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Dövlət başçısı bildirmişdir ki, 2015-
ci ildə dünyada iqtisadi böhranın daha da
dərinləşməsinə baxmayaraq,  Azərbay-
canda bir çox məsələlər uğurla həll olun-
muşdur. Azərbaycanın beynəlxalq nü -
fu zunun artdığını vurğulayan Prezident
İlham Əliyev  ölkəmizdə ictimai-siyasi
sabitliyin qorunduğunu və bununla bağlı
tədbirlərin icra edildiyini də diqqətə çat-
dırmışdır.  Ötən il demokratik inkişaf is-

tiqamətində önəmli addımların atıldığını,
ölkəmizdə siyasi və iqtisadi islahatların
demokratik inkişafla paralel aparıldığını
vurğulayan dövlət başçısı parlament
seçkilərinin şəffaf, ədalətli keçirildiyini
və xalqın maraqlarını əks etdirdiyini
bildirmişdir.

2015-ci ildə ölkədə iqtisadi inkişafın
təmin olunduğunu söyləyən Azərbaycan
Prezidenti qeyri-neft sənayesinin 8,4
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın icrasının ikinci ilinin

yekunlarına həsr olunan konfrans 
keçirilmişdir

n Yanvarın 26-da “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının ikinci ilinin yekunlarına
həsr olunan konfrans keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev konfransda iştirak etmişdir.
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın...

faiz, kənd təsərrüfatının 6,6 faiz art-
dığını, enerji sektorunda, xüsusilə də
“Cənub” qaz dəhlizinin icrası ilə bağlı
mühüm addımların atıldığını diqqətə çat-
dırmışdır: “Biz Azərbaycanı əvəzolun-
maz nəqliyyat mərkəzinə çeviririk.  Artıq
Asiyadan Avropaya və yaxud əksinə
daşınan yüklər Azərbaycan ərazisindən
keçir”.  Ötən il bütün sosial proqramların
icra olunduğunu qeyd edən Prezident
İlham Əliyev qarşıdakı dövrdə heç bir
sosial layihənin ixtisar olunmayacağını
bildirmişdir.

Dövlət başçısı manatın məzənnəsinin
aşağı düşməsinin obyektiv səbəblərdən
irəli gəldiyini bildirmiş, 2016-cı ilin
ciddi iqtisadi islahatlar dövrü olacağını,
artıq bununla bağlı müəyyən addımların
atıldığını diqqətə çatdırmışdır.  2004-cü
ildən regionların inkişafı ilə bağlı
fəaliyyətdə olan dövlət proqramılarını
tarixi hadisə adlandıran Prezident İlham
Əliyev son 12 ildə 25 elektrik stansiyası
tikildiyini,  ölkə üzrə qazlaşdırmanın 90
faizə yaxınlaşdığını, bütün şəhərlərin
“mavi yanacaq”la təmin olunduğunu
bildirmişdir.  Hesabat dövründə  10 min
kilometrdən çox yol çəkilmiş, 3 min
məktəb, 600-ə yaxın xəstəxana, 41
olimpiya mərkəzi tikilmişdir.  Həyata
keçirilən sosial siyasət tədbirləri nəticə -
sində  maaşlar 5 dəfə, pensiyalar 7 dəfə
artmış, məcburi köçkünlər üçün 225 min
insanın yaşadığı 89 şəhərcik salınmışdır.

Prezident İlham Əliyev ölkədə son il-
lərə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı böyük
işlərin görüldüyünü demişdir. Dövlət
başçısı sosial müdafiənin yürüdülən
siyasətin əsas istiqamətlərindən biri
olduğunu, regionlarda nəzərdə tutulan

infrastruktur layihələrinin, xüsusilə də
kənd yollarının, məktəb və xəstəxana bi-
nalarının tikintisinin, içməli su layi-
hələrinin icrasının əhəmiyyətini vurğu -
lamışdır: “İçməli su layihələri bir çox
şəhərlərdə artıq icra edilib, 24 saat fasilə-
siz təmiz, beynəlxalq standartlara,
Dünya Səhiyyə Təşkilatının standart-
larına uyğun içməli su verilir. Bu layi-
hələr davam edir, davam edəcəkdir.
Bütün şəhərlərdə əhaliyə 24 saat fasilə-
siz, təmiz içməli su verilməlidir. Bununla
bərabər, çaylar boyu yerləşən kəndlərdə
təmizləyici qurğular yaradılmışdır. Ya -
rım milyon insan bax o imkanlardan is-
tifadə edir. Əvvəllər onlar çaylardan,
kanallardan su içirdilər”.

İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev
çıxış edərək  2014-2018-ci illərdə re-
gionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramının icrasının ikinci ili çərçi və -
sində görülən işlərdən və qarşıda duran
vəzifələrdən danışmışdır. 

Ş.Mustafayev  2015-ci ildə  region-
larda infrastruktur layihələrinin icrası, o
cümlədən yol-nəqliyyat, elektrik, qaz və
su təchi zatı infrastrukturunun yenilən-
məsi iş lərinin davam etdirildiyini diqqətə
çatdır mışdır: “Su təchizatının yaxşılaş -
dırılması işləri davam etdirilib, əhalisi
175 min nəfər olan 4 şəhərdə su təchizatı
layihəsi başa çatıb, regionlarda 750 kilo-
metr su, 391 kilometr kanalizasiya xətti
çəkilib, 125 minə yaxın əhalisi olan 58
yaşayış məntəqəsində modul tipli təmiz -
ləyici qurğular quraşdırılıb, əhalisi 630
min nəfərə yaxın olan 34 şəhər və ra -
yonun 241 yaşayış məntəqəsində 300
subartezian quyusu qazılıb”.

Sonra sahibkarlar çıxış edərək region-
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larda biznesin inkişafına dövlət dəstəyin -
dən danışmış, həyata keçirilən islahat-
ların bölgələrin inkişafında yeni mərhə -
lənin başlanğıcı olacağını bəyan etmiş -
lər.

Konfransın yekununda Prezident
İlham Əliyev bildirmişdir ki, 2016-cı
ildə həyata keçiriləcək  islahatlar, şəf-
faflıq, məsuliyyət, qeyri-neft sektorunun
inkişafı, ixracyönümlü məhsulların is-
tehsalı, idxaldan asılılığın azaldılması
dayanıqlı inkişafı təmin edəcəkdir.

Yerli istehsalın sürətləndirilməsi üçün
əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsinin
əhəmiyyətinə toxunan Prezident İlham
Əliyev bildirmişdir ki, dövlət qurumları
və özəl sektorlar iş yerlərinin bağlandığı
bölgələrdə bu məsələnin həllini diqqət
mərkəzində saxlamalıdırlar. Ölkə əhali -
sinin artıq 9 milyon 700 min nəfərə çat-
dığını qeyd edən dövlət başçısı bu
və ziyyətin yeni iş yerlərinin yaradılma -
sını tələb etdiyini diqqətə çatdırmışdır.

Son 12 ildə Azərbaycanda 70 mindən
çox müəssisənin yaradıldığını deyən
Prezident İlham Əliyev sahibkarları da
yeni iş yerlərinin yaradılmasında fəal ol-
mağa çağırmış, məşğulluq idarələrinə
müraciət edənlərin işlə təmini üçün
dövlət müəssisələrində yeni vakan-
siyaların açılması ilə bağlı tapşırıqlar
vermiş, özəl sektorun da bu amili nəzərə
almasının vacibliyini vurğulamışdır.
Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki,
biznes və investisiya mühitinin yaxşılaş -
dırılması ilə bağlı məsələlər diqqət
mərkəzində saxlanmalı, vergi və gömrük
orqanlarının fəaliyyəti tam şəffaf ol-
malıdır.

Daxili bazarın, yerli istehsalın qorun-
ması, inhisarçılığa yol verilməməsi ilə
bağlı fikirlərini bildirən dövlət başçısı
idxal qarşısında duran süni maneələrin
aradan qaldırılması və qiymətlərin tən -
zimlənməsi ilə bağlı tapşırıqlar ver-
mişdir.



1/2016

RƏSMİ
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın...

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Prezident İlham Əliyev investisi -
yaların təşviqi, ixracın stimullaşdırıl-
ması, geniş özəlləşdirmə proqramının
icrası, bank sektorunun fəaliyyətinin tək-
milləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin
görülməsinin vacibliyini bildirmiş, bu il
hər bir rayonda sənaye zonalarının
yaradılmasına dair tapşırıq vermişdir.

