq heç də asan məsələ deyil. Əsas hədəf bundan ibarətdir ki, insanın sakitliyini pozmayan, 

ancaq onun relaksına səbəb olan interyer yaratmaq lazımdır. Və bu işdə əsas rol, əlbəttə ki, tekstilə 

aiddir – yumşaq, isti, komfortlu, təbii, ekoloji təmiz və gözləri sevindirən tekstilə. Tekstil 

tərtibatının xüsusiyyəti rənglənmədə, fakturalarda, formalarda və onların birləşmələrində son dərəcə 

həmahəngliliyə və uyğunluğa riayət etmək zəzurətindən ibarətdir. Qalın pərdələr xüsusi diqqət 

mərkəzində olacaq, çünki onlar təkcə vacib dekorativ element qismində çıxış etmir, həm də məkan 

sahiblərinə otaq üçün tələb olunan mühiti təmin etməkdə böyük köməkçi roluna malikdir. 

Pərdələrin hansı model və görkəminin interyerə daha yaxşı uyğun gələcəyini müəyyənləşdirmək 

üçün otağın üslub həllinin incəliklərini, onun qütblərə nisbətən yerləşməsini və pəncərələrin forma 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, eləcə də bu məlumatlar əsasında düzgün qərar qəbul etmək çox 

vacibdir. 

Bugünkü gündə ən müxtəlif parça nümunələrinə və pərdələrin çoxlu sayda formalarına rast 

gəlmək mümkündür, lakin ekoparçalardan, təbii materiallardan və batik üslubunda hazırlanmış 

pərdələr interyeri daha təkraredilməz, yaddaqalan edəcək və eyni zamanda insan üçün zərərsiz 

olacaq.  

Batik üslubu bu gün get-gedə daha geniş yayılmış və daha əlçatandır, bunu hətta hazırlıqsız və 

təcrübəsiz ustalara aid edildiyini də söyləmək mümkündür. Bu üslubun boya ilə işlənməsini, onun 

necə də heyranedici olduğunu, insanı məftunluğu ilə cəlb etdiyini görürük və bu zaman hər 

birimizdə yaratmaq istəyi yarandığını əminliklə söyləyə bilərik. 

Bu texnikanın xüsusiyyətləri bundan ibarətdir ki, iki eyni rəsmi yaratmaq, demək olar ki, 

mümkünsüzdür. Bu səbəbdən də batik texnikası ilə naxışları çəkilmiş qalın pərdələr eksklyuziv və 

qeyri-adi alınır. Nəticədə unikal məmulatlar ərsəyə gətirilir ki, onlar da incəsənət həvəskarları 

tərəfindən olduqca yüksək dəyərləndirilir. Batikin özü isə həqiqətən də sözün əsl mənasında 

incəsənətdir – artıq neçə yüzilliklər ərzində insanları sevindirən, tərəqqi edən incəsənətdir. 

Bu texnologiya interyer üçün nəzərdə tutulmuş tekstil məmulatların tərtibatında özünün 

əhəmiyyətli yerini tapmışdır. Rəssamların müəllif əsərləri: rəsm əsərləri, qalın pərdələr, şirmalar, 

çıraqlar, dekorativ panno, müəllif geyimi, aksessuarlar (şərflər, örpəklər, palantinlər (xəz və 

məxmərdən qadın şərfləri) malik olduqları işlənmə texnikası ilə heyran edir.  

Bütün ölkələrdə istənilən vaxtlarda eksklüziv, unikal interyerlər yüksək dəyərləndirilirdi, 

onlar yalnız yeganə nümunədə mövcud idi və təkrar edilə bilməzdi. Belə interyerlər incəsənət 

əsərlərinə bərabər tutulur, çünki onların əsas xüsusiyyəti fərdlilikdir. Dekorativ incəsənət bir çox 

cəhətdən bədii sənaye və dizaynla bağlıdır. Memarlıq və dizaynla birgə o, insanı əhatə edən maddi-

fəza mühitini formalaşdırır və onun daxilinə estetika, obraz başlanğıcını, özünün rəng və forma 

təsirini gətirir. 

İyirminci əsrin sonunda, iyirmi birinci əsrin əvvəllərində Modern və Ar-dekonun möhtəşəm 

və parlaq interyerlərində naxışları əllə çəkilmiş yaxud əllə yerinə yetirilmiş basma naxışlı, tikmə 

naxışlı yüksək effektivliyi ilə seçilən parçalar geniş surətdə tətbiq edilirdi. İri sərbəst rəsmli 

otaqlararası üzlüklər, yüksək pannolar – bu üslubların əsas məğzi, incisidir. Və bu gün xüsusi 

peşəkarlıq və böyük ustalıqla təbii ipək üzərində yerinə yetirilmiş interyer batiki özünə məxsus 

unikallıq və dəbdəbə xüsusiyyətini gətirmək iqtidarındadır. Sərbəst naxışlarla bəzədilmiş yaxud 

ciddi ornamentallığı qoruyb saxlayan, yaraşıqlı büküklərə yığılmış yaxud hamar sallanan, son 

dərəcə nazik qammadan başlayaraq dolğun rəng nisbətlərinə qədər pəncərələr üçün pərdələr, iri 

həndəsi yaxud nəbatat naxışa malik otaqlararası üzlüklər, - bütün bunlar tamamilə fərqli üslublar 

üçün olduqca gözəl və təmtəraqlı dekordur. 

Tekstilin daha məşhur və populyar növləri – kətan və pambıqdır, onlar bitki mənşəli təbii 

liflərə aiddir. Həmçinin heyvan mənşəli iplikdən (burada qoyunların, evdovşanların, dəvələrin, 
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keçilərin və s. yunundan istifadə olunur) hazırlanmış tekstil, eləcə də süni tekstil də mövcuddur. 

Süni tekstil həyatımızda özünə möhkəm yer aldı. Buna səbəb onun möhkəmlilik və etibarlılığın 

yüksək göstəriciləridir, lakin, bununla yanaşı, əsl estetlər yalnız təbii liflərdən, ekoloji təmiz 

parçalardan istifadə etməyi üstün tuturlar.  

Əgər interyerin tekstil tərtibatı planlaşdırılırsa, onda pərdələrin dizaynı olduqca mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Pərdə otağın ümumi dekoruna maksimum dərəcədə uyğun gəlməli və, 

bununla bərabər, ev sahiblərinin xarakterini, üstün tutmalarını, eləcə də vərdişlərini nəzərə almalı, 

harmoniya və zövqün unikal ansamblını əmələ gətirməlidir. Pərdələrin dizaynı nə dərəcədə 

keyfiyyətlə seçilməsindən və həyata keçirilməsindən interyerin ümumi qavrayışı asılıdır.  

Bu gün pərdələrinin müxtəlif növlərinə rast gəlinir. Pərdələr çeşidinin bu cür növ müxtəlifiyi 

onları istənilən üsluba uyğunlaşdırmağa, və yaşayış sahəsini istənilən hissəsində sözün əsl 

mənasında komfortlu ansambl yaratmağa imkan verir. 

Bu gün dəb təkcə rəng uyğunluğunu, fakturaları, parçaları müəyyənləşdirmir, həm də təbii, 

insan üçün zarərsiz materialları da gündəmə gətirir.  

Tafta, atlas, satin kimi sintetik parçaların müxtəlifliyi onları interyerin müxtəlif növlərində 

faktura və rəng həllindən asılı olaraq tətbiq etməyə imkan yaradır. Lakin bu parçaların istehsalında 

kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Onların köməyi ilə parçalar hazırlanır, ağardılır, boyanır. Və 

bu insanın özü üçün və eyni zamanda ekoloji baxımdan zərərlidir.  

Kətan və pambıq parçalardan “kantri” üslubunda tərtib edilmiş məkanlarda və xüsusən də 

uşaq otaqlarında istifadə edirlər, çünki pambıq parçalar sintetikadan fərqli olaraq, nəfəs alan, təbii 

ekoloji parçalara aid edilir.  
Müasir dövrdə tekstil dizaynı müxtəlifdir, onun vasitəsilə interyerlərin tərtib edilməsi hər bir 

evin sözün əsl mənasında eksklyuziv görkəminin yaradılmasına təminat verir və təbii 

ekomateriallardan istifadə olunarsa, bu da insanın sağlamlığına, ətraf mühitə, planetin ekologiyasına 

zərər verməməyin təməlidir. 

Açar sözlər: tekstil, dekorativ tekstil, interyerdə tekstil, material, ekomaterial.  
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РЕЗЮМЕ 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

Окружающая среда очень важна, она напрямую влияет на настроение и состояние 

человека. Текстильные изделия вносят завершенность и неповторимость в интерьер 

помещений. Сегодня все в мире моды эксклюзивно, сделано вручную по единому лекалу. 

Текстиль специально разработан для конкретного интерьера и подчеркивает его 

стилистическое решение.  

На сегодняшний день текстильный дизайн отличается особым разнообразием, 

благодаря которому дизайн интерьеров обеспечивает создание эксклюзивного облика 

внутреннего пространства в прямом смысле этого слова, а использование натуральных 
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экоматериалов обеспечивает благоприятную экологическую среду для здоровья человека и 

не наносит вред экологии планеты. 

Ключевые слова: текстиль, декоративный текстиль, интерьерный текстиль, 

материал, эко-материал 

 

 

SUMMARY 

 

FEATURES OF TEXTILE DECORATION IN THE INTERIOR 

 

The environment is very important, it directly affects the mood and state of a person. Textile 

products bring completeness and originality to the interior of the premises. Everything in the world 

of fashion is exclusive today, made by hand according to a single pattern. The textiles are specially 

designed for a particular interior and emphasize its stylistic solution. 

Modern textile design is distinguished by a special variety, which makes it possible for 

interior design to ensure the creation of an exclusive appearance of the interior space in the truest 

sense of the word, and the use of natural eco-friendly materials creates a favorable ecological 

environment for humans. health and does not harm the ecology of the planet. 

Key words: textiles, decorative textiles, interior textiles, material, eco-material 

 

  



“Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı (onlayn ). 30 yanvar 2021-ci il. Bakı, Azərbaycan. 

 

825 

 

DEKORATİV TEKSTİLDƏ RƏNGİN ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ROLU  

 
Məmmədova Lalə Hamlet qızı,  

Qasımova Elfanə Nəsimi qızı,  

Ağayeva Aytən Əliağa qızı,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

 lala.mamedova72@mail.ru; qasimova_elfana@mail.ru;  

aytenka72@mail.ru 

 

Dekorativ tekstil məmulatların hazırlanma prosesi zamanı rəngin düzgün verilməsi ən vacib 

və əhəmiyyətli mərhələlərdən biridir. Koloristika - kompozisiyanın ayrılmaz bir hissəsidir. Çox 

gözəl rəsm əsərini ümumi bədii ideyaya uyğun gəlməyən koloritlə, rəngin düzgün olmayan bölgüsü 

ilə tamamilə məhv etmək olar. Rəng vasitəsilə ayrı-ayrı elementləri vahid bir bütövlüyə 

birləşdirmək mümkündür, eyni zamanda onları belə parçalamaq mümkündür ki, incədən-incəyə 

düşünülmüş kompozisiyadan heç bir əsər-əlamət qalmayacaq. Rənglə işləməni lazımi səviyyədə 

həll etmək üçün rənglər uyğunluqlarının elementar qanunlarını bilmək lazımdır. İnsana, onun 

emosional vəziyyətinə rənglərin və onların uyğun birləşmələrinin təsiri ilə fizioloqlar, psixoloqlar, 

memarlar məşğuldur.  

Mütəxəssislər təcrübələrində müəyyən nəticələr əldə edirlər ki, bu da sənət əsərlərinin və 

tekstilin rənglənməsi problemini yüksək səviyyədə, ətraf mühitə uyğun, ekoloji təmiz, təbii 

materiallardan və rənglərdən istifadə edərək həll etməyə imkan verir. 

Rənglərin nəhəng və mürəkkəb dünyası ilə ilk tanışlıq üçün rənglərin əsas qrupları və onların 

bir-birinə qarşılıqlı surətdə təsir göstərməsinin bəzi qanunauyğunluqları haqqında müəyyən bilgilərə 

sahib olmaq vacibdir. Təbiətdə mövcud olan və rəssamlıq təcrübəsində istifadə olunan rənglər iki 

böyük qrupa bölünür – axromatik və xromatik. 

Axromatik rənglər qrupuna ağ, qara və onlar arasında aralıq yerdə dayanan təmiz-boz rənglər, 

yəni heç bir çalarlıq olmayan, heç bir rəngə çalmayan və heç bir digər rəngin qatışığı (hətta ən kiçik 

qatışığı belə) olmayan boz rənglər aid edilir. 

Axromatik rənglər öz aralarında yalnız aydınlıqlarına görə seçilərək fərqlənir.  

Xromatik rənglər qrupuna spektrin bütün rəngləri, eləcədə spektrdə yer almayan rənglər – 

qəhvəyi, qızılı, terrakota, tütün və sair bu kimi rənglər daxildir. Bu qrupun istənilən rəngi üç əsas 

xarakteristikaya malikdir: rəng tonu, aydınlığı və dolğunluğu. Onlardan hər birinin öz parametrləri 

vardır, məsələn, rəng tonu dalğanın uzunluğu ilə müəyyən edilir.  

Rənglərin seçimi zamanı təkcə rəng qamması deyil, bu və ya digər rəng tonu götürülmüş 

aydınlıq dərəcəsi də böyük əhəmiyyətə malikdir ki, bu da həmin kompozisiyada onun necə 

görünəcəyini müəyyən etmiş olur. Rənglərin dolğunluq dərəcəsindən məmulatın ümumilikdə 

koloristik həlli asılıdır. Bilmək lazımdır ki, materialın hər bir növü məhz ona xas olan rəng 

dolğunluğu dərəcəsini tələb edir.  

Tekstil (toxuma mallarının) koloriti tətbiq edilən rənglərin məcmusu, onların uyğun 

birləşmələrinin həmahəngliyi ilə müəyyən edilir. Bu və ya digər rənglərin üstünlük təşkil 

etməsindən asılı olaraq, kolorit tünd yaxud açıq rəngli, soyuq yaxud isti ola bilər. Bundan əlavə, o, 

dolğun rənglərin böyük səthləri yaxud incə çalar uyğunluqları üzərində qurula bilər. Eyni zamanda 

sakit yaxud gərgin ola bilər. Bütün bunlarla yanaşı onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, kolorit, 

hər şeydən əvvəl, onun daxilində üstünlük təşkil edən rənglə - göy yaxud sarı, bənövşəyi yaxud 

yaşıl və s. rənglə xarakterizə olunur. 

Əsas rəng qammasının seçimi və ümumi koloristik həllin həmin bu qammaya tabe etdirilməsi 

əsərin rəng həlli məsələsinə düşünülmüş şəkildə yanaşmağa şərait yaradır. Sirr deyil ki, məmulatın 

səthi üzərində rəngləri bölüşdürmək kifayət deyil. Əlimizin altında olan boyalar yaxud ipliyin bizə 

verdiyi imkanlardan yararlanmağı, onları idarət etmək lazımd olduğunu öyrənməliyik. Koloristik 

nöqteyi-nəzərdən həll edilmiş əşya musiqi əsərinə bənzəyir – burada musiqi müşayiəti fonunda əsas 

melodiya aydın şəkildə eşidilir, müsiqi müşayiəti isə həmin melodiyanı boğmur, onu ancaq nəzərə 

çarpdırır və öz gözəlliyi ilə daha da zənginləşdirir. 
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Əsərin koloristik həllinə başlayaraq nəzərə almaq lazımdır ki, kompozisiyada yer alan hər bir 

rəngin mövcudluğu təcrid olunmuş halda baş vermir. O, seyrçiyə onu əhatə edən digər rənglərlə 

eyni zamanda təsir göstərir. Bu qarşılıqlı təsir müəyyən qanunlar əsasında baş verir. Əgər birinin 

üzərində naxış qara fon üzrə boz rənglə, digərində isə ağ fonda boz rənglə yerinə yetirilmiş iki 

təsviri müqayisə etsək, onda ağ fonla müqayisədə qara fonda boz rənginin daha açıq kimi 

göründüyünü müşahidə edəcəyik. Bunlar xromatik rənglərin qarşılıqlı təsiri zamanı da baş verir: 

qızılı yaxud bənövşəyi rəng sarı fonla müqayisədə qəhvəyi fonda daha açıq kimi görünəcək.  

Rəngi əhatə edən fondan asılı olaraq açıqlığının dəyişməsi hadisələri eyni zamanda baş verən 

açıqlıq kontrastı adlanır. 

Rənglərlə müşahidə olunan dəyişikliklərin daha mürəkkəb forması eyni zamanda baş verən 

xromatik (rəng) kontrastı zamanı müşahidə olunur. Xromatik kontrast – bu, rəng çalarının yaxud 

rəngin dolğunluğunun həmin rəngi əhatə edən digər rənglərdən asılı olaraq gözə görünən 

dəyişikliyidir. Eyni zamanda baş verən xromatik kontrast əlavə yaxud onlara yaxın rənglərin təması 

zamanı daha parlaq surətdə ifadə olunur. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, bu effekt həmin 

rənglərin dolğunluğunun azalmasından sonra daha da güclü olacaqdır. 

Eyni zamanda baş verən xromatik effekt bir çox hallarda mənfi fəsadlar verir, lakin bunun 

özünün də bu və ya digər koloristik həllin “parlaqlılığın” yaxud “əlvanlılığın” gücləndirilməsi üçün 

istifadə edilməsi mümkündür. Ehtimal edək ki, biz qırmızı fonda boz rənglə naxış çəkməliyik. 

Neytral olan boz rəng qırmızı rəngin əhatəsində arzuolunmaz yaşılımtıl çalar əldə edir ki, bu da 

əhatə edən fonun rənginə əlavə bir rəng kimi dəyərləndirilir. Əgər biz boz rəngə bir neçə damcı 

qırmızı boya, yəni fonun rənginə uyğun boyanı əlavə etsək, onda eyni zamanda baş verən kontrastla 

əmələ gələn yaşılımtıl çaları neytrallaşdırmış olacağıq, boz rəng isə ona lazım olan neytral çaları 

əldə edəcək. Beləliklə, biz yuxarıda təsvir etdiyimiz fəsadın baş verməsinin qarşısını almış oluruq.  

Beləliklə, eyni zamanda baş verən xromatik effektin yumşaldılması məqsədilə rəsmin yaxud 

konturun rənginə fonun rənginin kiçik bir miqdarını əlavə etmək lazımdır. Toxunma və xalça 

məmulatlar üçün ipliyin seçilməsi zamanı bunu mütləq şəkildə nəzərə almaq lazımdır. 

Ümumi sakit və mötədil rəng qammasında müəyyən konkret bir rəngin seçilməsi və nəzərə 

çarpdırılması, eləcə də yaradılan kompozisiyaya, rəssamların dediyi kimi, rəng “atəşinin” əlavə 

edilməsi zərurəti yaranır. Bu halda onu əlavə rəng fonunda yerləşdirmək lazımdır. Onda eyni 

zamanda baş verən xromatik kontrast qanununa müvafiq olaraq, həmin rəng daha parlaq və daha 

dolğun kimi görünəcək. 

Kolorit – müəyyən obrazın, əsərinin əhval-ruhiyyəsinin yaradılması vasitələrindən biridir. 

Təsadüfi deyil ki, tekstil sənətinin əsərlərini diqqətdən keçirərkən günəşli, işıqlı, bahar təravətli, 

təvazölü, sevincli, gəmgin, qaranlı və bu kimi digər epitetlərdən istifadə olunur. Onlar insanın əşya 

ilə birinci tanışlığı zamanı görmə və emosional hiss etmə nəticəsində yaranır. Bu hiss etmənin 

əsasını tamamlanmış hər bir bədii əsərdə ümumi kompozisiya ideyası, ornamental ritm və koloristik 

həll arasında həmişə mövcud olan dərin daxili bağlılıq təşkil edir. Lakin, ancaq və ancaq bədii 

əsərlərin yaradılması sahəsində zəngin təcrübəsi, rənglərin qarşılıqlı münasibətlərin və bağlılıqların 

qanunauyğunluqlarına dərindən bələd olması sayəsində görmə hissiyyatları təhlil etmək, bu və ya 

digər əsərin, onun koloritinin hansı səbəblər üzündən yaxşı yaxud pis olmasını, onların müəyyən bir 

əsərin bədii ideyasını kifayət edə biləcək dərəcədə açmasını iddia etmək mümkündür. 

Dekorativ tekstilin rəngləmə prosesində boyaların təbii yolla alınması və ekoloji təmiz 

boyalardan istifadəsi əsas məsələlərdən biridir. Xüsusən də yüngül sənaye sahələrində bu kimi təbii 

boyalardan istifadə yolları hazır məhsulun ekoloji təmiz xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. Rəng həlli 

ilə bağlı mürəkkəb məsələlər dərindən düşünən, bədii ideyanı əsaslı şəkildə ötürməyə qadir olan 

mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir və ekoloji təmiz məhsullar əhəmiyyətli və dəyərli olur. 

Açar sözlər: kolorit, rəng, tekstil, dekorativ tekstil, təbii boyalar. 
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РЕЗЮМЕ 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В ДЕКОРАТИВНОМ ТЕКСТИЛЕ 

 

Колористика - неотъемлемая часть композиции и один из важнейших этапов создания 

декоративного текстиля. С помощью цвета можно объединить отдельные элементы в единое 

целое, и при этом разделить их таким образом, чтобы не осталось и следа от тщательно 

продуманной композиции. Значение цвета в декоративном текстиле трудно переоценить. 

Психологи, физиологи, архитекторы изучают влияние цветов и соответствующих им 

сочетаний на эмоциональное состояние человека. Специалисты добиваются определенных 

результатов в своей практике, что позволяет им решать проблему окраски произведений 

искусства и текстильных изделий на высоком уровне, используя экологически чистые и 

натуральные материалы и цвета. 

Ключевые слова: цвет, колорит, текстиль, декоративный текстиль, натуральные 

красители. 

 

 

SUMMARY 

 

ROLE AND SIGNIFICANCE OF COLOR IN DECORATIVE TEXTILES 

 

Coloring is an integral part of the composition and one of the most important stages in the 

creation of decorative textiles. Color can help to combine individual elements into a coherent 

whole, and at the same time separate them in such a way that there is no trace of an elaborate 

composition. The value of color in decorative textiles can’t be overestimated. Psychologists, 

physiologists, architects study the influence of colors and their corresponding combinations on the 

emotional state of a person. Specialists achieve certain results in their practice, which allows them 

to solve the problem of coloring works of art and textiles at a high level, using environmentally 

friendly and natural materials and colors. 

Key words: color, coloration, textiles, decorative textiles, natural dyes. 
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EKOLOJİ DİZAYNIN KONSEPSİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ, İNKİŞAF MEYLLƏRİ 

VƏ QANUNAUYĞUNLUQLARININ TƏHLİLİ 
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Dizayn fənlərarası bir fəaliyyətdir, maddi və bədii mədəniyyəti birləşdirir. Dizayn elmi, 

texniki, estetik və ideoloji komponentləri özündə cəmləşdirir, cəmiyyətin faydalı və mənəvi 

ehtiyaclarını təmin edir. Dizayn dövrümüzün qlobal bir fenomeninə çevrilmiş, dizayn 

mədəniyyətinin əsas təzahürlərindən biridir. Eyni zamanda insanın bütün mövzu-məkan mühitini 

əhatə edir, gündəlik həyatda varlığın maddi komponenti və kütləvi mədəniyyətin ayrılmaz hissəsi 

kimi iştirak edərək, ictimai-siyasi, iqtisadi və istehsal proseslərinə, sosial-mədəni ünsiyyətlərə təsir 

göstərir. Dizayn-mühəndislik, istehsal və texnologiyalara, qurulmuş mühitin keyfiyyətinə və ekoloji 

xüsusiyyətlərinə təsir göstərir, estetik üstünlüklərin, zövqün, istehlak mədəniyyətinin, dəyər və 

cəmiyyətdəki ideoloji münasibətlərin meyarlarını təşkil edir. Bu baxımdan davamlı inkişaf və 

cəmiyyətin ekoloji mədəniyyətinin formalaşması problemlərinin həllində dizaynın imkanlarını 

müəyyənləşdirmək, ekoloji dizayn təcrübəsini təhlil və ümumiləşdirmək, nəzəriyyəsi və 

metodologiyasını inkişaf etdirmək, inkişaf perspektivlərini təyin etmək vacib hesab olunur.  
Ətraf mühitin dizaynında müasir mədəni analiz metodlarına müraciət etmək, o cümlədən 

tədqiqat materiallarının humanitar problemləşdirilməsi, ətraf mühitin dizaynı fenomenini dizayn 

praktikasının digər sahələri ilə tarixi retrospektivdə müqayisə etmək, strukturunu, əlaqələrini və 

tərkib hissələrinin əlaqələrini müəyyənləşdirmək vacibdir. Müxtəlif humanitar və təbiət elmləri, 

dizayn və bədii fəaliyyətlərdə mövcud olan dizayn təcrübələri ilə ətraf mühit məsələləri, ətraf mühit 

mədəniyyəti və onun formalaşması problemləri haqqında biliklərin sistemləşdirilməsi və 

ümumiləşdirilməsi də tədqiqata kulturoloji yanaşma tələb edir. Bu, bir çox sosial-mədəni amillərə 

görə dizayn prinsiplərinin təkamülünü izləməyə, yalnız obyektlərin dizaynı və işinin müxtəlif 

mərhələlərindəki prosesləri deyil, həm də ekoloji dizaynı bir sistem kimi təqdim etmək üçün imkan 

yaradır.  

Ayrı-ayrı dizayn həllərinin və ətraf mühit məsələləri ilə dizaynın müxtəlif aspektləri ilə 

əlaqəli bəzi tədqiqatların mövcudluğunda, mədəni analiz kontekstində ətraf mühit dizaynını 

hərtərəfli nəzərdən keçirən əsərlər yoxdur. Tədqiqatın xarakterik xüsusiyyəti ətraf mühitin 

təmizliyini fərqli bir şəkildə başa düşməkdir. Dizayn nəzəriyyəsində ekoloji adlar arasında "davamlı 

dizayn", "yaşıl dizayn", "üzvi dizayn", "ekodizayn" və s. kimi dizayn terminləri istifadə edirlər. 

Burada əsas məqsəd olaraq təbiət üçün zərərli olmayan və iqtisadi cəhətdən əvəzolunmaz qaynaqlar 

istehlak edilir, insanlara və ətraf mühitə zərər verməyən materiallar və texnologiyalardan istifadə 

olunur, təbii forma və quruluşlar ilham mənbəyi rolunu oynayır. Məhz bədii layihələndirmədə bu 

kimi yanaşmalar dünyagörüşü dəyərlərinə və insanın yaradıcılıq fəaliyyətinin ətraf mühitə təsir 

dərəcəsinin elmi fəlsəfi dərk edilməsinə, insanla təbiətin qarşılıqlı təsirinin nəticələrinə, dəyərlərin 

formalaşmasına ehtiyacın dərk olunmasına, düşüncə tərzinə və insanın dizayn yolu ilə onları əhatə 

edən dünyanın gözəlləşməsinə ciddi şəkildə təsir göstərir. 

Bizim üçün ən maraqlısı fəlsəfə, mədəniyyətşünaslıq, sosiologiya, ekologiya problemlərini, 

maddi və mənəvi mədəniyyət tarixi, dizayn tarixi və nəzəriyyəsi, ətraf mühit məsələləri 

kontekstində nəzərdən keçirən əsərlər idi. Tədqiqatımızın problem sahəsi yanaşmalarla əlaqədardır 

və Bu gün digər sahələrdə olduğu kimi ekologiyada da dizayn meyllərini və sosial-mədəni 

proseslərdəki rolunu araşdırmağa ehtiyac var. 

Qeyd etmək lazımdır ki, maddi və mənəvi mədəniyyətlə əlaqəli bir fenomen kimi ekoloji 

dizaynın təhlilinin tamlığını və çox yönlülüyünü təyin edən kulturoloji və fəlsəfi konsepsiyalar 

səviyyəsində dizayndakı ekoloji yanaşma problemləri nəzərə alınmalıdır. Bu mövzuya həsr 

olunmuş ədəbiyyatın və elmi tədqiqatların təhlili, müxtəlifliyinə baxmayaraq, sosial-mədəni 
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xarakterli problemlərin, fənlərarası əlaqələrin və metodoloji yanaşmaların lazımi səviyyədə əhatə 

olunmasına ehtiyac vardır.  
Bu gün ekoloji dizayn fenomeninə sistematik və fənlərarası yanaşma təklif olunur, prinsipləri 

müəyyənləşdirilir, eləcə də dizaynda ekoloji yanaşmanın formalaşmasına və inkişafına səbəb olan 

dizayn-mədəniyyət şərtləri, dizayn mədəniyyətinin inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Ekoloji 

dizayn fenomeninin özünəməxsusluğu bəşəriyyətin maddi mədəniyyətinin, dizayn yaradıcılığının 

bütün dövrlərindən irəli gəlir. Bütün bunlar təkcə bədii yaradıcılıq materialına deyil, həm də elm və 

texnikanın, memarlığın inkişaf tarixi ilə bağlı materiallara da əsaslanır. Ekoloji yanaşmanın həyata 

keçirilməsinin əlamətləri, dizayndakı yaşıllaşdırmanın müxtəlif istiqamətlərinin xüsusiyyətləri 

açıqlanır, onların semantik münasibətlərinə, mənalı başlanğıcına və xarici formal təzahürlərinə 

uyğun bir sistem təhlili aparılır. Ekoloji dizaynın funksiyaları, prinsipləri və üsulları formalaşdırılır 

və sistemləşdirilir. Bütün bunlarla yanaşı dizayn mədəniyyətinin yaşıllaşma mərhələləri, dizaynın 

rolu və ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında mövzu-məkan mühiti tarixi retrospektivdə 

izlənilməlidir. 

Dizayn və ekoloji mədəniyyətin ekoloji paradiqması dizaynın determinantları və aksioloji 

əsasları kimi aşkarlanır ki, bu da dizayndakı sistemli və ekoloji yanaşmaların, müasir mədəniyyətin 

bir fenomeni olaraq dizaynın inkişaf yolunun anlaşılmasına yeni mənalar gətirir.  

Ekoloji dizayn paradiqması konsepsiyası elmi istifadəyə verilmişdir. Dizayn mədəniyyətinin 

yaşıllaşma məntiqini və meyllərini anlamaq onun proqnozlaşdırılmasına kömək edir. İnkişaf 

vektorları, istiqamətləri və aparıcı yanaşmalar, məhsuldar yaradıcı potensialın aktivləşdirilməsini 

təmin edir. Ətraf mühitin dizaynı fenomenindən xəbərdar olmaq dizayn mədəniyyəti, dizayn təhsili, 

iqtisadiyyat, elm, ictimai həyat, vizual mədəniyyət proseslərini əlaqələndirə bilər. 

Eko-dizayn dedikdə bu gün həm də təkrar və ya təbii materiallardan hazırlanmış əşyalar, 

onların yeni formada təqdimatı nəzərdə tutulur. Eyni zamanda ekloji təmiz olan boyalar, parça 

materialları, divar kağızları, hətta interyerimizdə xüsusi yer tutan mebel əşyaları belə istifadə 

edildikdə zərərli maddələr yaymırlar. Belə ekoloji təmiz materiallardan təşkil olunmuş istənilən 

məmulat və ya əşyalar təkrar emal edilə bilərlər.  

Müasir eko-dizayn dedikdə təbii materiallardan hazırlanmış, insanlar və təbiət üçün zərərli 

olmayan, təbii mühiti yenidən yaratma cəhdi başa düşülür. Eko-dizaynda xüsusilə ideya, materialın 

təbii mənşəyi, məmulatları təşkil edən rənglər və formanın düzgünlüyü, ifadəliliyi, düzgün bədii 

tərtibatı vəhdət təşkil etməlidir. 

Əsas material kimi ağac, daş, gil, şüşə və s. materiallardan istifadə olunur. Rəng olaraq 

qəhvəyi, yaşıl, mavi, ot, su, daş, ağac və torpaq rənglərindən istifadə edilir. Bütün bu göstəricilər 

insanı təbiətə daha da yaxın hiss etdirir.  

Ekoloji dizayndan bu gün insanlar geniş çəkildə istifadə edirlər. İnsan dünyanın və təbiətin bir 

hissəsi olaraq onu qorumalı, layihələndirmələrdə materialların təşkilinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Artıq müsbət enerjisi sayəsində rahatlamağı təşviq edən, sağlamlığa və həyatın düzgünlüyünə 

diqqət yetirən interyerdəki eko dizayn qısa müddətdə pərəstişkarlarını tapdı və müasir evlərdə və 

mənzillərdə populyarlığını davam etdirir. Ekoloji üslubda məzmun formanı müəyyənləşdirir: hər 

şey təbii materiallardan hazırlanır. 

Bir dizaynerin uğurlu layihəsi dövrünün ekoloji mədəniyyətindən kənarda mümkün deyil. Bu 

gün müasir dizayn məhsulu yalnız bədii, estetik və texniki deyil, eyni zamanda ətraf mühitin 

tələblərinə cavab verməlidir. 

Nəticə. Beləliklə, nəticəyə gəlmiş oluruq ki, ekologiya və dizayn bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. 

Təbiətə, cəmiyyətə, canlılara və eyni zamanda mədəniyyətə zərər verməmək ətraf mühit 

dostluğunun meyarıdır. Bir məhsulun material təşkilində bir təhlükənin olmaması ekoloji baxımdan 

tutarlı olaraq təyin edilir. Bu mövqelərdən ekoloji mədəniyyət hər hansı bir fəaliyyətin universal 

ölçüsüdür-biosfer uyğunluğu prinsipi fəlsəfədə inkişaf üçün aksioloji bir rəhbər kimi 

əsaslandırılmışdır. 

Ekoloji maarifləndirmənin ən vacib vəzifələrindən biri peşə yönümündən, bacarıqlarından, 

münasibətlərindən, dəyərlərindən, motivasiyasından asılı olmayaraq gələcək mütəxəssislərin 
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formalaşdırılmasıdır. 

Açar sözlər: ekoloji, eko-dizayn, ətraf mühit, təbii, material, eklogiya, estetik 
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SUMMARY 

 

ANALYSIS OF FEATURES OF THE CONCEPT, TRENDS OF DEVELOPMENT AND 

LEGALIZATION OF ENVIRONMENTAL DESIGN 

 

This, in conclusion ecology and design are closely related. Not to harm nature, society, living 

beings, at the same time culture is the criterion of ecology. The lack of danger in the material 

organization of the product is strongly the considered environmentally safe. From this point of 

view, ecological culture is a universal measure of any activity - the principle of biosphere 

coexistence is based on philosophy as an axiological orientation of development. 

One of the most important tasks of environmental education is the formation of future 

professionals out of dependence on their professional orientation, skills, looks, values and 

motivation. 

Keywords: ecology, eco-design, environment, natural, material, ecology, aesthetics. 
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РЕЗЮМЕ 

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

 

Таким образом, мы делаем вывод, что экология и дизайн тесно связаны. Не наносить 

вред природе, обществу, живым существам и культуре одновременно - критерий 

экологичности. Отсутствие опасности в материальной организации продукта считается 

экологически безопасным. С этой точки зрения экологическая культура является 

универсальным измерением любой деятельности - принцип биосферной совместимости 

основан на философии как аксиологическом ориентире развития. 

Одна из важнейших задач экологического образования - формирование будущих 

профессионалов вне зависимости от их профессиональной ориентации, навыков, взглядов, 

ценностей и мотивации. 

Ключевые слова: экология, эко-дизайн, окружающая среда, натуральный, материал, 

экология, эстетика. 
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EKOLOJİ DİZAYNIN GÜNÜMÜZDƏKİ ƏHƏMİYYƏTİ 

 
Hüseynova Leyla Əlihüseyn qızı,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

leila.huseynova.00@gmail.com 
 

Əsrlər boyu insanlar təbii mühitlərini istək və arzularına uyğunlaşdırmağa çalışmışdırlar. Bu, 

həqiqətən uyğunlaşma deyil, dağıdıcı bir münasibət idi və bu münasibət bir sıra problemlərə gətirib 

çıxardı. 

Günümüzdə ekoloji uyğunluğu olmayan bir çox dizayn fəaliyyəti mövcuddur. Bu, enerjinin 

səmərəsiz istifadəsinə, çirklənməyə, qlobal istiləşməyə, təbiətin və həyat resurslarının tükənməsinə 

gətirib çıxarır. Bu nöqtədə ekoloji dizayn ətraf mühitə uyğunlaşma və enerji istehlakını əhəmiyyətli 

dərəcədə azaltmaq məqsədi daşıyır. 

Ətraf mühitin şüurlu olması üçün dizayner ekoloji dizayn prinsiplərini özündə 

birləşdirməlidir. Bir məhsul dizayn edilərkən ekoloji dizayn üzərində işləyən dizaynerlər, təbii 

resurslardan istifadəni ən aza endirməyi planlaşdırmalı, ekoloji dizayn zamanı ətraf mühitə minimal 

təsir göstərən davamlı materiallardan istifadə etməlidir. 

Bəzən qrafik dizayner üçün davamlı dizayn prinsiplərini qrafik dizaynla birləşdirmək çətin ola 

bilər. Digər tərəfdən davamlılıq mütəxəssisləri tərəfindən verilən bəzi yaxşı niyyətli təkliflər qrafik 

dizaynın rabitə funksiyasını itirməsinə gətirib çıxarar. Bu işdə dizayndakı davamlılığa dair 

araşdırmaları nəzərdən keçirərək qrafik dizaynın həm problemə, həm də davamlılıq baxımından 

həllinə verdiyi töhfələr; mədəni, ekoloji, insani və iqtisadi amillər nəzərə alınaraq 

qiymətləndirilməyə çalışılmalıdır. 

Qrafik dizayner əvvəlcə məsuliyyətini və potensialını dərk etməlidir. Bu işdə qrafik dizayner 

öz-özünə sual verməyi, mövzunu gündəmdə saxlamağı və ehtiyac duyulan yeni araşdırmalara 

diqqət çəkməyi hədəfləyir. 

Yaşadığımız iqtisadi sistem, materiallar, enerji və insan resursları arasındakı əlaqəni daim 

dəyişdirir. Bundan əlavə, sənaye istehsalının planetin ekosisteminə təsiri sürətlənməyə davam edir. 

Buna görə də, ekoloji problemləri nəzərə alaraq böyümə və inkişaf konsepsiyamızı yenidən 

qiymətləndirməliyik. 

Bir məhsul bazara çıxarıldıqdan sonra onun ətraf mühitə təsiri qaçılmazdır. Bunlar, məhsulun 

quruluşundakı xammallar, istifadə müddəti, istifadəçi tərəfindən yaradılan istehlak istəyi və ya 

səbəb olduğu digər davranışlar, enerjidən istifadə və tullantılara çevrilmədir. Bunların hamısı artıq 

məhsul olduğu zaman idarə edilə bilməyən elementlərdir. Ancaq, saydıqalrımızı və hətta daha 

çoxunu istehsal mərhələsindən əvvəl dizayn mərhələsində planlaşdırmaq olar. Beləliklə, məhsulun 

özü, məhsulun istehsal prosesi və məhsulun başlatdığı və ya səbəb olduğu davranış ətraf mühitin 

davamlılığı çərçivəsindədir. 

Bu gün bir məhsuldan gözlənilən performans artıq funksionallıq və estetika ilə məhdudlaşmır. 

Ekoloji dizayn, obyektləri funksional bütövlüyündə düşünmək mənasını verdiyindən dizayner təkcə 

formanı inkişaf etdirə biləcək insan deyil, həm də ətraf mühitin davamlılığı adına istehsal prosesini 

və davranış vərdişlərini dəyişdirə bilən insandır. Enerji, materiallar, qablaşdırma və göndərmə üzrə 

qənaət və saxlama ilə bağlı problemlər həmişə davamlı dizaynın əsasını təşkil edən məsələlərdir. 

Əslində ekoloji dizayn alternativ sistemlər, texnologiyalar və istehsal strategiyalarını araşdırmaq 

üçün canlı yaradıcılıq bacarığı kimi xarakterizə edilə bilər. 

Qrafik dizayn baxımından ediləcək şey qrafik dizaynın mövcud mənfi vəziyyətə təsirini 

müzakirə etmək və problemin həllinə necə töhfə verə biləcəyini araşdırmaq olmalıdır. 

Ekoloji materiallar, ekoloji boyalar, bərpa olunan mənbələrdən və enerjidən istifadə, istismar 

müddətini başa vurmuş məhsulların bərpası və tullantıların təkrar emalı ekoloji dizaynın əsas 

prinsiplərindəndir. Qrafik dizaynerin istifadə etdiyi əsas materiallardan biri olan kağız, xammalı 

ağac olduğundan daha da xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Kağız istehsalında ağacların kəsilməsindən 

ağartma liflərinə qədər bütün istehsal prosesi ətraf mühitə geniş təsir göstərir. 
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Bu gün elektron mühit qrafik dizayn üçün çox istifadə olunan bir tətbiq sahəsidir. Çap 

şəklində həll edilə bilən bir çox qrafik dizayn məhsulu, rəqəmsal mühitdə istehsal edilə bilən və 

internetdə yayımlana biləcək bir alternativə sahib ola bilər və bu, həqiqətən kağız və dolayısıyla 

ağac istehlakını azaldır. Təqdimat və reklam üçün kağızı əvəz edə bilən vasitələr kompüterlər, video 

pleyerlər, televizorlar, cib telefonları, CD-DVD pleyerlər, elektron reklam lövhələri və s. elektron 

cihazlardır. 

