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АЗЕРБЕЈЏАН
Азербејџан
Мехди Хажили
Азербејџан службено
Азербејџанска Република је
највећа држава у региону
Закавказја.

Налази се на прелазу између
југозападне Азије и источне
Европе те се као таква сматра
евроазијском земљом.Граничи се
са Русијом на северу,Грузијом на
северозападу,Јерменијом на
западу и Ираном на југу.На истоку
Азербејџан излази на обале
Каспијског језера.Азербејџану
припада и екслава Нахичеван
која се граничи са Јерменијом на
северу и истоку,на југу и западу
са Ираном,док је на северозападу
кратка граница са Турском.
Географија Азербејџана
Азербејџан је највећа држава у
региону јужног кавказа и налази
се на прелазу између југозападне
Азије и источне Европе те се
може сматрати Евроазијском
земљом.

Девојачка Кула
Девојачка кула споменик је из 12.
века у Старом
граду,Баку,Азербејџан.Заједно са
Ширваншах палатом из 15.
века,чини групу историјских
споменика на УНЕСКО-вој листи
Светске баштине треће
категорије.

Историја
Неки научни иѕвори наводе да је
Девојачка кула типичан пример
зароастризма и преисламске
архитектуре у Ирану и
Азербејџану.
Легенде и мистерије
Постоји велики број мистерија и
легенди које окружују Девојачку
кулу.Међутим, главна мистерија
је дизајн и сврха куле.
Архитектуре
Ова кула је описана као
највеличансмвенији и
најмисмичнији споменик у
Бакуу,изграђена на темељима од
чврсте стене, и на самој обали

Азербејџанска кухинја
Азербејџанска кухинја је
кулинарска традиција у
Азербејџануи међу
азербејџанским исељеништвом.

Од једанаест климатских зона на
свијету, Азербејџан има девет.то
доприноси плодности тла, тако
да постоји много врста поврћа
које се користи према годишњим
добима и јелима.Клима помаже
разноликости хране.Свеже биље
и зачини као што су: мента,
коријандар, копар, босљак,
першун врло су популарни и
често се стављају у главна јела.
Каспијско језеро има многе
јестиве врсте риба, укључујучи
јесетре, каспијски лосос, кутум,
сардине, ципле и друге.Црни
кавијар иѕ Каспијског језера један
је од најпознатијих
Азербајџанских деликатеса, који
су тражени у многим деловима
света. Главна јела азербејџанске
кухинје су преко 30 врста супа,
укључујучи оне припремљенеод
јогурта.Једно од најпознатијих
јела је плов.Плов (врста пилава)
је рижа са шафраном, послужена
с различитим
биљем.Азебејџанска кухинја има

Рељеф
Рељефна слика Азербејџана је
веома разноврсна и на њој
доминирају два главна облика
рељефа: низије и планине.Око
40% државне територије је
планинског карактера, а просечна
надморска висина износи око 400
м.
Воде
Река Кура је најзначајнија река
Азербејџана која протиче
средњим делом Република
Азербејџан.
Клима
Клима у Азербејџану је изразито
континентална и сува,
суптуропска на
југоистоку.Просечне температуре
су 3,5 °C у јануару и 25 степени
Целзијусових у јулу.
Историја
Трагови људских насеља у
подручју Азербејџана потичу из
млађег каменог доба.Тада је
становништво веровало у горећи
извор нафте у близини
Абшерона.

мора показује спој арапског,
персијког и османског утицаја.
Бунар
Још једна важна грађевина у купи
је бунар за воду пречника 0,7 m,
дубине од 21 m; Главни приступ
је на другом спрату куле, али је
откривен још један у приземљу,
од стране археолога Абаса
Исламова, током новијих
проучавања куле.
Рестаурација
Након што је цео комплекс
проглашен за културно добро под
заштитом УНЕСКО-а, обо
подручије је 2000. године било
погођено земљотресом који је
објектима нанео штету.

више од 40 различитих рецепата
плова.Друга јела укључују многе
врсте кебаба и шашлика
(ражњица), укључујучи јанјетину,
говедину, пилетину и рибе.