Dövlət başçısı neft gəlirlərinin azal-
masına baxmayaraq infrastruktur layi-
hələrinin həyata keçiriləcəyini diqqətə
çatdırmışdır: “İçməli su layihələri də icra
edilməlidir. Bu layihələr insanları içməli
su ilə təmin edəcək və edir, yeni iş yer-
lərinin yaradılmasına gətirib çıxaracaq.
Biz içməli su layihələrinin icrasında da
bu işləri daxili istehsalla təmin edirik.
Son illər ərzində daxili istehsala verdi -
yimiz diqqət, qoyduğumuz sərmayə,
bax, indi bu reallığı təmin edir. Əgər biz
bunu etməsəydik indi idxaldan daha da
çox asılı vəziyyətdə olacaqdıq.

Ona görə, infrastruktur layihələri icra
edilməlidir. Bəziləri hesab edir ki, neftin
qiymətinin 4 dəfə düşməsi ilə bağlı biz
xərcləri daha da ixtisar etməliyik. Təbii -
dir ki, bu, belədir. Ancaq hesab edirəm
ki, biz 2016-cı ildə infrastruktur və
biznes layihələrini icra etməklə ölkəmizə
daha da böyük di namizm verə bilərik və
biz bunu edəcəyik.

Son illər ərzində 1500-ə yaxın sub-
artezian quyusu qazılmışdır. Keçən ilin
sonunda bu məqsədlər üçün Prezidentin
ehtiyat fondundan əlavə 10 milyon
manat ayrılmışdır. Ola bilər ki, il ərzində
əlavə vəsait ayrılacaq. Subartezian quyu-
larının qazılması prosesi davam et-
dirilməlidir”.

Dövlət başçısı çıxışında ölkədə is-
tehsal edilən ərzaq və qeyri-ərzaq məh-
sullarında mövcud olan xarici
komponentlərin azaldılması, bu məh-
sulları və xammalı istehsal edən müəs-
sisələrin yaradılması istiqamətində
işlərin gö rülməsinin vacibliyi qeyd et-
mişdir. Kənd təsərrüfatının inkişafının,
torpaq fondunun dəqiq uçotunun aparıl-
masının, meliorasiya tədbirlərinin
gücləndiril məsinin, heyvandarlığın, bit -
kiçiliyin, xüsusilə də pambıqçılığın
inkişafının diqqətdə saxlanmasının
əhəmiyyətinə toxunan Prezident İlham
Əliyev zəruri qida məhsullarına olan
tələbatın ödə nilməsi, bu məhsullarda
idxaldan ası lılığın aşağı salınması ilə
bağlı fikirlərini bildirmişdir.

Qarşıda “Biz özümüzü 100 faiz
taxılla təmin etməliyik” kimi öhdəlik
müəyyənləşdirən Prezident İlham Əliyev
turizmin inkişafı, ekoloji məsələlərin
həlli, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı
mübarizə ilə bağlı tədbirlərin sürət -
ləndirilməsinin vacibliyini bildirmiş,
dövlət qurumlarının və məmurların yerli
məhsullardan imtina etmələrinin yolve -
rilməz olduğunu vurğulamışdır: “Azər-
baycanda bir nəfər də olsun toxunulmaz
adam yoxdur, hamı qanun qarşısında
cavabdehdir. Məmurlar xalqla bir yerdə
olmalıdır”.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
bundan sonra da uğurla inkişaf edəcə -
yinə əminliyini bildirmiş, müstəqillik
yolunda xalqımıza uğurlar arzulamışdır.