Qrafik dizaynerin dizaynında istifadə olunan rənglər, çap mərhələsində istifadə olunan 

texnikaya görə müxtəlif boyalar və ya mürəkkəblərlə əldə edilir. Çapda istifadə olunan bu boyalar 

və mürəkkəblər bəzi hallarda neft mənşəli ola bilər, zəhərli ağır metallardan, ətraf mühitə və insan 

sağlamlığına zərərli maddələrdən ibarət ola bilər. Bundan əlavə, bu mürəkkəblər istehsal və istifadə 

zamanı atmosferə zəhərli elementlər buraxır. Qısaca VOC (Uçucu Üzvi Komponentlər) adlanan 

uçucu üzvi birləşmələr, ümumiyyətlə sənaye prosesləri nəticəsində atmosferə atılır. Aşağı 

temperaturda kifayət qədər asanlıqla buxarlana bilən bu uçucu üzvi birləşmələrin tullantıları hava və 

suda arzuolunmaz təsirlər yaradır. 

Qrafik dizayner dizaynında istifadə etdiyi rənglərin çapdan sonrakı nəticələrindən 

xəbərdardırsa, edə biləcəyi müsbət töhvələr ola bilər. Rəng sayının azaldılması və ya tək bir rəng 

istifadə edilməsi həm çapda istifadə olunan mürəkkəb miqdarını azaldacaq, həm də çap olunmuş 

kağızın təkrar emalını asanlaşdıracaq. Bu səbəbdən qrafik dizayner vəzifəsini və məsuliyyətini 

bilsə, üzərində çalışdığı iş üçün uyğun həllər inkişaf etdirə biləcəkdir. 

Xüsusilə markalaşdırma zamanı emblem və loqotip dizaynında mövzumuz baxımından 

istifadə olunan rəngi və ya rənglər nəzərə alınmalıdır. Marka adı və loqotip dizaynı ilə başlayan 

firma üslubunda çox rəngli bir yanaşma göstərilərsə, bu işin ətraf mühitə təsiri sonrakı illərdə 

qurumun hər işində davam edəcəkdir. Bir sənaye məhsulu bazara çıxarıldıqdan sonra ətraf mühitə 

təsiri nəzarət altına alına bilmədiyi kimi, müəssisənin hər işində firma üslubu dizayn mərhələsində 

verilən doğru və ya səhv qərarlarların əsasını təşkil edir. 

Nəticə. Hələ başlanğıcında olduğumuz bu əsrdə, dizaynın mənasının keçən əsrdəki 

mənasından fərqli olduğu bir həqiqətdir. Mövzu ilə maraqlanan hər kəs davamlılığın, ekolo ji 

dizaynın və ekoloji markalaşmanın yeni dizayn tərifinə daxil edilməli olduğunu başa düşür. Buna 

baxmayaraq davamlı bir dünya üçün dizayn, nəinki ölkəmizdə, həm də dünyada hələ hər cəhətdən 

müəyyənləşdirilməmiş bir prosesdir. 

Davamlı dünya modeli ilə sənaye dizaynı arasındakı əlaqə çox açıq olsa da, dizaynın bu 

sahəsində hələ də mürəkkəblik yüksəkdir. 

Açar sözlər: ekoloji dizayn, ekoloji materiallar, markalaşma, sənaye dizaynı, davamlılıq. 
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SUMMARY 

 

THE CURRENT IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL DESIGN 

 

It is a fact that the meaning of design in this century we are still beginning is different from 

the meaning of the last century. Anyone interested in the subject understands that sustainability, 

environmental design and environmental branding must be included in the definition of new design. 

Nevertheless, design for a sustainable world is a process that has not yet been fully defined, not 

only in our country but also in the world. 

While the link between the sustainable world model and industrial design is very clear, the 

complexity in this design area is still high. 

Keywords: environmental design, environmental materials, branding, industrial design, 

sustainability 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

АКТУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

 

Это факт, что значение дизайна в этом веке, который мы все еще начинаем, отличается от 

значения прошлого века. Любой, кто интересуется этим предметом, понимает, что 

устойчивость, экологический дизайн и экологический брендинг должны быть включены в 

определение нового дизайна. Тем не менее, дизайн для устойчивого мира - это процесс, 

который еще не полностью определен не только в нашей стране, но и во всем мире. 

Хотя связь между моделью устойчивого мира и промышленным дизайном очень 

очевидна, сложность в этой области дизайна все еще высока. 

Ключевые слова: экологический дизайн, экологические материалы, брендинг, 

промышленный дизайн, устойчивость. 
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EKOLOJİ İDMAN GEYİMLƏRİNDƏ ÜSLUBLARIN XÜSUSİYYƏTİ 

 
Əliyev Şakir Rüstəm oğlu,  

Əsgərova Radə İsfəndiyar qızı, 

Musazadə Mehrin Elmar qızı,  
Azərbaycan Texnologiya Universiteti  

r.asgerova@uteca.edu.az 

 

XVIII-ci əsrin ikinci yarısında moda jurnalları ortaya çıxdı. 1770-ci ildə İngiltərədə, sonra 

Fransada Almaniyada, Hollandiyada. Ən məhşur moda dizaynerlərinin əsərlərinin səhifələrində 

nümayiş etdirərək zövqün tərbiyəsinə öz töhfələrini verdilər, paltar mədəniyyəti paltar və kostyum 

geyiminə qabiliyyətini təbliğ etdilər. 

40-cı illərin sonu 50-ci illərin əvvəllərində moda dünyasında yeni bir dövr başlayır. Dünya 

yeni ümidlər üzərində yaşayır. İnsanlar xoşbəxt bir həyata qayıtmağı xəyal etdilər. 1947 – ci ildə 

“Yeni Görünüş” üslubunda olan böyük Christian Diorun əsəri ilk olaraq gün işığı gördü. 

Geyim təbiətdə fərqlidir. Təvazökar və ya ekstravaqant, təmkinli və ya cəsarətli, atletik, və ya 

lirik ola bilər. Paltarın təbiəti onun tərzindən asılıdır.  70 – ci illərin sonlarında sinif modasının 

təbiətində dəbli geyim tərzində köklü dəyişiklər baş verdi, onlar yalnız üslub, siluet, uzunluq 

haqqında deyil, həm də stil haqqında danışmağa başladılar. İdman üslubu üçün sərbəst formalar 

aktiv hərəkəti təmin edən və eyni zamanda uyğun və idman formasını vurğulamaq üçün 

xarakterikdir. Hər bir üslubun xüsusiyyətləri kəsik, forma, ekoloji parça, bəzək, geyim əşyaları 

dəsti, habelə zərgərlik və müxtəlif əlavələri yaradılmışdır. Hal – hazırda əsas üslublar: klassik, 

gənclik, idman, folklor, cins, retrodur.  

Bu baxımdan idman üslubu idman üçün rahat, gigiyenik və gözəl paltarlara dəbin təsiri 

altında inkişaf etmişdir. İdman üslubunda müxtəlif məqsədlər üçün paltar təmin edilə bilər. Stilin 

xarakterik xüsusiyyətləri: rahatlığı, praktikliyi, müxtəlif strukturların parçalarının birləşməsi, 

müxtəlif aksessuarlar, bitirmə detallarıdır.  

XX əsrdə yaranan idman üslubu üçün sərbəst formalar aktiv hərəkəti təmin edən və eyni 

zamanda uyğun və ekoloji idman formasını vurğulayan xarakterikdir. Bu geyim tərzinin 

xüsusiyyətləri kəsilmiş həndəsi xətlər, geniş yamaq ciblər, bərkidici qapaqlar, müxtəlif üzlüklər. Ən 

sadə formada ekoloji idman tərzi cibləri, çiyin qayışları, fermuarları, şalvarları ilə geyilən cibləri, 

fermuarları olan bir jaket ilə təmsil edilə bilər. İdman tərzi bu gün bir çox mikro üslubdur. Ekoloji 

idman kostyumları iş və istirahət üçün və hətta rəsmi geyimi üçün tövsiyə olunur. Əsas tələblər 

rahatlıq, praktiklik və maksimum hərəkət azadlığını təmin etməkdir. Ekoloji idman geyimləri 

həmişə şık və rahatdır. Həm boş, həm də dar ola bilər. Tez – tez müxtəlif formaların birləşməsində 

tapılır. Ekoloji idman geyimlərinin dizaynı üçün vacib bir texniki ciblərdir. Ciblər müxtəlif ölçülərə, 

formalara, daxili bəzək dizaynına malikdir. Ekoloji idman geyimləri üçün tipik göstəricilər: yerüstü 

hissələr, bərkidici örtüklər, kəmərlər, qayışlar, tikişlər, krujeva, relyef, manjetlər, çiyin qayışları, 

müxtəlif qatlanmalar və dekorativ bölmələr daxildir.  

Modada üslub əsas qaydaları təyin edən müəyyən konseptual bir matrisdir. Aldığımız hər 

hansı bir şey, əlbəttə ki, hər hansı üsluba uyğun və ya aid ola bilər. Stili nisbətən dar bir kateqoriya 

kimi qeyd etməyə çalışırsınızsa onda geyimdəki üslub müəyyən əlamətlərin, geyim və 

aksessuarların xarakterik əşyalarının birləşməsidir. Hər kəs idman şalvarının geniş qayışlardakı bir 

köynək ilə işgüzar deyil, idman tərzinə aid edilməli olduğunu qəbul edir.  

XX əsrin əvvəllərində Avropa dəbi kəskin şəkildə xarici təsirlərə məruz qalır. Beləki, o 

dövrdə idmanın hərtərəfli tanınması, şərq üslubunun təbliği daha sonra Rusiyanın milli üslubu və 

əlbəttə ki, birinci dünya müharibəsi insanların dəbə olan münasibətini, ümumilikdə bütün dəb 

sənayesini tamamilə dəyişir. İdmana olan həvəs ekoloji idman geyimlərinin yaranmasına səbəb olur 

və illər keçdikcə bu üslub təkmilləşir. Ekoloji idman geyimləri artıq məşq zallarından kənara 

çıxaraq müəllimlərin, jurnalistlərin, artistlərin, biznesmenlərin və tələbələrin həyatının ayrılmaz 

hissəsinə çevrilir. Bu gün əminliklə demək olar ki, tennis oyunları ətəklərin qısalmasına, şortların və 

qırçınların dəbə minməsinə gətirib çıxarır. Bu da idman üslubunun rahatlığı ilə əlaqədardır. Atçılıq 
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idman növü isə bizə bu gün daha mükəmməl formada təqdim olunmuş pencəkləri konki sürmək və 

xizəkçilik dəb dünyasına norveç papağı və norveç poliverini gətirib.  

1910 – cu illərdə 20 əsr avropa dəbi dünyanın digər ölkələrinin xarici təsirinə qapıldı. 

Məsələn hər yerdə idman üslublu geyimin yayılması. Elə həmin ildən idmanla məşğul olmaq yalnız 

sağlamlıq deyil, həm də idman üslubu surətlə inkişaf etdi və dəbə daxil oldu. 1905 – ci ildə Parisdə 

fovistlərin rəngbərəng parlaq əsərləri sərgidə nümayiş etdirilmişdir. 

910 – cu illərin fərqləndirici cəhəti ornamentli, dəbdəbəli dekor və parlaq çalarlar olmuşdur. 

XX əsrdə yalnız rənglər deyil, həm də üslublar dəyişirdi. Məhz onda klassik korsetlər yerinə, incə 

formalı və daha yüngül paltarlar dəbə daxil oldu. 

Bu vaxt Pol Puare qadın geyimlərinin forması dəyişdi. 1913 – cü ildə isə qadınların 

qarderobunda idman geyimləri yer aldı. Avropada velosiped və atıcılıq kimi idman növləri məşhur 

olmuşdur. Avropa qadınlarına gəldikdə isə, onlar kroker, qolf, tennis, atçılıq və s. bu kimi idman 

növləri ilə məşğul olmağa başlamışdılar. Bütün bunlar, onların daha rahat və komforlu paltarlar 

geyinməsinə gətirib çıxardı. Ona görə də qadınlar çox geniş paltar və korsetdən imtina edib, düz 

biçimli, siluetə oturmuş yüngül paltarlara üstünlük verməyə başladılar. Müəyyən üslubda görünmək 

üçün heç də vacib deyil kor – koranə dəbə uyğunlaşmaq. Obraz üslubla vəhdət təşkil etməlidir. Ona 

görə çox vacibdir, dəb və üslub anlayışlarını fərqləndirmək. 

Üslubun seçimi zaman insanın fərqləndirici xüsusiyyətini, fərdliliyini, onun makiyajını, 

geyim və davranışının necə olduğunu müəyyən etmək olar. Əgər üslub düzgün seçilərsə, o 

həmişəlik insanla qala bilər və nəticədə onun davranışına dünya görüşünə və ən əsası da həyat 

tərzinə təsir göstərəcək. 

Ekoloji idman geyiminin incəlikləri: 

1-ci idman  paltarı geyinərkən diqqət edilməsi lazım olan başlıca məqam, aksessuarların nələr 

olduğudur. Yəni eynəklərin, saatın, corabın rəngi və modeli də gündəmə uyğun olmalıdır.  

2 – ci çox makiyaj istifadə etməmək lazımdır. Çox boyalı bir üz və idman üslublu geyim, 

ortaya çox təsadlı bir mənzərə çıxarır. Sanki sadəcə dəbdə olmaq üçün geyinilmiş kimi görünür.  

3 – cü uyğun rənglər və uyğun naxışlar əhəmiyyətli bir mövzudur. Jilet, pencək, idman paltarı 

qolsuz köynək və ya geyim əşyalarının bir bütün olaraq uyğun olması mütləqdir. Rəng və forma 

olaraq da. 

Bu üsulla üstünlük verənlər əsasən, ətrafı ilə rahat ünsiyyət qura bilən, sərbəst insanlardır. 

Onlar enerjili, ünsiyyətcil, aktiv həyat yaşayanlardır. Qadınlar isə hər işi çatdırar, eyni zamanda 

yemək hazırlayar, uşaqlarla məşğul olarlar. İdman bu tip insanların həyatının bir hissəsidir. Belə 

insanları sağlam qida, təmiz hava, vitaminlər daha çox maraqlandırar. Xarici görünüşləri gənc və 

demokratik görünür. 

Dizaynerlər idman üslubu haqqında fikirlərində belə deyirdilər, Versace, Cebri, Ferre, Dolce 

& Qabbana kimi məşhur dizaynerlər, idman geyiminin qadının təbiətinə çox yaraşdığını hesab 

edirlər. Əvvəllər xüsusi ilə kişilər qiymətli idman ayaqqabısı, bol cibli şalvar və rahat geyim 

geyinirdisə, indi isə qadınlar istər gündəlik, istərsə də iş geyimində idman tərzinə üstünlük verirlər. 

Bəzi dizaynerlər var ki, illər sonra belə layihələri nümunə göstərilir. Markaları bir klassik olan bu 

adlar bir çox geyim və aksessuarların da yaradıcılarıdır. Dəb dünyası içində olan və ya olmayan hər 

kəs onlara təşəkkür borcludur. Bu gün qarderobların əvəzolunmazı olan qara paltarın, idman 

edərkən geyindiyiniz bodyinin gecə dəvətlərinin favoriti uzun paltarların yaradıcıları anlardır.  

Müharibədən sonra 1946 – 47 – ci illərdə kişilər uniformalardan yorulmuşdular və yeni bir 

görüntü istəyirdilər. Amerikan dizaynerləri dünyanın idman geyimi üzərindəki hakimiyyətlərini 

saxladılar. Amerikanın idman geyim meylləri Avropaya keçməyə başladı. Tarixdə ilk dəfə, gənc 

insanlar dəb yaratdılar, yaşlılar da onları təqib etdilər. 

Qadınlar 1950 – ci illərdə “Cigarette” adlanan dar şalvarlar, çiçək motivi, incə detallarla dar 

və qısa pencəklər geyirdilər. 1960 – cı illərdə başlayan hazır geyim (preta porter) anlayışı, dəb tarixi 

anlayışını podiumlara daşımağa başladı. 
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1973 – cü ildə iş adamlarıyla müqayisədə, orta sinfin nümayəndələri daha çox idman üslublu 

köynək, idman paltarları kimi rahat geyimləri alırdılar. Bu idman geyimləri geyinmək, iş paltarları 

geyinməkdən daha çox həssaslıq göstərirdilər.  

İdman tərzi – idman edərkən seçilən geyimlərin xaricində, gündəlik həyatda rahatlığa 

üstünlük verənlərin tərzidir. Geniş və pambıq geyimlər, idman ayaqqabıları, geniş şalvarlar, idman 

tərzli şlyapa və eynəklər, kətan köynək və şalvarlar seçim edilə bilər. İdman geyiminin ən qabarıq 

və üstün tərəfi, hər yerə geyinmək mümkün olmasıdır.  

Xüsusilə qəşəng və dəb – dəbəli geyinmə arzusu olmayanlar üçün ideal bir tərzdir. Cibli 

şalvarlar, toqqalı idman jiletlər, qolun corab və sveat shirt tipli geniş polimerlər bu tərzin əsas 

elementləridir. Ümumiyyətlə idman geyimlərinin ilk növbələrinin görünüşü XVI əsrə aiddir. Məhz 

həmin vaxtdan Britaniyanın və Fransanın kral malikanələrində at sürmək, mütəşəkkil ovçuluq , 

tennis, kriket və digər aktiv oyunlar üçün xüsusi “standart” paltar meydana çıxmışdır. İlk idman 

geyimi, rəsmi qaydada qəbul olunmuş, ağ rəngli “kriket” və bir neçə əsr əvvəl çox məşhur olub. 

Sürətlə populyarlıq əldə etmiş, futbol, xokkey, su idman, atletik və digər idman növləri üçün 

müvafiq idman geyimlərinə tələbat yaranmışdır. İdmançıların rahatlıq və komfortunu təmin etmək 

üçün dünyanın müxtəlif ölkələrində, ən güclü sənaye şirkətləri yeni idman formasının yaradılması 

üzərində davamlı olaraq işlər görülür. İdman növlərinin özlərinin transformasiyası ilə əlaqədar, 

idmançıların geyiminə yeni elementlər əlavə olunur və müxtəlif dəyişikliklərə məruz qalır. 

Məsələn, əgər xokkeyçiləri XIX əsrin sonunda kifayət qədər dar idman şalvarını geyinirdisə, artıq 

XX əsrin əvvəllərində xokkey geyimlərinin qolları və baldırları qorunmaq üçün xüsusi qalxalanlarla 

zənginləşir. 

Peşəkar idman növü kimi üzgüçülüyün fəal inkişafı nəticəsində sirk kostyumlarının 

uyğunlaşması müşaiyət olunur. Belə ki, qadınların bədəninə yapışan siluetli çimərlik paltarını 

nümunə gətirmək olar. İlk belə model olan “cersi” 1912 – ci il Stokholmda keçirilən Olimpiya 

oyunları zamanı nümayiş etdirilib. Dünya səviyyəsində ən əhəmiyyətli idman geyimi tarixində 

əlamətdar hadisə 1936 – cı il Berlin Olimpiadasıdır. Məhz bu ildən, məcburi qaydada vahid 

komanda formasını geymək, bütün milli yığmaların olimpiya nizamnaməsinə tapşırılıb.  

Təbiətə, ətraf mühitə, insana zərərli təsir göstərməyən parçalar ekoloji parçalar hesab olunur. 

Ekoloji parçalalar – bir qayda olaraq təbii materialdan , pestisidlərin və bu kimi digər zərərli və 

təhlükəli kimya maddələrinin istifadəsi aparılmadan yetişdirilmiş təbii liflərdən hazırlanmış 

parçalardır. Odur ki, idman geyimlərinin hazırlanmasında belə materiallara müraciət etmək daha da 

qənaətbəxş hesab olunar. 

Nəticə. XVIII-ci əsrin ikinci yarısında moda jurnalları ortaya çıxdı. 1770-ci ildə İngiltərədə, 

sonra Fransada Almaniyada, Hollandiyada. Ən məhşur moda dizaynerlərinin əsərlərinin 

səhifələrində nümayiş etdirərək zövqün tərbiyəsinə öz töhfələrini verdilər, paltar mədəniyyəti paltar 

və kostyum geyiminə qabiliyyətini təbliğ etdilər. 

Nəticə etibarı ilə mən istərdim ki, indi bütün istehsal olunan idman geyimlərində yeni bir 

element olaraq “Xarı bülbülün” eskizi həkk olunsun. Çünki dəbi gənc nəsil diktə edir. Məhz bu 

səbəbdən təklif etdiyim eskizin idman üslubunda daha da məhşurlaşması geniş vüsət alar.  

Açar sözlər: stil, üslub, element, dəb, dizayn, obraz, ekstravaqant 

 

Ədəbiyyat 

 

1. N.R. Yunusov. “Müasir modanın inkişaf tendensiyaları”. Səda, 2006 

2. Dünyamalıyeva S.S. “Moda tarixi və dünya xalqlarının milli geyimləri”. Bakı, 2003. 

3. S.T. Əliyeva. “Geyimin modelləşdirilməsində kompozisiya və materialın rolu”. Bakı, 2012. 

4. Ş.R.Əliyev, G.N.Əliyeva. “Müasir qadın geyimlərinə qoyulan istehlak tələbləri” Gəncə, 2018, 

144 səh. 

5. Л. Кобалова, О. Гербенкова , М. Ламаров. Иллюстративная энциклопедия моды. Прага, 

1987. 

 



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

838 

 

SUMMARY 

 

CHARACTERISTICS OF STYLES IN ECOLOGICA SPORTSWEAR 

 

Fashion magazines appeared in the second half of the 18th century. In 1770 in England, then 

in France, in Germany, in the Netherlands. Showcasing the best-known fashion designers on the 

pages, they promoted flavor, a culture of clothing and the wearing of clothes and suits. In the late 

1940s and early 1950s, a new era in the fashion world begins. The world is living with new hopes. 

Modest or extravagant, restrained or bold, sporty or lyrical outfits differ from each other. At 

the end of the 1970s, the nature of class fashion changed significantly in the style of fashions, 

talking not only of look, silhouette, length, but also of style. The sporting style is characterized by 

free forms that ensure active movement and at the same time emphasize tight and sporty uniforms. 

Keywords: style, extravagant style, element, fashion, design, image. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЕЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЕ 

 

Журналы мод появились во второй половине XVIII века. В 1770 году в Англии, затем 

во Франции, в Германии, в Нидерландах. Демонстрируя на страницах работы самых 

известных модельеров, они способствовали воспитанию вкуса, пропагандировали культуру 

одежды и умение носить одежду и костюмы. 

В конце 40-х-начале 50-х годов начинается новая эра в мире моды. Мир живет новыми 

надеждами. Скромные или экстравагантные, сдержанные или смелые, спортивные или 

лирические наряды отличаются друг от друга. В конце 70 –х годов в природе классовой 

моды произошли кардинальные изменения в стиле модной одежды, стали говорить не только 

о фасоне, силуэте, длине, но и о стиле. Для экологического спортивного стиля характерны 

свободные формы, обеспечивающие активное движение и одновременно подчеркивающие 

облегающую и спортивную форму. 

Ключевые слова: стиль, экстравагантный стиль, элемент, мода, дизайн, образ.  
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MÜASİR GEYİMDƏ MÜXTƏLİF ÜSLUBLARIN TƏSİRLƏRİNİN TƏHLİLİ 
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Musazadə Şəhla Ramiz qızı,  

Əsgərova Radə İsfəndiyar qızı  
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Üslub – hər şeydən əvvəl özünü dərindən dərk etməkdən başlayır. İnsanlar üstünlüklərini 

vurğulamaq üçün seçilmiş tərzdə geyimlər – hər hansı bir, yumor hissindən tutmuş dəqiqliyə, 

ayaqların gözəl formasına və bir qayda olaraq, bir insanın xarakteri mücərrəd mövcud bir modadan 

daha çox nə geyinməyi diktə edir.  

Stilin müəyyənləşdirilməməsi, yumor hissi və ya ritm hissi kimidir – ya var ya da olmur; bu 

üslub qaçılmaz, əsrarəngizdir. Müasir insanlar – (əsasən də avropalılar) anadan olandan etibarən 

üslub hissi keçirdiklərinə əmindirlər və bir şeyin onlara tabe olmadığını ifadə edən məsləhətləri 

qəbul etmirlər. Stil müəyyən edilə və öyrənilə bilər. Xüsusi məsləhətlərdən – qara paltar geyinmək 

və ya şapka geyinmək deyil, hər qadının və kişinin kəşf edə biləcəyi bir neçə sadə həqiqətdən 

ibarətdir.  

Stil və moda eyni deyil. Moda, daim dəyişməkdən əlavə, özünü çox ciddi qəbul edə bilər; 

manikenlər kimi dəbin son qışqırıqlarında başdan ayağa geyinmiş qadın və ya kişi kimi stil, sözdə 

səlahiyyətli şəxslərin şübhə ilə davranmasının hər zaman bir fəzilət olduğunu anlamağı şərtləndirir.  

Zərif bir şalvar kostyumu əyləncəli bir köynək ilə geyilə bilər, yüngül, şəffaf bir bluza 

üzərində gümüşü bir toqqa ilə konvoy kəməri taxmaq olar.  

Stil mücərrəd qaydalara deyil, instinklərinizə güvənməkdir. Ümumiyyətlə birləşdirilməyən 

rənglərin – qırmızı, yaşıl və çəhrayı, qara, ağ və qəhvəyi və yasəmən rənglərinin birləşməsi hər bir 

insanın zövqünə güvənir. Gözəl qadınlar və kişilər paltarları yalnız fərdiliyinin bir fonu hesab 

edirlər, buna görə də çoxları üçün üslubun açarı sadəlikdə olur. 

Ən çox uyğun gələn və insanları ifadə edən üslub və kəsiklərə riayət etmək bacarığı üslubun 

əsasını təşkil edir. Əlbəttə ki, fərdi tərz illər ərzində dəyişir, moda dəyişmədiyi kimi deyil, 

dəyişdiyimiz kimidir. Stilli insanlar ütülənməmiş bir köynəkdə və ya köhnəlmiş topuqları olan 

ayaqqabıda bayıra, çıxmağa özlərinə imkan verməzlər. Aksessuarları seçmək qabiliyyəti də üslubun 

vacib bir göstəricisidir. Yaxşı seçilmiş aksessuarlar adi bir materialı təəccüblü hala çevirə bilər.  

Geyim təbiətdə fərqlidir. Təvazökar və ya ekstravaqant, təmkinli və ya cəsarətli, atletik və ya 

lirik ola bilər. Paltarın təbiəti onun tərzindən asılıdır. 70 – ci illərin sonlarında sinif modasının 

təbiətində dəbli geyim tərifində köklü dəyişikliklər baş verdi. Onlar yalnız üslub, siluet, uzunluq 

haqqında deyil, həm də stil haqqında danışmağa başladılar. Hər bir üslubun xüsusiyyətləri kəsik, 

forma, parça bəzək, geyim əşyaları dəsti, habelə zərgərlik və kosmetikanın müxtəlif əlavələri ilə 

yaradılmışdır. Hal – hazırda əsas üslublar; klassik, gənclik, folklor, cins, retrodur. 

Klassik üslub - dəbdə, zövqlərdə, asılılıqlarda, əlavələrdə olan bütün dəyişikliklərə 

baxmayaraq, müəyyən dərəcədə bilinməyən hallar var. Klassik üslubda olan geyimlərin nisbətləri 

insan şəklinin təbii nisbətlərinə, formaların xətlərinə uyğundur və lakonikdir. İngilis modelyeri 

Qabriel Chanelin bir kostyumu və kiçik bir qara paltarı klassik üslubda hazırlanmışdır. 

İdman üslubu – idman üçün rahat, gigiyenik və gözəl paltarlara dəbin təsiri altında inkişaf 

etmişdir. İdman üslubunda müxtəlif məqsədlər üçün paltar təmin edilə bilər. Stilin xarakterik 

xüsusiyyətləri: rahatlığı, praktikliyi, müxtəlif strukturların parçalarının birləşməsi, müxtəlif 

aksessuarlar, bitirmə detalları. 

Geyim ansamblın modasına uyğun olmayan və ya avanqard geyimdə tanınan elementlərin 

birləşməsindəki ziddiyyətlər əsasında tikilə bilər. Çox mərhələli ansamblda müxtəlif uzunluqdakı 

geyim əşyaların birləşməsi alınır.  

Folklor üslubuna çox vaxt ruhlu üslub deyilir. 50 – ci illərdə müxtəlif ölkələrin xalq 
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geyimlərinə maraq yaranmışdır və moda xalq geyimlərinin motivlərindən, ideyalarından, 

şəkillərindən, kəsmə və bəzək texnikalarından fəal şəkildə istifadə etməyə başladı. Bu geyimlər 

istirahət və məişət üçündür. 

Denim tərzi – denim moda. Gödəkcələr, ətəklər, papaqlar, kəmərlər, çantalar, ayaqqabılar, 

paltolar denimdən tikilir. Denim tikmə sintez edər, dəri ilə bəzədilməyə başladı. 

Retro stili – hissənin motivlərindən istifadə edərək müasir moda istiqaməti, ötən illərin 

modelləşdirmə üsullarıdır.  

Romantik üslub və ya fantaziya – zərif, ekstravaqant, qadın gözəlliyi və cazibədarlığını 

vurğulayır. Müxtəlif bitirmə bu üsluba xasdır; flounces, ruffles, frilles, krujeva və tikmə. Burada 

milli geyim elementlərindən də istifadə edilə bilər.  

Klassik geyim tərzi modanın təməlidir, bütün moda meyllərinin başlanğıc nöqtəsidir, həm 

rahat və zərif geyinmək istəyənlər ilə həmişə məşhur olan klassik geyimdir.  

Tipik olaraq, klassik geyim üslubu dizdən bir qədər aşağı uzunluğunu əhatə edir.  

Klassik üslub müxtəlifliliyi və parlaqlığı qəbul etmədiyi üçün rənglər uzun müddət əvvəl 

təyin olunur. Bu bir zolaq, bir qəfəs, bir Milad ağacı bir az daha yayğındır. Rəngi monoton, qara – 

boz – mavi rəngli çalarlara üstünlük verilir, ən çox açıq boz rəngdən istifadə edilir.  

Romantik geyim tərzi ən çox qadın tərzidir. Klassiklərin ciddiliyindən, aydınlığından fərqli 

olaraq romantik üslub qadın təvazökar, biraz səliqəli, incə bir şəkildə tərk edərkən qadın rəmzinin 

qamət gözəlliyini vurğulayır.  

Vintage geyimləri özünəməxsus bir sənət olmalıdır, orijinal, eyni zamanda dövrünün moda 

meyllərini tam ifadə edən. 

Hər hansı digər üslubun istifadəsində olduğu kimi, geyimdə də orijinal retro elementlərin 

istifadəsi səliqə və zövq tələb edir. O zaman peşəkarlar üslubu yüksək qiymətləndirəcəklər və ətraf 

mühitin, dekorun uyğunluğu yaranacaq. 

Virtage üslubu fərdlilik üçün modaya təəccüblü şəkildə yaxınlaşdı, çünki bir stil təxəyyül 

üçün geniş bir yer verir. Həqiqətən virtage üslubu modadan kənardır: heç bir halı diktə etmir, sərt 

məhdudiyyətlər qoymur və digərləri kimi insana eksklüzivliyini hiss etməyə imkan verir.  

Müxtəlif üslub hissələrini ustalıqla birləşdirməyə və möhtəşəm görünməyə çalışan ən cəsarətli 

qadın nümayəndələr özlərini göstərə və başqalarının yaddaşında öz imiclərini çəkə biləcəklər.  

Üslub əsas qaydaları təyin edən müəyyən konseptual bir matrisdir. Aldığımız hər hansı bir 

şey, əlbətdə ki, hər hansı bir üsluba uyğun və ya aid ola bilər. Stil nisbətən dar bir kateqoriya kimi 

qeyd etməyə çalışırsınızsa, onda geyimdəki üslub müəyyən əlamətlərin, geyim və aksessuarların 

xarakterik əşyalarının birləşməsidir.  

Üslub moda ilə necə müqayisə olunmalıdır? Moda bəşəriyyətin zaman intervalında müəyyən 

bir anda necə və niyə geyə biləcəyinizi, seçdiyiniz nümunələr və seçimlər toplusudur. 

Stil bir baxımdan insanın hər hansı bir sosial, etnik və ya mədəni qrupa mənsub ola biləcəyi, 

moda tərəfindən təklif olunan dəyişmələrin müəyyənləşdirilməsinə töhfə verən bir çərçivə rolunu 

oynamağa çağırır, lakin digər tərəfdən bizə fərqlənməyə imkan verir, yəni uyğun, dəbli olsun, 

amma hamı kimi və standart deyil.  

Müasir moda baxımından yaxşıdır ki, stil matrisləri, xüsusən yeniləri, çox mürəkkəb, sərt və 

mühafizəkar deyil. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bu cür sərbəstlik müəyyən bir qarışıqlıq yaradır 

ki, bu da bir mənalı və şübhəsiz konkret üslubun daxil olmasına qərar verməyə imkan vermir. 

Üslubların hüdudları, dəyişkən olur, qaydalar şərti olur, sərhədlər keçir. Təmiz şəffaf bir üslub tələb 

edən sərt moda qanunları tədricən moda reseptlərin təsvirlərinə, meyl və meyllər toplusuna çevrilir. 

Moda həmişə forma və üslub birləşməsi, rənglər və dekorativ elementlərin birləşməsi ilə 

təcrübə aparmağa ehtiyac duyur. Hər moda mövsümü içəridə modanı qoruyan müəyyən bir əsas ilə 

təqdim edilə bilər. Geyə biləcəyiniz və geymək isdədiyiniz paltarları inkişaf etdirməlisiniz. Dəbin 

bu “mühafizəkar” nüvəsini saf sənətə çevrilməkdən qoruyur. Əlbəttə ki, olduqca mübahisəli bir 

hadisədir.  

Trendlər və meyllər bir kaleydoskopda olduğu kimi dəyişir. Müasir cərəyanlar və meyllər 

haqqında çoxlu bir məlumat axını altında modadan yalnız bir vasitə, şəxsi özünü formalaşdırmaq 
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üçün fikir mənbəyi kimi istifadə etmək çox çətindir. 

Gözəl olmaq, yeri gəlmişkən, dəbli olmaqdan daha vacibdir. Heç bir üslub yoxdursa, moda 

gülməli hala gəlir. Bir üslub hissi, paltar və müxtəlif aksessuarların sayəsində yaranan görüntüyə 

balans və harmoniya verə bilər. Ağıllı şəxsi keyfiyyətləri ilə moda – birləşən qəşəng deməkdir.  

Bu gün modanın özündə estetik məmnunluq gətirən müstəqil bir istək kimi başa düşülməsi 

tendensiyası getdikcə daha çox güc qazanır. Hər bir insan tez bir zamanda “dəbli” geyinmiş, moda 

sahibi olmaq hüququ uğrunda mübarizə aparır. Gərəkli olanı tam olaraq satın alsaq, dərhal onun 

əsərləri şəklində moda ustası oluruq. Ancaq bu illüziya, xüsusən də moda dünyasında üslub 

müxtəlifliyi, bəzi əsas meyllərin olmaması ilə xarakterizə edildiyi bir zamandadır.  

Dizaynerlər üslub həllərinin, modellərin və üslubların geniş yayılmasını təmin edir. Modanı 

ortaq məxrəcə gətirmək çox çətin oldu. Podiumda müxtəlif üslublar sərhədlənir: retro üslub və 

futurizm, ekstravaqant, gözəl və klassik cizgilər, böyük ölçüdə və minimalizm, sərt hərbi üslubda 

zərif romantika.  

Müasir moda artıq ciddi və əsas tələblər sahəsi olmadığı ilə fərqlənir. Hər hansı geyim 

seçimindən və nə qədər dəbli geyinməyə çalışmağımızdan asılı olmayaraq, ən başlıcası 

fərqlənməmək üçün cəmiyyətdə fərdliliyi və şəxsiyyəti qorunmaqdır. Geyim heç bir şeylə 

məhdudlaşmadan özünüzü ifadə etməyə kömək edir. Dəbli və şık olmaq - hər hansı bir üslubda 

uyğunluq demək deyil, həm xarici, həm də daxili özünə uyğunluq və bu yarışmanı inamla ötürür. 

Kimsə moda və üslub məsələlərinə və onların bizə təsirinə həddindən artıq şübhə ilə yanaşsa da, 

səssiz olduğumuzu həmişə xatırlamalısınız, paltarlar bizim üçün danışır.  

Üst geyimlərinin estetik tələblərinə müasir formada üslub böyük təsir göstərir. Bədii üslub 

insan cəmiyyətinin bir dövrünü əhatə edir və həmin dövrün zövqünü özündə əks etdirir. Üslub 

cəmiyyətin maddi – iqtisadi şəraitini özündə cəmləşdirir. Üslub eyni zamanda cəmiyyətin bədii 

mədəniyyətinin vəziyyətini həmin xalqın adət ənənələrinin xüsusiyyətini və inkişaf dərəcəsini də 

müəyyən edir.  

Açar sözlər: stil, üslub, moda, illuziya, dəbli geyim, aksessuar, fantaziya. 
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РЕЗЮМЕ 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ В  

СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

 

В статье – проанализировано влияние разных стилей на современную одежду. Стиль 

современной формы имеет большое влияние на эстетические требования к верхней одежде. 

Стиль также определяет состояние художественной культуры общества, характер обычаев и 

традиций этого народа, а также степень его развития. 

Ключевые слова: стиль, мода, иллюзия, модная одежда, аксессуар, фантазия. 
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SUMMARY 

 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT 

STYLES OF MODERN CLOTHING 

 

The article analyses the impact of different styles in modern clothing. The great influence of 

the style in its modern form is reflected in the aesthetic requirements of the outerwear. Style also 

determines the state of the artistic culture of a society, the nature and level of development of 

customs and traditions of that people. 

Keywords: style, fashion, illusion, fashion clothing, accessories, fantasy. 
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Dəbdən danışarkən həyatın istənilən sahəsindəki müəyyən bir üslubun müvəqqəti 

hökümranlığını nəzərdə tutmalıyıq. Dəb ümumiyyətlə hər hansı bir cəmiyyətdə sosial norma kimi, 

cəmiyyət üzvlərinin istehlakçı davranışını müəyyən modelini irəli sürür. Dəbin başlıca dəyəri onun 

müasirliyindədir. Dəbin adət-ənənələrlə bağlı inkişafı öz parlaq əksini, Şərq dəbindəki qapalılıq 

istiqaməti ilə, Qərbdə isə daha çox açıq və qısa təmayüllərin inkişaf etməsində tapır. Dəb qəbul 

edilmiş bir üslubu yönəltmək və yaymaq xüsusiyyətinə malik olub, yeniliyə marağı, qəbul edilmiş 

vasitələrlə stimullaşdırır. Dəb sosial norma kimi fərdin zahiri xarakterini müəyyən edir. Dəb o vaxt 

məxsusi dəyərə malik olur ki, cəmiyyətin qəbul etdiyi zahiri forma, fərdin daxili təlabatı ilə üst-üstə 

düşsün və arzu olunan obraz kimi qəbul edilsin. 

Moda zamanla dəyişən davranış qaydaları və geyim tərzi qaydalarını təyin edir. Klassik 

konsepsiyaların hər biri müəyyən bir dövrdə olduğu kimi modanın sosial mahiyyətini əks etdirir, 

moda anlayışının xüsusiyyətləri əsasən nəzərdən keçirilən konsepsiyaların hər birinin formalaşdığı 

cəmiyyətlərin sosial – iqtisadi xüsusiyyətlərinə bağlı olduğuna diqqət çəkir.  

İnsanlar ilk növbədə şüursuz olaraq moda konsepsiyasını yaratdılar, sadəcə geyinmə 

məqsədini güdürdülər, amma illər keçdikcə bu konsepsiya inkişaf etməyə başladı, insanların istəyi, 

əlbəttə ki, gözəl, cəlbedici və cazibədar görünüşə sahib olmaları, dəb ilə geyimləri bir qaydaya 

çevrildi. 

Kostyumun inkişafı, hazırlanması sənəti XVI əsrdə ən yüksək səviyyəyə çatdı. Eyni zamanda 

paltarlar və tikiş üzrə təlimatlar və geyim təsvir olunan kitablar çıxdı. XVIII əsrdə moda haqqında 

ilk obraz nəşr olundu, o, yalnız paltarlara həsr olunmuşdu – Cabine de Mand. 

Dəbin sürətli inkişafı XIX əsrin ortalarında daha da yüksək dəbin gəlişinə təkan verdi. 

“Moda”, “adət” anlayışları kostyumla sıx bağlıdır. Kostyum formalarının dəyişməsi “moda” sözü 

ilə əlaqələndirilir. Tarixən fərqli dillərdə “adət” və “moda” sözləri bir – birinə bağlı idi. Lakin 

zaman keçdikcə əks konsepsiyalara çevrildi. 

Moda tarixindən, kütləvi bir ictimai hadisə kimi, ilk cücərtilərin intibah, sonra isə XVIII əsrdə 

meydana çıxdığı məlumdur. Moda tarixinin bəzi mütəxəssisləri hesab edirlər ki, dəbin yaranması 

XII – XIII əsrlərdə, zərurətə səbəb olmayan, lakin onu bəzəməyi planlaşdıran elementlər kostyumda 

çoxlu sayda görünməyə başladığı zaman yarandı. XVI əsrin sonlarında o dövrdə barokko üslubunun 

yarandığı İtaliya Avropa geyim tendensiyalarına təsir göstərməyə başladı. İtalya möhtəşəm 

parçaları ilə məşhur idi və bütün varlı tamaşaçılar dəbdəbəli geyinməyə səy göstərərək, İtalyan 

məxmər, atlas, tafta və krujeva paltarlarını geyinmək istəyirdilər. XV əsrdə İtalyan modasının əsas 

qanunvericisi Florensiya, XVI əsrdə isə Venesiya idi. 

XVII – XIX əsrlər boyu geyim tərzi daim dəyişdi, daha mürəkkəbləşdi, daha sonra 

sadələşdirildi. XIX əsrin ortalarından başlayaraq müasir dövrlərə yaxınlaşdıraraq dəbdə 

dəyişikliklər baş verməyə başladı. 

Dəb ümumiyyətlə hər hansı bir cəmiyyətdə sosial norma kimi, cəmiyyət üzvlərinin istehlakçı 

davranışının müəyyən modelini irəli sürür. Dəb sosial norma kimi fərdin zahiri xarakterini müəyyən 

edir. Dəb o vaxt məxsusi dəyərə malik olur ki, cəmiyyətin qəbul etdiyi zahiri forma, fərdin daxili 

tələbatı ilə üst – üstə düşsün və arzu olunan obraz kimi qəbul edilsin. Bu halda dəb istehlakçı 

davranışının kompasına çevrilir və insanlar öz istəkləri ilə dəbin arxasınca getməyə üstünlük 

verirlər. Hər bir sosial norma kimi dəb də müəyyən sanksiyalara istinad edir. Lakin bu sanksiyalar 

yumşaq xarakterə malikdir. Məsələn, dəb ilə ayaqlaşmaq yaxşıdır, lakin bu fərdin milli qəhrəmana 

çevrilməsi üçün çox azdır. Dəbə riayət etmək ona qarşı etinasız olmaq arzu edilməzdir.  
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Dəbin başlıca dəyəri onun müasirliyindədir. O öz müasirliyini, hətta çox qədim elementə 

yenidən qayıtdıqda belə saxlayır. Dəb müasir olmaya bilməz, bu onun mahiyyətinin kökündədir. 

Müasirlik və keçərilik – dəbin əsas mahiyyətini təşkil edir. Köhnə dəb isə artıq antidəbdir. Dəb 

üçün regional çərçivələr, dövlət sərhədləri və etnik məhdudiyyətlər yoxdur. Dəb cəmiyyətdəki 

təbəqələşmə və müxtəlif siniflər arasındakı fərqi aradan qaldırmaq xassəsinə malikdir.  

Görkəmli sosioloq Q. Zünmel bu haqda yazırdı: “Dəb” müəyyən bir obrazın təqlid edilməsi 

olub, sosial mövqeyə istinad edilməsi tələbini ödəyir. Dəb eyni vaxtda fərqləndirmək, 

defferensasiya etmək, ümumi axından ayırmaq xassəsinə də malikdir. Dəb həmişə sinfi xarakter 

daşımış, yuxarı təbəqənin dəbi, bütün vaxtlarda aşağı təbəqəninkindən fərqlənmişdir. Bu da bir 

faktdır ki, dəb aşağı təbəqələrə keçməyə başladığı halda, yuxarı təbəqələr ondan dərhal imtina 

etdilər. Belə dəb istehsalı konsepsiyası XX əsrin I yarısınadək saxlanılır, yalnız elitanın obrazı 

dəyişilir. T.Veblenin nəzəriyyəsinə görə ABŞ – da dəbin inkişafına aristokratlar deyil, yenicə 

pullanan “nuvorislər”, özlərinin yaxın vaxtlarda əldə etdikləri yüksək statusu vurğulayanlar təkan 

verirdilər.  

İnsan geyiminin tarixi inkişafı, dəb ilə qırılmaz surətdə bağlı olub, insanın yeni formalar 

axtarmaq cəhdinin və onun tətbiqini bu sahədə reallaşdırır. İnsan bədəni, dəb üslublarının tətbiq 

edildiyi əsas predmet sayılır. Hər bir dövr insan bədəni üçün öz məxsusi estetik ideal miqyaslarının, 

mütənasibliklərini və siluetlərini yaradır. Beləliklə, dəb – insan bədəninin müəyyən hissələrini 

gizlətmək və ya əksinə onları daha çox qabartmaqla, silueti həmin dövr üçün qəbul edilmiş ideala 

yaxınlaşdırmaqdır.  

Dəbin yaranması bir çox amillərlə bağlıdır. Məsələn dəb yarandığı ölkənin iqlimi, təbii 

xammal mənbələri, onun adət - ənənələri, sosial – siyası quruluşu sənayesinin inkişaf səviyyəsindən 

asılı olaraq meydana çıxır. Dəbin yaranmasında ekoloji faktor özünü belə biruzə verir. Əgər 

Skandinav ölkələrinin dəb yaradıcılığının inkişafında dəri və xəz məmulatları istiqaməti üstünlük 

təşkil edirsə, Afrika xalqlarının dəb yaradıcılığının inkişafında isə daha çox təbii materiallar olan 

pambıq və kətanla bağlı layihələrə üstünlük verilir. İngiltərənin iqlimi yağışlı olduğundan, burada 

üst geyimləri plaş və gödəkçələrin modelləşdirilməsi üstünlük təşkil edir.  

Lakin bu o demək deyildir ki, bu ölkələr, digər mövsümlərlə bağlı geyim məmulatlarının 

layihələndirilməsinə və istehsalına qarşı biganədir. İstər – istəməz tələbatın üstünlük təşkil etdiyi 

geyim məmulatları ən çox iqlim faktoru ilə bağlı olaraq meydana çıxacaq. 

Dəbin adət - ənənələrlə bağlı inkişaf öz parlaq əksini, Şərq dəbindəki qapalılıq istiqaməti ilə, 

Qərbdə isə daha çox açıq və qısa təmayüllərin inkişaf etməsində tapır.  

Əgər yüksək dəb incəsənətdirsə, dəbdə - real həyatdır. İncəsənət, o cümlədən yüksək dəb 

müstəqil və hər cür məhdudiyyətlərdən azad şəkildə yaradılır. Burada sənətkarın orijinallığı və 

novatorluğu dəyərləndirilir. 

Dəb həmçinin istehlakçının etalon və yaxud referent qruplara bənzəmək tələbini də yerinə 

yetirir. Dəbi bərqərar edənlər, əhalinin referent qrupu sayılır. Dəblə geyinən insan öz referent 

qrupuna bənzəməyə çalışır. Referent qrupların bərqərar etdikləri modellər, sonrakı mərhələdə, 

istehsal üçün nümunəvi model formasında işlənərək, daha geniş istehlakçı kütləsinə təklif edilir. 

Dəbin bərqərar edilməsində siyasi xadimlərin özünəməxsus rolu olur. Bu halda siyasi liderin geyim 

üslubunu hazırlamaq, ona qarşı olan rəgbətin nişanəsi hesab edilirdi.  

Dəb nəzəriyyəçiləri V.D. Parigin və Q.Q. Şubin dəbi cəmiyyətdə üç əsas funksiya daşıyıcısı 

kimi müəyyənləşdirirlər.  

1. Dəbin kommunaktivlik funksiyasıdır. Bu funksiya əsasən informasiya mübadiləsində öz 

əksini tapır. Bu vaxt dəb sosial işarə, nüfuz və rəmz kimi çıxış edir. 

2. Dəbin interaksiya funksiyasıdır. Bu funksiya özünü dəb sahəsində müəyyən addımın 

razılaşma yolu ilə həyata keçirilməsində qarşılıqlı anlaşma və birgə fəaliyyətində öz əksini tapır. 

Dəb qəbul edilmiş bir üslubu yönəltmək və yaymaq xüsusiyyətinə malik olub, yeniliyə marağı, 

qəbul edilmiş vasitələrlə stimullaşdırır. 
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3. Dəbin kompensatorçu funksiyası. Bu funksiya öz əksini, az təminatlı və ya kifayət qədər 

təmin olunmamış insanların tələbatının ödənilməsində tapır, sosial tələbatın tənzimləyicisi kimi 

çıxış edir. 

Dəb haqqında kifayət qədər tez – tez “İtalyan stili”, “Fransız şıklığı”, “amerikasayağı” kimi 

ifadələr eşidirik. Bu səbəbdən bu və ya digər əşyanın müəyyən millətin üslubunu necə xarakterizə 

etdiyini araşdırmaq, onların necə meydana çıxdığını və klassikaya çevrildiyini, müasir dizaynerlərin 

onlar barədə fikirlərini öyrənmək lazımdır. Dəb və Fransa sinonimlərdir. Bu, təkzibedilməz faktlarla 

möhkəmlənmiş tarixdir. Fransız dəbi 3 dahinin üzərində dayanır: - Kristian Dior, Koko – Şanel və 

Yubero de Jivanşi. 

Bizim dövrümüzdə hər şey çox surətlə dəyişir, yeni texnologiyalar və yeni materiallar 

meydana çıxır və bütün bunlarla bərabər yeni ünsiyyət forması və həyat fəlsəfəsi yaranır. Dəbə, 

üsluba və ümumiyyətlə geyimə yeni baxış formalaşır. Uzun illərdir ki, dəbi gənc diktə edir. Bəlkə 

də məhz bu səbəbdən, daha çox idman üslubu məhşurlaşır. 

Dəblə geyinmək, əslində o və ya bu üslubun arxasınca getmək deyil, öz üslubunu tapmaqdır. 

Dəb isə üslub deyil, şəxsi obrazdır. Dəb iki bir – birinə zidd olan iki başlıca tələbləri təmin edir. 1 – 

ci. Dəb - başqalarından fərqləndirən vasitədir. 2 – ci. Dəb – başqalarından seçilmək, onlara oxşar 

olmaq vasitədir.  

Dəbdə əlçatmazlıq baryerini yaradan nə varsa hamısı yüksək qiymətləndirilir.  

Dəb üçün ekspansiyaya, get – gedə daha da yeni qatların, qrupların, ərazilərin istila 

edilməsinə meyllər səciyyəvi xarakter daşıyır. 

N.C. Blümerin təsnifatında dəbin yeddi funksiyası yer alır: 

1. dəb insanların fantaziyası və şıltaqlığın zərərsiz oyunu kimi; 

2. dəb tiraniya adətlərindən xilas olmaq imkanı kimi; 

3. dəb yeniliklərin tətbiqi ilə bağlı sanksiyalaşdırılmış riskin forması kimi; 

4. fərdə özünün “Mən”liyini aydın şəkildə nümayiş etdirməyə şərait yaradan forma; 

5. maraqların üstü örtülü ifadəsi üçün dəbdən istifadə olunması; 

6. dəb elit sinifləri ayırd edir; 

7. dəb sosial iyeraxiyada daha aşağı mövqelərlə qərarlaşmış insanların daha yüksək statuslu 

qrupla zahiri saxta eyniləşdirilmənin bir vasitəsi kimi.  

Son nəticə olaraq dizaynda ekoloji istiqamət 1970 – ci illərdən etibarən texnoloji böhranın 

fəsadlarına cavab olaraq inkişaf etməyə başlayır. Dizaynın bu sferası hal – hazırki dövrdə artıq öz 

tarixinə malikdir və bir sıra istiqamətlərə bölünür. Belə ki, interyer və kostyumda ekoloji üslub süni 

materiallara əks olaraq ekoloji təmiz, təbii materialların istifadəsini nəzərdə tutur. 

1970 – ci illərin dəb aləmində ekoloji üslub təkcə təbii parça və rənglər deyil, təbii 

komponentlər əsasında kosmetik vasitələri də irəli çəkirdi. Ekoloji hərəkatın son hədd variantı 

sintetik materialların istifadəsindən tam imtina olunmasıdır, daha yumşaq variant isə sintetik 

materialların istifadəsini qəbul edir, ancaq öz keyfiyyətinə görə təbii materialları üstələməli yaxud, 

ən azı onların xüsusiyyətlərinə və xassələrinə malik olmalıdır.  

Bu gün dəb bəşəriyyətin az qala bütün günahlarında ittiham olunur, yaxud müasir insan üçün 

özünəməxsus şəkildə terapiya kimi dəyərləndirilir. Tezliklə dəyişkənliyə uğrayan dəb özünün 

çirkləndirmə izlərini qoymaqdadır. Geyimin həyat tsiklinin hər addımı ilə ekoloji və istehsal 

amillərin generasiya potensialı artır. 

Nəticə. Dəb ümumiyyətlə hər hansı bir cəmiyyətdə sosial norma kimi, cəmiyyət üzvlərinin 

istehlakçı davranışını müəyyən modelini irəli sürür. Dəbin başlıca dəyəri onun müasirliyindədir. 

Bu gün moda - xəyallar, röyalar fabrikidir. İnformasiya ilə hədsiz dərəcədə zəngin müasir 

dünyamızda mövcudluğun şokundan özümüzü qorumaq üçün dəb bu funksiyanı belə yerinə yetirir – 

müxtəlif oriyentirlər, ən azı dünyanın vizual konturunda, fərqli – fərqli oriyentirlər, istiqamətlər 

təklif edir. Dəbdən terapiya vasitəsi kimi istifadə etmək, yaxud onun quluna çevirmək – hər 

birimizin seçimidir. 

Açar sözlər: dəb, eleqant, moda, üslub, təsnifat 
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РЕЗЮМЕ 

 

РОЛЬ ЭКОЛОГИИ В АНАЛИЗЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ МОДЫ 

 

Говоря о моде, следует иметь в виду временное доминирование определенного стиля в 

любой сфере жизни. Мода как социальная норма в любом обществе в целом выдвигает 

определенную модель потребительского поведения членов общества. Главная ценность моды 

в ее современности. Развитие моды в связи с традициями находит свое яркое отражение в 

направлении закрытости в восточном стиле, а на Западе-в развитии более открытых и 

лаконичных тенденций. Мода имеет свойство направлять и распространять принятый стиль, 

стимулируя интерес к новизне общепринятыми способами. Мода как социальная норма 

определяет внешний характер личности. Мода приобретает особую ценность в то время, 

когда воспринимаемая обществом внешняя форма совпадает с внутренней потребностью 

индивида и воспринимается как желаемый образ. 

Ключевые слова: фасон, элегантность, мода, стиль, классификация. 

 

 

SUMMARY 

 

THE ROLE OF ECOLOGY IN THE ANALYSIS OF THE SUCCESSIVE STAGES OF THE 

FASHION CREATION PROCESS 

 

When speaking of fashion, one should bear in mind the temporary dominance of a certain 

style in any sphere of life. Fashion as a social norm in any society as a whole promotes a certain 

pattern of consumer behavior among members of society. The main value of fashion in its 

modernity. The development of fashion in connection with traditions is clearly reflected in the 

direction of closeness in the eastern style, and in the West-in the development of more open and 

laconic tendencies. Fashion has the property of directing and disseminating the adopted style, 

stimulating interest in novelty in generally accepted ways. Fashion as a social norm determines the 

external character of an individual. 

Keywords: design, elegance, fashion, style, classification. 
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Əliyev Şakir Rüstəm oğlu,  

Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı,  

Fərəcova Sümuzər Səyyad qızı,  
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Qədimdən ulu babalarımız bir çox sahələrdə sənətkarlıq nümunələrini bizə miras qoyub 

getmişlər. Ancaq təbii olaraq dövrün tələblərinə uyğun olaraq dəyişikliklər baş verir. Elə bu 

səbəbdən də, qədim ənənələrimizin bəziləri arxiolikləşir və öz aktivliyini itirir, yeni nəsil getdikcə 

öz adət ənənələrimizdən uzaq düşərək mədəniyyətimizdən uzaqlaşır. Bu prosesin qarşısını almaq 

məqsədi ilə qədim sənətkarlıq sahələrini layihələndirərək dövrün tələbinə cavab verən şəkildə gənc 

nəsilə mənimsətmək olar. Bu yolla həm mədəniyyətimizi xatırlayaraq, həm də unudulmaqda olan 

sənət sahələrinə yeni nəfəs vermək olar. Bu qədim köklərə dayanan sənət sahələrindən biri də bədii 

parça mədəniyyətidir. 

Azərbaycan mədəniyyəti dünyanın ən qədim beşiklərindən biridir. Xocalı abidələri qədimdən 

burada zəngin geyim mədəniyyətinin, həmçinin bu geyimlərin hazırlanmasında müstəsna rola malik 

nəfis parçaların mövcudluğundan xəbər verir. Bunu dünya muzeylərində maddi mədəniyyət 

nümunələri və arxeoloji dəlillər sübuta yetirir. Xalqın etnik tarixi, xalq yaradıcılığının bədii 

xüsusiyyətləri, onların müxtəlif halda formalaşması, bədii bəzək naxışları, toxuculuq öz əksini 

geyimlərdə tapmışdır. Azərbaycanın gözəl iqlimə, müxtəlif sərvətlərə malik olması, torpağın 

münbitliyi bir sıra sahələrin ipəkçilik, yun, pambıq istehsalı və s. inkişafına səbəb olmuşdur. Bu 

sahələr inkişaf etdikdə parça istehsalı daha da artdı. Dekorativ tətbiqi sənətin başqa örnəklərindən 

olduğu kimi, parçalarda şərq mədəniyyətinə xas olan çox sayda bəzək nümunələri öz əksini tapırdı. 

Hazırda dünyanın bir neçə məşhur muzeylərində, eləcə də ölkəmizdə XIX əsrdə Azərbaycanda belə 

orijinal parça nümunələri saxlanılmaqdadır. Xalq yaradıcılığının məhsulu olan bədii parçalar 

cəmiyyətin mədəni inkişaf mərhələləri, xalqın xarakteri, tarixini əks etdirir. 

XII – XVəsr yüzilliklərdə Azərbaycanda olmuş səyyahlar yerli əhalinin həm daxili, həm də 

xarici bazarlar üçün külli miqdarda yüksək keyfiyyətli ipək, kətan, yun parçalar və s. sənət 

nümunələri toxuduqlarını öz gündəliklərində dəfələrlə qeyd etmişlər. Beyləqanda ipək parça 

(kəzzkəsidə) Ərdəbildə qara rəngli zərif parça (came), Səlmaz və Xoyda diva, nazik kətandan 

paltar, Bərdədə ipək və s. istehsal olunurdu. 

Azərbaycanın qədim şəhərlərindən olan Şamaxı XIV yüzillikdən başlayaraq ipəkçilik sənəti 

mərkəzlərindən birinə çevrilir. Bu dövrdə Şirvanda ipəkçiliyin yüksək dərəcədə inkişaf etməsi 

haqqında səyyah Anemolello və Azərbaycanın məşhur alimi Bakılı Əbdülrəşid İbn Saleh Bakıvi də 

məlumat vermişlər. Zəmanəmizə qədər gəlib çatmış o dövrün parça tikələri göstərir ki, onların 

toxunma üsulu və bədii tərtibatı öz dövrünə görə çox yüksək səviyyədə olmuşdur. 

XVI - əsr Azərbaycan bədii parça tarixində ən zəngin bir dövr sayılır. Səfəvilərin adı ilə bağlı 

olan bu dövr Azərbaycan üçün bədii parça dövrünə çevrilmişdir, bu da özünü Azərbaycanı dünya 

bazarlarını fəth etməsində biruzə verdi. Hazırda Moskva, Sankt Peterburq, Bakı həmçinin dünyanın 

bir çox müzeylərində Təbrizdə, Ərdəbildə, Şamaxıda, Gəncədə və Azərbaycanın başqa şəhərlərində 

hazırlanmış ipək parçaların qırmızı, yaşıl məxməri, zərli və gümüsü saplarla toxunmuş tirmə və s. 

parçaların çoxlu nümunəsi saxlanılır. Yüksək qiymətləndirilən bu gözəl sənət nümunələrinə 

Venetsiya, Hollandiya, Fransa, İngiltərə və Rusiyada böyük tələbat olmuşdur.  

Qərb ölkələri arasında Azərbaycan ipəyi ən çox İtaliyada məşhur idi. Azərbaycan ipəyi o 

zaman Rusiyada o qədər məşhur idi ki, bu hətta qədim rus mahnılarındakı “Sənə Şamaxı ipəyindən 

köynək tikdirərəm” sözlərində də öz ifadəsini tapmışdır. Bu dövrlərdə Azərbaycan parçalarının belə 

geniş şöhrət qazanmasına səbəb təkcə onların toxunuşunda, təbii boyalarla boyanmasında və 
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davamlı olmasında deyil, nəfis şəkildə ornamentlərdən olduqca əsrarəngiz formada naxışlanmasında 

idi. 

Bazar iqtisadiyyatı dövründə əhalinin yeni geyim modellərinə, yəni ornamentli parçalara və 

digər məmulatlara olan tələbatının öyrənilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Toxunma parça 

ornamentləri həmişə tətbiqi dekorativ incəsənətin qanunlarına və dövrün tələbinə uyğun 

formalaşmış bu incəsənətin səviyyəsi stilistik cizgilərini özündə əks etdirməkdədir.  

Toxucu - rəssam parçanın üzərində rəsmlərin tərtib edilməsi üçün ilk növbədə müasir 

insanların obrazını estetik cəhətdən nəzərə almalıdır. Bununla belə parçadan hazırlanmış 

məmulatlar insanın normal funksiyasını, onun xarici görünüşünü də nəzərə almalıdır. Müasir 

parçaların toxunması və tərtibatında ən müxtəlif sahə mütəxəssisləri çalışan mürəkkəb və çox 

mərhələli prosesdir. Rəssam-texnoloq və texnoloq mühəndislər yeni parça nümunələrini 

layihələndirirlər. Bu gün geydiyimiz geyimlərin əsasını parça təşkil etdiyi üçün o hansı keyfiyyət 

göstəricisinə malik olmalıdır ki, ondan alınan məmulatı geyindikdə insan özünü rahat hiss edə 

bilsin. İstənilən parça işlənmə fəslindən asılı olaraq müxtəlif xassələrə malik olmalıdır, belə ki, 

parça yay fəslində istifadə olunacaq məmulatlar üçün hiqroskoplik, havakeçirmə, rəngin 

möhkəmliyi və s. xassələrin, qış fəsli üçün isə bu xassələrdən başqa istilik saxlama, sürtünməyə 

davamlılıq xassələrin və s. olması vacibdir. Parçanın əsas funksiyası onu geyinən insanın fiziki və 

mənəvi rahatlığı üçün şərait yaratmaq, bu şəxsin cəlbediciliyini gücləndirmək, fərdiliyini nəzərə 

çarpdırmaqdan ibarətdir.  

Uzun illərdir ki, moda sənayesində çalışan insanlar modanın harada yaranması sualına cavab 

tapmağa çalışırlar. Lakin moda tarixçisi Byeon qeyd edir ki, moda xəttini heç kim yaratmır. Moda 

dövrünün yetişdirməsidir. Cəmiyyətlə birgə yüksəlir və inkişaf edir. O, modanı qar dənəciklərinə 

bənzədir. Qar dənəcikləri böyüyür, öz zamanını gözləyir və qar uçqununu əmələ gətirir.  

Parça istehsalının inkişaf etməsi modanın yaranma səbəblərindən biri kimi qəbul olunur. 

Çünki geyim formalarının tez – tez dəyişməsi üçün növbənöv, rəngbərəng parçalar daha çox 

istehsal olmalıdır.  

Geyimin dəyişməsi cəmiyyətin inkişafı ilə bağlıdır. Yeni geyim formalarının yaranması 

öncəki geyim tərzinin bir hissəsinin estetik dəyərinin itirilməsi ilə səciyyəvi olur. Geyimin 

dəyişməsi həmçinin estetik zövqün dəyişməsi cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədardır. Həyat səviyyəsi 

yüksəldikcə, geyimə olan tələbat da artır. İnsanlar daha zövqlü və gözəl görünmək istəyirlər. Bu 

amilin estetik və iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Deməli, formanın dəyişməsi təbii olaraq insanlarda 

formanın yeniləşdirilməsinə tələbat cəhdi olduğundan, istehlakçılar tərəfindən və bütünlüklə də 

cəmiyyətin inkişafı ilə bağlıdır. Moda yeniləşmə deməkdir. Bunun prinsipi daima təbiətdən irəli 

gəlir.  

Ağac öz köhnə yarpağını tökür, insan isə təngə gəldiyi geyimi çıxarır. Hər hansı geyim 

həddindən artıq adət edilmiş olduqda ondan tez bezirlər. Moda eyniliyin yoruculuğundan xilas edir. 

Moda dizaynı cəmiyyətin əlamətlərinin ən incə, sadiq və əlçatmaz göstəricilərindən biridir. Bir 

fərdin, ölkənin, millətin, həyat tərzinin, düşüncələrin, peşələrin və peşələrin kiçik bir hissəsini 

təmsil edir. Nəhayət, dünyanın müxtəlif yerlərində, fərqli ölkələrdə cəmiyyətin inkişafını 

özünəməxsus xüsusiyyətləri var idi və bunların hamısı – sosial, iqlim, milli və estetik – fərqli 

müasir geyimlərdə aydın şəkildə göstərilmişdir. Moda inkişaf etdikcə hazırlanan hər hansı bir 

məmulatın özünə məxsus parçası seçilir. Odur ki, parça moda dünyasının əsas ön göstəricisidir.  

Hər kəs üçün moda fərqli bir tərzdə anlaşılır. Kimin üçün isə moda, sadəcə maraqdır, kimisi 

üçün isə zəruri, kimlər üçün bu sadəcə işdir, bəziləri üçün isə bunun heç bir önəmi yoxdur. Kimi 

onu həyatın bir çox sferaları üzərində zövqün tacı zənn edir, kimi üçün isə moda mədəniyyətin daha 

bir qolu, forması sayılır, hansı ki, insan manerasında və ən əsası da geyimdə üzə çıxır. Şərt deyil ki, 

insan daima modanı izləyə və dəblə geyinə. Məncə insan özünə nə yaraşırsa onu da geyinməlidir. 

Təbii ki, bunun üçündə bir çərçivə var. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, “moda tez – tez dəyişir”. 

Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, kimlərsə öz fantaziyalarındakıları həyata keçirib, hansısa 

yeniliyi ərsəyə qoyub, nəyisə dəbə gətirirlər və yaxud da insan hər an daim nəsə görür və bu an 

insanın ağlından o qədər fikirlər keçir. Lakin, modanın yeniləşməsindən asılı olmayaraq hər bir 
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geyimə xas olan parçalar seçilməlidir. Parçanın düzgün seçilməsi yeni tətbiq edilən modanın daha 

da gözəlləşməsinə səbəb olur. Əks halda hazırlanan geyim cəlb edici mərhələsini qazana bilməz.  

Müasir dövrdə parça və məmulatların bədii cəhətdən tərtib edilməsi yeni toxunma parça 

liflərin və materialların aşkar edilməsinə gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar olaraq yeni parça 

materialların tərtib edilməsinə müasir tələblər verilməlidir. Toxunan parça rəsmlərin estetik qiyməti 

ilk növbədə, müvafiq parçaya və parçanın yerinə yetirdiyi funksiyaya uyğun gəlməlidir. Bədii 

parçalar istehsalı sahəsində respublikamızın məşhur Şəki ipək kombinatının məhsulu xüsusi qeyd 

edilməlidir. Şəki ipək kombinatı tərəfindən buraxılan bədii parçalar bu illərdə nəinki 

respublikamızda xeyli uzaqlarda da məşhurdur. Bütün bu izahatlardan məlum oldu ki, moda və 

geyim bir – birini tamamlayır. Əgər bunların uyğunluğunda əksiklik olarsa, onda hansı müasir 

dəbdən danışmaq olar. Çünki geyim mədəniyyəti davranış mədəniyyətindən heç də az deyil. 

Estetika və üslub həmişə moda meyllərinə uyğun olaraq geyimdə olmalıdır. Başqa sözlə, geyim bir 

fərdin müəyyən bir danışıq kartıdır. Geyim bir insan haqqında çox ölçülü məlumat kimi qəbul 

edilir. Bir insanın ilk təəssüratını formalaşdırarkən geyim zəruri bir hissəni təşkil edir, çünki bir 

qayda olaraq digərləri tərəfindən cəlbedicilik və ya cəlbedicilik əlaməti olaraq qəbul edilir.  

Çox güman ki, modada “yeniliyə” müasirlik dəyərinin bir ifadəsi kimi, modalı davranış 

motivi səviyyəsində baxılmalıdır. Bundan başqa moda iştirakçıları müasirlik dəyərinin ifadəsi və 

bilavasitə dərk edilən dəyər kimi, həmçinin “mütərəqqilik”, zövqün təkmilləşdirilməsi və s. 

formalarda iştirak edirlər. Əgər keçmişin avtoritetinə söykənərsə, onda modada müasirliyin 

appelyasiyası bu və ya digər formada davranış nümunəsinin qəbul edilməsi və ya əks etdirilməsi 

üçün əsas arqument kimi xidmət edir. Həqiqətən müasir olmaq – öz dövrü ilə birgə addımlamaq 

deməkdir. 

Açar sözlər: parça, dəb, üslub,ornament, naxış, kompozisiya.  
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РЕЗЮМЕ 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ТКАНИ В  

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ МОДЫ 

 

Культура Азербайджана – одна из древнейших колыбелей мира. Ходжалинские 

памятники с давних времён свидетельствуют о наличии здесь богатой культуры одежды, а 

также изысканных тканей, играющих исключительную роль в изготовлении этой одежды. 

Прекрасный климат Азербайджана, разнообразные ресурсы, плодородие почвы привели к 

развитию шелководства, производства шерсти, хлопка и др. По мере развития этих областей 

производство тканей ещё больше увеличивалось. Развитие производства тканей 

рассматривается как одна из причин зарождения моды. Правильный выбор ткани приводит к 

тому, что вновь введённая мода становится ещё красивее. Скорее всего, «новаторство» в 

моде следует рассматривать как выражение ценности современности на уровне мотива 

модного поведения. 

Ключевые слова: ткань, мода, стиль, орнамент, узор, композиция. 
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SUMMARY 

 

PRINCIPLES OF DESIGNING FABRIC PROPERTIES IN THE 

 MODERN FASHION WORLD 

 

The culture of Azerbaijan is one of the oldest cradles of the world. Khojaly monuments from 

ancient times attest to the existence here of a rich culture of clothing, as well as exquisite fabrics, 

which play an exclusive role in the manufacture of these clothes. The beautiful climate of 

Azerbaijan, diverse resources, soil fertility have led to development of sericulture, wool production, 

cotton, other industries. As these areas developed, the production of fabrics increased further. The 

development of fabric production is seen as one of the reasons for the emergence of fashion. The 

right choice of fabric leads to the fact that the newly introduced fashion becomes even more 

beautiful. Most likely, «innovation» in fashion should be seen as an expression of the value of 

modernity at the level of the motif of fashionable behavior. 

Keywords: fabric, fashion, style, ornament, pattern, composition. 
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GEYİM SEKTORUNDA BİOTEXNOLOJİ TESKTİL VƏ EKOLOJİ TƏMİZ QADIN 

ÜST TRİKOTAJ GEYİMLƏRİNİN ISTEHSALI 

 

Yusifova Röya Vasif 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Royayusifova4@mail.ru   

 

1980-ci ildə tətbiq olunan ixracat yönümlü inkişaf siyasəti ilə tekstil və hazır geyimi sürətlə 

böyüməyə başladı və o zamandan bəri sektora yatırımlar artdı. Toxuculuq və hazır giyim sənayesi, 

lif və ipliyi istifadə məhsullarına çevirmək üçün lazım olan əməliyyatları əhatə edirBu tərifə görə, 

sektor, lif hazırlama, iplik, toxuculuq, toxuma, boyama, çap, bitirmə, kəsmə, tikiş istehsalatları 

daxildir. Lifdən ipliyə və xam parçaya qədər olan hissə toxuculuqdur və parçadan geyim istehsalına 

qədər olan müddət hazır geyimi sektorunda qiymətləndirilir. 

Hazır geyim istehlakında ən əsas amil insanın geyim və təhlükəsizlik tələbidir.Yaş, 

cinsiyyət, yaşayış yerinin mədəni və iqlim xüsusiyyətləri, keyfiyyət və qiymət tarazlığı, gəlir 

səviyyəsi, dizaynı və dəbə uyğunluğu istehlakçı seçimlərinə təsir edən əsas amillərdir. 

Sektorun son istifadə məhsulları ümumiyyətlə hazır əşya , hazır məhsul və texniki tekstil 

olaraq qruplaşdırılır. Bu çərçivədə corab, sviter, köynək, şalvar, kostyum kimi geyim , pərdələr, 

çarşaflar, xalçalar və digər tekstil döşəmə örtükləri kimi ev tekstili; Ağ, ip, kabel, kətan, qoruyucu 

parça, filtr, keçə kimi digər tekstil məhsulları daxildir. 

Geyimlərin keyfiyyəti istehlakcılar tərəfindən onlara qoyulan müxtəlif tələbləri təmin etməsi 

dərəcəsi ilə təyin edilir. İstehlak prossesində geyimlər insanların müxtəlif material və qeyri-material 

tələblərini odəyir. Material tələblərin mahiyyəti geyim tərəfindən insan orqanizminin normal həyat 

fəaliyyəti ücün şəraitin təmin olunmasıdır. Bu tələblər bilavasitə geyimin əsas funksiyası ilə bağlıdır 

və utilitar tələblər adlanır. Qeyri-material tələblər insanların estetik idealları və görüşləri ilə şərtləşir 

ki, bu da onları əhatə edən mövcud sosial-ictimai mühitdə formalaşır. 

Qadın geyimlərinin keyfiyyətinə qoyulan kompleks tələblər, onların təyinatından, istismar 

şəraitindən və bir cox başqa amillərdən asılıdır. Təyinatdan asılı olaraq geyimin əsas funksiyası 

müəyyən edilir. Belə ki, ziyafət  geyimləri ücün estetik xassə, gündəlik geyimlər ücün isə gigyenik 

xassələr daha vacibdir. 

Qadın geyimlərinin bütün üz və astar detallarının hazırlandığı materiallara daxildir: parçalar, 

trikotaj polotnosu, toxunmamış materiallar, kompleks materiallar, gön və xəz. 

Keyfiyyəti daha dərindən öyrənmək və onu qiymətləndirmək isə bilavasitə ekspertlər 

tərəfindən həyata keçirilir. Bütün istehlak malları kimi trikotaj mallarının keyfiyyətinin ekspertizası, 

qeyri-ərzaq malları dövriyyəsində sanballı çəki əmsalına malik bir mal qrupunun istehlak 

xassələrinin keyfiyyət göstəricilərinin normativ-texniki sənədlərə uyğunluğunu yoxlamaq deməkdir. 

Bu isə öz növbəsində istehlakçıların hüquqlarının mühafizəsi baxımından olduqca əhəmiyyətli bir 

məsələdir. 

Trikotaj geyimlərin keyfiyyətinə təsir edən əsas amillər sırasına onların istehsalında işlədilən 

materiallar və istehsal texnologiyası daxildir. 

Trikotaj malların hazırlandığı materiallar lif tərkibinə, quruluşuna, tərtibatına görə müxtəlif 

olur. Onların hazırlanmasında yun və pambıq iplikləri əhəmiyyətli yer tutur. Bu materiallar yaxşı 

görünüşə malik olmaqla bərabər əzilməyən, kifayət qədər hava keçirən, havanın təsirlərinə, təkrar 

yuyulmaya qarşı davamlı və s. mühüm istehlak xassələrinə malikdir. 

Trikotaj mallarının hazırlanmasında pambıqla lafsanın yunla kimyəvi liflərin qarışığından 

hazırlanan ipliklərdən istifadə olunur. 

Trikotaj mallarının çeşidi aşağıdakı beş qrupa bölünür: trikotaj dəyişək, üst trikotaj 

məmulatı, corablar və qetrlər, əlcəklər və vareckalar, yaylıq şarf və kaşnelər. 

Üst trikotaj məmulatının çoxusu qabaqca biçilmiş detallardan hazırlanır. Bununla bərabər, 

üst trikotajından harımhazır adlanan məmulat da vardır. Yarımhazır məmulatın xüsusiyyətləri 
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ondan ibarətdir ki, bunların ayrı-ayrı hissələri polotnodan biçilməyib, bütöv halda maşınlarda 

hazırlanır. Çox hallarda bu, məmulatın zahiri görünüşünü yaxşılaşdırır və keyfiyyətini yüksəldir.  

Üst trikotaj məmulat istehsalında modelləşdirməyə xüsusi fikir verilir. Istehlakçılar 

tərəfindən üst paltarının və o cümlədən üst trikotaj məmulatının zahiri görünüşü qarşısında qoyulan 

tələblər trikotaj sənayeni yorulmadan yeni üst trikotajı modelləri yaratmağa çağırır. 

Üst trikotaj məmulatı istehsalında müxtəlif bəzək üsulları, xüsusən çəki tikiş naxışları və 

bədii naxışlar geniş tətbiq edilir. 

Trikotaj dəyişəyi kimi, üst trikotajı da bir sıra əlamətlərə görə: təyinatına, məmulatın 

növünə, tipinə, fasonuna, trikotaj polotnosunun növünə, ilk lifinə, ölçüsünə və boylara görə 

qruplaşdırılır. 

Trikotaj malların hazırlandığı materiallar lif tərkibinə, quruluşuna, tərtibatına görə müxtəlif 

olur. Onların hazırlanmasında yun və pambıq iplikləri əhəmiyyətli yer tutur. Bu materiallar yaxşı 

görünüşə malik olmaqla bərabər əzilməyən, kifayət qədər hava keçirən, havanın təsirlərinə, təkrar 

yuyulmaya qarşı davamlı və s. mühüm istehlak xassələrinə malikdir.Sintetikanın həyat tsikli ilə 

əlaqədar bir çox narahatlıq var, bunlar əsasən neft-kimya məhsullarından qaynaqlanır.Trikotaj 

mallarının ətraf mühitə vurduğu ziyanının qarşısını almaq üçün təbii liflərdən istifadə edib, ekoloji 

təmiz məhsullar istehsal edilməlidir. Ekoloji təmiz məhsul- lif halından hazır məhsula halına gələnə 

qədər olan mərhələlərdə həm ətraf mühitə, həm də insan sağlamlığına heç bir zərər vermədən 

istehsal edilən məhsullardır. 

Qlobal istiləşmə, su ehtiyatlarının tükənməsi, kimyəvi tullantı problemləri və ekologiya ilə 

bağlı qanuni tənzimləmələr hər sektorda istehsalın ətraf mühitə uyğun meyarlara uyğun 

hazırlanmasını məcburi edir. Bir məhsulun xammaldan hazır məhsula çevrilmə müddətində ekoloji 

meyarların nəzərə alınması ətraf mühitin artırılması üçün qaçılmaz bir nəticədir. Texniki baxımdan 

ekoloji istehsal prosesində ətraf mühitə uyğun xammal və təmiz istehsal üsullarının seçilməsi böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Lakin, daha geniş bir perspektivdən; Texnologiya ilə ayrılmaz şəkildə əlaqəli 

olan və trikotaj məhsuluna əlavə dəyər verən dizaynın ekoloji cəhəti də nəzərdən qaçırılmamalıdır. 