Rəsmi hissədən sonra konfrans işini
panel iclasları ilə davam etdirmişdir.
n
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İclası giriş sözü ilə açan “Azərsu”
ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov
bildirmişdir ki, Prezident İlham Əliyev
tərəfindən həyata keçirilən sosial-iqtisadi
siyasət nəticəsində 2015-ci ildə Azərbay-
canda  dinamik inkişaf  təmin olunmuş-
dur. Qlobal iqtisadi böhranın təsirlərinə
baxmayaraq sosial və infrastruktur layi-
hələrinin icrası davam etdirilmişdir. Ötən
il içməli su təchizatı və kanalizasiya sek-
torunda  da mühüm layihələr həyata
keçirilmiş, istehlakçılara göstərilən xid-

mətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində
ciddi addımlar atılmışdır: “Dövlət
başçısının əhalinin  24 saat  fasiləsiz və
keyfiyyətli içməli su il təmin olunması
ilə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq
2015-ci ildə  Bakı şəhəri və Abşeron
yarımadasında, eləcə də respublikanın
29 şəhər və rayon mərkəzində və
kəndlərdə layihələr icra edilmişdir.
Görülmüş tədbirlər nəticəsində ölkə üzrə
200 min nəfərin içməli su təchizatı
yaxşılaşdırılmış, 186 min nəfər ilk dəfə

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində
2015-ci ilin  yekunlarına  və 2016-cı ildə
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş

iclas keçirilmişdir

n Yanvarın  30-da “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində  2015-ci ilin  yekun-
larına  və 2016-cı ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş  iclas keçi -
rilmişdir.



mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli su ilə
təmin olunmuş,  102 min nəfərin su təc -
hizatı fasiləsiz rejimə keçirilmişdir.
Bununla da ölkə üzrə fasiləsiz rejimdə su
ilə təmin olunan əhalinin xüsusi çəkisi
64,5 faizə, Bakı şəhəri üzrə 79,2 faizə
yüksəlmişdir”.

Ötən il Cəmiyyət üçün  ən əlamətdar
hadisə möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin iştirakı ilə Ceyranbatan Ultra-
süzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Komp -
leksinin açılışı olmuşdur.  Yeni komp -
leksin istismara verilməsindən sonra
Türkan və Zirə qəsəbələrinə içməli
suyun verilməsinə başlanılmış və sakin-
lər bu mənbə hesabına  daha keyfiyyətli
su ilə təmin olunur.

2015-ci ildə Kürdəxanı qəsəbəsində
su təchizatı sistemlərinin yenidən qurul-
ması layihəsinin icrası başa çatmış,
Badamdar  və Nardaran qəsəbələrində
yeni layihələrin icrasına başlanılmışdır.
Hesabat ilində 14 km-lik Bayıl-Bibihey-
bət-Lökbatan kanalizasiya tuneli tik-
ilmiş, Lökbatan çirkab su təmizləyici
qurğular kompleksinin ərazisində yeni
nasos stansiyası quraşdırılmışdır. I Av -
ropa Oyunları ilə əlaqədar Böyükşor
gölünün, Su idman sarayının ətrafında və
digər ərazilərdə, həmçinin Mingəçevir
şəhərində su və kanalizasiya sistem-
lərinin tikintisi və yenidən qurulması
işləri həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası region-
larının sosial-iqtisadi inkişafı proq -
ramına uyğun olaraq regionlarda yeni
layihələr həyata keçirilmişdir. 2015-ci
ildə  Astara, Daşkəsən, Tərtər və Qobus-
tan şəhərlərində su təchizatı və kanaliza-
siya sistemlərinin yenidən qurulması

layihə - lərinin icrasına başlanılmışdır.
Ucar şəhərində yeni su təchizatı, Göyçay
şəhərində isə su təchizatı və kanalizasiya
sistemləri istismara verilmişdir. Min -
gəçevir şəhərində yeni texnologiyaya
əsaslanan və məhsuldarlığı sutkada 55
min kubmetr olan sutəmizləyici qurğu-
nun inşası başa çatmışdır. Şəmkir şə -
hərinin içməli su təchizatının yaxşılaş-
dırılması məqsədilə 16,5 km uzunlu -
ğunda Şəmkirçay-Şəmkir magistral su
kəməri tikilib istismara verilmişdir. Ötən
il Kürdəmir, Ucar, Yevlax,  Yardımlı, Za-
qatala, Füzuli, Tovuz, Quba, Şəmkir,
Şəki, Beyləqan rayonlarının 66 min
nəfər sakini olan 29 kəndində içməli su
təchizatı yaxşılaşdırılmışdır.

Hesabat dövründə 866 km içməli  su,
285 km kanalizasiya xətləri çəkilmiş,  35
su anbarı  və 12 su və kanalizasiya nasos
stansiyası tikilmiş, 6 subartezian quyusu
qazılmış, 52 mini smart tipli olmaqla 80
mindən çox su sayğacı quraşdırılmışdır.