Bu əhatədə dizaynerlərin bir komanda şəklində və texniki sahələrdə çalışan insanlarla fənlərarası işi 

gündəmdədir. Bu gün Yaşıl Tekstil, Üzvi Tekstil, Ekoloji Tekstil, Ekoloji Dizayn, Ətraf Dizaynı, 

Davamlılıq, Yaşam Dövrünün Qiymətləndirilməsi-YDD, Davamlı Dizayn kimi bir çox anlayış 

təqdim edilmişdir. Ətraf mühitə uyğun dizayn konsepsiyası; Material seçimindən məhsulun 

qablaşdırılmasına, məhsulun həyat dövrü və istismar müddəti bitmiş məhsulların təkrar emalına 

qədər olan müddətin ətraflı nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Bu yazıda, bir dizaynerin dizayn 

prosesində hansı meyarları nəzərə alması və məsuliyyəti müzakirə ediləcək mövcud inkişaflar və 

konsepsiyalar işığında ekoloji tekstil və dizayn yanaşması müzakirə ediləcəkdir.Ətraf mühitə zərər 

vermədən tekstil sektorunu inkişaf etdirməyin ekoloji təmiz məhsullardan əlavə bir yoluda , 

biotexnolojidən istifadə edərək geyimlər istehsal etməkdir.Biotexnologiya, DNT texnologiyası ilə 

bitki, heyvan və mikroorqanizmlərin inkişafı və təbii olaraq mövcud olmayan və ya ehtiyac 

duyduğumuz qədər istehsal olunmayan yeni maddələr əldə etmək üçün istifadə olunan bir 

texnologiyadır.Bu texnologiya ilə biz, tekstil ,kağız və kimyəvi məhsullar kimi sənaye proseslərinin 

ətraf mühitə təsirinin azalda bilərik. Kənd təsərrüfatı xammalı ilə təmin edilən ən vacib üstünlüyü 

ondan ibarətdir ki, məhsul miqdarı artdıqca, maliyyət daha ucuz olur.Biotexnologiya yolu ilə qalıq 

yanacaq və yağ xammalına alternativ bir qaynaq olan biokütlə istifadə edilə bilən bir yer var. Buna 

görə gündən-günə neft qaynaqlı xammallara maraq azalır. Həm də bu məhsullara asılılıq idxal 

azaldıqca, sənaye və iqtisadiyyat öz-özünə kifayətlənməyə kömək edir. Biyokütlənin istifadəsinə 

dair tədqiqatların əvvəlində:Fermentasiya və müxtəlif bioloji proseslərlə toxuculuq üçün yeni 

ipliklərin istehsalı; fermentativ modifikasiya yolu ilə fiziki biyomateryaller və ya tekstil və ya 

kimyəvi xassələri istənilən səviyyədə.gətirmək; lif səthindəki bioaktiv birləşmələr və ya polimerik 

tekstil məhsuluna immobilizasiya; biokompozit lif möhkəmləndirilməsi və bio-qatran kimi 

tamamilə parçalana bilən material istehsalı; biotibbi,tekstil və texniki tətbiqetmələrdə istədiyi kimi 

istifadəyə hazır bio əsaslı materialların  istehsalı gəlir 
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Tekstil biotexnologiyasında, fermentativ biokatalizatorlar, bio-ağartma, bio-bitirmə,bio 

yuma və ya torpaq yuma və sintetik lif dəyişikliklərində daha ümumi bir yer tuturlar.Biotexnoloji 

əsaslı yeni təbii lif tətbiqi proseslər bu yaxınlarda istifadə edilmişdir.Bu sahədə prioritet tədqiqat 

mövzuları bunlardır:Tekstildə biopolimerlər və biokütlə səthi modifikasiya və örtük üçün yeni bir 

seçim yaratmaq; bio əsaslı tekstil köməkçiləri və Avropa Birliyinin yeni Entegre Çirklənmənin 

Qarşısının Alınması və Nəzarət Direktivi daxilində) tekstil istehsalı proseslərindən yaranan ətraf 

mühitin çirklənməsinin azaldılması; tekstil səthə multi ferment kompleksi və ya ferment (və ya 

protein) immobilizasiya; texnoloji digər tətbiqetmələrin inkişafı üçün bioprocesses istifadəsi. 

Fermentlər və digəri toxuculuq sənayesində biyomolekulların istifadəsi aydındır ki, bununla 

məhdudlaşmayacaq. Daha qənaətli və ekoloji cəhətdən təmiz məhsul vəd edən fermentlərlə irəli 

səviyyədə  istehsal həyata keçiriləcəkdir. Son tədqiqatlar arasında hidrofilliyi artırmaq, çirk tutma 

və gec alovlanma xüsusiyyətlərini qazanmağa dair işlər önə çıxır. 

Açar sözlər: ekoloji təmiz, biotexnologiya, təbii, sintetika, trikotaj,ferment, texnologiya, 

keyfiyyət 
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SUMMARY 

 

MANUFACTURE OF BIOTECHNOLOGICAL ORGANIZATION AND 

ECOLOGICALLY CLEAN WOMEN'S TOP KNITTED CLOTHES IN  

THE CLOTHES SECTOR 

 

To prevent the damage of knitwear to the environment, it is necessary to use environmentally 

friendly products using natural fibers. Ecologically clean products are products that are produced 

without harm to both the environment and human health in the stages from fiber to finished product. 

Another way to develop the textile sector without harming the environment is to produce clothes 

using biotechnology in addition to environmentally friendly products. 

Key words: environmentally friendly, biotechnology, natural, synthetics, knitwear, enzyme, 

technology, quality  

 

РЕЗЮМЕ 

 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОГО ЖЕНСКОГО ТРИКОТАЖА В СЕКТОРЕ ОДЕЖДЫ 

 

Чтобы трикотаж не наносил вред окружающей среде, необходимо производить 

экологически чистые изделия с использованием натуральных волокон. Экологически чистые 

продукты - это продукты, которые производятся без вреда как для окружающей среды, так и 

для здоровья человека на этапах от волокна до готового продукта.Другой способ развития 
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текстильной отрасли без ущерба для окружающей среды - это производство одежды с 

использованием биотехнологий в дополнение к экологически чистым продуктам. 

Ключевые слова: экологически чистый, биотехнологии, натуральные, синтетика, 

трикотаж, энзим, технологии, качество 
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TOXUCULUQ MATERİALLARININ KEYFİYYƏTİNƏ QOYULAN  

ÜMUMİ TƏLƏBLƏR 

 

Kərimli Sevindik Salman oğlu,  
 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

sevindik.kerimli1997@gmail.com  

Erqonomik tələblər: Toxuculuq materialları üçün qoyulan, istehlakçıların psixoloji, 

antropometrik , fizioloji, psixofizioloji göstərciləri ilə əlaqəli olan həmin materialların “İnsan-

material-ətraf mühit” sistemində istifadəsini təmin edən tələblərdən biri də erqonomik tələblərdir. 

İstehlakçıların materialla olan əlaqəsi bir neçə səviyyədə tədqiq edilir (bioloji, psixoloji). Psixoloji 

əlaqə isə özündə bir neçə bioloji əlaqəni əks etdirməklə istehlakçı ilə material arasındakı 

informasiya mübadiləsi araşdırılaraq öz aralarında sıx əlaqədə olsa da tədqiqat zamanı ayrıca 

öyrənilir. Bioloji səviyyəyə nisbətən psixoloji səviyyədə əlaqə dolayı yolla təyin edilir. Psixoloji 

əlaqə özündə gigiyenik, fizioloji , psixoloji və başqa bu kimi bioloji əlaqə mərhələlərini birləşdirir.  

Toxuculuq materiallarının erqonomik tələblərinin ödənilməsi üçün istiliyi izoləetmə 

qabiliyyəti, hiqroskopikliyi, suya və küləyə davamlılığı mühüm göstəricilərdəndir. 

Hava təbəqəsinin istilik keçirmə əmsalı ən aşağıdır. Bildiyimiz kim, təbiətdə istiliyi pis keçirən 

havadır və bunun istilik keçirmə əmsalı ən aşağıdır. Bu təbəqə geyimlə bədən arasında təbəqədir. 

Tədqiqatlar göstərir ki,  istilik verici materiallardakı liflərin optimal sıxlığı 0,06 q/sm3 təşkil edirsə, 

bu zaman sakit hava qatının maksimum miqdarı faydalı hesab olunur. İnsanın normal həyat 

fəailiyyətinin təmin olunmasına qarşı qoyulan tələblər toxuculuq mallarının forma və ölçüsünün 

insan qamətinə uyğunluğu, buxar və hava keçirməsi, hiqroskopikliyi, çəkisinin çox olmaması və az 

çirklənməsi hesabına ödənilə bilir. Bildiyimiz kimi, insan hərəkət edərkən əzələlərin forması və 

ölçüləri dəyişir, nəfəs almağa insanın döş qəfəsinin hüceyrələrinin həcmi çoxalır. Əgər hazırlanmış 

toxuculuq materialı insanın sakit vəziyyətindəki bədən ölçülərinə müvafiq olarsa, onda belə geyim 

insanın nəfəs almasını sıxaraq qan dövranına maneçilik törədəcək və narahatçılıq yaradacaq. 

Toxuculuq materiallarının istehsalına sərf edilən materiallar istilik mühafizə etmə qabiliyyətinə, 

rahatlığına maneçilik törətməməli, yüngüllüyə və yumşaqlığa malik olmalı, sürtünmə təsirindən 

yüksək elektrikləşmə halları baş verməməlidir . 

Toxuculuq məmulatlarının sanitar-gigiyenik tələblərə uyğunluğu baxımından 

qiymətləndirilməsi gigiyenik tələblərin ən əhəmiyyət kəsb edən göstəricilərindəndir. Bu mal 

qrupunun istismarı zamanı “İnsan – material–mühit” sistemində ətraf mühitə təsiri, təhlükəsiz 

olması, insanın həyat və fəaliyyətinə, ətraf mühitə zərərli təsiri mövqeyindən qiymətləndirilir. İnsan 

bədəninin normal fəaliyyətini, ətrafın təmizliyini, sağlamlığını və təhlükəsizliyini təmin edən 

şərtlərdən ibarət tələbləri gigiyenik tələblər təşkil edir. Xalq istehlak malları içərisində xüsusi bölmə 

kimi vacibliyini göz önünə gətirirək onları xüsusi qrup kimi ayırmaq məqsədəuyğundur. Toxuculuq 

mallarına qarşı qoyulan gigiyenik tələblər insan sağlamlığının qorunmasını təmin etmək üçün lazım 

olan şəraiti yaratmağa yönəldilmişdir. Bu mal qrupunda tələblərin tərtib edilməsi və onlara riayət 

edilməsinə böyük diqqət yetirmək lazımdır. Çünki, malların tərkibində insan orqanizmi üçün zərərli 

olan maddələr normadan artıq miqdarda olarsa, o öz təyinatı üzrə istifadə edilə bilməz. Səhiyyə 

Nazirliyinin Dövlət Sanitariya Müfəttişliyindən yeni növ toxuculuq materialı istifadəyə 

buraxmazdan əvvəl onun insan üçün zərərsiz olması haqqında icazə tələb edilir. Ticarətə göndərilən 

toxuculuq mallarının tərkibi, materialın xassələri, onlarla istifadə qaydaları, təhlükəsizlik tədbirləri, 

qorunma üsulları haqqında istehsal müəssisələri tam məlumat verməyə borcludur. Həmin 

məlumatlar malın üzərindəki etiketlərdə yaxud da xüsusi yaddaş dəftərçəsi halında malın yanına 

qoyulmalıdır. 

Açar sözlər: toxuculuq, erqonomiklik, hiqroskopik, istehsal prosesi, gigiyeniklik,  

antropometrik. 
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SUMMARY 

 

GENERAL REQUIREMENTS FOR QUALITY OF TEXTILE MATERIALS 

Ergonomic requirements are one of the requirements for textile materials, which are related to 

the psychological, anthropometric, physiological, psychophysiological indicators of consumers and 

ensure the use of these materials in the "Human-Material-Environment" system. The relationship of 

consumers to the material is studied at several levels (biological, psychological). 

Psychological connection, on the other hand, involves the study of the exchange of 

information between the consumer and the material, which includes several biological connections, 

and is studied separately during the study, although they are closely related. At the psychological 

level, the relationship is determined indirectly at the biological level. Psychological communication 

includes hygienic, physiological, psychological and other stages of biological communication. 

Thermal insulation, hygroscopicity, water and wind resistance are important indicators to meet the 

ergonomic requirements of textile materials. 

Key words: weaving, ergonomics, hygroscopic, production process, hygiene, 

anthropometric. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Эргономические требования - одно из требований к текстильным материалам, которые 

связаны с психологическими, антропометрическими, физиологическими, 

психофизиологическими показателями потребителей и обеспечивают использование этих 

материалов в системе «Человек-Материал-Среда». Отношение потребителей к материалу 

изучается на нескольких уровнях (биологическом, психологическом). Психологическая 

связь, с другой стороны, предполагает изучение обмена информацией между потребителем и 

материалом, который включает в себя несколько биологических связей, и изучается отдельно 

в ходе исследования, хотя они тесно связаны. На психологическом уровне отношения 

определяются косвенно, на биологическом уровне. Психологическое общение включает 

гигиенический, физиологический, психологический и другие этапы биологического 

общения. Теплоизоляция, гигроскопичность, водо- и ветроустойчивость - важные 

показатели, отвечающие эргономическим требованиям к текстильным материалам. 

Ключевые слова: ткачество, эргономичность, гигроскопичность, производственный 

процесс, гигиена, антропометрический.  
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ALƏM CƏNNƏTƏ DÖNSƏ, YADDAN ÇIXMAZ QARABAĞ! 
 

Kərəmov Natiq 
Siyəzən rayonu Balaca Həmyə kənd orta məktəbi 

karamovnatiq@gmail.com 

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın Qarabağ ərazisinin relyefi, flora və faunası haqqında 

məlumat verilib. İşğaldan əvvəlki ekoloji vəziyyət ilə müasir vəziyyət müqayisə edilib. Yenidən 

Qarabağı əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq hər birimizin borcudur. Qarabağ cənnətdir! Qarabağ 

Azərbaycandır! 

Zəngin torpaqlara və böyük mədəni irsə sahib olan Azərbaycanın flora və faunası da hər 

zaman fərliliyi və müxtəlifliyi ilə seçilmişdir. Belə ki, Azərbaycan respublikasının ərazisində bitən 

bitkilər növ sayına görə Qafqazda olan bitki növlərinin ümumi sayının yarısından çoxunu təşkil 

edir. Eyni zamanda,  ana təbiətdə çoxsaylı məməlilər, quşlar, suda-quruda yaşayanlar, sürünənlər və 

s. heyvan növləri iləyanaşı, yalnız bizim təbiətə xas heyvan nümunələri də qeyd olunmuşdur. 

Amma qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın ən müxtəlif və zəngin flora və faunası Qarabağ 

ərazisində müşahidə edilmişdir.  

Qarabağ hər zaman diqqət mərkəzində olan ərazilər olmuşdur. Bunun səbəbini izah etməyə 

çalışacam: İlk öncə qeyd edim ki, Qarabağ ərazilərinə Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsində 

yerləşən rayonlardan Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, Ağdam, Xocalı, Tərtər, Şuşa, Xankəndi daxildir. 

Qarabağın relyefi dağlıq ərazilərdir. Belə ki, yuxarı Qarabağ iqtisadi-coğrafi rayonunun şimal 

hissəsini Qarabağ silsiləsinin şimal-şərq ətəkləri və Murovdağ silsiləsinin (Kiçik Qafqazın ən 

yüksək zirvəsi Gamış dağı (3724 m)) cənub yamacları, mərkəzi, qərb və cənub hissələrini Qarabağ 

silsiləsinin şərq yamacları (Qızqala dağı (2843 m), Qırxqız dağı (2827 m), Böyük Kirs dağı (2725 

m)), şimal-şərq və şərq hissəsini Qarabağ və Mil düzənliklərinin qərb kənarları tutur. Qarabağın ən 

böyük Murovdağ və Qarabağ silsilələri Qarabağ və Mil düzləri istiqamətində bir neçə yan qola 

ayrılmışdır və çaylarla parçalanma dərin və sıldırım yamaclı dərələr əmələ gəlməsinə səbəb 

olmuşdur. Orta dağlıqda çay dərələrinin genişləndiyi sahələrdə dağarası çökəkliklər vardır. 

Təxminən 30 il öncə, mənfur qonşularımız tərəfindən işğal olunmamışdan əvvəl Qarabağ ərazisinin 

təxminən 187,7 min ha meşə zolağı olmuşdur. Lakin indi bu çox azdır. Səbəb isə, Kəlbəcər, Laçın, 

Zəngilan, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Ağdərə, Qubadlı, Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl, Xocalının 

qəsbkar ermənilər tərəfindən işğal olunduqdan sonra qiymətli ağac növlərinin Ermənistan ərazisinə 

daşınması, zəhərli və çətin söndürülən maddələrdən istifadə edilməklə qəsdən yanğınlar törədilməsi, 

nadir meşə örtüyü məhv edilərək ekoloji terror törətməsidir. 

Qarabağın ən böyük rayonlarından biri Ağdam ərazisidir və bu zonanın relyefi düzənlik, 

qismən dağlıqdır (ərazinin maksimal hündürlüyü 1365 m). Buranın torpağı şabalıdı, açıq şabalıdı, 

dağ-tünd şabalıdı, qəhvəyi dağ-meşə, qonur dağ-meşə, qaramtıl dağ-çəmən və s.-dir. Cəbrayıl 

rayonu isə maili düzənlik (İncəçöl, Gəyan çölü) ərazisində yerləşmişdir, iqlimi isti yarımsəhra və 

quru çöl iqlim, şimal hissəsində isə mülayim istidir. Torpaq ğrtüyü də zəngindir. Belə ki, burada 

dağ şabalıdı, şabalıdı və qəhvəyi dağ-meşə torpaqları yayılmışdır. Füzuli rayonunun relyefi bir 

qədər fərqlidir: Araz çayına tərəf alçalan maili düzənliklər, qərb hissənin alçaq dağlıqlar, boz və 

çəmən-boz, şabalıdı və açıq şabalıdı, dağ şabalıdı, dağ boz-qəhvəyi torpaqlardan bu ərzilərə 

məxsusdur. 

Qarabağ ərazisində çoxlu təbii su mənbələri vardır. Belə ki, bu ərazinin ən böyük çayları Kür 

və Araz, nisbətən kiçik çay qolları-Tərtər, Xaçın, Qarqar, Köndələnçay, Quruçay, Qozluçay və s. 

çaylardır. Bu ərazidə yerləşən dağların uca zirvələri Kür və Araz çay hövzələri arasında suayrıcı 

təşkil edir və çaylar yağış, qar suları ilə qidalanır. Bu çayların suyundan suvarmada geniş istifadə 

olunur. Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacında axan Tərtərçay, Xaçınçay, Qarqarçay, Həkəriçay, 

Oxçuçay Mil və Qarabağ düzlərinin suvarılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azad olunmuş 

ərazilərdə infrastrukturun bərpa edilməsi və çayların suyundan səmərəli istifadə bu ərazilərdə kənd 

təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayacaq.  
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İşğaldan əvvəl Qarabağ ərazisində “Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı”na daxil 

edilmiş məməlilərin 4, quşların 8, balıqların 1, amfibiya və reptililərin 3, həşəratların 8, bitkilərin 

isə 27 növü qorunurdu. Hal-hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji manitorinqlər təşkil 

olunması gözlənilir ki, bu da doğma Qarabağın flora və faunasının son vəziyyətini təyin etməyə 

imkan verəcək. 

Qarabağ ərazisində işğaldan əvvə təxminən 2000-dən çox bitki növünə rast gəlinmişdir: düzən 

yerlərdə yovşan, yovşanlı-şoranotlu yarımsəhra, dağ ətəklərində daşdayan, şibyə, yovşanlı-

darağotlu bozqır və yarımbozqır bitkiləri, dağ yamaclarında kolluqlar, enliyarpaqlı meşələr (fıstıq, 

palıd və s. ) geniş yer tutur. Bundan əlavə, dəniz səviyyəsindən 2000-2300 m-dən yüksəklikdə 

yerləşən subalp və alp çəmənlikləri də olmuşdur. 

Qarabağ ərazisində dövlər tərəfindən qorunan çoxsaylə qoruq və yasaqlıqlar olmuşdur. 

Onlardan bir neçəsinin xüsusiyyətlərini qeyd etmək istəyirəm. Bəsitçay qoruğu öz çinarları ilə 

məşhur olub. Bu ərazidə olan meşəlikdə çinarlar toxum və pöhrələr vasitəsi ilə artıb. Qoruqdakı ən 

nəhəng ağacdan birinin yaşı 1200 il, hündürlüyü 53 m, diametri 4 m idi. Həmin ağacın işğalçılar 

tərəfindən məhv edildiyi məlum olmuşdur. Laçın dövlət yasaqlığı isə 1961-ci ilin noyabr ayında 

Laçın rayonu ərazisində yaradılmışdır. Bu ərazilərdəki heyvan və quşları qoruyub saxlamaq və 

artırmaq məqsədi ilə yasaqlığın yaradılmışdır. Yasaqlığ digərlərindən fərqli xüsusiyyətə malikdir; 

bu ərazidə olan Hacısamlı meşəsində dünyada ən qiymətli qırmızı palıd ağacı vardır. Bu ağac 

Azərbaycan ərazisində ancaq həmin yasaqlıqda yayılmışdır. Qarabağəməz mənfür düşmənlərdən 

azad olduqdan sonra həmin ağacların və meşələrin vəhşicəsinə qırıldığının şahidi olduq. 

Qarabağda Qubadlı dövlət yasaqlığı 1969-cu ilin iyununda Qubadlı və Laçın rayonlarının 

ərazisində yaradılmışdır. Bu ərazi əsasən qırmızı palıddan və vələs ağaclarından ibarət meşələrdən 

ibarət idi. Eyni zamanda ardıc, yemişan, itburnu, böyürtkən bitkilərinə də çox rast gəlinmişdir. Hal-

hazırda bu meşələrin çox hissəsinin də ekoloji terrorun qurbanı olduğu məlum olmuşdur. 

Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaqlığı isə 1993-cü ildə tuqay meşələrinin qorunması və bərpası 

məqsədilə yaradılmışdır və bu yasaqlığın sahəsi 2200 hektardır. Bura yayı isti, qışı mülayim olan 

iqlimə malikdir. Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaqlığının torpağı münbit gillidir və burada suya 

təlabatı çox olan ağaclara daha çox rast gəlinmişdir. İşğaldan qabaq burada mövcud olan 

heyvanların təxmini say uçotu aparılmışdır: 300 baş çöl donuzu, 7 baş qonur ayı, 350 baş tülkü, 300 

çaqqal, 15 baş canavar, 70 baş porsuq, 12 baş cüyür, turac, qırqovul, kəklik, bildirçin, yaşılbaş 

ördək və s. qeydiyyata düşmüşdür. Təbii ki, 44 günlük müharibədə qazandığımız zəfər bizə imkan 

verəcək ki, Qarabağın flora və faunasını yenidən qoruyaq, bərpa edək.  

Qarabağ ərazisində olan Daşaltı Yasaqlığı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Belə ki, Şuşa və 

Xocalı ərazisində nadir təbiət komplekslərini qorumaq üçün 1988-ci ildə təşkil edilən yasaqlığ 450 

hektar ərazidən ibarətdir. Qoruğun ərazisinə Topxana meşəsi, Kirs dağının ərazisi, Cıdır düzü, 

Xocalı rayonunun qala divarları daxildir. Daşaltı Yasaqlığı ərazisində triton əsrinə aid “Xan 

mağarası” təbiət abidəsi vardır. 

Şuşa şəhəri və Şuşa rayonu Qarabağın, Azərbaycanın ən səfalı və füsunkar təbiətli, zəngin 

tarixi abidəli sahələrindən biridir. Onların qorunmasının, etalon ərazi kimi saxlanılmasının təbiət və 

tarixi baxımdan mühüm əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham 

Əliyev Şuşa şəhərinə son səfərində olarkən bu ərazinin çox qiymətli mədəni irs olmasını, Şuşanı 

islam mədəniyyət mərkəzi elan edilməsini və Azərbaycanın bu ərazilərinin tezliklə bərpa 

olunacağı,əvvəlikindən də gözəl vəziyyətə gətiriləcəyi barədə məlumat verdi. Qarabağ 

Azərbaycanın ürəyidir və yaralı ürəyimizi sağalmaq isə hər birimizin borcudur.  

Beləliklə, XX əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayaraq Ermənistan Respublikası tərəfindən 

Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğal edilməsi həmin ərazilərdə flora və faunanın bir çox 

növlərinin məhvinə, meşə ərazilərimizin azalmasına, nadir bitki və heyvan növlərinin itməsinə, 

tarixi abidələrimizin dağılmasına, minlərlə insanın öz el-obasından məcburi köçkün düşməsinə və 

ekoloji terrora səbəb olmuşdur. II Qarabağ müharibəsi- Vətən müharibəsi zamanı mənfur düşmən 

öz məqsədlərinə nail ola bilmədi. Ali baş komandanımızın “dəmir yumruğu” altında birləşən 

xalqımız və igid ordumuz torpaqlarımızı düşmən tapdağından 44 günə azad etdi. Artıq illərdir, 
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ekoloji terrora məruz qalan Qarabağ ərazisində müasir yolların çəkilməsi, su anbarlarının bərpası və 

yenidən qurulması, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi ilə bitki aləminin bərpası prosesinə də start 

verilmişdir. Əsrlərin töhvəsi olan meşələrimizi tez bir zamanda bərpa edə bilməsək də, gələcək 

nəslə bu əmanəti ötürə biləcəyik.  

Qarabağın atları Cıdır düzündə gəzincə, Xarı bülbül hər baharda rahat-rahat çiçəkləyincə, 

Topxana meşəsi top səsindən dincəlincə, evlərdən körpə səsləri eşidilincə, uzunömürlülər diyarının 

müdrikləri bu torpaqda gəzincə, Qarabağ dincələcək 30 il düşmənlərdən çəkdiyi əzablardan. 

Qarabağ cənnətdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

Açar sözlər: Qarabağ, flora, fauna, ekoloji terror, "Qırmızı kitab",qoruqlar, qızıl palıd. 

 

 

SUMMARY 

 

IF THE WORLD RETURNS TO PARADISE, WE WİLL NOT FORGET KARABAKH! 

 

 

The article provides information about the relief, flora and fauna of the Karabakh territory of 

Azerbaijan. The current situation was compared with the pre-occupation environmental situation. It 

is the duty of each of us to return Karabakh to its previous state. Karabakh is a paradise! Karabakh 

is Azerbaijan! 

Keywords: Karabakh, flora, fauna, environmental terror, "Red Book", reserves, golden oak. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ЕСЛИ МИР ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РАЙ, МЫ НЕ ЗАБУДЕМ КАРАБАХ! 

 

В статье представлена информация о рельефе, флоре и фауне Карабахской территории 

Азербайджана. Текущая ситуация сравнивалась с экологической ситуацией до оккупации. 

Долг каждого из нас - вернуть Карабах в его прежнее состояние. Карабах - это рай! Карабах - 

это Азербайджан! 

Ключевые слова: Карабах, флора, фауна, экологический террор, «Красная книга», 

заповедники, золотой дуб. 
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XÜLASƏ 

 

Məqalədə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində olan ehtiyatlardan, məhv edilmiş 

ekosistemlərindən, həmçinin ərazilərin yenidən bərpa olunması üçün lazım olan vacib işlərin həyata 

keçirilməsi istiqamətindən və bu sahədə görüləcək işlərdən söhbət gedir.Bu proseslər ardıcıl həyata 

keçirilməli və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə flora və fauna, həmçinin, bitki və torpaq örtüyü 

müasir vəziyyətinə gətirilməlidir.Bildiyimiz kimi, Qarabağ Azərbaycanın təkcə, ehtiyatlarla zəngin 

olan ərazisi deyil, həmçinin füsunkar təbiəti, gözoxşayan görünüşü ilə həmişə diqqət mərkəzində 

olmuşdur.Mənfur düşmənlərimiz olan ermənilər tərəfindən bütövlükdə ekosistemi 

korlanmışdır.Bunlara baxmayaraq Ali Baş Komandanımız, müzəffər sərkərdəmiz həmin əraziləri, 

doğma Qarabağımızı öz uzaqgörən siyasəti nəticəsində işğaldan azad edərək Qarabağımıza yeni 

nəfəs, yeni ruh vermişdir.Artıq bundan sonra, həmin ərazilər əvvəlkindən daha müasir olacaqdır. 

Artıq doğma Qarabağımıza gedən yollar bərpa olunur, infrastruktur yenilənir.Az bir müddətdən 

sonra həmin ərazidə müasir yollar, evlər istismara veriləcəkdir.Bununla yanaşı, meşələr yenidən 

salınacaq, qoruq və yasaqlıqlar yenidən öz fəaliyyətini bərpa edəcəkdir.Bütün bunlar cəmi 44 gün 

ərzində ordumuzun şücaəti, Ali Baş Komandanımızın güclü siyasəti, xalqımızın bir yumruq kimi 

birləşməsi sayəsində baş tutdu.Bu hadisə bütün azərbaycanlılar üçün həm tarixi, həm də qürurverici 

hadisədir.Güclü ordumuz sayəsində artıq Azərbaycanımız bütöv, həmçinin bütün dünyaya öz 

sözünü, gücünü bildirən ölkədir. 

Açar sözlər: fauna, flora, ekosistem, ətraf mühit, mineral ehtiyat, resurslar 

 

Respublikamızın əlverişli coğrafi strateji mövqedə yerləşməsi, habelə, təbiətinin füsunkarlığı, 

flora və faunasının özünəməxsusluğu daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, 

Azərbaycanın təbii sərvətləri- nefti, mineral ehtiyatları, füsunkar təbiəti hər zaman qəsbkar 

düşmənlərin marağını özünə cəlb etmişdir. Bunun da bariz nümunəsi olaraq Ermənistan dövlətinin 

ölkəmizə qarşı yürütdüyü işğalçılıq siyasətini göstərə bilərik. I Qarabağ Müharibəsi zamanı 20 % 

torpaqlarımız erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunmuş, Azərbaycanın ayrılmaz guşəsi, 

mədəniyyət beşiyi olan doğma Qarabağımız düşmən tapdağı altında qalmışdır. Mənfur düşmən 

bizim tarixi-mədəniyyət abidələrimizi, məscidlərimizi dağıtmış, habelə, meşələrimizi qırmış, flora 

və faunamızı məhv etmiş, bütövlükdə bütün ekosistemə ziyan vurmuşdur. Bunun nəticəsində, təbii 

sərvətlərlə zəngin olan Qarabağın təbiəti korlanmış, ətraf mühit əhəmiyyətli dərəcədə çirklənməyə 

məruz qalmışdır. Təcavüzkar düşmən sadəcə bununla kifayətlənməmiş, təbii ehtiyatlarımızı istismar 

etmiş, Qarabağ ərazisindən axan çayları müxtəlif tullantılarla çirkləndirmiş, ətraf ərazilər 

korlanmışdır. 

1988-94-cü illər ərzində Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan 

Respublikasının 1,7 milyon hektar ərazisi işğal olunmuşdur. İşğal olunmuş ərazilərdə 460 növdən 

çox yabanı ağac və kol bitkiləri bitir. Bunlardan 70-i endemik növ olub, dünyanın heç bir yerində 

təbii halda bitmir. Qaraçöhrə, ayıfındığı, Araz palıdı, yalanqoz, şərq çinarı, adi nar, meşə üzümü, 

pirkal, şümşəd, eldar şamı, adi xurma, söyüdyarpaq armud və s. növ ağaclar işğal olunmuş ərazidə 

məhv edilərək dünya florasının xəzinəsindən silinmək üzrədir. 

Avropada yeganə təbii çinar meşəsi Kiçik Qafqazın qərb hissəsində-Zəngilan rayonundadır. 

Bəsitçay vadisində 117 hektar sahəni əhatə edir. Onun 107 hektarı Bəsitçay Dövlət təbiət qoruğuna 

məxsusdur. Qoruq 1974-cü ildə mərhum akademik Həsən Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. 

Meşənin uzunluğu 15 km, eni isə 150-200 metrə çatır. Təəssüf ki, belə bir çinar meşəsi 20 ildir ki, 
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erməni işğalçılarının əlindədir. Əsrlərin yadigarı olan çinar ağacları ermənilər tərəfindən qırılmış və 

məhv edilmişdir. Kəlbəcər rayonunda “Qırmızı kitab”a daxil edilmiş 968 hektar ərazini əhatə edən 

ayıfındığı ağacları da kütləvi şəkildə qırılaraq xaricə satılmışdır. Rayon ərazisində 4 mindən artıq 

müxtəlif növ bitki vardır ki, bunlardan 200-ə qədəri dərman bitkiləridir, onlar da xarici şirkətlər 

tərəfindən kütləvi şəkildə talan olunaraq xaricə daşınmışdır. Bu isə bitkilərin həmin ərazilərdə 

kökünün kəsilməsinə səbəb olmuşdur. Şuşa və Əsgəran ərazisində nadir təbiət komplekslərini 

qorumaq üçün 1988-ci ildə təşkil edilən Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı 450 hektar ərazini əhatə 

edirdi. 1992-ci ildən işğal altında qalan yasaqlıq hazırda tamamilə məhv edilmişdir. 

14 iyun 2006–cı il tarixdə ermənilərin Xocavənd rayonunun “Qaraca çalan” və “Nərgiz təpə” 

adlanan hissələrində yanğın törətmələri faktı ilə əlaqədar hadisə yerində video çəkilişlər aparılmaqla 

müəyyən edilmişdir ki, ermənilərin törətdikləri vəhşilik nəticəsində 15000 hektara qədər torpaq 

sahəsi yanğına məruz qalmış, yanğın zamanı torpağın üst qatı və bitki örtüyü tamamilə məhv 

edilmişdir. Orada olan fauna və floradan əsər- əlamət qalmamış, ərazidə olan ağaclar yanaraq külə 

dönmüşlər. ” Laçın rayonu ərazisindəki Hacışamlı meşəsində dünyada ən qiymətli növ olan qırmızı 

palıd (qızıl palıd) ağacları var. Azərbaycanda yalnız həmin yasaqlıqda yayılan bu ağacın 

materialından qiymətli mebel və xüsusən konyak spirti saxlamaq üçün çəlləklər düzəldilməsində 

istifadə edilmişdir. Indi qırmızı palıd və diğər növlər ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qırılaraq 

Fransaya, qoz ağacları isə qırılaraq mebel istehsalında istifadə məqsədi ilə İrana satılmışdir. 

İşğal olunmuş ərazilərdən keçən təbii su mənbələrimiz də Ermənistan tərəfindən həddindən 

artıq çirklənməyə məruz qalır. Araz və Kür çaylarının qolları olan uyğun olaraq Oxçuçay və 

Ağstafaçayın Ermənistan tərəfindən ən ağır formada çirkləndirilməsi nəticəsində sözügedən 

çaylarda canlı aləmin yaşayışı üçün böyük təhlükə yaranmışdır. 

Erməni işğalçıları tərəfindən təmas xəttində yerləşən Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər və 

Xocavənd rayonlarının əraziləri düşünülmüş şəkildə od vurularaq yandırılmışdır. Yanğınlar 

ermənilərin nəzarətində olan min hektarlarla əraziləri əhatə etməklə, eyni zamanda, digər ərazilərə 

də yayılaraq ətraf mühitə və canlı təbiətə çox ciddi ziyan vurmuşdur. 

Ümumilikdə götürdükdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan ordusunun 

əsgərləri tərəfindən qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində 96 min hektar otlaq, biçənək və 

yaşıllıqlar, həmçinin meşə sahələri yanaraq məhv olmuş, torpağın üst münbit qatı yararsız hala 

düşmüşdür. Yanğınlar zamanı ətraf mühitə 176 milyon manat məbləğində ziyan dəymişdir. Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, ötən dövr ərzində beynəlxalq təşkilatlar Qarabağ regionunda və onun 

ətrafında yerləşən ərazilərin işğalı nəticəsində ətraf mühiti məhv etdiyinə dair dəfələrlə həyəcan 

təbili çalınmışdır. Ancaq buna Ermənistan dövləti məhəl qoymamışdır. Məsələn, Avropa Şurası 

Parlament Assambleyasının hələ 2016-cı ilin yanvar ayında qəbul etdiyi 2085 saylı qətnamədə 

qeyd edilir ki, Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunu və ona bitişik rayonlarını 

işğal altında saxlaması nəticəsində Azərbaycanın Aşağı Qarabağda yaşayan vətəndaşları üçün 

ekoloji və humanitar problemlər yaranmışdır. Sənəddə bu problemlər ətraflı şəkildə öz əksini 

tapmışdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistan rəhbərliyini su resurslarından 

siyasi təsir vasitəsi kimi istifadə etməməyə də çağırıb. Çünki, onların bu mövqeyi təkcə, ətraf 

mühiti korlamağa qarşı deyil, həmçinin, insanların sağlamlığına da öz mənfi təsirini 

göstərmişdir. 

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, ATƏT, BMT-nin İnkişaf Proqramı (UNDP) və Ətraf 

Mühit Proqramı (UNEP) tərəfindən hələ 2004-cü ilin oktyabrında hazırlanmış "Ətraf mühit və 

təhlükəsizlik: risklərin əməkdaşlığa çevrilməsi - Cənubi Qafqaz işi” adlı hesabatında qeyd 

edilmişdir ki, işğal Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə yanaşı, ətraf mühitində də ciddi problemlərə 

yol açmışdır. Sənəddə qeyd olunmuşdur ki, Dağlıq Qarabağda torpağın qeyri-rasional istifadəsi, 

tullantıların yığılması, ətraf mühitin əhəmiyyətli dərəcədə çirkləndirilməsi, habelə, meşələrin 

hədsiz və kortəbii şəkildə qırılması və otlaqlardan həddən çox istifadə olunması uzunmüddətli 

mənfi nəticələrə gətirib çıxaracaq problemlər yaratmışdır. Bildiyimiz kimi, torpağın bərpası, 

suyun özünü təmizləməsi və s. kimi proseslər müəyyən vaxt tələb edən proseslərdir. 
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Ermənilərin Qarabağın ekosistemini bu şəkildə məhv etməsi ekosid (ecocide) kimi xarakterizə 

oluna bilər.  

Əldə etdiyimiz qələbənin verdiyi güc, qalib xalqımızın həmrəyliyi və Azərbaycan 

dövlətinin uğurlu siyasəti Qarabağ regionunun ekosisteminin tezliklə yenidən bərpasına yol 

açacaq. Ölkə başçı cənab İlham Əliyevin Azərbaycan regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 

qəbul etdiyi dövlət proqramlarının artıq Qarabağ ərazisinə də şamil olunacağını nəzərə alsaq, 

Qarabağın bugünkü günə qədər itirdiyimiz istər təbii, istər mədəni sərvətlərinin bərpa 

olunacağı, qədim tarixi torpaqlarımızın dirçələcəyi günlər uzaqda deyil. 
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RESUME 

 

RESTORATION OF ECOSYSTEMS IN THE LIBERATED TERRITORIES OF 

AZERBAIJAN 

 

The article covers the issues as the resources in the liberated territories of Azerbaijan, the 

destroyed ecosystems, as well as the direction of the implementation of important measures needed 

to restore the territories and the work to be done in this area.These processes must be carried out 

consistently and the flora and fauna, as well as vegetation and soil cover in our liberated territories 

must be brought to a modern state.As we know, Karabakh has always been in the center of attention 

not only because of its rich resources, but also because of its charming nature and beautiful 

view.The whole ecosystem has been damaged by our hated enemies, the Armenians.Nevertheless, 

our Supreme Commander-in-Chief, our victorious commander, liberated those territories and our 

native Karabakh from occupation as a result of his far-sighted policy and gave a new breath and a 

new spirit to our Karabakh.From now on, those areas will be more modern than before. 

Roads leading to our native Karabakh are being restored, infrastructure is being renewed.After a 

while, modern roads and houses will be put into operation in that area.At the same time, forests will 

be restored, reserves and sanctuaries will resume their activities.All this happened in just 44 days 

thanks to the courage of our army, the strong policy of our Supreme Commander-in-Chief, the unity 

of our people as a fist.This event is both a historical and a proud event for all Azerbaijanis.Thanks 

to our strong army, our Azerbaijan is already a country that expresses its word and strength to the 

whole world. 

Key words: fauna, flora, ecosystem, environment, mineral reserves, resources 
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РЕЗЮМЕ 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

В статье говорится о ресурсах и уничтоженных экосистемах освобожденных от 

оккупации территорий Азербайджана, а также о направлениях приоритетных дел и работ, 

проводимых в этой сфере.Эти процессы должны проводиться постепенно, флора и фауна 

освобожденных территорий, а также растительный и почвенный покров приведен в 

современное состояние. Как вы знаете, Карабах-это не только богатая ресурсами территория 

Азербайджана,он был в центре внимания благодаря очаровательной природе и 

изумительным видам. Мерзкими врагами-армянами-экосистема была полностью испорчена. 

Несмотря на это Верховный главнокомандующий, победоносный военачальник в результате 

своей дальновидной политики освободив земли от оккупации, дал Карабаху новое дыхание, 

новый дух. Эти территории станут более современными, чем раньше.Уже восстанавливаются 

дороги, ведущие в Карабах, восстанавливается игфраструктура. Пройдет совсем немного 

времени будут сданы в эксплуатацию дороги и дома.Будут посажены леса, заповедники и 

заказники возобновят свою деятельность.Все это стало возможным благодаря 44-дневной 

доблести нашей армии ,сильной политике Верховного главнокомандующего, и объединению 

нашего народа в единый кулак. Это не только историческое, но и гордое событие. Благодаря 

нашей сильной армии Азербайджан восстановил территориальную целостность, показав 

всему миру своё слово и силу.  

Ключевые слова : фана, флора, экосистема, окружающая обстановка, минеральные 

запасы, ресурсы 
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XÜLASƏ 
 

İşğaldan azad edilən ərazilərin təbii bitki örtüyündə, xüsusən, meşə, yüksək dağ qurşağını 

əhatə edən ərazilərdə itmək təhlükəsi olan ali bitki növləri təhlil edilir. Müəyyən edilmişdir ki, bu 

ərazilərin “Qırmızı siyahısına” 62 fəsilə və 158 cinsə aid 254 növ daxildir. 

Açar sözlər: Qarabağ, endem, subendem, nadir, flora, Azərbaycan 

 

Giriş. 1988-ci ildən başlayaraq, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində 

torpaqlarımız, qiymətli flora nümunələrimiz amansızcasına talan edilib. Apardığımız araşdırmalara 

görə, floramızın işğal altında olduğu 30 ilə yaxın bir müddətdə meşələrimizin 26% - i işğal altına 

düşmüşdür. Bu, təxminən 260 min hektar qiymətli meşə sahəsi deməkdir. Laçın, Kəlbəcər, Ağdərə 

rayonları ərazilərində qiymətli palıd, fıstıq, vələs, cökə ağaclarından ibarət meşələrimiz qırılaraq 

talan edilmişdir. Erməni təcavüzü nəticəsində iki dövlət qoruğunun (Laçın rayonu ərazisində 

“Qaragöl” və Zəngilan rayonu ərazisində “Bəsitçay”) və 4 dövlət yasaqlığının (Qubadlı, Arazboyu, 

Daşaltı və Laçın) ərazilərində olan təbii sərvətlər talan edilıb. Bunlardan başqa, çoxsaylı ağac 

abidələrimiz, nadir və nəslikəsilməkdə olan bitki növlərimiz talan edilib [10].  

Metod. Floristik, sistematik, botaniki-cğrafi metodlardan istifadə olunmuşdur. Növlərin 

nomenklaturası «Флора Азербайджана» [9], “Azərbaycanın bitki aləmi” [6] kitablarına və 

beynəlxalq informasiya məlumatlarına (İPNİ) əsasən dəqiqləşdirilmişdir. 

Alınmış nəticələr və müzakirə. Qarabağ nəinki Azərbaycan Respublikasının, hətta bütövlükdə 

Qafqazın ən zəngin fitocoğrafi regionlarından biridir. Bizim qəbul etdiyimiz anlamda Qarabağ 

(onun dağ və aran əraziləri) şimaldan Murovdağ silsiləsi və Tərtər çayının Kürə birləşdiyi yerə 

qədər, şərqdən Kür çayının sağ sahili və onun Araza birləşdiyi yerə qədər olan əraziləri, cənubdan 

Araz çayı, qərbdən isə Ermənistanla dövlət sərhəddi ilə əhatələnir. Qarabağ digər təbii sərvətləri ilə 

yanaşı, flora və bitkiliyinın zənginliyi ilə də seçilir. Son araşdırmalara görə, Qarabağ ərazisində 

2.500-dən çox ali bitki növünə (Pteridophyta, Pinophyta, Anqiospermae) rast gəlinir ki, bu da 

Azərbaycan florasının ali bitki növlərinin 42 faizindən çoxdur [6]. Bu növlər arasında çox sayda 

dərman, qida, vitaminli, boya, yem və digər faydalı bitkilər vardır [3,9].  

Regionun təbii bitki örtüyündə Dalamazkimilər (Lamiaceae), Qərənfilçiçəklilər 

(Caryophyllaceae), Asterçiçəklilər (Asteraceae) fəsilələrinın nümayəndələri üstünlük təşkil edir [4]. 

Qarabağın endem və subendem bitkiləri içərisində son geoloji dövrlərdə əmələ gəlmiş 

neoendemlərin çoxluğu ərazidə hazırda da intensiv növ əmələgəlmə proseslərinin getməsini göstərir 

[5,8]. 

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitabı”nin hər iki nəşrinə [1, 2] daxil edilmiş 266 adda 

nadir və nəsli kəsilməkdə olan ali bitkilərin əksəriyyətinə Qarabağda, işgal altında olan ərazilərdə 

rast gəlinirdi: Şuşa gəvəni, Qarabağ dağ laləsi, Şuşa xaşası, Xarıbülbül adı ilə məşhur olan qaş 

səhləbi, qaraçöhrə, azad ağacı, hirkan pırkalı, məryəm noxudu, şternbergiya, yurineya cinslərinın 

bir sıra növləri və s. [3,6,7,9]. 

İşğal altından azad olunmuş ərazilərdə əvvəllər bizə məlum olan nadir, nəsli kəsilməkdə olan, 

endem, subendem bitkilər 62 fəsilə və 158 cinsə aid 254 növ təşkil edir. Əlbəttə,bu bitkilər bizim 

işgaldan əvvəl həmin ərazilərdə apardigimiz tədqiqatlara və mövcud ədəbiyyata əsaslanir. Bəlkə də, 

onların bəzilərı artıq Erməni işgalı dövründə tələf edilmişdir. Bu siyahıya daxil olan cinslərdən daha 
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çox növə malik olanları aşagıdaki cədvəldə verilir. Qarabagın gələıcəkdə tərtib edıləcək” Qırmızı 

kitabına” daxil ediləcək bu növlərin areallarının dəqiqləşdirilməsi və həmin növlərin statuslarının 

müəyyən edilməsi yeni tədqiqatlar tələb edir.  

 
Daha çox nadir, endem və subendem növlərə malik fəsilə və cinslər 

Fəsilənin adı Cinsin adı Növün adı 

Alliaceae  Allium  ○ A.dictyоprasum (A.viridе), A.szоvitsii, A.kunthianum  

Asteraceae 

Cirsium  ○C.aduncum,○C.еlоdеs, ○C.rhizоcеphalum, ○ C.szоvitsii  

Tragopogon  ○T.cоlоratus , ● T. macrоpоgоn , ● T.karjaginii  

Tanacetum 

(+Pyrethrum auct.) 

T. kotschyi (Pyrethrum kotschyi; P.ordubadense), 

T.zangezuricum (Pyrethrum komarovii), T.coccineum 

(Pyrethrum roseum, P.carneum) 

Campanulaceae 

Campanula L. 

(incl. 

Symphyandra) 

●C.karabaghesis, ○C.schеlkоwnikоwii, ○C.armеna 

(Symphandra armеna, S.daralaghezica), ○ C.stеvеnii Biеb. 

Caryophyllaceae  Silene L. (incl. 

Pleconax; Oberna ) 

● S.talyschеnsis, ○S.lacеra (Oberna lacera), ○ S.marschallii 

(S.praеstans; S.prоpinqua) 

Dianthus  ○ D.cyri, D.capitatus (D.subulоsus), ○ D.raddеanus  

Gypsophila  ○ G.capitata, ○ G.lipskyi , ○ G.szоvitsii, G.rоbusta  

Fabaceae  Astragalus ○ A.brachypetalus, ○ A.declinatus, ● A.dzhebrailicus, 

A.schuschensis, ○ A.euoplus, ○C.stеvеnii, ○A.igniarius, 
○A.karabaghensis, A.lussiae, ○A.meyeri, ○A.ordubadensis, ○ 

A.prilipkoanus, ○ A.rzaevii, A.saganlugensis, ○A.xiphidium 

(A.husseinovii; A.maraziensis), ●A.zangelanus 

Onobrychis  ○ O.atropatana, O.biebersteinii, ○ O.hohenackeriana, 
○O.komarovii, ○O.vaginalis, ● O.schuschajensis  

Trifolium  ○T.echinatum, T.caucasicum, T.angustifolium, ● T.bobrovii, 

T.hirtum, T.subterraneum. 

Fagaceae  Quercus  ○Q.hypоchrysa, Q.bоissiеri (Q.araxina), ○Q.macranthеra, 

Q.iberica, Q.crispata  

Hyacinthaceae 
Ornithogalum  ○ O.sintenisii (O.excarpum auct; O.sibthorpii; 

O.schischkinii), O.ponticum (O.narbonense; O.pyrenaicum) 

İridaceae 
İris (İridodictyum, 

Juno) 

○İ.helena (I.lineolata), İ.reticulate (Iridodictum reticulata), 

○İ.acutiloba, İ.paradoxa, İ.caucasica (Juno caucasica) 

Lamiaceae  Salvia (Schraderia) ○ S.limbata (S.prilipkoana, S.fominii ), ○S. karabachensis  

Thymus L. ○Th.fedtschenkoi, Th.transcaucasicus (Th.aserbaidshanicus; 

Th.fominii; Th.ziaratinus; Th.suberbus) 

Liliaceae 
Tulipa  T.biebersteiniana, T.biflora (T.polychroma), T.karabachensis 

(T.confusa), ○T.eichleri, T.julia, T.schmidtii  

Orchidaceae 

Ophrys  O.caucasica, O.apifera, O.oestrifera  

Orchis  O.purpurea, O.caspia, O.coriophora (O.fragrans), O. 
ustulata  

Rosaceae 

Pyrus  P.salicifolia, P.zangezura, P.complexa  

Rosa  ● R.azerbaidzhanica, ○R.gadzhievii, ○R.komarovii, 

○R.sachokiana, R.zangezura, ● R.issaevii, ● R.jaroschenkoi 

Scrophulariaceae  Euphrasia  ● E.kurdica, ● E.nisami  

Scrophularia  ○S.grosseimii, ○S.variegata  

Veronica ○ V.crista-galli, ○ V.minuta, V.amoena  
Qeyd: Cədvəldə ●- işarə ilə verilən növlər endemlər, ○-işarə ilə verilən növlər subendem növlərdir 

(Azərbaycandan təsvir olunan və əvvəllər endem statuslu olmuş,sonradan Azərbaycandan kənarda da rast gəlinən 

növlər). 
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РЕЗЮМЕ 

 

О ФЛОРЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОККУПАЦИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Анализируются виды высших растений флоры Азербайджана, находящиеся под 

угрозой исчезновения на территории Азербайджанской республики, освобожденные от 

оккупаций. 

Установлено, что до захвата территорий Азербайджана там насчитывалось 254 видов, 

относящихся к 158 родам и 62 семействам. Намечается уточнение настоящих ареалов этих 

таксонов с последующими исследованиями. 

Ключевые слова: Карабах, эндем, субэндем, редкий, флора, Азербайджан. 

 

 

SUMMARY 

 

THIS WORK IS ABOUT THE ENDANGERED FLORA ON THE TERRITORIES AZERBAIJAN 

REPUBLIC LIBERATED FROM OCCUPATION 

 

The article analyzes the species of higher plants of the flora of Azerbaijan, which are under 

the threat of extinction on the territory of the Azerbaijan Republic liberated from occupation. It has 

been found that before the occupation of the territories of Azerbaijan, there were 254 kind 

belonging to 158 genera and 62 families. It is planned to clarify the present ranges of these taxa 

with subsequent research.  

Key words: Karabakh, endem, subendem, rare, flora, Azerbaijan. 
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MƏNBƏLƏRİNİN İSTİFADƏSİ VƏ EKOSISTEMİN BƏRPASI 

 
Məmmədov Çingiz Rza oğlu  

Azərbaycan Universiteti, 
mcr1954@mail.ru  

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə insan həyatında şirin suyun vacibliyindən,ona olan tələbatın demoqrafik artım və 

iqtisadi yüksəlişə uygun olaraq getdikcə artaraq tükənmə dərəcəsinə çatmasından bəhs olunur. Öz 

su təminatıma görə Respunlikamızın bölgədə axırıncılar sırasında olmasına baxmayaraq,işğaldan 

azad olmuş Qarabağdakı yerüstü və yeraltı su mənbələrindən tam və səmərəli istifadə edilərsə,həm 

ölkənin iqtisadi inkişafına,həm də regionun ekoloji tarazlığının bərpasına nail olmaq olar.Bir sıra 

səmərəli təkliflər şərh edilmişdir. 

Aşar sözlər: su qitliğı,Qarabağın su resursları,kəhrizlər,artezian quyuları. 

 

Giriş. İnsanların yaşayışı üçün vacib olan təbii nemətlərdən sayılan içməli su,strateji 

əhəmiyyətli mənbə olaraq tükəndikcə bəşəriyyətin daha bir qlobal problemini- su çatışmamazlığını 

aktual edir. Əsasən qidalanma və əkin sahələrinin suvarılmasında vacib olan içməli su hövzələrinin 

ətrafında insanlar məskunlaşmış, su vasitəsilə təbiəti canlandırmışlar. Lakın, mövcud su qaynaqları 

sənayeləşmə və şəhərsalma nəticəsində çirkləndirilir, istifadəyə yararsız hala salınır,işlədilməsində 

israfçılığa yol verilir. Son onilliklərdə atmosferə atılan “istixana effektli” qazların miqdarının 

artması və iqlim istiləşməsi də su qıtlıgının artmasına səbəb olmuşdur. 

Elmi araşdırmalar göstərir ki,dünyada içməli suya olan tələbat qarşıdakı yarım əsrdə iki dəfə 

artacaq. Statistik məlumatlara görə, dünyada 3 milyarda yaxın əhali hər gün içməli su qıtlığı çəkir. 

2050-ci ildə planetimizdə 2 milyard insan içməli sudan məhrum ola bilər.Artıq 2025-ci ildə 50-ə 

yaxın ölkənin su təchizatında problemlər olacağı və dünya əhalisinin 25 faizinin içməli su ilə təmin 

edilə bilməyəcəyi gözlənilir. Təxminən yarım əsrdən sonra,içməli suya olan tələbat neftə olan 

marağı üstələyəcək, necə ki, müasir həyatda neft amili dünya siyasətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərir,eləcə də şirin su mənbələrinə sahib olmaq üstündə də regional müharibələr baş verə 

biləcəkdir.[6] 

Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da içməli su qıtlığı problemi mövcuddur. Faktiki 

olıaraq, Cənubi Qafqazdakı ümumi su ehtiyatının 62 faizi Gürcüstanın, 28 faizi Ermənistanın, 10 

faizi isə Azərbaycanın payına düşür. Ərazisinin hər kv.km-nə və əhalinin hər nəfərinə düşən yerüstü 

su ehtiyatları göstəricisinə görə, ölkəmiz Cənubi Qafqaz ölkələri və Rusiyadan geridə qalır.  

Dünyada sudan asılı olan ölkələr sırasında Azərbaycan 16-cı yerdədir. 

Respublikamızın içməli su ehtiyatının daha bol olduğu ərazilərin Qarabağın 30 ilə yaxın 

Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılması və təbii su mənbələrinin vəhçicəsinə istismar 

edilməsi nəticəsində ölkəmizin şirin suya olan tələbatı kəskin surətdə artaraq,ciddi problemlərə 

səbəb olmuşdur. 

Azərbaycanda istifadəsi mümkün olan şirin su mənbələrinin təsnifatı 

Ölkəmizin yerüstü şirin su ehtiyatının orta illik həcmi 32,3 milyard kubmetrdir. Quraqlıq 

illərdə (az sulu illərdə) isə bu göstərici 23 mlrd.kubmetrə qədər azalır.  

Ölkədə adambaşına orta illik 1279 kubmetr su sərfi düşür. 

Respublikamızın ərazisinin dörddə üç hissəsi Kür çayı hövzəsinə düşür və bu çay ölkə əhalisi 

üçün əsas içməli su mənbəyidir. Kür çayına axan suların əsas mənbəyi isə Gürcüstan və Ermənistan 

ərazisindədir. Bu qonşularımız isə hələ də Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq 

Konvensiyalara qoşulmayıb və təəssüf ki çaya axıdılan sular daim onlar tərəfindən müxtəlif 

kimyəvi və məişət tullantıları ilə çirklənməyə məruz qalır. Şirin su ehtiyatlarımızın kiçik bir qismi 

də Araz çayı hesabına formalaşır ki, bu da İran və Ermənistan tərəfindən çirkləndirilir. Şimaldan-
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Rusiyanın Dağıstan ərazisindən gələn Samur çayı da normalara uyğun deyil.Azərbaycan isə bu 

sahədə 17 müxtəlif beynəlxalq konvensiyanın,o cümlədən transsərhəd suların mühafizəsi üzrə 

konvensiyanın iştirakçısıdır və ətraf mühitin, xüsusilə də su hövzələrinin qorunması dövlətimizin 

prioritet məsələləri sırasındadır. [4] Aqrar təsərrüfatların inkişafı və ətraf mühitin mühafizəsi 

ölkənin su təminatından birbaşa asılıdır. 

Hazırda Azərbaycanın 11-12 yeraltı içməli su ehtiyatı mənbəyi də vardır ki,. bunların cəmi 

ehtiyatları təqribən 24 mln. kubmetr/sutka təşkil edir. 

Azərbaycanın yeraltı içməli su mənbələrində 23764,28 milyon kubmetr gün-su ehtiyatı var. 

[3] 

Qeyd etdiyimiz kimi,Azərbaycanda çayların yerüstü axını hidroloji ildən və mövsümlərdən 

asılı olaraq kəskin dəyişir. Bu dəyişkənlikdən asılılığı azaltmaq və il ərzində istifadə oluna biləcək 

etibarlı su mənbələrinə malik olmaq məqsədi ilə bir sıra çayların üzərində su anbarları yaradılıb. 

Respublikamızda 140-a qədər su anbarı var.Su anbarlarının ümumi sahəsi 97 min hektar, suyunun 

həcmi isə 22 kubkilometrə yaxındır. [2]Cədvəl-ə bax: 

 
Azərbaycanın əsas su anbarları 

№ Adı Sahəsi, kv.km Tutumu, kub km 

1. Mingəçevir 605,0 16,07 

2. Şəmkir 116,0 2,68 

3. Yenikənd 23,2 1,58 

4. Vərvərə 22,5 0,06 

5. Araz su qovşağı 145,0 1,35 

6. Sərsəng 142 0,57 

7. Ceyranbatan 13,4 0,19 

8. Xanbulançay 24,6 0,05 

9. Sirab 1,5 0,01 

10. Ağstafaçay 6,3 0,12 

11. Xaçınçay 1,8 0,02 

 Ümumi 974,0 22,70 

 

Azərbaycan ərazisində ümumi sahəsi 394 kvadratkilometr olan 450-yə yaxın göl mövcuddur 

ki, bunlardan da 200-ə yaxını yay aylarında quruyur. Göllərin ümumi su ehtiyatı 0,9 kubkilometrə, 

şirinsulu göllərin ehtiyatı isə 0,03-0,05 kubkilometrə yaxındır.  

Buzlaqlar çayların qidalanmasında və illik su ehtiyatlarının tənzimlənməsində mühüm rol 

oynayır.Son 70 ildə dağ zirvələrindəki buzlaqların sahəsi xeyli azalıb. Hazırda buzlaqların sahəsi 

təqribən 6,6 kvadratkilometr, su ehtiyatı isə 0,08 kubkilometr təşkil edir.  

Vaxtı ilə Azərbaycan əhalisi içməli su mənbələri kimi,əsasən arxlar və kəhrizlərdən istifadə 

etmişlər.Təkcə Qarabagda onlarla arx (Bərlas arxı, Ayaz arxı, Taşqay arxı, Xan arxı, və s.),yüzlərlə 

kəhriz su təchizatı və suvarma işləryndə əhəmiyyətli rol oynamışlar. 

Respublikanın istifadəyə yararlı yeraltı sularının illik istismar ehtiyatları 9 milyard kubmetrə 

yaxındır. Yeraltı suların əsas ehtiyatları Samur-Dəvəçi, Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax, Mil-Qarabağ, 

Cəbrayıl, Naxçıvan dağətəyi düzənliklərində toplanıb. [4] 

Qarabağın əksər hissəsinin erməni içğalı altında olması Respublikanın bir sıra rayonlarımı da 

bölgənin bol sulu çaylarının və su anbarlarının suyundan məhrum etmişdi,Hətta işğalçılar nəzarətdə 

saxladıqları su anbarlarından əkin vaxtı suyun qarşını kəsir,qışda isə açıb kəndlərimizdə daşqınlar 

yaradırdaraq”ekoloji müharibə” aparırdılar.İndi isə işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə Azərbaycan 

su ehtiyatlarını səmərəli idarə etməklə həm Ermənistanın bizə qarşı apardığı hidro müharibəyə son 

qoyacaq, həm də Ermənistanı nəzarət altında saxlayacaq.Belə ki,Ermənistan ərazisində yerləşən 

“Göyçə” gölünün “şah damarı” olan Həkəri və Bərgüşad çayları bizim nəzarətimizə keçdiyindən,biz 

də bu çaylarin məcrasını dəyişərək gölü bataqlığa çevirə bilərik. 

Mineral su ehtiyatlarımızın da 40 faizə qədəri işğal altındakı torpaqlarda idi.  
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Tarixi mənbələrə istinadən, Qarabağ ərazisində əsasən tut, armud, ərik, şaftalı, nar, heyva, 

əncir, gilənar və zoğal ağacları becərilirdi. Bu ərazilərdə üzüm, gavalı, gilas, alça, qoz, fındıq da 

yetişirdi. Qarabağın bostanlarında qarpız, yemiş, xiyar, balqabaq, qarğıdalı, günəbaxan, noxud, 

istiot, soğan, sarımsaq, kələm və sair bol məhsul vermişdir.[1] Qeyd olunmalıdır ki,özünün spesifik 

iqlim şəraitinə görə,müəyyən ərazilərdə pambıqçılıqda,üzümçülükdə və taxılçılıqda Qarabağ 

bölgəsi vaxtı ilə yüksək məhsuldarlıqlar göstərmişdir.Burada yetişdirilən “xar tut”özünəməxsus 

dadı ilə şöhrət qazanmış, hətta tar istehsalı üçün xammalı, xüsusi olaraq Xankəndinin ağ tut 

ağaclarından seçirdilər. 

Nəticə. Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan Qarabağda taxılçılıq, pambıqçılıq, 

baramaçılıq, ipəkçilik, tütünçülük, bostançılıq və şərabçılığın inkişafı üçün münbit torpaq, uygun 

iqlim şəraiti və kifayət qədər bol şirin su mənbələri vardır. Qarşıda duran əsas vəzifəmiz:təbiətin 

bizə bəxş etdiyi belə unikal bol nemətlər diyarında kənd təsərrüfatını və ümumiyyətlə təbiəti 

tezliklə dirçəldərək respublika iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna “Qarabağ töhfəsini” verməkdir. 

Bununla biz öıkənin ÜDM-nun artırılmasına nail olmaqla yanaşı,həm də dünya ictımaiyyətinə sübut 

etməliyik ki, mənfur düçmənin 30 il ərzində ancaq talanlara məruz qoyduğu viran edilmiş 

torpaqlarımızı biz qısa müddət ərzində gülüstana çevirməyə qadir olan və dinc şəraitdə xarüqələr 

yaradan xalqıq. 

Dünya təcrübəsinə görə su ehtiyatlarının qorunması və onlardan səmərəli istifadənin 

optimallaşdırılması məqsədilə Respublikamızda bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir:[5] 

- texnoloji su soyutma sistemlərində tam olaraq itkisiz qapalı sistemə keçlmək; 

-texniki su ilə içməli su ayrılmalı,texniki məqsədlər üçün əksər hallarda yumşaldılmış dəniz 

suyundan istifadəyə üstünlük verilməlidir: 

- Respublika ərazisində su anbarlarının həcmini mümkün qədər artırmaq və suvarma- 

meliorasiya işlərində onlardan maksimum istifadə etmək; 

-kəhriz və artezian quyu sularından istifadəni artırmaq. 

-suvarmada çiləmə və damcı üsulundan istifadə etmək. Bu həm sudan qənaətlə 

istifadə, həm də torpaqların münbitliyini qoruyur;  

- Ölkədə,xüsusilə də işğaldan azad olunmuş Qarabağ ərazisində geniş miqyaslı meşə salma və 

yaşıllaşdırma işlərini genişləndirərək ekoloji tarazlığa nail olmaq.Bu halda regionun özünəməxsus 

yerli ağac növlərinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.  
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РЕЗЮМЕ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

 

В статье изложены значение и роль пресной воды для человечества,потребность к 

которой увеличиваеться в связи с демографическим и экономическим ростом,что приводит к 

истощению ее запасов.Рациональным использованием всех источников пресной воды в 

освобожденных территориях Карабаха,восстановится экологический баланс окружаюшей 

среды в регионе и способствует экономическому росту страны. Предложены ряд 

мероприятий направленных решению проблем. 

Ключевые слова: дифицит воды, водные ресурсы Карабаха, колодцы, 

 

 

SUMMARY  

 

THE USE OF FRESH WATER SOURCES AND RESTORATION OF THE ECOSYSTEM IN 

THE LIBERATED AREAS. 

 

The article discusses the importance of fresh water in human life, and the fact that the demand 

for it is increasing and depleting in line with demographic growth and economic growth. Despite 

the fact that our country is one of the last in the region in terms of water supply, the full and 

efficient use of surface and groundwater resources in liberated Karabakh can achieve both 

economic development and the restoration of the ecological balance of the region. A number of 

proposals aimed at addressing these issues were commented as a result. 

Keywords : water scarcity, water resources of Karabakh, canals, artesian wells. 
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XÜLASƏ 

 

Tezisdə əsasən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Həkəri çay hövzəsinin, meşə örtüyünün 

təsviri verilib. Müharibə şəraitində ,atmosfer və torpaq örtüyünün çirklənməsi, ekosistem timsalında 

müqayisə edilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin meşə örtüyünün bərpasının və iqtisadi təsərrüfat 

əhəmiyyəti qiymətləndirilir. 

Açar sözlər: ekosistem, ekoloji şərait, müharibə, Həkəri çay hövzəsi, meşə örtüyü, atmosfer 

və torpaq çirklənməsi. 

 

XX –ci əsrdə getdikcə artan əhalinin təlabatının ödənilməsində təbii ehtiyatların böyük rolu 

olmuşdur. Meşə təbii ehtiyatlar içərisində ən mühüm yerə sahibdir. Beləliklə beynəlxalq 

iqtisadiyyatda getdikcə dəyəri artan meşələrin inkişaf etdirilməsi və qorunması artıq məcburi bir hal 

almışdır. Meşələr ölkələrin iqtisadi həyatı ilə yanaşı, sosial həyatlarında da mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir.  

Müharibələr 20-ci əsrdə inkişaf etdirilən silah texnologiyaları ilə daha da dağıdıcı hala 

gəlmişdir. Kimyəvi, bioloji və nüvə silahları, uzaq məsafəli raketlər və hava bombardmanları həm 

mülki əhalini hədəf almış, həm də daha uzun müddətli ətraf mühitə zərər vermişdir. 

Bildiyimiz kimi ,Azərbaycan torpaqları uzun bir müddət ərzində düşmən tapdağında 

olmuşdur. Bu illər ərzində Azərbaycanın təbii sərvətləri, milli-mədəni irsi xüsusi vandalizmə məruz 

qalmışdır. Belə ki, torpaqlarımızın təyinatına uyğun olmadan istifadəsi,yeraltı sərvətlərimizin 

qanunsuz çıxarılması və mənimsənilməsi (Zəngilan və Kəlbəcər ərazisində), meşələrin qırılması, 

yandırılması və eləcə də yer altı və yer üstü hərbi istehkamların qurulması, kimyəvi və bioloji 

silahlardan istifadə, tank və zirehli nəqliyyatların hərəkəti kimi müxtəlif səbəblərlə təbii quruluş 

məhv olunmuş, ətraf mühitə və xüsusən meşə ekosistemlərinə ciddi zərər vurulmuşdur. Bu 

səbəblərə görə həmin ərazilər yüksək dərəcədə çirklənmişdir və hərbi məqsədlə istifadəsi 

dayandırılsa da, maddi-texniki vəsaitlərin tətbiq olunsa belə, həmin ərazilərin yenidən təbiətə 

qaytarılması mümkünsüz olacaqdır. Belə ki, Şərqi Almaniyada müharibədən sonra tərk edilmiş 

hərbi istehkamlar və silah anbarlarının olduğu torpaqların 4%-i bu gündə istifadəyə yararsızdır. 

Müharibənin ətraf mühitə vurduğu ziyan tək bunlarla məhdudlaşmır. Yuxarıda qeyd edilən səbəblər 

həmçinin, torpaqların çirklənməsinə, yer altı və yer üstü su ehtiyatlarının çirklənməsinə, havanın 

çirklənməsinə və yabanı təbiətin zərər görməsi kimi mənfi ekoloji təsirlərin meydana çıxmasına 

səbəb olmuşdur. Bütün bunlara misal olaraq I Körfəz müharibəsi zamanı milyonlarla barel xam neft 

Bəsrə körfəzinə yayılmışdır. Minlərlə dəniz quşları ölmüş və qurudakı neft quyularının vəhşicəsinə 

çıxarılması nəticəsində heyvan və bitki növləri ekoloji deqradasiyaya uğrayıb məhv olmuşdur. 

Bundan başqa tonlarla çirkli qazın atmosferə yayılması, Kəşmirdə qara qarın yağmasına və İranda , 

Səudiyyə Ərəbistanda isə yağlı qarın yağmasına səbəb olmuşdur. 

Müharibə zamanı döşənmiş minalar, müharibədən sonrada ciddi problemlərə səbəb olur. Asan 

və ucuz olduğu üçün istifadə edilən minaların toplanması çətin və bahalıdır. Bundan başqa 

minaların hansı ərazilərə döşənməsinin bilinməməsi də ayrı bir probləmə gətirib çıxarır. Nəticədə 

mülki əhalinin və eləcədə hərbi şəxslərin həmin ərazidə ani ehtiyatsızlığı onların ölümünə səbəb 

olur. Bu ərazilər kənd təsərrüfatı üçün istifadə oluna bilmir.Bütün bu problemlərin aradan 

qaldırılması üçün ilk öncə ərazilər partlayıcı qurğulardan, minalardan təmizlənməli ,antropogen 

təsirə məruz qalmış ərazilər tədqiq edilməli, miqyası nəzərə alınıb monitorinq aparmalı, daha sonra 

yaxşılaşdırma tədbirləri görülməlidir.  



“Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı (onlayn ). 30 yanvar 2021-ci il. Bakı, Azərbaycan. 

 

873 

 

Elm və texnikanın rəhbərliyi altında meşələrin bərpası, qorunması və qurulması vacib 

məsələlərdən biridir. Uzun müddət işğal altında olmuş Həkəri çay hövzəsi meşə örtüyündən və 

oradakı ərazilərdən yuxarıda sadalanan problemlər yan keçməmişdir. Həmin ərazilərdə var olan 

ekoloji problemlərin tədqiq və həll edilməsi, antropogen təsirlərin azaldılması və meşələri müşahidə 

altında saxlamaq üçün ənənəvi və müasir üsullardan istifadə etməklə işə başlamaq olar. Belə ki, 

aerokosmik verilənlərin emalı metodlarının təkmilləşməsi real zaman anında müxtəlif miqyaslı 

obyektlərin dinamikasını öyrənməyə, təbii obyektlərə, o cümlədən meşə örtüyünə nəzarət etməyə 

imkan verir. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА 

ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Тезис в основном описывает освобожденный бассейн реки Хакари и лесной покров в 

Азербайджане. На войне загрязнение атмосферы и земли сравнивают с экосистемами. Дана 

оценка восстановлению лесного покрова и хозяйственной значимости освобожденных 

территорий.  

Ключевые слова: экосистема, экологические условия, война, бассейн реки Хакари, 

лесной покров, загрязнение атмосферы и почвы. 

 

SUMMARY 

 

ECOLOGY STATUS OF NATURAL ENVIRONMENT IN THE  

OCCUPIED TERRITORY 

 

The thesis mainly describes the liberated Hakari river basin and forest cover in Azerbaijan. At 

war, atmospheric and land pollution are compared to ecosystems. The restoration of forest cover 

and economic significance of the liberated territories are assessed. 

Keywords: ecosystem, environmental conditions, war, Hakari river basin, forest cover, 

atmospheric and soil pollution. 
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Giriş.Əksər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da ətraf mühitin mühafizəsi, biomüxtəlifliyin 

qorunması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir.Çox təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, Ermənistanın 30 

ilə yaxın davam edən hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ekoloji 

terror baş vermiş, Qarabağ və ətraf ərazilərin təbiətinə, bioloji müxtəlifliyinə, su hövzələrinə ciddi 

ziyan dəymişdir.[1] Təbii sərvətlər talan olunmuş, meşə örtüyü, flora və faunanın bir çox növləri 

məhv edilmiş, ətraf mühit çirklənməyə məruz qalmışdır. 

Yuxarı Qarabağ və işğal edilmiş ətraf rayonlar əsasən 

dağlıq ərazidə yerləşir, mürəkkəb relyefə, kontinental iqlim 

şəraitinə və münbit torpaqlara malik olduğundan bu ərazilər 

həmişə mədəni və yabanı əcdad bitkilərin biomüxtəlifliyi 

baxımından seçilmişdir.İşğala qədər bölgədə Qarabağ 

biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatlarının zənginliyinə görə 

ümumən Qafqaz regionunda seçilir. Burada mədəni 

bitkilərin yabanı əcdadları geniş yayılmış, çox sayda nadir 

və endemik növlər mövcud olmuşdur.[2] 

Ölkəmizdə yabanı qida bitkiləri təbii sərvət olmaqla 

yanaşı, həm də dəyərli ehtiyat mənbəyidir. Yabanı 

meyvələr, giləmeyvələr və ot bitkiləri öz qidalılığına, 

tərkibində olan vitaminlərə, mineral maddələrə və müalicə 

əhəmiyyətinə görə mədəni bitkilərdən heç də geri qalmır.İnsan orqanizminin normal və sağlam 

inkişafında bitkilərin əhəmiyyəti çoxdur.[3] 

Qarabağ bölgəsi bir sıra efiryağlı, aromatik, dərman, bəzək və digər qeyri-ənənəvi bitkilərin 

də vətənidir. Təəssüf hissi ilə demək olar ki, işğal nəticəsində minlərlə hektar əkinəyararlı ərazi 

hərbi tullantılarla çirkləndirilmiş, Azərbaycan iqtisadiyyatına və dünya genofonduna milyardlarla 

manat həcmində ziyan vurulmuşdur.[4] 

Hazırda qarşımızda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrobiomüxtəlifliyin təftişi, bitkiçilik, 

meyvəçilik, üzümçülük və yemçiliyin bərpa və inkişaf etdirilməsi kimi mühüm vəzifələr 

durur.Buradakı bitkilərin çoxu endemik növlər olub dünyanın heç bir yerində təbii halda bitmir. 

Çiriş otu. Zanbaqçiçəklilər fəsiləsindəndir. Füzuli, Hadrut, Cəbrayil rayonlarında yayılmışdır. 

Kökləri dib tərəfdən yoğun, qurtaracağa yaxın nazikləşir. 

Uzunluğu 12-25 sm-ə çatır, boğazı kətanabənzər liflərlə 

əhatə olunmuşdur.Yarpaqları 6-15 ədəd xətvari olmaqla 

rozetdir.Torpaqdan çıxana yaxın zərli pərdənin içərisində 

olur. Formalaşmağa başlayanda qönçə kimi açılır və 

kənarlara əyilir. Ətli, şirəli yarpaqlarının uzunluğu 20-40 

sm, gövdəsinin uzunluğu 125 sm-ə qədər olur. Çiçəkləməsi 

25-27 gün davam edir.Yerli əhali çirişdən tərəvəz kimi 

istifadə edir. Çiriş fevral-mart aylarında, yəni yarpaqlar 6-

15 sm uzunluqda olarkən toplanır. O, torpağın 3-4 sm 

dərinliyindən kök boğazına yaxın yerdən kəsilir. Təzə çıxan 

yarpaqları selikli yapışqanla zəngindir. Çiriş toxum və 

köklərinin bölünməsi ilə çoxalır. Toxumları oktyabrda 

səpilir.5-7 ildən sonra çiçək açıb toxum verir. Kökləri ilə ilk 
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yazda, yaxud iyun- avqust aylarında çoxaldılır və 2-4 ildən sonra çiçək və toxum verir.Toxumları 

bioloji cəhətdən sağlam olub, açıq şəraitdə 90-95% cücərti verir. 

Puşkiniya. Zanbaqçiçəklilər fəsiləsindəndir. Dağlıq Qarabağda Şuşa, Ağdam, Füzuli 

rayonlarında yayılmışdır. Bir çox rayonlarda bu bitkiyə 

ələyazotu da deyirlər. Tərəvəz bitkisi kimi istifadə ediləni 

zümrüdvari növüdür. Yeraltı orqanları soğanaqlı olub, çoxillik 

ot bitkisidir. Soğanağı qırmızımtıl-boz rənglidir. Yarpaqları 

xətvaridir. Bir cüt yarpağı tünd-yaşıl rəngli, bir-birinə paralel 

damarlı olmaqla aşağıdan-yuxarıya getdikcə enlənir və 

qutaracaqda itiləşir.Çiçək saplağının ucunda tünd-mavi rəngli 

3-10 ədəd çiçək yerləşir. May ayından çiçəkləyir. Toxumları 

iyul ayında yetişir. Meyvəsi qutucuqdur. Puşkiniya 

çiçəkləyəndən sonra daha sürətlə boy atıb 25-50 sm-ə çatır. Bu 

bitkini toplayarkən onu qoruyub saxlamaq məqsədi ilə torpaq 

hissədən 3-5 sm yuxarı kəsilir. Belə olduqda bitkinin yeraltı 

soğanaqları normal inkişaf edir. Puşkiniyanın çox yayıldığı 

yerlərdə dərim aparılarkən sahədə ara-sıra toxumluq bitkilər saxlamaq lazımdır. Onun az yayıldığı 

sahədə isə dərim çox az və ya heç aparılmamalıdır. Toplanmış yarpaqlar kölgədə qurudulur. 

Tədarük olunmuş yarpaqlardan səbzi-qovurma, şorba, düyülü, südlü xörəklərin hazırlanmasında 

istifadə edilir. 

Qozqurab. Zirinc fəsiləsindəndir.Çoxillik ot bitkisidir. Kökü şarşəkilli, kələ-kötür formalıdır. 

Kök yumruları torpağın 28-50 sm dərinliyində yerləşir. Qısalmış və şəklini dəyişmiş gövdəsindən 

hər il yerin üstünə yarpaqsız zoğlar çıxır. Çiçək oxu 26 sm-ə qədərdir. Üzərində 17-28 ədəd çiçək 

olur. Yarpaqları kökyanı, bozumtul və lələkvarı bozumtuldur. Yarpaq saplağının uzunluğu 2 sm-ə 

qədər çatır. Saplağın üzərində qarşı-qarşıya 30-32 ədəd yarpaqcıq yerləşir. Çiçəkləri qızılı-sarı 

rənglidir. Ləçəklərinin sayı 6 ədəddir. Füzuli rayonunun quru yamaclarında, orta dağ qurşağının 

əkin sahələrində bitir.Yarpaqlarında xoşagələn turşu olduğundan onu çiy və duza qoyulmuş halda 

işlədirlər. Bəzən isə yumrular kartof kimi küldə və yaxud təndirdə bişirildikdən sonra çox dadlı 

olur. Yumrularının tərkibində nişasta və S vitamini var. 

Qafqaz xədicəgülü (Galanthus caucasicus (Baker), A.Gross) - Nərgizçiçəklilər fəsiləsindəndir. 

Arealı azalmaqda olan nadir növdür. Şuşada (Keçəl-Qaya və Topxana ətrafında) və Füzulidə bitir. 

Meşənin nisbətən açıq hissələrində və kənarlarında ağac və kolların ətrafında bitir. Ehtiyatı çox 

azdır. 

Xarı bül-bül – Azərbaycanın nadir endemik növüdür. Əsasən Qarabağ ərazisində rast gəlinir. 

Xüsusi gözəlliyi ilə seçilir. 

Şmidt dağlaləsi (Tulipa schmidtii Fomin) – 

Zanbaqkimilər fəsiləsindəndir. Cənubi Zaqafqaziyaya məxsus, 

tükənməkdə olan endemik növdür. Xocavənd, Şuşa, Cəbrayıl 

rayonlarında yayılmışdır. Quru, otlu yamaclarda kolluqlar 

arasında bitir. 

Qırmızı Tubulqa (Pyracantha coccinea Roem) – Şərqi 

Aralıq dənizi sahillərinə məxsus nadir növdür. Dağlıq 

Qarabağda, Şuşa yaxınlığında Daşaltı kəndində yayılıb. Çay 

boyu çınqıllıqlarda, meşə kənarlarında, seyrək meşələrdə, 

kolluqlarda dəniz səviyyəsindən 1800 m yüksəkliyə qədər 

daşlı yamaclarda rast gəlinir. 

Giləli Qaracöhrə (Taxus baccata L) - Nadir relikt 

növdür. Xocavənd və Kəlbəcər rayonlarında yayılmışdır. Dəniz səviyyəsindən 1900 m yüksəkliyə 

kimi fıstıq-vələs növlərinə də meşəaltı kimi təsadüf edilir. Mövcud ağacları qorumaq və 

becərilməsini təşkil etmək lazımdır. 
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Şoranyer qarğasoğanı –Süsənkimilər fəsiləsinə aiddir. Zəngilan rayonu ətrafında yayılmışdır. 

Yox olmuş növ olduğu ehtimal olunur. 

Qafqaz qaş səhləbi (Ophrys caucasica Woronow ex Grossh) – Qafqazın nadir endemik 

növüdür. Cəbrayıl, Qubadlı rayonları ərazisində, orta dağlıq qurşağın qayalıqları arasında, otlu 

yamaclarda, meşə kənarlarında, kolluqlarda bitir. 

Sağsağan gülxətmisi (Alcea sachsashanica İljin) – Əməköməcikimilər fəsiləsindəndir. 

Azərbaycanın nadir endemik növüdür. Xankəndində, Şuşada (Sağsağan dağı və Cıdır düzü) və 

Xocavənddə yayılmışdır. Dəniz səviyyəsindən 1700 metrə qədər hündürlükdə quru daşlı 

yamaclarda bitir. 

Gözəl telegiya – Mürəkkəbçiçəklər fəsiləsinə aiddir. Nadir bitki növüdür. Dağlıq Qarabağda 

və Kəlbəcərdə Yuxarı Ayrım kəndində yayılmışdır. Orta Dağlıq və subalp qurşaqlarının meşələrinin 

hündür otluq və dağ çəmənlərində bitir. Tək-tək təsadüf edilir. 

Ərazidə rast gəlinən bitki növlərindən 20-si Azərbaycan areallında endemik bitkilərdir. Bu 

endemik bitkilərin 7 növünə (Qarabağ tülpanı, Qarabağ güləvəri, Zəngilan gəvəni, Sağsağan 

gülxətmisi, Şuşa vələsi, Şuşa xaşası və Şuşa gəvəni) yalnız Dağlıq Qarabağ ərazisində rast 

gəlinir".Qeyd edək ki, hal-hazırda Qarabağın zəngin florasının bir hissəsi məhv olmuş, bir hissəsi 

isə erməni işğalçıları tərəfindən hərbi əməliyyatlar nəticəsində məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə 

qalmışdir.II Qarabağ müharibəsi zamanı Qarabağ və ətraf ərazilər işğaldan azad olunmuşdur. 

İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə ekoloji terrora məruz qalan bu ərazilərin canlılar aləminin bərpasına 

nail olacağıq. 

Açar sözlər: üzümçülük, endemik növlər, aqrobiomüxtəliflik, genofond, genetik ehtiyatları, 

zanbaqçiçəklilər, ekoloji terror, nərgizçiçəklilər. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ЗАЩИТА АГРОБИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ 

ОКУПАНТОВ 

 

Следует отметить, что часть богатой флоры и растительный покров Карабаха была 

уничтожена армянскими оккупантами. Во время Второй Карабахской войны Карабах и его 

окрестности были освобождены от оккупации. Мы полагаем, что в ближайшем будущем на 

этих территориях, подвергшихся экологическому террору будет достигнуто востановление 

дикорастущего растительного покрова . В настоящее время перед нами стоят такие важные 

задачи, как обследование агробиоразнообразия на освобожденных территориях, 

восстановление и развитие растениеводства, садоводства и виноградарства. 
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Kлючевые слова: виноградарство, эндемичные виды, агробиоразнообразие, генофонд, 

генетические ресурсы, лилии, экологический террор, нарциссы. 

 

SUMMARY 

 

PROTECTION OF AQROBIODIVERSITY IN THE TERRITORIES 

LIBERATED FROM OCCUPANTS 

 

It should be noted that part of the rich flora and plant cover of Karabakh was destroyed by the 

Armenian occupiers. During the Second Karabakh War, Karabakh and its environs were liberated 

from occupation. We hope that in the near future in these territories, exposed to environmental 

terror, the restoration of the growing plant cover. At the present time in front of us are such 

important tasks as the study of agrobiodiversity in the liberated territories, the restoration and 

development of plant growing, horticulture and viticulture. 

Key words: viticulture, endemic species, agrobiodiversity, gene pool, genetic resources, 

lilies, ecological terror, daffodils. 
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XÜLASƏ 

 

Qloballaşma şəraitində kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində yerinə yetirilən isdə 

kooperasiyanın təşəkkülü, elmi-nəzəri əsasları və tarixi inkişaf mərhələləri sferasındakı 

araşdırmaları qloballaşma aspektləri ilə uzlaşdırılaraq müvafiq ümumiləşdirmələr aparılmış və onun 

nəzəri konsepsiyası yeni reallıqlara uyğun müddəalarla zənginləşdirilmişdir; kooperativlərin 

formalaşmasının sosial-iqtisadi əsasları araşdırılaraq, kooperasiya münasibətlərinin inkişafına təsir 

edən amillər təsnifləşdirilmiş, transformasiya yönümlü dəyişikliklərin kooperasiya münasibətlərinin 

inkişafında rolu öyrənilmişdir; Azərbaycanda istehlak kooperasiyasının müasir dövrdə inkişafı və 

formalaşmasının spesifik xüsusiyyətləri aşkara çıxarılmış, istehlak kooperasiyasının mövcud 

vəziyyəti təhlil olunmuşdur; problemə sistemli yanaşma çevrəsində aparılan elmi təhlillər bir daha 

fundamental əsaslandırmalar hasil edir ki, istehlak kooperasiyası həm qlobal miqyasda və həm də 

Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafında iqtisadi və sosial qüdrətini dolğunluqla hələ ki, nümayiş 

etdirməmiş qalır. 

Açar sözlər. Qloballaşma, kooperasiya, aqrar, kollektiv, münasibət 

 

Kooperasiya latın sözü olub, birgə fəaliyyət, təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin 

üsul və formaları, birgə təsərrüfat təşəbbüslərinin reallaşdırılması kimi xarakterizə edilir. Eyni 

zamanda, kooperasiya anlayışı hər hansı iqtisadi fəaliyyət sahəsində insanların könüllü əsasda baş 

verən əməkdaşlığı adı ilə iqtisadi ədəbiyyatlarda ifadə olunur. Beləliklə, latınca əməkdaşlıq 

mənasını verən kooperasiya - fiziki şəxslərin kollektiv sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

məqsədilə könüllü üzvlük əsasında birləşməsi, birliyi kimi təqdim edilir. Başqa sözlə, kooperasiya 

münasibətləri bu və ya digər fəaliyyətin həyata keçirilməsində ayrı-ayrı şəxslərin maraqlı olması və 

onların birgə iştirakı kimi başa düşülür. İqtisadi ədəbiyyatlarda kooperasiya termini bir qayda 

olaraq, iqtisadi münasibətlərin müxtəlif tiplərinin xarakteristikası məqsədilə də geniş miqyasda 

istifadə edilir. 

Azərbaycan Respublikasında kooperativlərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi kooperasiya 

haqqında müvafiq qanunla tənzimlənir. Kooperasiya haqqında qanunda göstərilir ki, kooperativin 

fəaliyyəti ilə əlaqədar əmək müqaviləsi üzrə işləri həyata keçirən muzdlu işçilərin sayı yerli 

idarəetmə orqanlarının razılığı ilə müəyyən edilir. Bu zaman kooperativ fəaliyyətinin növü və onun 

ictimai istehlakdakı rolu da ön plana çəkilir.  

Kooperativ müəssisələr xüsusi firmalardan əsasən özünəməxsus xarakterik cəhətləri ilə 

fərqlənir. Bu xarakterik cəhətlərə, kooperativ və kollektiv müəssisənin ayrı-ayrı fiziki şəxslər 

qrupundan ibarət olmasını göstərmək olar. Kooperativin fəaliyyətində həmin fiziki şəxslər qrupu 

mülkiyyətçi və işçi funksiyalarını yerinə yetirirlər. Bununla yanaşı, mülkiyyətçilərin özünəməxsus 

səlahiyyətləri, yəni sərəncam vermə, istifadə və mənimsəmə hüquqları təbii ki, bərabər əsaslarla 

birgə prinsiplər əsasında formalaşır. Bərabərlik hüququ mülkiyyət münasibətləri, eyni zamanda 

istehsal vasitələrinə münasibətdə və kollektiv təsərrüfatda gəlirlərin bölüşdürülməsində ön plana 

çəkilir. Kooperasiyanın malik olduqu prinsiplər onun bir sıra üstünlüklərini nümayiş etdirir: 

- yüksək əməyin motivasiyası; 

- əmək, kapital və maliyyə resurslarından optimal istifadə;  

- bazara daha yaxşı uyğunlaşmaq və dəyişməkdə olan tələbata çevik münasibət imkanı; 
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- gəlirlərin daha ədalətli bölgüsü. 

Bərabərlik statusu kooperativlərin fəaliyyətində əsas prinsiplərdən sayılır. Hər bir payçı ilə 

kooperativ arasında qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur. Kooperativ təsisçisi ilə payçılar arasında 

münasibətlərdə şəffaflığın təmin edilməsində, həmçinin istehlakçılarla məhsulun istifadəçiləri 

arasında münasibətlərdə əhəmiyyətli rola malikdir. Bu da son nəticədə kooperativ üzvlərinin və 

ümumilikdə kooperativlərin fəaliyyətinin ikili təbiətini özündə əks etdirir. Belə ki, kooperativ 

üzvləri və bütövlükdə kooperativlər iqtisadi münasibətlərin ən mühüm daşıyıcıları olmaqla, eyni 

zamanda bu və ya digər sosial qrupun və birliyin təmsilçisi kimi çıxış edə bilər. Bu zaman hər iki 

tərəf bir-biri ilə qarşılıqlı asılılığa və qarşılıqlı əlaqəyə malikdirlər. 

Kooperativ fəaliyyətin əsas prinsiplərindən biri də könüllülüyün olmasıdır. Könüllülük 

prinsipi onu göstərir ki, kooperativin hər bir üzvü istədiyi zamanda kooperativi tərk etmək və 

kooperativə daxil olmaq hüququna malikdir. Kooperativin hər bir üzvü pay qoymaqla kooperativin 

əmlakının artırılması vəzifəsini özündə daşıyır. Üzvlərin qoyduqları paylara və yaxud əmlaklarına 

görə özünəməxsus hüquqları var. Bu hüquqlara gəlir əldə edilməsi və bu və ya digər fəaliyyətin 

həyata keçirilməsi ilə bağlı kvotalar hüququndan istifadə etmələri aid edilir.  

Kooperativ fəaliyyətdə açıqlıq və şəffaflıq da prinsipial mahiyyət daşıyır. Hər bir fiziki şəxs 

qanunvericilik aktlarına və kooperasiya nizamnaməsinə müvafiq olaraq kooperativ təşkilat təsis 

etmək imkanına malikdir. Təsisçi hüququnda cəmiyyətin müxtəlif sosial qruplarının nümayəndələri, 

o cümlədən fiziki və hüquqi şəxslər ola bilər. Bundan əlavə, kooperativlərin fəaliyyəti hər hansı 

coğrafi ərazi kəsiyi ilə məhdudlaşmır. Kooperativin istehlakçı qrupu kifayət qədər məhdud xarakter 

daşımır. Belə ki, kooperativlər iqtisadiyyatda bu və ya digər tələbə stimullaşdığından nəticə etibarilə 

onlar azad rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərirlər.  

Kooperativin səmərəli fəaliyyət prinsiplərindən biri onun əmtəə təsərrüfatı kimi təşkil 

edilməsidir. Bu məqsədə nail olmaq üçün istehsalın ixtisaslaşması, təmərküzləşməsi və effektivliyi, 

zəruri infrastrukturun mövcud olub-olmaması nəzərə alınmaqla, kooperativdə istehsal prosesi və 

onun sosial strukturu təkmilləşdirilməlidir. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin kooperativlərə 

çevrilməsini artıq qərarlaşmış təsərrüfatlar bazasında həyata keçirmək məqsədəuyğundur. İstehsal 

kooperativlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün onlar şaquli tipli kooperativlərə üzvi 

şəkildə daxil olmalı, yəni müxtəlif istehlak kooperativlərinin və onların ittifaqlarının təsisçiləri 

qismində çıxış etməlidir.  

Uzunmüddətli müharibənin vurduğu zərərlərə, əsasən kənd təsərrüfatının inkişaf etdiyi böyük 

ərazilərin Ermənistan Respublikasi tərəfindən işğala məruz qalmasını, bu ərazilərdə aqrar sahənin 

xeyli istehsal, xidmət və emal strukturlarının məhv edilməsini göstərmək olar. Keçən əsrin 90-ci 

illərinin əvvəllərində ölkədə baş verən ictimai-siyasi proseslər nəticəsində milli iqtisadiyyat, o 

cümlədən aqrar-sənaye kompleksi dərin iqtisadi böhran vəziyyətinə düşmüş, kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalı kəskin surətdə azalmışdı. 

İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda və ümumiyyətlə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı üçün 

müstəsna və fərqli iqlim şəraiti, geniş çeşiddə məhsul yetişdirməyə, ərazisinin çox hissəsində 

heyvandarlığın bütün sahələri ilə məşğul olmağa imkan verən zəngin torpaqlar vardır. Respublika 

əhalisinin təqribən yarısı kənd yerlərində yaşayır. Şəhər əhalisinin də bir qismi kənd təsərrüfatı və 

onun infrastrukturları ilə bağlıdır. İqtisadi fəaliyyətlə məşğul əhalinin təqribən 35%-i kənd 

təsərrüfatında calışır.  

Prezident İlham Əliyev tərəfindən iyulun 14-də təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasında 

kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nı aqrar 

sahənin gələcəyinə və inkişafına xidmət edən fundamental bazanın qurulmasının əsas mərhələsi 

kimi qəbul etmək olar. 

Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin inkişafının stimullaşdırılması məqsədilə dəstək 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi təqdirəlayiq olardı. Belə ki, kənd təsərrüfatı kooperativləri 

tərəfindən alınmış uzunmüddətli investisiya kreditləri faizlərinin bir hissəsinə güzəşt olunması, 

kənd təsərrüfatı kooperativlərinin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi üçün qrantların və 

subsidiyaların ayrılması, həmçinin bu kooperativlər tərəfindən lizinq yolu ilə alınmış avadanlıqların, 
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texnikanın və sairin istehsal fondları dəyərinin, əsasən ilkin ödənişin müəyyən hissəsinin 

kompensasiyası məqsədəuyğun hesab edilir. 

Bunları nəzərə alaraq, qeyd edə bilərik ki, “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı 

kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”, eyni zamanda, 

kooperasiya tipli müəssisələrin yaranmasında maraqlı olan fermerlərə dövlət tərəfindən iqtisadi 

dəstəyin verilməsini də təmin edəcək. 

Göründüyü kimi, bu gün kooperasiya tipli təsərrüfat formalarının yaradılması qaçılmaz 

prosesdir. Bunun üçün səmərəli iqtisadi mexanizmlər dizaynı qurulmalıdır ki, fermerlər kooperativ 

hərəkata qoşulmazdan qabaq fayda əldə edəcəyinə əmin olsunlar. Xarici təcrübə göstərir ki, əvvəlcə 

aqrar sahədə torpaq mülkiyyəti əsasında kənd təsərrüfatı istehsal kooperativləri yaranmalıdır. Bu, 

istehsalın artmasına gətirib çıxarar. İstehlak kooperasiyası isə emal və satış prosesini əhatə edərək, 

bütünlükdə, aqrar istehsalın sabitliyini təmin edir. Növbəti mərhələdə kənd təsərrüfatı kooperativləri 

təkcə aqrar sektor təmsilçiləri ilə yox, digər sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələrlə də korporativ 

əlaqələr yaradır. Daha sonra isə regional səviyyəyə çataraq, sahə assosiasiyaları və ittifaqlar təsis 

olunur, beynəlxalq assosiasiyalara daxil olmaq mərhələsi başlayır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

КООРЕРАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА НА 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

 

Увязывая исследования в сфере становления кооперации, ее научно-теоретических 

основ и этапов исторического развития с аспектами глобализации проведены 

соответствующие обобщения, а также с точки зрения современных реалий обогащена 

новыми положениями ее теоретическая концепция. В работе особое внимание уделено 

изучению специфических особенностей формирования и развития потребительской 

кооперации Азербайджана на данном этапе. Отражены сущность и значение финансовых 

услуг оказываемых сельскому хозяйству. Выявлены факторы устойчивого развития 

кооперативных отношений и соответствующие механизмы оптимального регулирования в 

данном направлении. Обозначены основные направления формирования многоуровневой 

системы потребительской кооперации. Подчеркнута необходимость активизации 

демократических начал, усиления мотивационных процессов, повышения эффективности 

кооперативного хозяйствования и адаптации их в сферу глобализации. 

Ключевые слова. Глобализация, кооперациия, аграрный, коллектив, отношение 
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SUMMARY 

 

COOPERATION AS A DIRECTION OF DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR 

IN THE LIBERATED LANDS 

 

The researches in sphere occurrence of cooperation, its scientifictheoretical bases and stages 

of historical development are generalized with aspects of globalization and enriched its theoretical 

concept with modern realities and new positions. The special attention is given to studying the stage 

of specific features of formation and development of consumers' cooperative society of Azerbaijan. 

The essence and value financial services appearing to an agriculture are reflected. The influenced 

factors of steady development of cooperative attitudes and corresponding mechanisms optimum 

settlement in given a direction are revealed. The basic are designated a direction formation of 

multilevel system of consumers cooperative society. Necessity of activization of democratic 

principles, to amplification of motivational processes, increase of efficiency of cooperative 

managing and their adaptation in sphere of globalization is underlined.  

Key words. Globalization, cooperation, agrarian, collective, attitude 
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XÜLASƏ 

 

Məqalədə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin potensial imkanları və işğal 

dövründə onların beynəlxalq hüquq norma və qaydalarına zidd olaraq qarət edilməsi, hal-hazırda bu 

ekosistemlərin bərpası istiqamətində aparılan işlər öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: ekosistem, təbii sərvətlər, işğaldan azad olunmuş, Qarabağ, qoruqlar 

 

Azərbaycanın bölünməz tarixi-coğrafi tərkibi olan Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsi 

(Xankəndi şəhəri, Şuşa, Xocalı, Xocavənd və keçmiş ləğv olunmuş Ağdərə rayonları) və ona bitişik 

7 inzibati-ərazi vahidi (Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər rayonları) 30 

il Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal altında qalmışdır. Bu ərazilər zəngin 

potensial imkanlara - özünəməxsus iqlim tiplərinə, müxtəlif hündürlüklü relyef formalarına və 

landşaft-torpaq strukturuna malikdur.  

Uzun illər ərzində formalaşan ekosistemlərin elmi-nəzəri tədqiqi, iqtisadi-təsərrüfat 

baxımından qiymətləndirilməsi işğaldan sonrakı dövün ən prioritet məsələsi kimi diqqət 

mərkəzindədir. 30 il müddətində düşmənin təcəvüzünə məruz qalmış Bəsitçay və Qaragöl Dövlər 

Təbiət Qoruqları, Laçın, Daşaltı və Arazboyu Yasaqlıqları vandalcasına istismar olunmuşdur. Belə 

ki, Zəngilan rayonunun ərazisində yerləşən və adı Azərbaycanın “Qırmızı Kitabi”na düşən şərq 

çinarının qorunduğu Bəsitçay Dövlət Təbiət qoruğunun 107 ha-lıq ərazisinin xeyli hissəsi məhv 

olunmuşdur. Laçın rayonu ərazisində yerləşən, yüksək (dəniz səviyyəsindən 2650-2700 m 

hündürlükdə) dağ göllərindən biri olan, Alp landşaft kompleksinə malik olub mühüm hidroloji və 

təsərrüfat əhəmiyyəti daşıyan Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisi də sistemsiz olaraq 

otarılmaqla korlanmışdır. 

Kiçik Qafqaz vilayəti və Qarabağ iqtisadi rayonu timsalında regionun tədqiq edilməsi və təbii 

ehtiyatlarının (eləcə də, yerin təki, torpaq, su və meşə örtüyünün, atmosfer hövzəsinin) hərtərəfli 

öyrənilməsi gündəmdə olan məsələlərdən biridir. 

29 oktyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Ali Baş Komandan 

cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti 

xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” Fərmanın 7.4, 7.5, 7.7 və 7.8-ci yarımbəndlərində aşağıdakı 

məsələlər qeyd olunur: infrastruktur obyektlərinin, torpaq sahələrinin və digər daşınmaz əmlak 

obyektlərinin ilkin inventarlaşdırılması və mühafizəsi; kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların 

müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və istehsal vasitələrinin, kənd təsərrüfatı 

heyvanlarının uçotunun aparılması, saxlanılması və mühafizəsi, fitosanitar və epizodik vəziyyətinin 

ilkin qiymətləndirilməsi;...ətraf mühitin qorunması, topoqrafiya və xəritəçəkmə işlərinin aparılması, 

təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə məqsədilə onların ilkin qiymətləndirilməsi və mühafizəsi; tarix 

və mədəniyyət obyektlərinin(abidələrinin və müəssisələrinin) ilkin inventarlaşdırılması və 

mühafizəsi. 

İşğal dövründə burada Ermənistan Respublikası, eləcə də bir sıra xarici ölkələrin erməni 

mənşəli vətəndaşları tərəfindən Qarabağ bölgəsinin və ona bitişik ərazilərin landşaft 

komplekslərinin təbii-maddi sərvətləri beynəlxalq hüquq norma və qaydalarının tələblərinə zidd 

olaraq qarət edilmiş, cinayətkarcasına iqtisadi gəlir əldə olunmuşdur.  

30 ildən artıq müddətdə bölgənin yeraltı təbii sərvətlərini (boz, qara və ağ mərmər yataqlarını, 

sement üçün xammal, qrafit, qranit, tuf, bazalt, əhəng daşı, üzlük daş, gips, civə, qum yataqlarını, 
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qızıl (1250 ton), gümüş (4550 ton), mis (1 milyon 840 min ton), qurğuşun (660 min ton), sink (775 

min ton), kobalt (150 min ton), xrom (2 milyon 250 min ton) hövzələrini Ermənistan Respublikası 

istismar etməklə xeyli mənfəət əldə etmişdir. 1998-ci ildən “Andranik daşk” QSC qiymətli-əlvan 

metalların emalı və dünya bazarına çıxarılmasını həyata keçirmiş və Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər və 

Şuşa mineral və termal su ocaqlarını, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq ehtiyatlarını (4000 ha üzüm 

bağlarını, 66,7 min ha əkin sahələrini), qoruq və yasaqlıqlar da daxil olmaqla 230 min hektara qədər 

meşə örtüyünü, zəngin çay-göl sistemini qanunsuz istismar etmişdir. 

2009-2017-ci illər ərzində Zəngilan rayonu, Vejnəli kəndində əlvan metal yataqlarından 301 

milyon 918 min manat məbləğində qanunsuz gəlir əldə edilmişdir. Tərtər rayonunun inzibati ərazisi 

daxilində Suqovuşan məntəqəsində 2015-ci ildən etibarən dünya bazarı üçün qara kürü istehsalına 

başlanılıb, bu yolla nəinki ölkəmizin qanunlarına, həmçinin beynəlxalq iqtisadi-hüquq normalarına 

zidd olaraq külli miqdarda iqtisadi-siyasi mənfəət əldə edilmişdir 

2020-ci il Azərbaycan tarixinə qızıl həriflərlə həkk olundu. Qısa bir müddətdə mübariz 

ordumuz Ali Baş komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal olunmuş ərazilərimizi azad etdi. 

Qalib bir dövlət kimi əldə etdiyimiz uğurların davamı olaraq işğal olunmuş ərazilərdə 

ekosistemlərin bərpa edilməsi prioritet bir məsələ kimi diqqət mərkəzindədir. Aydın məsələdir ki, 

işğaldan azad olunan ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişaf üçün xüsusi dövlət proqramı hazırlanır. 

Əhalinin yenidən məskunlaşdırılması üçün səmərəli layihələr nəzərdən keçirilir. İşğaldan azad 

olunmuş ərazilərin zəngin təbii potensiali var – filiz və qeyri-filiz ehtiyyatları, böyük su ehtiyatı, 

meşə fondu, məhsuldar torpaqlar, nadir flora və fauna fondu. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilkin olaraq minalardan təmizləmə işləri həyata keçirilir. 

Ərazilərin mənimsənilməsi məqsədilə infrastruktur sahələr bərpa edilir və yenidən qurulur. Şuşa 

şəhərinə yeni yolun inşası, Laçın rayon Güləbird kəndində Həkəri çayı üzərindəki SES-in bərpa 

edilməsi istiqamətində aparılan işlər, Füzuli rayonunda beynəlxalq aeroportun tikilməsi və bu kimi 

böyük layihələrin reallaşdırılması ölkəmizin yaxın gələcəkdə regionun güclü dövlətinə 

çevriləcəyindən xəbər verir. Hörmətli Prezidentimizin üzaqgörən siyasətinin məntiqi davamı olaraq 

işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekosistemin bərpa edilməsi ölkəmizin iqtisadi qüdrətini daha da 

artıracaqdır. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə hələ Sovet dövründən inkişaf etmiş aqrar sahələr, həmçinin 

yüngül və yeyinti sənaye sahələri mövcud olmuşdur. Ərazinin iqlimi, torpaq fondu, təbii 

ehtiyyatları burada həm aqrar, həm sənaye, həm də turizm üçün böyük perspektivlərə malikdir. 

Ərazi müalicəvi mineral sularla da zəngindir. Burada 120-dən artıq müalicəvi bulaqlar var. 

Azərbaycanın mineral sularının ümumi geoloji ehtiyatlarının 40%-i bu rayonların payına düşür. 

Sovet dövründə, Qarabağın dağlıq və aran hissələrində üzümçülük, taxılçılıq, meyvəçilik, 

tərəvəzçilik, pambıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq, həmçinin heyvandarlıq sahələri inkişaf etmişdir. 

İşğaldan əvvəl ərazidə inkişaf etmiş yeyinti və yüngül sənaye sahələrinin bərpası üçün bütün 

imkanlar mövcuddur. 

Qarabağda turizm inkişafı üçün də çox böyük təbii potensial var. Qısa müddətdə həmin 

ərazidə dünya miqyaslı turizm mərkəzləri yaradılacaq. Həm böyük sayda daxili turistlər, həm 

xaricdən gələn turistlər bölgənin inkişafına fayda verəcəklər. 

Nəqliyyat infrastruktunun sürətli bərpası da vacibdir. Belə ki, vaxtilə Xankəndinədək gedən 

dəmiryolu, həmçinin Zəngilanadək olan dəmiryol xətləri bərpa olunacaq. Hava limanları, avtomobil 

yollarının qısa zamanda bərpası üçün məqsədyönlü işlər aparılır. Yerli və xarici investorlar da 

bölgənin bərpasında mühüm roy oynayacaq. Bu rayonlar böyük tikinti meydanına çevriləcək, yüz 

minlərlə iş yerləri yaranacaq. Məskunlaşma üçün heç bir problem olmayacaq. Dövlətimizin bütün 

bunlarla bağlı aydın və dəqiq planlaşdırılmış konsepsiyası mövcuddur. 

İqtisadçı alimlərimiz bu ərazilərdə işğaldan əvvəl mövcud olmuş, ixtisaslaşma sahələri hesab 

olunan heyvandarlıq və bitkiçiliyin inkişaf etdirilməsi ilə bağli səmərəli iştiqamətləri nəzərdən 

keçirirlər. İnanıriq ki, yaxın gələcəkdə işğaldan azad olunmuş bu ərazilərdə ekosistem bərpa 

olunacaq, onun qorunması istiqamətində səmərəli yollar müəyyənləşdiriləcək. Hazırda 

Azərbaycanın bu tarixi ərazisində görülən işlər öz sürətinə və əhatə dairəsinə görə digər ərazilərdən 
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fərqlənir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev başda olmaqla bütün 

xalqımızın ürəyi Qarabağla döyünür.  
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SUMMARY 

 

RESTORATION OF ECOSYSTEMS IN THE OCCUPIED  

TERRITORIES OF AZERBAIJAN 

 

The article reflects the potential of the liberated territories of Azerbaijan and their plunder 

during the occupation in violation of international law and regulations, as well as the ongoing work 

to restore these ecosystems. 

Keywords: ecosystem, natural resources, liberated from occupation, Karabakh, reserves 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ НА ОККУПИРОВАННЫХ  

ТЕРРИТОРИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

В статье отражены возможности освобожденных территорий Азербайджана и их 

разграбления во время оккупации в нарушение международного права и норм, а также 

текущая работа по восстановлению этих экосистем. 

Ключевые слова: экосистема, природные ресурсы, освобожденный от оккупации, 

Карабах, заповедники. 
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ EKOSİSTEMİN 

BƏRPASINA YERLİ MEBEL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TƏSİRİ. 

 
Əlizadə Rüstəm Bədəl oğlu 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

rustemalizade03@gmail.com  

 

Azərbaycan cəmiyyətini bu ərazilərdəki dağıdılmış binalardan daha çox ermənilərin ətraf 

mühitə vəhşi hücumu şoka salıb. Baş verənlər ilk növbədə, Ermənistanın 1990-cı ilin əvvəlində 

buralardan didərgin saldığı azərbaycanlıları qəzəbləndirib. Amma əslində, Azərbaycanın işğal 

atındakı ərazilərində ekoloji terror işğalın ilk illərindən başlamışdı. Nəticədə son 27 ildə regionun 

ekosistemi, təbiəti və resursları məhv edilib. 

Təcavüzkar Ermənistan tərəfindən işğal altındakı ərazilərdəki flora və faunanın məhvi, 

xüsusən də Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və işğaldan azad olunmuş digər ərazilərimizdə yaşı iki min 

ildən artıq olan təbiət abidələrinin - çinarların kəsilməsi, Şuşa ətrafındakı Topxana meşəsinin 

qadağan olunmuş ağ fosforla yandırılması, Kəlbəcərdə ağacların kəsilməsi, meşələrin yandırılması 

və ətraf mühitə qəsdən zərər verilməsi təbiətə qarşı ən ağır cinayətdir. Bu barbarlığa biz yayılan foto 

və videolarda bir daha şahid olduq. Həmin ekoloji cinayətlər illərlə Azərkosmosdan alınmış foto 

faktlarda da təsdiq olunub. 

Təbiətin məhv edilməsinə, qonşu xalqa nifrət və düşmənçiliyin bu cür vəhşi formada ifadəsinə 

son qoyulması, talançılığın qeydə alınması və ziyanların hesablanması üçün beynəlxalq müşahidə 

və qiymətləndirmə qrupları Azərbaycana dəvət olunacaq.  

Ekoloji terror faktlarına qiymət verilməsi üçün səylərimizi davam etdirməklə yanaşı, işğaldan 

azad olunmuş ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində işlərə başlamaq lazımdır. İşğaldan 

azad olunmuş ərazilərdə noyabrın 11-dən başlayaraq müxtəlif növ ağac tingləri əkilir, meşə 

örtüyünün və yaşıllıqların bərpası istiqamətində tədbirlər görülür. Qarabağ ərazisində fəaliyyətimiz 

bundan sonra daha da intensivliklə davam etdirilməlidir.  

İşğaldan azad olunmuş regionlarda yüngül sənaye xammalının əldə edilməsini təşkil 

edəcəyini nəzərə alsaq, bu sahənin inkişafı üçün böyük perspektivlər olduğunu deyə bilərik. 

Məsələn, ağac-mebel mallarının istehsalının müvafiq yüngül sənaye müəssisələrinin açılmasına 

əlverişli şərait yaradacaq. 

Hazırda mebel məhsulları ölkəmizə əsasən Çin və Türkiyədən idxal olunur. Dünya 

iqtisadiyyatına təsir göstərən pandemiya Azərbaycanda da sənayenin strukturuna yenidən baxmağı 

zəruriləşdirir. Bu baxımdan, daxili bazarda idxalı yerli istehsalla əvəz etməyə şərait yaranıb.  

Müasir texnologiyalara əsaslanan yüngül sənaye avadanlıqları çox bahalı olduğuna görə bu 

sektora iri həcmdə investisiyaların cəlb edilməsinə ehtiyac var. Ona görə də işğal edilmiş 

ərazilərimizdə yüngül sənayenin yaradılması və inkişaf etdirilməsi güclü dövlət dəstəyi və xarici 

investisiya qoyuluşları ilə həyata keçirilə bilər.  

Bu tip sənaye zonalarında mebel istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrə xüsusi stimullaşdırıcı 

vergi və ixrac malları üçün gömrük rüsumu siyasəti həyata keçirilməlidir. Qeyd etmək vacibdir ki, 

bu tip zonalarda stimullaşdırıcı tədbirlər iqtisadi nöqteyi nəzərdən tam əsaslandırılmalıdır. 

Ölkəmizdə mebel istehsalı üçün iqtisadi zonalarının yaradılmasında Çin Respublikasının 

təcrübəsinə əsaslanmaq daha məqsədə uyğun olardı. Çində mebel ixracı üçün xüsusi sənaye 

zonaları yaradılmışdır ki, bu zonalarda müəssisələr kompleks şəkildə fəaliyyət göstərirlər. 

Nəticə. Bir sözlə işğaldan azad edilən torpaqlarımızda məhv olmuş ekosistemi yenidən bərpa 

etmək bizim öz əlimizdədir. Düzgün iqtisadi planlaşdırma ilə bu zonadakı yenidən qurma işləri 

sayəsində yüngül sənayenin öndə gedən sektorlarından biri olan mebel istehsalı sektorunda da digər 

sektorlar kimi regionda lider ola bilərik. 

Açar sözlər: Qarabağ, mebel, ətraf mühit, ekosistem , meşə, ekologiya. 

 

 



Republican scientific-practical conference "New directions for the development of agriculture and environmental protection" (online). January 30, 2021. Baku, Azerbaijan . 

 

886 

 

Ədəbiyyat 

 

1. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

2. http://www.anl.az/down/meqale/adalet/2010/oktyabr/135908.htm 

3. https://az.trend.az/business/3169140.html 

4. Ümumi məlumat | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

(eco.gov.az) 

5. 78 - Meşə fondunun mühafizəsi, qorunması və meşələrin bərpası Qaydalarının təsdiq edilməsi 

haqqında (e-qanun.az) 

7. Azərbaycan mebel sənayesi – inkişaf perspektivləri | Mebelci.az - Ən yaxşı mebel elanları 

saytı | Mebelci.az - Ən yaxşı mebel elanları saytı 

8. https://www.bbc.com/russian/features-42766095 

9. ETSN: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpa olunur (yeniavropa.az) 

10. İşğaldan azad olunan ərazilərdə yüngül sənayenin inkişafı üçün perspektivlər var (vergiler.az)  

 

 

SUMMARY 

 

EFFECT OF LOCAL FURNITURE INSTITUTIONS ON ECOSYSTEM RESTORATION IN 

THE OCCUPIED TERRITORIES OF AZERBAIJAN 

 

In short, it is up to us to restore the destroyed ecosystem in our liberated lands. With proper 

economic planning and reconstruction in this area, we can be a leader in the region in the furniture 

manufacturing sector, one of the leading sectors of the light industry, as well as other sectors. 

Keywords: Karabakh, furniture, environment, ecosystem, forest, ecology. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ВЛИЯНИЕ МЕСТНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЭКОСИСТЕМЫ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Короче говоря, наша задача - восстановить разрушенную экосистему на наших 

освобожденных землях. При правильном экономическом планировании и реконструкции в 

этой области мы можем стать лидером в области производства мебели, одной из ведущих 

отраслей легкой промышленности, а также других секторов. 

Ключевые слова: Карабах, мебель, окружающая среда, экосистема, лес, экология. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ TORPAQLARDA AQRAR TƏSƏRRÜFATLARIN 

İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ. 

 
Hüsiyeva Mədinə Faiq 

Süleymanova Adilə Yemilyan, 

Həşimov Xalıq Məmməd 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

madina.qusieva@mail.ru 

 

 

XÜLASƏ 

 

Göründüyü kimi 2-ci Qarabağ savaşı zamanı işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın aqrar 

potensialı çox böyükdür. Bu torpaqlarda kənd təsərrüfatının inkişafı ölkəmizin və regionun ərzaq 

təhlükəsizliyinə əsaslı töhvə verə bilər. Azərbaycanın aqrar yönlü ixrac potensialının 

diversifikasiyası məhz bu ərazilərin hesabına dəfələrlə arta bilər. 

Açar sözlər: Dağlıq Qarabağ, ərzaq təhlükəsizliyi, aqrar potensial, Qubadlı, Cəbrayıl, 

Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Füzuli, Ağdam. 

 

II Qarabağ müharibəsi(Vətən müharibəsi). 27.09.20-10.11.20 

1991-ci ildən ermənilərin bizə qarşı elan edilməmiş müharibəsi nəticəsində başlayan birinci 

Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı və ətraf 7 rayonu itirməsi ilə nəticələnmişdi. 

Amma ölkəmiz heç vaxt bu məğlubiyyətlə razılaşmamış həmişə öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək 

uğrunda əzmlə çalışmışdır.Ermənistan tərəfinin təxribatlarına cavab olaraq 27 sentyabr 2020-ci il 

tarixində Azərbaycan ordusu əks hücüma keçmiş və 44 gün ərzində böyük ərazilərimizi işğaldan 

azad etmişdir. 10 noyabr tarixində imzalanan Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan rəhbərlərinin 

imzaladıqları 3 tərəfli müqaviləyə əsasən Ağdam ,Kəlbəcər və Laçın rayonlarındanda düşmənin 

silahlı qüvvələri çıxarılmış, sülhün qorunmasına nəzarət üçün Rusiya sülh məramlıları məlum 

bölgəyə yerləşdirlmişdir. Bununlada Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoymuşdur.  

Ümumi iqtisadi potensial. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimiz Kəlbəcər-Laçın və yuxarı 

Qarbağ iqtisadi-coğrafi bölgəyə aiddir.Əsasən dağlıq və dağətəyi ərazilərdən ibarət olan bu yerlər 

kənd təsərüffatı üçün münbit torpaqları və gur sulu çayları ilə seçilir. Bu yerlər həmdə bitki 

örtüyünün zənginliyi,təbii mineral ehtiyatların çoxluğu və havanın ekoloji baxımından saflığı ilə 

digər ərazilərimizdən fərqlidir. Bu ərazilərin aqrar sektorla yanaşı həmdə turizim sektoru üçündə 

böyük potensialı var. 

Azad edilmiş ərazilərin aqrar potensialı. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonuna aid olan, işğaldan 

azad edilmiş Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Xocavəndin əraziləri kənd təsərrüfatı üçün,əkinə yararlı 

əvəzsiz olan qara və şabalıdı-qonur torpaqlardan ibarətdir. Bu ərazilərdə taxılçılıq, üzümçülük, 

meyvəçilik, baramaçılıq və tütünçülük ənənəvi sahələr olmuşdur. Burada arıçılıqda əhəmiyyətli 

sahələrdən biri idi.Müasir dünyamızda aktual problemlərdən biri olan ərzaq təhlükəsinin təmin 

edilməsində Dağlıq Qarabağ regionu nəinki Respublikamız üçün, bütövlükdə yerləşdiyimiz region 

üçün əhəmiyyətli rol oynuya bilər.  

 

İşğala qədərki iqtisadi göstəricilər. (1992-ci il) 

Qubadlı rayonu: bu ərzainin iqtisadiyyatının əsasını taxılçılıq, heyvandarlıq, tütünçülük, 

baramaçılıq və üzümçülük təşkil edirdi.15 min tona qədər taхıl məhsulları ,12 min tona yaхın yem 

,1520 ton tütün ,1200 ton ət,2600 ton süd məhsulları ,133 ton üzüm ,10 ton yun,52 ton barama. XX 

əsrin əvvəllərindən 60-cı illərədək rayonda çəltik becərilmişdir.Hazırki dövrdə düyüyə olan tələbatı 

nəzərə alaraq bu sahənin inkişafıda məqsədyönlü sayıla bilər.  

Zəngilan rayonu: bu ərazidə əкin аltındа оlmuş 7204 hа sаhədə:4000 hа tахıl , 307 hа tütün 

,41 hа şəкər çuğunduru ,56 hа каrtоf ,33 hа tərəvəz ,10 hа bоstаn bitкiləri ,41 hа mеyvə və 

giləmеyvə bаğlаrındаn ,2047 hа isə üzümlüкlərdən ibаrət оlmuşdur. İl ərzində dənli bitкilər 
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istеhsаlı оrtа hеsаblа 3180 tоn ,tütün istеhsаlı 1700 tоn ,bаrаmа istеhsаlı 80 tоn,bоstаn məhsullаrı 

30 tоn, каrtоf istеhsаlı 20 tоn, üzüm istеhsаlı 18000 tоn təşкil еtmişdir.Bu rayonun iqlim imkanları 

parfümeriya sənayesi üçün lazım olan ətirli çöl bitkilərinin əkilməsinə çox yararlıdır. Məsələn təkcə 

lavanda plantasiyalarının salınmasıyla xeyli lavanda yağı əldə etmək mümkündür. Müasir 

praktikada 1 ha lavanda sahəsindən 50-60 kq yağ əldə etmək mümkündür. Dünya bazarında 1kq 

lavanda yağının orta qiyməti 100 dollar olduğundan böyük gəlirlərin əldə edilməsi realdır.  

Füzuli rayonu: işğala qədər bu ərazinin iqtisadiyyatında taxılçılıq, heyvandarlıq, bostan -

tərəvəz aparıcı rol oynayır. Bununla yanaşı, rayonun təsərrüfatlarında pambıqçılıq, şəkər 

çuğunduru, üzüm və meyvə istehsal edilir.Ərazidə taxıl istehsalı 65730 ton ,arpa istehsalı 1221 ton , 

pambıq istehsalı 638 ton, şəkər çuğunduru istehsalı 30516 ton,kartof istehsalı 1608 ton,üzüm 

istehsalı 175 ton ,meyvə istehsalı 1010 ton. 

Cəbrayıl rayonu: bu ərazinin iqtisadiyyatının əsasını taxılçılıq, maldarlıq ,bostançılıq təşkil 

edirdi.. İşğaldan əvvəl sözügedən rayon 60 min tondan çox üzüm yetişdirirdi. Rayonda 8 sənaye 

müəssisəsi var idi. Cəbrayıl rayonun əraziləri taxılçılıq və bostan məhsulları üçün çox əlverişlidir. 

Bu ərazidə ənənəvi maldarlıq və qoyunçuluq təsərrüfatlarıda yaratmaq mümkündür. 

Ağdam rayonu: inkişaf etmiş kənd təsərrüfatına malik bir rayondur.Konserv, yağ-pendir, 

barama toxumu, pambıq, şərab və mexanikləşdirilmiş çörək zavodları, xalça fabriki, taxıl 

məhsulları mövcud idi. Kənd təsərrüfatının istiqaməti isə əsasən pambıqçılıq, üzümçülük və 

heyvandarlıqdır. Hal-hazırda Ağdam rayonun işğaldan azad olunmuş 700 ha ərazisində taxıl əkilib.  

Kəlbəcər rayonu: İşğaldan əvvəl rayonun iqtisadiyyatının əsasını heyvandarlıq, üzümçülük və 

baramaçılıq təşkil edirdi. Son illər 60 min tondan yuxarı üzüm istehsal olunurdu. Kənd 

təsərrüfatında əsasən heyvandarlıq və əkinçilik inkişaf edib.1990-cı ilədək olan dövrdə buradakı İsti 

su sanatoriyasında 1 ilə 50 min nəfər müalicə alırdı ki buda kiçik bir məkan üçün çox böyük 

göstərici demək idi. Həmçinin Kəlbəcərdə içməli mineral su ehtiyatları boldur. Bu suların 

qablaşdırılaraq satılması böyük maliyyə vəsaitlərinin qazanılmasına gətirib çıxara bilər. Bu rayonun 

faydalı qazıntıları isə ayrıca bir mövzudur. 

Laçın rayonu: bu rayonunun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı, xüsusilə də heyvandarlıq 

təşkil edib. İşğaldan sonra da qoyunçuluq, maldarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarını yaratmaqla bu 

sahələri rayonun iqtisadi inkişafında aparıcı sahələrdən birinə çevirmək olar.Bu ərazidə eyni 

zamanda xalq təbabəti üçün əvəzsiz sayılan dərman bitkiləri bitirki buda gələcəkdə əlavə gəril 

mənbəyinə çevrilə bilər. 

 

Böyük qayıdışın böyük perspektivləri. 

 

Böyük qayıdışdan sonra ailə təsərüffatları rəqabətə davamlı şəraitlə əhatələnməlidir.Belə 

təsərrüfatlar vergilərdən ən azı 5 il ərzində tam azad edilməli region əhalisi faizsiz bank kreditlərinə 

rahat çıxış əldə etməlidirlər. Heyvandarlıq məqsədi ilə otlaq sahələri yerli əhalinin ümumi 

istifadəsinə verilməli fərdi, təsərrüfatlar arasında paylaşdırılmamalıdır. Əkin sahələridə 

məqsədyönlü şəkildə ayrılmalı fermerlər üçün daha böyük imtiyazlar tətbiq edilməlidir. 

Ümumilikdə bu bölgədə sırf kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına hesablanmış aqrar yönündə 

sənaye müəssisələrinin, konservləşdirmə və südçülük zavodlarının açılması stimullaşdırılmalıdır. 

2019-cu ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 7836.7 milyon 

manat təşkil etmişdir ki, bununda 4085.5 milyon manatı heyvandarlıq, 3751.2 milyon manatı isə 

bitkiçilik məhsullarının payına düşmüşdür. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə təsərrüfat fəaliyyətinin 

başlanması bu rəqəmlərin ilkin mərhələdə ən azı 7-10% artmasına səbəb ola bilər. 2020-ci ildə 

Azərbaycan ərazisində 1 milyon ha ərazidə taxıl əilmişdir. İşğaldan azad olunmuş kənd təsərrüfatı 

təyinatlı əkin torpaqlarının dövriyyəyə qaytarılması nəticəsində ilkin mərhələdə bu rəqəmin 10% 

artacağı gözlənilir. Bildirim ki 2019-cu ildə taxıl istehsalı 3.54 milyon ton olmuşdur ki, bu da 2018-

ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6.9% çoxdur.İşğaldan azad ounmuş ərazilərdə gur sulu dağ 

çaylarının mövcudluğu əkin sahələrinin suvarılması üçün çox əlverişlidir. Bu çayların üzərində 
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müasir balıqçılıq təsərrüfatlarının yaradılmasıda respublikamızın ərzaq təhlükəsizliyinə əlavə tövhə 

ola bilər. 
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SUMMARY 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN FARMS IN THE 

LIBERATED LANDS 

 

As can be seen , the agrarian potential of our lands liberated during the Second Karabakh War 

is very large. The development of agriculture in these lands can make a significant contribution to 

the food security of our country and the region. Diversification of Azerbaijan's agrarian export 

potential can increase many times due to these areas. 

Keywords: Nagorno Karabakh, food security, agrarian potential, Gubadli, Jabrail, 

Zangilan, Lachin, Kalbajar, Fuzili, Agdam. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ХОЗЯЙСТВ НА  

ОСВОБОЖДЕННЫХ ЗЕМЛЯХ. 

 

Как видно, аграрный потенциал наших земель, освобожденных во время Второй 

Карабахской войны, очень велик. Развитие сельского хозяйства на этих землях может внести 

весомый вклад в продовольственную безопасность нашей страны и региона. Благодаря этим 

направлениям диверсификация аграрного экспортного потенциала Азербайджана может 

многократно возрасти. 

Ключевые слова: Нагорный Карабах, продовольственная безопасность, аграрный 

потенциал, Губадлы, Джебраил, Зангилан, Лачин, Кельбаджар, Физули, Агдам. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ TORPAQLARDA METAL MƏHSULLARININ 

STRUKTUR BİRLƏŞMƏLƏRİ VƏ İSTEHLAK XASSƏLƏRİ  

 
Maqsudlu Kəmalə Maqsud 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Kemale98@inbox.ru 

Azərbaycanda qızılçıxarma sənayesinin yaradılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının bir sıra qızıl yataqlarının kəşfiyyatı və işlənməsi 

barədə” 1996-cı il 5 fevral tarixli sərəncamına uyğun olaraq 1997-ci il avqustun 20-də keçmiş 

“Azərqızıl” Dövlət Şirkəti ilə ABŞ-ın “RV Investment Group Sevrvices LLS” arasında Gədəbəy, 

Qoşa, Ordubad qrupu (Piyəzbaşı, Ağyurd, Şəkərdərə, Kələki), Söyüdlü, Qızılbulaq və Vejnəli 

perspektivli qızıl yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş 

imzalanıbdır. Lakin Söyüdlü(Zod), Qızılbulaq və Vejnəli yataqları ermənilərin işğalı altında 

olduğuna görə, həmin yataqlar üzrə işlərin aparılması mümkün olmayıb. 

Ermənistan Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərdəki milli sərvətlərimizin talan edilməsi işini 

əsasən xarici şirkətlərin istismarına verib. Bu talan əməliyyatına Fransa, Kanada, İsveçrə və digər 

ölkələrdən imkanlı ermənilər və ya erməni diasporu ilə əlaqələri olan iş adamları Azərbaycan 

ərazisində yataqların istismarına cəlb edilib. Bu cür kriminal biznes nümayəndələrindən biri də 

İsveçrənin dünyaca məşhur saat brendi “Franck Muller Group”un təsisçilərindən biri və baş 

direktoru Vartan Sirmakesdir. 

V.Simakes 1956-cı ildə İstanbulda anadan olub və 18 yaşında İsveçrəyə köçüb. Hazırda 

İsveçrənin erməni diasporunun maliyyə donoru hesab olunan V.Simakes “ArmSwissBank” 

bankının təsisçisidir, bu ölkədə 7 brendə və 14 istehsalat müəssisəsinə sahibdir. O, Ermənistanda 

müxtəlif sahələrə böyük investisiyalar yatırır, rəhbərlərindən biri olduğu “Franck Muller” şirkəti 

dünyada yeganə nümayəndəliyini məhz Ermənistanda açıb. Keçmiş prezident Serj Sarkisyanın 

fərmanı ilə Ermənistanın Fransadakı Baş konsulu təyin olunub və “Vətən qarşısında xidmətlərinə 

görə” ordeni ilə təltif edilib. 

Yataqların istismarında nəinki xarici korporasiyalar, həm də ofşor zonalarda saxta şirkətlər 

yaratmaq yolu ilə Ermənistanın siyasi rəhbərliyi də iştirak edib. Bu sıraya Koçaryan-Sarkisyan 

cütlüyü, keçmiş səfir və indiki prezident Armen Sarkisyan və baş nazir Nikol Paşinyan daxildir. 

V.Sirmakesin Kəlbəcərin “Söyüdlü” və Zəngilanın “Vejneli” yataqlarından oğurlanan qızıl 

İsveçrə birjalarında satışa çıxarılır, qazanc isə elə həmin ölkənin banklarına yatırılır. Simarkes 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 999,9 əyyarlıq qızıl külçələrin satışı ilə məşğul olan bir  

sıra proqramların da əsas sərmayədarıdır. 

2001-ci ildə “Franck Muller”in Ermənistandakı nümayəndəliyi açılan zaman şirkətin 

təmsilçisi bildirmişdi ki, burada saatların qızıl çərçivələri üçün 18 karatlıq qızıl və 550 əyyarlıq 

platindən istifadə olunacaq. 

İsveçrəli biznesmen Ermənistanda qiymətli materialların emalı zavodunun inşasına 

hazırlaşdığı barədə də məlumatlar vardır. Onun zavodun tikilməsi planını 6 il əvvəl – 2014-cü ildə 

açıqlayıb və Ermənistan Mərkəzi Bankı ilə müvafiq memorandum da imzalayıb. Hasil edilən qızılı 

dünya bazarına çıxarmaq məqsədi ilə 2020-ci ildə Ermənistanda affinaj (qızıl emalı) zavodunun 

açılması nəzərdə tutulur. Əsas investor Vartan Sirmakesdir. 

Rəsmi statistikaya görə, Ermənistandan ixrac edilən məhsulların böyük bir hissəsi Vartan 

Sirmakesin vətəni olan İsveçrəyə ixrac olunur. 2019-cu ildə Ermənistan məhsullarının ixrac edildiyi 

ölkələr sırasında ikinci ən böyük paya sahib olan ölkə məhz İsveçrədir – ixracda bu ölkənin payı 

17.4% (457 milyon dollar) həcmində olub. 

Azərbaycan ərazisində hasil olunan qızıl resursları Ermənistana gətirilir, Ermənistanda 

müəyyən saflaşdırma mərhələsindən keçdikdən sonra üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxarılaraq, 

orada satışı həyata keçirilir. 

5 il əvvəl Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Vartan Sirmakesə qarşı cinayət işi açaraq onu 

beynəlxalq axtarışa verib. İstintaq materiallarından aydın görünür ki, Azərbaycan tərəfi Sirmakesin 
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qanunsuz iqtisadi fəaliyyəti və xüsusilə qızıl yataqlarının qeyri-qanuni istismarında iştirakı ilə bağlı 

kifayət qədər məlumat əldə edib. Bütün bu faktlar İsveçrə Konfederasiyası Baş Prokurorluğuna da 

təqdim olunub. 

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən işğal olunmuş ərazilərimizdə Ermənistanın 

Azərbaycan vurduğu zərərlərin kompleks qiymətləndirilməsi aparılacaq. Vətəndaşların mülkiyyəti, 

infrastruktur, mədəniyyət abidələri və s. ilə yanaşı, həm də Azərbaycana məxsus təbii resursların 

qeyri-qanuni istismarı haqqında materiallar əsasında Ermənistanın Azərbaycan vurduğu zərərlər 

qiymətləndiriləcək, düşmən ölkənin, onun əvvəlki və indiki rəhbərlərinin, bu prosesdə iştirak edən 

xarici şirkətlərin, onların rəhbərlərinni məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı bütün lazımi tədbirlər 

görüləcək. 

30 ildən sonra torpaqlarımızın azad olunması ilə bu torpaqlardakı milli sərvətlər öz gerçək 

sahibinə – Azərbaycan xalqına qayıdacaq. Vejnəli yatağının azad olunması bunun başlanğıcıdır. 

Nəticə. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Tərtərdəki qızıl, gümüş, civə, mis, qurğuşun, daş kömür, 

rəngli, dekorativ daşlar və digər əlvan metalların mövcud olduğu 160 yataq Ermənistanın ixracında 

mühüm yer tutub. Təbii sərvətləri kasad olan Ermənistan üçün Azərbaycanın işğal olunmuş 

torpaqlarındakı sərvətlər əsas gəlir mənbəyidir. Təsadüfi deyil ki, işğalçı ölkənin ixracında mühüm 

yer tutan dağ-mədən məhsulları sırasındakı qızıl, mis, sink filizləri və konsentratlarının, həmçinin 

qiymətli metalların konsentratlarının xeyli hissəsinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki 

Söyüdlü (Zod), Qızılbulaq, Vejnəli qızıl, Mehmana polimetal və Dəmirli mis-porfir yataqlarından 

hasil olunur.  

Açar sözlər: işğal olunmuş ərazilər, sink filizləri,dekorativ daşlar, qızıl, gümüş, civə, mis 
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SUMMARY 

 

STRUCTURAL COMBINATIONS AND CONSUMPTION PROPERTIES OF METAL 

PRODUCTS IN OCCUPIED LAND 

 

160 deposits of gold, silver, mercury, copper, lead, coal, non-ferrous, decorative stones and 

other non-ferrous metals in Kalbajar, Lachin, Zangilan and Tartar occupy an important place in 

Armenia's exports. For Armenia, whose natural resources are in short supply, the resources in the 

occupied territories of Azerbaijan are the main source of income. It is no coincidence that gold, 

copper, zinc ores and concentrates, as well as concentrates of precious metals, which play an 

important role in the export of the occupying country, are found in the occupied territories of 

Azerbaijan in the occupied territories of Azerbaijan. extracted from porphyry deposits. 

Keywords: occupied territories, zinc ores, decorative stones, gold, silver, mercury, copper 
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РЕЗЮМЕ 

 

СТРУКТУРНЫЕ СОЧЕТАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ НА ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 

 

160 месторождений золота, серебра, ртути, меди, свинца, угля, цветных, декоративных 

камней и других цветных металлов в Кельбаджаре, Лачине, Зангилане и Татаре занимают 

важное место в экспорте Армении. Для Армении, природных ресурсов которой не хватает, 

ресурсы на оккупированных территориях Азербайджана являются основным источником 

дохода. Неслучайно золото, медь, цинковые руды и концентраты, а также концентраты 

драгоценных металлов, которые играют важную роль в экспорте оккупирующей страны, 

находятся на оккупированных территориях Азербайджана на оккупированных территориях 

Азербайджана. добывается из порфировых месторождений.  

Ключевые слова: оккупированные территории, цинковые руды, декоративные 

камни, золото, серебро, ртуть, медь 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ДИЗАЙНА НА ОСВОБОЖДЁННЫХ ЗЕМЛЯХ. 

 
Рустамова Земфира Руфат гызы 

Азербайджанский государственный экономический университет 

vezirova.zema@gmail.com 

 

Карабахский регион является одним из важнейших регионов не только Азербайджана, 

но и всего Южного Кавказа с древней историей, уникальным материальным и культурным 

наследием, богатой флорой и фауной, разнообразными наземными и подземными ресурсами. 

Оккупация Карабахского региона, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана, на 

протяжении почти тридцати лет, нанесла разрушительные экономические, культурные 

удары. 

Освобождение оккупированных территорий создаёт широкие возможности для 

возобновления экономических связей, комплексных научных исследований, а также 

восстановление богатых исторических и культурных памятников этих территорий.  

Международный опыт показывает, что этапы развития и темпы роста отрасли 

меняются в зависимости от уровня доходов страны. Ведущие высокотехнологичные и 

трудоёмкие предприятия пищевой, лёгкой и мебельной промышленности тоже зависят от 

внутреннего развития страны. Позиции в среднетехнологической химии, металлургии, 

судостроении, машинах и оборудовании дают производственные возможности. Электроника, 

компьютеры в последней стадии индустриализации, локомотив в высокотехнологичных 

областях, таких как: производство, фармацевтика и авиакосмическая промышленность 

играют важную роль в развитии промышленности. 

Создание новых промышленных предприятий и их использование, отвечающее 

высоким экологическим требованиям, должно быть в центре внимания. 

Лёгкая промышленность состоит из: ткачества, шитья, меха, кожи, обуви, трикотажа и 

ковроткачества. О развитии лёгкой промышленности в Азербайджане известно с давних 

времен. Например, история ковроткачества в республике XIII в. Развитие 

внешнеэкономических связей лёгкой промышленности является одной из древних и 

традиционных сфер Азербайджана. Предприятия лёгкой промышленности страны – это, в 

основном, хлопок, шерсть, коконы и морские перевозки, основанные на переработке сырья. 

В конце 19 века в Баку была крупнейшая на Кавказе фабрика хлопчатобумажных тканей и 

первая швейная фабрика в Азербайджане. В 1913 году в Азербайджане было произведено 

300 тонн шёлка-сырца, 22 тысячи тонн хлопчатобумажной пряжи и 4 миллиона тонн шерсти. 

Это, соответственно, 79%, 10% и 2% всей российской продукции. 

В Карабахском регионе ещё с советских времён был развитый сельскохозяйственный 

сектор, а также промышленность. Климатические и земельные ресурсы области открывают 

большие перспективы для сельского хозяйства, промышленности и туризма. 

Оккупированные территории также богаты подземными природными ресурсами. Самые 

распространённые полезные ископаемые − руды цветных металлов, золото, ртуть, цинк, 

медь, хромит, перлит, известь, мрамор, агат, а также месторождения различных 

строительных материалов. Среди отраслей промышленности были развиты текстильная 

промышленность, пищевая и другие отрасли лёгкой промышленности. Сейчас есть все 

возможности для восстановления этих направлений. 

Основная цель − создание новых технологий, привлечение передовых технологий для 

увеличения валового внутреннего продукта, повышения конкурентоспособности на местном 

и мировом рынках, эффективности производства за счёт выпуска новых видов продукции и 

услуг. Таким образом, все анализы показывают, что есть ещё большие перспективы для 

развития промышленности в Азербайджане, и при наличии соответствующих программ и 

решений эти перспективы будут реализованы, будут способствовать росту экономической 
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мощи и международного престижа Азербайджана. 

Ключевые слова: легкая промышленность, развитие, технология, производство, 

природные ресурсы. 
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XÜLASƏ 

 

İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ SƏNAYE DİZAYNININ 

TEXNOLOGİYASININ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 

 

Araşdırmanın məqsədi – işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yerləşən olmuş tarixi memarlıq 

abidələrinin bərpası, eləcədə həmin ərazidə yerləşən təbii sərvətlərdən istifadə edərək sənayenin 

inkişaf etmə perspektivlərini müəyyən etməkdir. Təhlilin aparılmasında əsas diqqət həmin 

ərazilərdə texnoloji avadanlıqların quraşdırılması, yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması və 

yüksək ekoloji tələblərə cavab verməsi diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, sənayenin inkişaf mərhələləri və artım templəri ölkənin 

gəlir səviyyəsindən asılı olaraq dəyişir. Aparıcı yüksək texnoloji və əmək tələb edən qida, yüngül və 

mebel sənayesi də ölkənin daxili inkişafından asılıdır. 

Əsas məqsəd işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni texnologiyaların yaradılması, ümumi 

daxili məhsulun artırılması üçün qabaqcıl texnologiyaların cəlb edilməsi, yerli və dünya 

bazarlarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması və yeni növ məhsul və xidmətlərin buraxılması yolu 

ilə istehsal səmərəliliyidir.  

Beləliklə, aparılan bütün təhlillər göstərir ki, Azərbaycanda sənayenin inkişafı üçün hələ 

böyük perspektivlər var. Müvafiq proqramlar və qərarlar varsa, bu perspektivlər reallaşacaq, 

Azərbaycanın iqtisadi gücünün və beynəlxalq nüfuzunun artmasına kömək edəcəkdir.  

Açar sözlər: yüngül sənaye, inkişaf, texnologiya , istehsal, təbii sərvət. 

 

 

SUMMARY 

 

PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE DESIGN INDUSTRY TECHNOLOGIES 

IN THE LIBERATED TERRITORIES 

 

The aim of the study is to restore the historical and architectural monuments located in the 

liberated areas as well as to determine the prospects for the development of industry by using the 

natural resources in these territories. The main focus of the analysis should be on the installation of 

technological equipment in these areas, the creation of new industrial enterprises and their 

compliance with high environmental requirements.  

International experience shows that the stages of industrial development and growth rates 

vary depending on the level of income of the country. The leading high-tech and labor-intensive 
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food, light and furniture industries also depend on the country's domestic development. The main 

goal is to increase production efficiency by creating new technologies in the liberated territories, 

attracting advanced technologies to increase gross domestic product, increasing competitiveness in 

local and world markets and launching new types of products and services.  

This, all the analysis shows that there are still great prospects for the development of industry 

in Azerbaijan. If there are appropriate programs and decisions, these prospects will be realized, 

which will help increase Azerbaijan's economic strength and international prestige. 

Keywords: light industry, development, technology, production, natural resources. 
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Abbasova Sevinc Rafiq qızı,  
Qərbi Kaspi Universiteti 

shirinova_1963@mail.ru, selimovilham@mail.ru, 
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Azərbaycan Alp-Himalay seysmik qurşağında yerləşir. Azərbaycan Respublikasının tarixi-

coğrafi mövqeyi, relyefi, su hövzələri, flora və faunasını əhatə edir. Azərbaycan ərazisinin əlverişli 

təbii-coğrafi mühiti hələ qədimdən insanların burada məskən salmasına şərait yaratmışdır. 

Azərbaycan ərazisinin 60 faizə qədərini dağlıq ərazilər tutur. Hələ XX əsrdən etibarən bu ərazilərin 

öyrənilməsinə başlanmışdır.Qubadlı-Laçın zonası Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun tərkib 

hissəsinə daxildir. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

işğal olunmuşdur. İqtisadi rayonun əhalisi bu səbəbdən respublikamızın müxtəlif şəhər və 

rayonlarında yerləşdirilmişdir.Respublikanın digər iqtisadi rayonlarında olduğu kimi, Kəlbəcər-

Laçın iqtisadi rayonunda da inzibati və idarəetmə quruluşu yerli icra hakimiyyəti və 

bələdiyyələrdən ibarətdir.Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı 

rayonlarını əhatə edir. Bunlar da öz növbəsində inzibati ərazi vahidlərinə, şəhər, qəsəbə və kənd 

yaşayış məntəqələrinə bölünürlər. İqtisadi rayonda 4 inzibati rayon, 4 şəhər, 7 qəsəbə, 150 kənd 

inzibati ərazi dairəsi və 442 kənd yaşayış məntəqəsi vardır (4,5). 

Qubadlı rayonunun təbiəti olduqca gözəldir. 1969-cu ildə burada dövlət yasaqlığı 

yaradılmıdır. Rayonda 13.2 min hektar meşə sahəsi vardır. Palıd bu meşələrin arxası, vələs dövləti, 

alma, armud, fındıq, əzgil, zoğal, yemişan sərvəti, dağ çayları, şəlalələr, buz bulaqlar şöhrəti, qara 

gözlü əliklər, xınalı kəkliklər, qırqovullar, turaclar, göyərçinlər isə gözəlliyi idi. Çox təəssüflər 

olsun ki, halhazırda əldə olunan məlumatlara əsasən Qubadlı meşələri ermənilər tərəfındən qırılaraq 

Ermənistana və ya xarici ölkələrə daşınmışdır. Rayon ərazisindən iki böyük dağ çayı keçir. Həkəri-

Bərgüşad. Həkəri çayı öz mənbəyini Kəlbəcərdən götürüb. Araza qovuşana kimi bir çox dağ çayları 

ona qovuşur. Bərgüşad çayının mənbəyi isə Ərikli dağlarından başlayır. Bərgüşad öz gücünü dağ 

bulaqlarından süzülüb gələn Dəli çay, Şəki çayı, Sisyan çayı, Taxtakörpü çayı, Daşlı dərə çayı, 

Bəxtiyarlı və Ağa çaylarından alır. Bərgüşad çayı da öz Həkəri çayı kimi Araza tökülür. Hər iki çay 

rayonun Qaralar kəndinin yaxınlığında birləşir. Rayonun bir hissəsi aran olsa da, əsas hissəsi 

dağlıqdır. Dağlıq yerlər meşə örtüyünə bürünmüşdür. Rayonun Hərtiz və Səngər dağlarındakı şəfalı 

bulaqları can dərmanıdır. Qubadlılar heyvandarlıqla, tütünçülüklə və taxılçılıqla məşğul olurdular. 

Qubadlıda hələ istifadə olunmamış böyük əqiq yatağı da var. Bundan başqa mərmər karxanası da 

var idi. Qubadlıda "Qubadlı yasaqlığı" deyilən dövlət yasaqlığı da var idi ki, bu ərazi Kiçik 

Qafqazın cənub şərqində, Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazisində idi. Sahəsi 20 min h. idi. 1969-

cu ildə cüyür, çöldonuzu, qırqovul və s. heyvanları mühafizə etmək məqsədi ilə təşkil olunmuşdu 

(1). 

Laçın rayonu 18 may 1992-ci ildə Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal 

edilmişdir. Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası Prezidentləri və Ermənistan Respublikası 

baş nazirinin imzaladığı üçtərəfli bəyanata əsasən 1 dekabr 2020-ci ildən etibarən Laçın rayonu 28 

il sonra yenidən Azərbaycan Respublikasının nəzarəti altına keçmişdir.Səthi dağlıqdır və şimal 

hissəsi Qarabağ silsiləsinin cənub-qərb yamacında, şimalı Mıxtökən silsiləsinin cənub-çərq 

yamacında, cənub-qərbi Qarabağ yaylasındadır. Ən hündür nöqtəsi Qızılboğaz dağıdır (3594m). 

Çayları Həkəri və onun qollarıdır. Əsasən çimli, dağ-çəmən, qəhvəyi dağ-meşə və karbonatlı dağ-

qara torpaqlara malikdir. Bitki örtüyü kollu və seyrək meşəli çəmənliklərdən, enliyarpaqlı dağ 

meşələrindən (palıd, vələs, fıstıq), subalp və alp çəmənliklərindən ibarətdir. Heyvanat aləminə 

qayakeçisi, çölsiçanı, cüyür, çöldonuzu, sincab, süleysin və s. aiddirlər. Ərazinin çox yerində qışı 

quraq keçən mülayim isti və soyuq iqlim üstündür. Orta temp-r yanvarda −10°C-dən 0°C-yədək, 
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iyulda 10–22°C-dir. İllik yağıntı 600–900 mm-dir. Rayonun cəmi torpaq sahəsi 166488 hektardır. 

Ondan da 75781 hektarı kənd təsərrüfatına yararlı, 12102 hektarı isə əkin yeridir (2,5). 

Qubadlı-Laçın rayonlarının iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı, xüsusilə də heyvandarlıq 

təşkil etmişdir. Qoyunçuluq, maldarlıq, arıçılıq, tütünçülük, üzümçülük, meyvəçilik, taxılçılıq kənd 

təsərrüfatının inkişaf etmiş sahələrindən olmuşdur. Belə ki, çayların subasarlarında əkinçilik üçün 

əlverişli şərait vardır. Sənaye müəssisələri bu xammal növlərinin emalına əsaslanmışdır. İqtisadi 

rayonda ət-süd məhsulları emal edilirdi, xalça toxunurdu.İqtisadi rayon ərazisində qızıl, civə, 

xromit, mərmər, üzlük tikinti daşları koral, perlit və s. faydalı qazıntı ehtiyatları vardır. Burada 

İstisu, Minkənd, Tutqunçay kimi mineral bulaqlar, iqlim-balneoloji şərait, dağ meşələri kurort-

rekreasiya məqsədləri üçün istifadə edilə bilər. 

İqtisadi rayonun landşaftında alp və subalp çəmənlikləri, meşələr üstünlük təşkil edir. Nadir 

ağacları olan meşələrin sahəsi 92 min hektardır (respublika meşələrinin 9%-i). Bunun 72%-i 

Kəlbəcər və Laçın inzibati rayonlarında yerlşən turizm-rekreasiya əhəmiyyətli dağ meşələridir (5). 

Qubadlının əhalisinin əsas məşğuliyyəti sahələri əkinçilik, heyvandarlıq, baramaçılıq, 

xalçaçılıq, arıçılıq, qisməndə bağçılıq, bostançılıqla və üzümçülük olmuşdur. Bunu da qeyd edək ki, 

Qubadlı torpağı çəltik əkini üçün Azərbaycanda analoqu olmayan münbit xüsusiyyətlərə malik idi.  

Baxmayaraq ki, bu ərazinin əhalisi Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yerləşdirilmişdilər, 

bunlar iqtisadiyyatı inkişaf etdirmiş, əkinşilik və maldarlıqla məşğul olmuşdular (şəkil 1)(3). 

2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində başlanılmış II Qarabağ müharibəsindən sonar bu torpaqlar 

düşmən işğalından azad olunmuş və yenidən Azərbaycan xəritəsinin tərkib hissəsinə daxil 

olmuşdur. Lakin işğal və müharibə bu ərazilərdən fəsadsız ötməmişdir. Işğal illərində mənfur 

düşmənlər bu torpaqları nəzarətsiz buraxmış, meşəliklər qırılmış, torpaqlar tapdaq altında qalmışdır. 

Düşmənlər bu torpaqları tərk etdikdə meşələri və evləri yandırmış, əraziləri minalamışdılar. 

Müharibənin təsiri, torpaqların mərmi, raket və bombalarla dağıdılması bu ərazilərin ekosistemini 

tamamilə pozmuşdur. Ərazinin həm havası, həm suyu , həm də torpaqları bərbad vəziyyətə 

düşmüşdür. 44 günlük müharibə bitdikdən sonra torpaqların minalardan təmizlənməsi əməliyyatları 

aidiyyatlı qurumlar tərəfindən aparılır. Tapılmış mina və digər partlayıcı qurğuların məhv edilməsi 

torpağı yenidən zədələyir.  

Torpaqlarların təmizlənməsindən sonar bu ərazinin bərpası və kənd təsərrüfatının inkişaf 

etdirilməsi dövlət qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. Ərazinin münbit torpaqlara və bol su 

ehtiyatına malik olması burada bitkişiliyin inkişafına şərait yaradır. Bu məqsədlə dövlət tərəfindən 

xüsusi sector yaradılmışdır və onun qarşısında vacib məsələlərin həlli qoyulmuşdur.  
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Sektorun səlahiyyətinə aid olan məsələlərin həllini təmin etmək, sektorda çalışan işçilər 

arasında vəzifə bölgüsünü aparmaq və onların fəaliyyətini əlaqələndirmək tapşırılmışdır. Bu 

məqsədlə qarşıda aşağıdakı məsələləri həll etmək dayanır: 

− -Bitkiçiliyin intensiv inkişafının təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərdə iştirak etmək;  

− Yeni texnologiyaların bitkiçilikdə tətbiq edilməsi barədə idarə rəisinə təkliflər vermək; 

− -Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına subsidiyaların verilməsi, onların mineral gübrələrə, 

kənd təsərrüfatı texnikalarına olan ehtiyaclarının öyrənilməsi və qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş güzəştlərdən istifadə edə bilmələri üçün tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək; 

− Rayonlarda fitosanitar nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dəstək göstərmək;  

− Rayonlarda yeni bitki sortlarının yetişdirilməsi və yayılması üçün tədbirlər görmək;  

− Aqrar sahədə yeni istehsal və emal sahələrinin yaradılması ilə bağlı araşdırmalar aparmaq və 

nəticələrinə uyğun təkliflər vermək;  

− Rayonlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının sərgi və satış-yarmarkalarının təşkilində, idarənin 

elektron informasiya ehtiyatının (internet saytının) yaradılmasında və onun daimi 

yenilənməsində iştirak etmək; 

− Mal-qaranın, balıq və quşların xəstəliklərdən qorunması üçün epizootiya əleyhinə, sanitariya, 

profilaktik və digər baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;  

− Özəl damazlıq təsərrüfatlarının yaradılması, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və 

məhsuldarlığının yüksədilməsi, yem ehtiaytının yaradılması sahəsində mütəxəssis məsləhətləri 

vermək və tövsiyələr hazırlamaq;  

− Rayonlarda heyvandarlıqla məşğul olan sahibkarların təsərrüfatlarında damazlıq işinin həyata 

keçirilməsi üçün lazimi tədbirlər görmək;  

− Rayonlarda heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə yeni texnologiyaların tətbiq 

olunmasında heyvandarlıqla məşğul olan sahibkarlara qısamüddətli treninqlərin keçirilməsini, 

maldarlıq, qoyunçuluq, quşçuluq, atçılıq, arıçılıq və heyvandarlıq məhsullarının sərgi-satış 

yarmarkalarını təşkil etmək və ya təşkilində iştirak etmək;  

− Rayonlarda heyvandarlıq məhsullarının istehsalının artırılması, onların emalının 

genişləndirilməsi, itkilərin qarşısının alınması və məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə 

texniki, texnoloji, təşkilati və iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;  

− Damazlıq heyvandarlıq sahəsində qabaqcıl təcrübənin və elmi naliyyətlərin tətbiqi ilə bağlı 

tədbirlər görmək; - 

− Sektorda çalışan işçilər arasında vəzifə bölgüsü aparmaq, onların fəaliyyətini əlaqələndirmək, 

tabeliyindəki işçilərin əmək və icra intizamına riayət etmələrinə nəzarət etmək;  

− Səlahiyyəti daxilində sektora daxil olan ərizə, təklif və şikayətləri araşdıraraq cavablandırmaq;  

− Əmək və icra intizamına riayət etmək;  

− İdarənin rəisi tərəfindən verilən digər xidməti tapşırıqları yerinə yetirmək (3). 

 

Açar sözlər: Qubadlı-Laçın rayonu, ekosistemlər, bitkiçilik, üzümçülük, bağçılıq, ipəkçilik, 

çəltik 
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РЕЗЮМЕ 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА ЛАЧИНО-ГУБАДЛИЙСКОЙ ЗОНЫ, 

ОСВОБОЖДЕННОЙ ОТ ОККУПАЦИИ 

 

Азербайджан расположен в Альпийско-Гималайском сейсмическом поясе. Он 

охватывает историческое и географическое положение, рельеф, водные бассейны, флору и 

фауну Азербайджанской Республики. Благоприятная природно-географическая среда 

территории Азербайджана с древних времен создавала условия для поселения здесь людей. 

В статье рассказывается о разрушении противником экосистем в освобожденных 

Губадлинском и Лачинском районах. Следует также отметить, что после Второй 

Карабахской войны эти районы были дополнительно разрушены снарядами и бомбами, а 

леса были выжжены противником. Предстоящая задача - восстановить экосистемы этих 

территорий и развить растениеводство в этих плодородных районах. 

Ключевые слова: Губадлинско-Лачинский район, экосистемы, растениеводство, 

виноградарство, садоводство, шелководство, рисоводство. 

 

 

SUMMARY 

 

RECONSTRUCTION OF THE ECOSYSTEM AND DIRECTION OF PLANT 

DEVELOPMENT OF LACHINO-GUBADLIYSK ZONE, RELEASED FROM 

OCCUPATION 

 

Azerbaijan is located in the Alpine-Himalayan seismic zone. It covers the historical and 

geographical location, relief, water basins, flora and fauna of the Republic of Azerbaijan. The 

favorable natural and geographical environment of the territory of Azerbaijan since ancient times 

has created the conditions for the settlement of people here. 

The article tells about the destruction of the enemy ecosystem in the liberated Gubadlinsky 

and Lachinsky districts. It should also be noted that after the Second Karabakh War, these districts 

were additionally destroyed by shells and bombs, and the forest was destroyed by the enemy. The 

main task is to restore the ecosystems of these territories and to develop plant breeding in these 

fertile areas. 

Keywords: Gubadlinsky-Lachinsky district, ecosystems, plant growing, viticulture, 

horticulture, silkworm breeding, rice growing. 
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Giriş. Ekoturizm və ya ekoloji turizm- dünya turizminin ən cavan və inkişafa malik olan yeni 

formasıdır. Ekoturizm ətraf mühitin mühafizəsi və yerli əhalinin rifah halını yaxşılaşdırmaq, onun 

tələblərini qarşılamaq üçün potensiala malik olan davamlı bir turizm növüdür. Ekoturizm - 

məqsədyönlü şəkildə təbii ərazilərə ətraf mühitin və yerli təbiətin vəziyyəti ilə daha da dərindən 

maraqlanmaq, bütün bunların daha da dərindən öyrənilməsi və dərk edilməsi məqsədilə edilən 

səyahətdir. Belə səyahətlər zamanə ekosistemin bütövlüyü qorunmalıdır. Bununla yanaşı 

ekosistemin qorunması yerli əhaliyə sərf edəcək şəkildə həyata keçirilməlidir. Ekoturim turizmin 

elə növüdür ki, orada turizmin digər növləri ilə müqayisədə insanlar tərəfindən daha az korlanmış 

təbii ərazilərdə həyata keçirilir, ekoturizm ətraf aləmin dağıdılmasına və onun keyfiyyətinin aşağı 

düşməsinə səbəb olmur və müvafiq etibarla və bacarıqla həyata keçirilməlidir. 

XX əsrin 80-ci illərində səyahət edənlərin məqsədləri daha aydın və qabarıq nəzərə çarpmağa 

başladı. Hay-küylü şəhərlərdən ənənəvi kənd yerlərinə, isti və günəşli yerlərdən sərin meşəliklərə 

istiqamətlənən turistlərin sayı sürətlə artdı. Bu isə ekoloji turizmin inkişafına səbəb oldu. Ekoturizm 

təbiət turizminin mühüm tərkib hissəsidir, turizmin konkret forması olmaqla onun ətraf mühitə təsiri 

də müxtəlif formada təzahür edə bilər. Ekoturizm, ilk növbədə bütün dünyada milli və təbiət 

parkları, qoruqlar və digər mühafizə olunan təbii ərazilər kimi tanınan yaxşı saxlanılmış təbii 

ərazilərə səyahətlər və səfərlərdir. Ekoturizm ətraf mühitə mənfi təsirin zəif olması ilə fərqlənir. 

Ona görə də onu “yumşaq turizm" adlandırırlar. Ekoturizm əhali üçün müəyyən gəlir gətirir və 

sosial-iqtisadi inkişafa təsir edir. Ekoturizm səyahətçilər üçün istirahət, əyləncə və ekoloji təhsilin 

vəhdəti olan turizmdir. Ekoturizm - nisbətən toxunulmamış təbiətə ekosistemin bütövlüyünü 

pozmadan, həmin ərazinin təbii və mədəni-etnik xüsusiyyətləri haqda təəssürat əldə etmək 

məqsədilə səyahətdir ki, bu da təbiətin mühafizəsi yerli əhali üçün əlverişli olduqda iqtisadi şərait 

yaradır.  

Respublikamızda ekoturizm. Azərbaycan təbii ekoturizm sahəsində real potensial imkanlara 

malikdir. Çox maraqlı və zəngin ölkə kimi onun ərazisinin yarıdan çoxunu qum landşaftları 

(yarımsəhralar, dağətəyi və dağlıq çöllər) əhatə edir. Təbii və coğrafi şəraitin unikallığı burada flora 

və faunanın növ müxtəlifliyinin rəngarəngliyinə şərait yaratmışdır. Yer üzündə mövcud olan 11 

iqlim tipinin 9-u Azərbaycanda təsadüf edilir. Bu amil ölkəmizdə zəngin biomüxtəlifliyin 

formalaşmasında mühüm rol oynayır. Azərbaycanda təxminən 4500 ali bitki növü yayılmışdır ki, bu 

da Qafqazın zəngin bitki aləminin növ tərkibinin 64 %-ni təşkil edir. [ 1. Səh 8] 

Kəlbəcər –Laçın və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarının uzunmüddət işğal altında qalması 

ərazinin yararsız hala düşməsinə, eynilə burada turizmin inkişafına mənfi təsirini göstərmişdir. 

Mənfur düşmən zorakılıqla zəbt etdikləri torpaqlarımızda iqtisadiyyatlarının inkişafı üçün müxtəlif 

siyasətlər yerinə yetirmiş, ərazinin təbii sərvətlərindən sərhədsiz və kobud şəkildə istifadə etmişdir. 

Bunun nəticəsində həmin bölgədə ekosistemə ciddi zərbə dəymişdir.  

Lakin Cənab Prezidentimiz İlham Heydər oğlu Əliyevin uğurlu siyasəti ilə 44 günlük 

müharibə şəraitində itirilmiş doğma torpaqlarımız geri alınmışdır. Gələcək zamanlarda sözügedən 

torpaqlarda müxtəlif bərpa işləri aparılması düşünülür. Bununla bağlı, Ali Baş Komandan müxtəlif 

sərəncamlar imzalamışdır. Ərazinin məhv olmuş ekologiyası, tarixi və təbii abidələrinin bərpası 

işlərinə sürətlə başlanılmışdır. Eyni zamanda işğaldan azad edilmiş torpaqlarda potensial turizmin 

inkişafına səy göstəriləcəkdir.  

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu. Rayonun sahəsi 7,33 min kv. km-dir. Yuxarı Qarabağ 

iqtisadi rayonunun tərkibinə Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Xocalı, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli rayonları və 

Xankəndi şəhəri daxildir . Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu Bakı-Şuşa turizm marşrutu üzərində 

yerləşir. Turizm ixtisaslaşması – sağlamlıq və müalicə, dərketmə istiqamətində olmuşdur. Yuxarı 
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Qarabağ bölgəsi tarixi-mədəni abidələrlə zəngindir. Bölgədə dünya əhəmiyyətli memarlıq və 

arxeoloji abidələr vardır. Dünya əhəmiyyətli memarlıq abidələrinə Ağdam rayonunun Xaçın Türbəli 

kəndində türbə (XIX əsr), Cəbrayıl rayonunda 11 tağlı (Xl-XH əsrlər) və 15 tağlı (XIII əsr) 

Xudafərin körpüləri; dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidələrə Füzuli rayonunda Azıx, Tağlar 

mağaraları (paleolit dövrü) abidələri aiddir.[ 2. Səh 347] 

Bölgədə dünya əhəmiyyətli abidələrin yerləşdiyi Şuşa şəhərinin turizm perpektivi çoxdur. 

İşğaldan sonra bu əraziyə gələnlərin sayı kəskin azalmışdır. Hətta, turizm məqsədilə heş kəs 

getməmiş, digər məqsədlərlə gedənlərin sayı isə 530 nəfərə yaxındır. Şuşa mühüm turizm 

mərkəzidir. Şəhərin coğrafi mövqeyinin xüsusiyyəti, təbiətinin gözəlliyi və tarixi abidələrinin 

zənginliyiinsanların diqqətini hər daim çəkmişdir. Şuşada qədim qala divarları, Qarabağ xanlarının 

iqamətkahları, X.Natəvanın ev muzeyi, M.P.Vaqifin məqbərəsi, Daşaltı dərəsi turistləri cəlb edən 

obyektlər olmuşdur. Uzun illər Şuşa sanatoriya dağ kurort birliyi, Şəfa turizm kompleksi, 9 

mərtəbəli Qarabağ mehmanxanası turistlərin ixtiyarında olmuşdur. Erməni işğalı nəticəsində bu 

obyektlərin böyük əksəriyyəti dağıdılmışdır.  

Yuxarı Qarabağ Azərbaycanın ən zəngin turizm potensialına malik bölgəsidir. Ərazinin işğal 

altında olması burada olan imkanlardan istifadəni mümkünsüz etmişdir. Yuxarı Qarabağ iqtisadi 

rayonunda işğal olunmıış ərazilər azad edildikdən sonra həmin ərazilərin bütövlükdə sosial-iqtisadi 

inkişafı məqsədilə, o cümlədən turizmlə bağlı xüsusi layihələr həyata keçiriləcəkdir. 

 

Rayonun/şəhərin 

adı 

Sahəsi. 

Min kv.km 

Əhalisi 

min.nəfər 

(2015) 

İşğal edildiyi tarix Dağıdılmış 

tarixi abidə 

sayı 

Xankəndi 0,01 55,5 1991-ci il, 26 dekabr 103 

Ağdam 1,15 191,7 1993-cü il, 23 iyul 27 

Xocavənd 1.46 42,9 1992-cü il, 2 oktyabr 15 

Xocalı 1,00 27,5 1992-cü il, 26 fevral - 

Susa 0,31 32.1 1992-ci il, 8 may 17 

Cəbrayıl 1.05 76.6 1993-cü il, 23 avqust - 

Füzuli 1,39 125,4 1993-cü il, 23 avqust 15 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Kəlbəcər-Laçın turizm bölgəsi. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi-coğrafi rayonunun tərkibinə Kəlbəcər, 

Laçın, Qubadlı, Zəngilan rayonları daxildir. Rayon Ermənistan və İranla həmsərhəddir. İqtisadi 

rayon ərazisində İstisu, Minkənd, Tutqunçay kimi mineral bulaqlar, iqlim-balneoloji şərait, dağ 

meşələri kurort-rekreasiya məqsədləri üçün istifadə edilə bilər. Rayonun təbii şəraitinin başlıca 

xüsusiyyəti onun rəngarəngliyidir. Ərazisində dağ silsilələri və yaylalar üstünlük təşkil etsə də, 

dərin dərələr, dağarası çökəkliklər, düzənliklər bir-birini əvəz edir. Rayon erməni işğalçıları 

tərəfindən 1992-1993-cü illərdə işğal olunmuşdur. İşğalçılar təkcə insanlara deyil, həm də təbiətə-

flora və faunaya qarşı soyqırım həyata keçirmişdir. 

Kəlbəcər-Laçın bölgəsi tarixi-mədəni abidələrlə zəngindir. Bölgədə dünya əhəmiyyətli 

memarlıq və arxeoloji abidələr vardır. Dünya əhəmiyyətli memarlıq abidələrinə Kəlbəcər 

rayonunun Vəngli kəndində Gəncəbasar monastrı (XIII əsr), Tərtər çayının sahilində Xudavəng 

monastrı (XIII-XVII əsrlər) aid edilir. Bölgədə ölkə əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidələrinə 

Kəlbəcərin Çıldıran, Qarnakar, Qocaqot, kəndlərində alban məbədləri, Qubadlı rayonununda Göy 

qala (V əsr), mağara məbədi, Dəmirçilər kəndində türbələr (XIV əsr); Laçın rayonunda Cicimli 

kəndində türbələr (XIV və XVIII əsrlər), kurqanlar (dəmir dövrü), Qoçaz kəndində mağara məbədi 

(V əsr) Zəngilan rayonununda Qız qalası (XII əsr), Məmmədbəyli kəndində səkkizguşəli türbə 

(XIV əsr) aid edilir. Kəlbəcər-Laçın bölgəsində həmçinin yerli əhəmiyyətli tarixi-mədəni abidələr 

də çoxdur. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu tamamilə erməni işğalçıları tərəfindən zəbt 

olunduğundan 1992-ci ildən sonra bölgədə turizm fəaliyyəti dondurulmuşdur və ona görə də 
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bölgənin turistləri yerləşdirmə vasitələri, nəqliyyat imkanları, turizmə aid digər xidmətlər haqqında 

məlumat verilmir. 

 

Rayonun/ 

şəhərin adı 

Sahəsi. 

Min kv.km 

Əhalisi min.nəfər 

(2015) 

İşğal edildiyi tarix Dağıdılmış tarixi 

abidə sayı 

Kəlbəcər 3,05 88,3 1993-cü il 2 aprel 87 

Laçın 1,84 74.1 1992—ci il 18 may 12 

Qubadlı 0.80 42.7 1993-cü il 31 avqust 12 

Zəngilan 0.73 27,5 1993-çü il 30 oktyabr 13 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında toxunulmaz təbiətə malik ərazilər çoxdur. 

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, ekoturizm və onun müxtəlif növləri respublikamızda hələ arzu olunan 

səviyyədə inkişaf etməmişdir. Azərbaycanın turizm bazarında ekoturizmi inkişaf etdirmək üçün 

təbii imkanların reklamı da çox zəif işıqlandırılır. Ekoloji turizm təbiətin və ənənəvi mədəniyyətin 

mühafizəsinə xidmət edir. Təbiət abidələri ilə tanışlıq turistlərin daxili aləmini zənginləşdirir və 

onları təbiəti mühafizə etməyə sövq edir. Turizmin bu seqmentinə tələbatın artması yeni, xüsusi 

mühafizə olunan təbii ərazilərin, ilk növbədə Milli və təbii parklarm yaradılmasına səbəb olur.  

Hazırda respublikada 9 Milli park, 14 dövlət təbiət qoruğu, 20 dövlət təbiət yasaqlığı, yaşı 

100-dən yuxarı 2083 ağac, 37 geoloji və paleontoloji obyekt və 15 min hektar endemik və qiymətli 

meşə növü sahələri vardır. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri Azərbaycan 

Respublikasının milli sərvətidir və xüsusi ekoloji, 368 elmi, mədəni və estetik dəyərə malikdir. 

Açar sözlər: ekosistem, ekoturizm, landşaft, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu, Kəlbəcər-Laçın 

iqtisadi rayonu. 
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SUMMARY 

 

There are various advances in the development of tourism in our country. Although the 

regions of the Greater Caucasus are mostly selected as the main tourist regions in our country, after 

the Great Patriotic War, the attention to the development of tourism in our occupied territories will 

increase. Naturally, the long-term occupation of our lands and their blind exploitation by the 

borderless enemy have led to the destruction of the landscape and ecosystem of these territories. 

However, various projects will be implemented to restore these areas as soon as possible. 

Keywords: ecosystem, ecotourism, landscape, Upper Karabakh economic region, Kalbajar-

Lachin economic region. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Есть разные достижения в развитии туризма в нашей стране.  

Хотя регионы Большого Кавказа в основном выбираются в качестве основных 

туристических регионов нашей страны, после Великой Отечественной войны внимание к 

развитию туризма на наших оккупированных территориях возрастет. Естественно, 

длительная оккупация наших земель и их слепая эксплуатация безграничным врагом 

привели к разрушению ландшафта и экосистемы этих территорий. Однако будут 

реализованы различные проекты по скорейшему восстановлению этих территорий. 

Ключевые слова: экосистема, экотуризм, ландшафт, Верхний Карабах 

экономический район, Кельбаджар-Лачинский экономический район. 
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Xatırladaq ki, Ermənistanın 30 il ərzində işğal altında saxladıqları Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, 

Qubadlı, Zəngilan rayonlarında bütün infrastruktur, o cümlədən elektrik stansiyaları, 

yarımstansiyalar, ötürücü xətlər dağıdılaraq yerlə yeksan edilib. Bu ərazilərdə enerji sistemindən 

əsər-əlamət belə yoxdur. Laçın, Kəlbəcər, Şuşa və digər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə isə erməni 

qəsbkarları bütün enerji infrastrukturunu dağıdıblar, apara bildikləri avadanlıqları daşıyıblar, apara 

bilmədiklərini isə ya partladıb, ya da yandırıblar. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun işğaldan azad etdiyi 

ərazilərdə elektroenergetika infrastrukturunun yaradılması məqsədilə dekabrın 18-də “Azərenerji” 

ASC ilə İtaliyanın "Ansaldo Energia" şirkəti arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq sahəsində təchizat 

müqaviləsi imzalanıb. Bu müqavilədə Ağdam, Füzuli, Qubadlı və Kəlbəcərdə 4 ədəd 110 

kilovoltluq yarımstansiya tikilməsi nəzərdə tutulub. 

Ənənəvi enerji mənbələrinin tikilməsi, həmçinin, onlardan istifadə zamanı ətraf mühitə 

vurulan külli miqdarda ziyan hazırda bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da alternativ enerji 

növlərindən istifadə zərurətini yaradır [2]. Məlum olduğu kimi, dünyanın əksər inkişaf etmiş 

ölkələrində, həmçinin ölkəmizdə günəş və külək enerjisi, hidroenerji, termal sular və biokütlə 

enerjisi kimi bərpa olunan mənbələrdən istifadə edilir [1]. 

Yer səthinə düşən Günəş enerjisinin miqdarı bütün neft, təbii qaz, daş kömür və digər yanacaq 

ehtiyatlarından çoxdur. Onun 0,0125%-nın istifadə olunması ilə bugünkü dünya energetikasının 

bütün ehtiyaclarını təmin etmək olardı. Hazırda dünyanın 70-ə yaхın dövlətində (ABŞ-da 600 MVt, 

Fransada 100 MVt, İsraildə 100 MVt, Türkiyədə 50 MVt və b.) günəş elektrik stansiyaları fəaliyyət 

göstərir [4].  

Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IRENA) dərc etdirdiyi hesabatda Azərbaycan üzrə üfüqi 

səthə düşən günəş radiasiyası göstəricisinin 1566 kilovat-saat/m2 olduğu qeyd edilmişdir [5]. 

IRENA-nın təsnifatına görə bu, “əlverişli” və “yüksək dərəcədə əlverişli” enerji potensialı 

siniflərinə aiddir. Azərbaycan Respublikasında günəş enerjisinin iqtisadi potensialı 20 000 meqavat 

həcmində qiymətləndirilir. 

Hesablamalara görə Günəş energetik qurğularının 50-ci enliklərdən cənuba doğru yerləşən 

regionlarda istifadəsi olduqca əlverişlidir. Həmçinin Azərbaycanda ildə 300 günəşli və 270 küləkli 

günün olmasını nəzərə alsaq demək olar ki, bu regionda Günəş energetikasının inkişafı daha 

perspektivlidir [4]. 

Ölkəmizdə günəş enerjisindən istifadə qədim tarixə malikdir. Belə ki, 1983-1984-cü illərdə 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Azon zavodunun Kristal Sexinin bazasında 

monokristal silisium lövhələr üzərində fotoelektrik çeviricilərinin günəş elementləri istehsal 

olunmuşdur [1]. 

Yer səthinə düşən günəş radiasiyasının miqdarına görə Qarabağın cənub düzənlik hissəsi – 

Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonları Naxçıvan MR ərazisindən sonra ikinci yerdədir. Burada bir 

kvadrat metr üfüqi səthə düşən günəş radiasiyası ildə 1600-1700 kVt·st təşkil edir. Bu ərazilərin 

ümumi günəş enerjisi potensialı 3000-4000 meqavattdır [2]. Torpaqlarımız düşmən işğalından tam 

azad edildikdən sonra, ölçü müşahidə stansiyalarının quraşdırılması yolu ilə daha dəqiq günəş 

enerjisi potensialının hesablanmasının həyata keçirilməsi mümkündür. 

Günəş enerjisini elektrik enerjisinə çevirmək üçün müxtəlif növ kollektorlardan istifadə 

olunur. Yüksək temperatur yaradan kollektorlarda günəş işığını əks etdirən, toplayan və günəşin 

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

maye üçün nəzərdə tutulan istilik dəyişmə sistemi də daxildir. Səmərəliliyinə görə günəş 

https://az.wikipedia.org/wiki/AB%C5%9E
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kollektorlarından istifadə mərkəzləşdirilmiş enerji sistemlərindən uzaq olan ərazilərdə özünü 

doğruldur. 

Fotoelementlərdən minlərlə kvadrat metr sahə əhatə edən müxtəlif gücdə elektrik stansiyaları 

qurmaq mümkündür [3]. Günəş enerjisinin günəşin sutkalıq və mövsümi dövriyyəsindən asılı 

olmaması üçün alınan elektrik enerjisini elektrik akkumulyatorları ilə və ya metalhidrid 

akkumulyatorlarında hidrogen şəklində toplamaq mümkündür. 

Günəş panelindən maksimun elektrik enerjisi almaq üçün günəşli hava daha yaxşıdır. Amma 

bu o demək deyil ki, buludlu, yağışlı havada enerji istehsal edilməyəcək. Günəş panelləri ən buludlu 

havada belə 50 faiz güclə işləyir [3]. 

Bütün bu çatışmazlıq və problemlərə baxmayaraq günəş enerjisindən istifadənin geniş tətbiqi 

işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə enerjidən qənaətlə və səmərəli istifadə olunmasına, yanacaq 

resurslarının ixracının artmasına, ətraf mühitə atılan zərərli maddələrin azalmasına və yeni iş 

yerlərinin açılmasına şərait yaradacaqdır. Həmçinin, günəş qurğuları işləyən zaman parnik effekti 

yaranmır, havanın çirklənməsi baş vermir, istilik aşağı atmosfer qatlarına yayılmır. 

Hal hazırda Günəş enerjisinin fotoelektrik çevrilmələri dünyada bərpa olunan enerji 

mənbələrinin ən tez inkişaf edən istiqamətlərindən biri olmaqla bərabər həm də, elektrik enerjisinin 

maya dəyərinin azalmasına imkan verəcəkdir. 

Günəş enerji stansiyalarının effektivliyi ölkənin təbii iqlim şəraitindən və coğrafi 

mövqeyindən çox asılıdır . Qeyd etdiyim kimi işğaldan azad olunmuş regionlarımızda təbii iqlim 

şəraiti və coğrafi mövqelər günəş enerji stansiyalarının yaradılmasına tam imkan verir.  

Açar sözlər: yarımstansiya, alternativ energetika, radiasiya, monokristal silisium, kollektor, 

fotoelektrik çeviriciləri, günəş elementləri, parabolik güzgülər, fotoelementlər, metalhidrid 

akkumulyatorları 
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РЕЗЮМЕ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГИИ НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

В представленном материале рассмотрены экологические преимущества использования 

потенциала солнечной энергии в освобожденных регионах. Известно, что использование 

солнечной энергии имеет большое преимущество, так как является средством 

предотвращения образования отходов и загрязнения окружающей среды. 

В исследовании обосновываются эти преимущества и проводится сравнительный 

анализ. Обоснована возможность установки солнечных электростанций в освобожденных 

регионах, изучена эффективность и подтверждены положительные результаты. 

Ключевые слова: подстанция, альтернативная энергия, излучение, 

монокристаллический кремний, коллектор, фотоэлектрические преобразователи, солнечные 

элементы, параболические зеркала, фотоэлементы, металлогидридные батареи 
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SUMMARY 

 

ENVIRONMENTAL BENEFITS OF USING SOLAR ENERGY POTENTIAL IN THE 

LIBERATED AREAS 

 

The presented material considers the ecological benefits of using the potential of solar energy 

in the liberated regions. It is known that the use of solar energy has the great advantage of being a 

means of preventing waste and creating environmental pollution. 

In the study, these advantages are substantiated and a comparative analysis is considered. The 

possibility of establishing solar power plants in the liberated regions was substantiated, the 

efficiency was studied and positive results were confirmed. 

Key words: substation, alternative energy, radiation, single crystal silicon, collector, 

photoelectric converters, solar cells, parabolic mirrors, photocells, metal hydride batteries 
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XÜLASƏ 

 

Təqdim olunan məqalədə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşan əhalinin iri və 

xırdabuynuzlu heyvanlarla təmin olunması, arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması, rayonlara görə 

ixtisaslaşmanın yenidən dəqiqləşdirilməsi aqrar sahənin inkişafı baxımından atılacaq addımlardan 

danışılır. Həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı, ilk növbədə, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin, 

məşğulluğun təminatına töhfə verəcək, yeni investisiyaların cəlb edilməsinə və su ehtiyatlarının 

istifadəsinə imkan yaradacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi inkişaf agentliklərinin, 

müxtəlif rayonlarda əldə edilmiş intensiv bağçılıq təcrübəsinin ərazidə geniş tətbiqi, münaqişə 

zonasına yaxın olan ərazilər üzrə risk cədvəlinin (xəritəsinin) hazırlanması, aqrar sığortanın tətbiq 

edilməsi, Xüsusi İnkişaf Fondunun yaradılması (kənd təsərrüfatı sektoru da daxil olmaqla), ərazilərə 

investisiyanın cəlb edilməsi üçün tədbirlər planın hazırlanması, beynəlxalq donorlar tərəfindən 

ərazilərdə həyata keçiriləcək layihələrin dövlət strategiyalarına uyğunlaşdırılmasıdır. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatının inkişafı, işğaldan azad olunmuş ərazilər, torpaqların 

deqradasiyası. 

 

Kənd təsərrüfatı Azərbaycan iqtisadiyyatının tarixən ən mühüm sahələrindən biri olmuş, 

ölkənin ümumi inkişafında, əhalinin sosial - rifah halının yaxşılaşmasında, yeni iş yerlərinin 

yaradılmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik 

etdiyi 1970-80- ci illərdə ölkənin kənd təsərrüfatı daha sürətlə inkişaf etmiş, Azərbaycan keçmiş 

sovet ittifaqının ən çox kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən regionlarından birinə çevrilmişdir. 

Ümummilli Liderin yüksək təşkilatçılığı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər bu sahədə uzun illər 

hökm sürən durğunluğu, geriliyi aradan qaldırıb, bir inqilabi sıçrayışı təmin etməklə bərabər, həm 

də kənd təsərrüfatı məhsullarının sənaye istehsalı imkanlarını artırmış, yeni emal müəssisələrinin, 

fabrik və zavodların fəaliyyətinə təkan vermişdir. Pambıq, taxıl, üzüm, barama, çay yarpağı, 

heyvandarlıq məhsulları tədarükü və istehsalı sahəsində əldə olunan rekord göstəricilər görülən 

əsaslı işlərin - ilk növbədə bacarıqlı, savadlı kadrların yetişdirilməsinin, təsərrüfatlara yeni 

texnologiyanın tətbiqinin, çox ciddi meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsinin, qabaqcıl 

təcrübənin öyrənilib yayılmasının, tapşırılan işə məhsuliyyətin artırılmasının və nəzarətin 

gücləndirilməsinin nəticəsi idi. Keçmiş ittifaq səviyyəsində bir çox qərar və proqramların qəbul 

etdirilməsi, layihələrin hazırlanıb həyata keçirilməsi həm respublika iqtisadiyyatının sürətli 

inkişafını təmin edir, insanların maddi vəziyyətini yaxşılaşdırır, həm də Azərbaycanı tanıdır, 

şöhrətləndirirdi. Respublikada sağlam mənəvi mühit yaradılır, milli ruh yüksəlir, bəşəri dəyərlər 

təbliq edilir, vətəndaşların vətən, xalq təəssübkeşliyi yeni uğurlara zəmin yaradırdı. Kənd təsərrüfatı 

sahəsində əldə olunan nəticələr, istifadəyə verilən pambıq, üzüm emalı zavodları, toxuculuq 

fabrikləri, müasir heyvandarlıq kompleksləri, su anbarları, kollektor - drenaj şəbəkələri, insanlara 

göstərilən qayğı - diqqət, yaradılan işgüzar şərait rəhbərin gərgin zəhməti, uzaqgörənliyi, sabaha 

inamı, torpağa, xalqa məhəbbəti sayəsində meydana gəlmişdi və yeni uğurlara yol açırdı.  

Çox təəssüflər olsun ki, illərlə ağır zəhmət, küllü miqdarda maliyyə vəsaiti hesabına 

yaradılan, inkişaf etdirilən kənd təsərrüfatı 1990 - cı illərin əvvəllərində az bir müddətdə daxildə 

olan bədxahlar tərəfindən AXC hakimiyyəti dövründə acınacaqlı vəziyyətə salındı. Kolxozların 

maddi - texniki bazası, emal zavodları, cins heyvandarlıq kompleksləri, maşın- traktor parkları, 

təcrübə- sınaq məntəqələri dağıdıldı, oğurlandı, ucuz qiymətə satıldı. Çox sayda mal- qara tələf 

edildi, texniki avadanlıqlar, maşın- traktorlar sıradan çıxarıldı. Kənd təsərrüfatı sahələrinə ikinci 
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ağır, dağıdıcı zərbə erməni təcavüzkarları tərıfindən vurulmuşdur. Belə ki, bərəkətli torpaqlarımızın 

20 faizi azqın düşmən tərəfindən işqal olunmuş və həmin ərazilərdə mövcud olan yüzlərlə kənd 

təsərrüfatı xarakterli obyektlər dağıdılmış, məhv edilmişdir. Yüz minlərlə mal- qara, işlək maşın - 

mexanizmlər, çoxsaylı emal müəssisələri, zavodlar düşmən əlinə keçmişdir. 7 relikt göl və su anbarı 

ciddi antropogen təsirlərə məruz qalmış, su tutumu 500 milyon kubmetr Sərsəng su anbarı 

baxımsızlıqdan sıradan çıxmaq üzrədir və bu göllərdən, su anbarlarından uzun müddət istifadə edilə 

bilməməsi ölkənin kənd təsərrüfatını xeyli geri salmışdır. 

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində min hektarlarla əkinə yararlı torpaq sahələri yararsız hala 

düşmüşdür. Ərazilərdə qəstən törədilmiş yanğınlar nəticəsində torpağın üst, münbit qatı və canlı 

aləm məhv edilmişdir. Torpaqların uzun müddət əkilməməsi , becərilməsi onun korlanmasına səbəb 

olmuşdur ki, bu da gələcəkdə həmin torpaqlardan yüksək məhsul əldə etməyə zəmanət vermir. İşqal 

nəticəsində hidrotexniki qurğuların, kollektor- drenaj şəbəkələrinin, kanalların, su hövzələrinin 

dağıdılması küllü miqdarda vəsaitlə ölçülür və əgər torpaqlarımız işqal altında olmasaydı bu gün 

aqrar sahə daha sürətlə inkişaf etdirilər və iqtisadiyyatımızın ən qabaqcıl sahəsinə çevrilə bilərdi. 

Əlbəttə ki, işğal altında olan kənd təsərrüfatına yararlı 600 min hektara yaxın torpaq sahəsinin, 

231,056 əkin, 352 min hektara yaxın örüş - otlaq və biçənək sahəsinin illər boyu istifadə 

edilməməsi əkilib- becərilməməsi, korlanması qəbuledilməzdir və inkar olunmazdır ki, həmin 

sahələrdən min tonlarla taxıl, pambıq, kartof, üzüm, tütün, tərəvəz götürmək mümkün idi. 

Təəssüflər olsun ki, erməni təcavüzkarlarının işğalı nəticəsində əhalimiz öz torpaqlarını əkib 

becərməkdən məhrum olmuş və bu dövrlərdə yüz min tonlarla kənd təsərrüfatı məhsulu itirilmişdir. 

Yüz minlərlə insan öz məşğuliyyətindən, əkib – becərməkdən, məhsul istehsal etməkdən, torpaqları 

saflaşdırmaqdan, maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdan iş yerindən uzaq düşmüşdür. Torpaqların 

deqradasiyaya uğraması və milli genetik resursların, məhsul və ərzaq anbarlarının məhv edilməsi, 

kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqları parklarının sıradan çıxarılması, toxum istehsalı və 

təchizat sisteminin aradan qalxması, kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin itirilməsi və ya aqrar 

fəaliyyətdən məcburən uzaqlaşdırılması və digər hallar sözsüz ki, respublikanın kənd təsərrüfatına 

ciddi mənfi təsir göstərmişdir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, işğal kənd təsərrüfatına 20 

milyard manata yaxın ziyan vurmuş, aqrar sahənin inkişafını xeyli dərəcədə ləngitmişdir. Ancaq 

bütün bunlara baxmayaraq, 2003-cü ildən 2020-ci ilə kimi Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə, kənd 

təsərrüfatı isə 2 dəfə artmışdır. 2019-cu ildə əvvəlki ilə müqayisədə 7,2 faiz artım əldə edilmişdir ki, 

bu da aqrar sahədə ildən - ilə inkişafın göstəricisidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyevin aqrar sektorun inkişafı ilə əlaqədar həyata keçirdiyi çox mühüm tədbirlər, qəbul 

olunmuş qanunlar, tərtib edilmiş proqramlar, layihələr, yol xəritələri, imzalanmış fərman və 

sərəncamlar ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafına öz töhfələrini vermişdir. Barama istehsalı 25, 

pambıq 26, yumurta 9, günəbaxan 43, kartof 12, tərəvəz 12, bostan məhsulları 11, meyvə və 

giləmeyvə 9, yaşıl çay yarpağı 7, üzüm 20 faiz artmışdır. 

Dövlət başçısı tırıfindən “Aqrar sahədə idarə etmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə 

tədbirlər haqqında” və “Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında” keçən il 

imzalanmış fərmanlar kənd təsərrüfatının inkişafına qayğı və diqqəti əks etdirməklə yeni uğurların 

qazanılmasına imkan yaradır. Dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə arxalanaraq rəqabət qabiliyyətli kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsal etmək və emal sektorunu formalaşdırmaq, islahatları sürətləndirmək, 

qabaqcıl təcrübəni öyrənib tətbiq etmək, idarəetməni təkmilləşdirmək, vəzifələrin aktuallığını 

qiymətləndirmək məhsuliyyəti yüksəltmək, sahibkarlığın inkişafına dəstək vermək, qarşılıqlı 

əməkdaşlığı möhkəmləndirmək qarşıda duran başlıca vəzifədir. 2020 - ci il xalqımız üçün çətin, 

məsuliyyətli, həm də şərəfli, uğurlu bir ildir. Azərbaycan xalqı bu il mənfur düşmənə,erməni 

təcavüzkarlarına qarşı mübarizə aparır. Ancaq buna baxmayaraq sahibkarlar, torpaq sahibləri 

xəstəliklə mübarizə tədbirlərinə əməl etməklə bərabər öz işlərini də davam etdirmişlər. Taxıl 

yığımında və tədarükündə elə ciddi bir gerilik olmamışdır. Məhsul vaxtında toplanmışdır. Demək 

olar ki, nəzərdə tutulan nəticə əldə edilmişdir. Heyvandarlıq məhsulları istehsalı da 

qənaətləndiricidir. Pambıqçılar pandemiyanın və müharibənin törətdiyi çətinliklərə baxmayaraq bol 

məhsul yetişdirmişlər və bu gün pambıq yığımı müvəffəqiyyətlə davam edir. 
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Kənd təsərrüfatının digər sahələrində də elə bir ciddi çətinliklər, gerilik müşahidə olunmur. 

İnsanlar əkib becərdikləri məhsulu raket yağışı, top, güllə atəşi altında yığıb tədarük etməkdən 

çəkinmirlər. Onlar dövlətimizin başçısına, Ali Baş Komandanımıza böyük ümid və inam bəsləyir, 

torpaqlarımızın azqın düşməndən tez bir zamanda tam azad olunacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. 

Dağılan təsərrüfatlar, viran edilən evlər, dağıntılar, çətinliklər, şanlı ordumuzun zəfər yürüşü 

müqabilində onların gözündə heçdir. Xalqımız torpaqlarımızın azadlığı uğrunda hər bir çətinliyə 

dözməyə qatlaşmağa hazırdır. Bu ölkə rəhbərinə ünvanlanan müraciətlərdə, səsləndirilən fikirlərdə, 

söhbətlərdə özünü aydın göstərir. Xalq Ali Baş Komandanla, şanlı ordumuzla birdir və bu birliyin, 

həmrəyliyin, müstəqilliyin, qələbənin yolunda hər bir kəs nəinki evindən - eşiyindən canından 

keçməyə belə hazır olduğunu nümayiş etdirir. Əlbəttə ki, vətənə, torpağa sədaqət, məhəbbət ifadəsi 

olan bu birlik, səfərbərlik qələbəmizi daha da yaxınlaşdırır və düşmənə ağır, sarsıdıcı zərbələr 

endirən müzəffər ordumuzun, igid əsgər və zabitlərimizin sücaəti sayəsində işqal altında olan bütün 

ərazilərimizin sözsüz ki, erməni təcavüzkarlarından azad ediləcəyini reallaşdırır. Qələbə 

Azərbaycan iqtisadiyyatının, onun önəmli olan sahəsi kənd təsərrüfatının inkişafına da böyük təkan 

verəcək və işqaldan azad olunan torpaqlarımız insanların əliylə bol- bəhrəli taxıl, pambıq, üzüm 

sahələrinə çevriləcək, xarabazarlığa çevrilən şəhər və kəndlərimiz, ata- baba yurdları abadlaşacaq, 

üzə güləcəkdir. Hünər, zəhmət, ədalət, halallıq Azərbaycanı daha yüksək zirvələrə ucaldacaq, 

dövlətimiz öz rəhbərinin - cənab İlham Əliyevin siyasəti, əməli, torpağa, xalqa məhəbbəti, sədaqəti 

ilə daha da yüksələcək, şöhrətlənəcək və tarixə yeni-yeni qələbə səhifələri yazacaqdır. 
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SUMMARY 

 

The article discusses the steps to be taken in terms of providing the population living in the 

liberated territories with large and small horned animals, the establishment of beekeeping farms, the 

redefinition of specialization by region in terms of agricultural development. The development of 

agriculture in these areas will, first of all, contribute to the country's food security, employment, 

attract new investment and use water resources. Extensive application of special development 

agencies in the liberated territories, intensive horticulture experience gained in different regions, 

preparation of risk tables (maps) for areas close to the conflict zone, application of agricultural 

insurance, establishment of the Special Development Fund (including the agricultural sector), The 

plan is to develop an action plan to attract investment to the territories, to adapt the projects to be 

implemented in the territories by international donors to the state strategies. 

Key words: agricultural development, liberated territories, land degradation. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения 

населения, проживающего на освобожденных территориях, крупными и мелкими рогатыми 

животными, создания пчеловодческих хозяйств, пересмотра специализации по регионам и 

развития агропромышленного комплекса. Развитие сельского хозяйства в этих областях 

будет, прежде всего, способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны, 

занятости, привлечению новых инвестиций и использованию водных ресурсов. Широкое 

применение специальных агентств развития на освобожденных территориях, интенсивный 

опыт садоводства, накопленный в различных регионах, подготовка таблиц (карт) рисков для 

территорий, близких к зоне конфликта, применение агрострахования, создание 

Специального фонда развития (включая сельскохозяйственный сектор). Планируется 

разработать план мероприятий по привлечению инвестиций на территории, адаптировать 

проекты, которые будут реализованы на территориях международными донорами, к 

государственным стратегиям. 

Ключевые слова: развитие сельского хозяйства, освобожденные территории, 

деградация земель. 
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ SİTRUS 

MEYVƏLƏRİNİN İNKİŞAFI. 
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                                                       Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

cavad_cavadov_2018@list.ru 

 

Ərzaq proqramının həllində Azərbaycanın töhəsini artırmaqdan ötrü onun kənd təsərrüfatını 

kompleks şəraitində intensiv yolla inkişaf etdirmək tələb olunur.Ona görə də respublikamızda kənd 

təsərrüfatı istehsalı üzrə bütövlükdə. o cümlədən meyvəçilikdə və onun tərkib hissəsi olan sitrus 

meyvəçilik sahələrində əmək məhsuldarlığının mövcud səviyyəsinin ehtiyat mənbələrinin aşkara 

çıxarılması və həmin mənbələrindən səmərəli istifadə edilməsi yollarının göstərilməsi böyük 

iqtisadi və sosial əhəmiyyət kəsb edir. 

Sitrus meyvələri sədovkimilər fəsiləsinə,narınc və ya qızılmeyvəlilər yarımfəsiləsinə aiddir. 

Böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyətinə malik sitrus meyvələri zəngin kimyəvi tərkibi,yüksək 

qidalılığı,diyetik və aromatik xüsusiyyətinə görə çox qiymətlidir. Vitaminlərlə zənginliyi,efir 

yağlarına malik olması,saxlanma və emal zamanı tərkibin nisbətən sabit saxlanması bu meyvələrin 

əhəmiyyətini daha da artırır. 

Portağal şirəsi çoxlu həcmdə C vitamininə malik olmasına görə soyuqlama və avitaminoz 

xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi üçün ilin soyuq vaxtlarında sadəcə əvəzolunmazdır. O, 

tonusu qaldırır, yorğunluğu aradan götürür və qan damarlarını möhkəmləndirir, bakteriyaları 

öldürür, immuniteti yüksəldir, orqanizmdən xolesterinin çıxmasına kömək edir, bağırsaqların işini 

normallaşdırır, uşaqlarda anadangəlmə qüsurların yaranması riskini azaldır, bir çox xərçəng 

formalarından müdafiə edir. Həkimlər ateroskleroz və hipertoniya zamanı, həmçinin qaraciyər 

xəstəlikləri zamanı portağal şirəsi içməyi məsləhət görür. 

Şirədə kifayət qədər C vitamini, biotin və başqa xeyirli maddələr var. 

Xeyirli xassələri: damarları möhkəmləndirir, immuniteti artırır, beyinin işini fəallaşdırır, 

hüceyrələrin mübadiləsini stimullaşdırır, piyləri əridir. 

Nəyə kömək edir: soyuqdəymənin profilaktikası, piylənmə, yorulma, stres, diqqətin azalması. 

Məhdudiyyətlər: mədə yarası və qastrit. 

Aparılan tədqiqatlar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, respublikamızın cəmi torpaq fondunun 

60%-dən çoxu subtropik,o cümlədən sitrus meyvələrinin əkilib-becərilməsi üçün yararlıdır.Həmin 

sahənin yalnız 10%-dən bu məqsəd üçün istifadə olunur.Qeyd etmək lazımdır ki,Azərbaycan 

özünün bioklimatik potensialına və çoxnövlülüyünə görə dünyanın ən zəngin regionu hesab 

edilir.Belə ki keçmiş SSRİ-də mövcud olan subtropik meyvələrin 84%-dən çoxu məhz 

Azərbaycanda əkilib becərilir. Sitrus bitkilərinin meyvəsi yeyilir,ondan 

şirə,mürəbbə,kompot,cem,povidlo və s. hazırlanır. Yarpağı, çiçəyi və meyvəsinin qabıqından 

ətriyyatda, yeyinti sənayesində işlədilən efir yağı 2.0-3.5% alınır. Sitrus bitkiləri şaxtaya az 

davamlıdır. Əsas sahələri Amerika, Yaponiya,Çin,Hindistan,Pakistan,Avstraliya,Cənubi 

Amerika,Əlcəzair,Mərakeş,Aralıq dənizi ölkələridir.Sitrus bitkiləri Azərbaycanda Lənkəran-Astara 

zonasında becərilir. 

Hazırda sitrus meyvələri dünyanın tropik və subtropik ərazilərində geniş yayılmış və 40-dək 

növü-feyxoa,naringi,portağal,limon məlumdur.Limon qələvi elementlərlə olduqca zəngindir. 

Bundan başqa onun tərkibində 8% qədər üzvi turşular, 3% qədər şəkərlər, azotlu maddələr, mineral 

maddələr (kalium, mis),A,C vitaminləri,fitosidlər və s. limonun qabığı və yarpaqlannda efir yağları 

mövcuddur.Limon meyvələri yüksək qidalılıq, diyetik və müalicəvi əhəmiyyətə malikdir.Limon 

meyvələri tibbdə çox qədimdən istifadə edilmişdir.Meyvələrdən sınqa,nəfəs yollarının 

xəstəliyi,mədə-bağırsaq xəstəlikləri zamanı,podaqra,əzələ revmatizmi,angina,südəmər körpələrdə 

mədə həzminin pozğunluğu və bir sıra başqa xəstəliklər zamanı geniş istifadə edilir.Meyvələrin 

qabığından alınan efir yağları ətriyyat istehsalında və təbabətdə işlənir.Efir yağı müxtəlif 

menningit,tif,qarın yatalağı xəstəlikləri törədən mikroorqanizmlərə qarşı güclü antibiotik kimi 
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istifadə edilir. Azərbaycanda iqtisadi rayonlar sırasında Lənkəran zonası limon istehsalının 98%-ni 

təşkil edir. 

Keçmiş sovetlər birliyində sitrus meyvəçiliyini daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə bir sıra 

təbii iqtisadi zonalar yaradılmışdır.Belə zonalar Azərbaycanın Lənkəran-Astara,qərbi Gürcüstannın 

Kolxida və Tacikstanın Bəxş dərəsi hesab olunurdu. 

Aparılan tədqiqatlara əsasən məlum olmuşdur ki,sitrus meyvələri rütubətli subtropik iqlim 

şəraitində daha yaxşı inkişaf edirlər.Bu baxımdan respublikamızda sitrus meyvələrinin 

yetişdirilməsi üçün vacib olan bütün təbii iqlim şəraiti mövcuddur. 

Bu il Azərbaycanımızın ən gözəl torpaq-iqlim şəraitinə malik olan Qarabağ ərzasi düşmən 

işğalından azad olunmuşdur.Qarabağ ərazisində torpaq iqlim şəraiti demək olar ki bütün torpaq 

iqlim şəraitini özündə əks etdirən bu ərazilərdə bütün sahələrdə inkişaf özünü 

doğruldacaq,meyvəçilikdə bu sahələrdən ən mühümü hesab olunur.Sitrus meyvələrin Qarabağ 

ərazində daha çox əlverilişli olması üçün bunun üzərində çox işlər aparılmalıdır.Təəssüflər olsun ki 

hal-hazırda bu ərazilər məhv olmuş vəziyyətdədir və buna da əminəm ki Azərbaycan xalqı bütün 

problemlərin həlli yolunda əllərindən gələni əsirgəməyəcək.İşğal olunmuş ərazilərdə erməni 

işğalçılarının canlı təbiətə və bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş əməlləri barədə Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Avropa Vəhşi Təbiətin və Təbii Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Bern 

Konvensiyasının Baş Katibinə,Biomüxtəliflik üzrə Konvensiyanın İcraçı katibinə,Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının katibliyinə,Təbiətin və Təbii 

Sərvətlərin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birliyin Prezidentinə rəsmi müraciətlər edilmiş,beynəlxalq 

təşkilatların diqqətinə bu istiqamətdə təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi 

çatdırılmışdır. 

Açar sözlər: sitrus, limon, portğal, torpaq, iqlim 
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SUMMARY 

 

DEVELOPMENT OF CITRUS FRUITS IN THE OCCUPIED  

TERRITORIES OF AZERBAIJAN 

 

This year, the Karabakh region, which has the best soil and climatic conditions in 

Azerbaijan, was liberated from enemy occupation.The soil and climatic conditions in the territory of 

Karabakh reflect almost all the soil and climatic conditions in these areas I am sure that 

development in all areas will be justified, it is considered the most important of these areas in fruit 

growing. Much needs to be done to make citrus fruits more affordable in Karabakh. Unfortunately, 

these areas are currently in a state of disrepair And I am sure that the people of Azerbaijan will do 

their best to solve all the problems. 

Key words: citrus, lemon, orange, soil, climate 
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РЕЗЮМЕ 

 

РАЗВИТИЕ ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ НА ОККУПИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

В этом году от вражеской оккупации был освобожден Карабахский регион, имеющий 

лучшие в Азербайджане почвенно-климатические условия. Почвенно-климатические 

условия на территории Карабаха отражают практически все почвенно-климатические 

условия в этих районах. Уверен, что развитие по всем направлениям будет оправданным, это 

считается наиболее важным из этих районов в плодоводстве. Еще многое предстоит сделать, 

чтобы цитрусовые стали в Карабахе более доступными. К сожалению, в настоящее время эти 

территории находятся в аварийном состоянии. И я уверен, что азербайджанский народ 

сделает все возможное, чтобы решить все проблемы. 

Ключевые слова: цитрусовые, лимон, апельсин. почвенно, климатические 
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