İl ərzində istehlakçılara 289 milyon
kubmetr su satılmış, 192 milyon kubmetr
həcmində kanalizasiya xidmətləri
göstərilmişdir. Göstərilən xidmətlər üzrə
yığım səviyyəsi 2,4 faiz artaraq 93,6
faizə yüksəlmiş,  abonent sayı 56 min ar-
taraq 1 milyon 377 minə çatmışdır.

Təlim-Tədris Mərkəzinin, Suölçən
Cihazların Sınağı və Kalibrlənməsi La -
boratoriyasının fəaliyyətə  başlaması,
Mərkəzi Laboratoriyanın akkreditasiya
sertifikatı alması ilin əlamətdar hadi -
sələri kimi qeyd olunmuşdur. Ötən il
“Azərsu” ASC Böyük Britaniyanın Bi-
water və onun yerli tərəfdaşı Nobel Oil
şirkətləri, eləcə də  Azərbaycan  Milli
Elmlər Akademiyası ilə əməkdaşlıq
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saziş ləri imzalamışdır. 2015-ci ildə Ko-
reyada keçirilmiş VII Dünya Su Foru-
munda “Azərsu” ASC nümayəndə
heyətinin iştirakı  və  Dünya Su Şurası
İdarə Heyətinə üzvlük  beynəlxalq
əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımın-
dan əlamətdar olmuşdur.

Daha sonra “Azərsu” ASC-nin səd -
rinin istismar üzrə müavini Köçərli Hə -
sənov,  iqtisadi məsələlər üzrə müavini
Mahir Məmmədov,  tikinti  üzrə müavini
Seymur Seyidov, İnformasiya-kommu -
nika siya texnologiyaları departamentinin
rəisi Emil Əhmədov, Texnoloji proses-
lərə nəzarət və ekologiya şöbəsinin rəis
müavini Zahid Qasımov, Suraxanı rayon
Sukanal İdarəsinin rəisi Əbülfəz Kə -
rimzadə hesabat məruzəsi ilə çıxış edə -
rək, müvafiq sahələr üzrə  2015-ci ildə
görülmüş işlər və həyata keçirilmiş təd-
birlər barədə ətraflı məlumat vermişlər.  

“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov iclasa yekun vuraraq, Cəmiy -
yətin  2015-ci il üzrə fəaliyyətini qənaət-
bəxş hesab etmiş, 2016-cı ildə görüləcək
işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə
tapşırıqlarını vermişdir. Cari ildə  Bakı
şəhəri və ətraf qəsəbələrdə, eləcə də re-
gionlarda su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması isti -
qamətində işlərin davam etdiriləcəyini
deyən Səhmdar Cəmiyyətin sədri tikinti-
quraşdırma işlərinin qısa müddətdə və
keyfiyyətlə aparılmalı olduğunu diqqətə
çatdırmışdır.

Səhmdar Cəmiyyətin sədri su it -
kilərinin azaldılması məqsədi ilə abu -
nəçilərlə işin təkmilləşdirilməsi, içməli
sudan qeyri-qanuni istifadə hallarının
azaldılması, istismar, əməyin müha -
fizəsinin təşkili və ekologiya sahəsində
tədbirlərin davam etdirilməsi barədə
ciddi tapşırıqlar vermişdir. Qeyd olun-
muşdur ki, rayon sukanal idarələrində
müştəri informasiya sistemlərinin ya -
radılması müsbət nəticələr verir və bu
sistemin tətbiqi digər rayonlarda da hə -
yata keçiriləcəkdir.

“Azərsu” ASC-nin sədri idarə və
müəssisələrin təsərrüfat-maliyyə göstəri-
ciləri barədə ümumi  məlumat vermiş,
ayrı-ayrı sahələr üzrə irəliləyişlərə və
nöqsanlara toxunmuşdur. İclasda fəa -
liyyətində nöqsanlara yol vermiş idarə və
müəssisə rəhbərlərinə  ciddi xəbərdar-
lıqlar edil miş, enerji, material və nəq -
liyyat vasi tələrindən səmərəli  istifadə
olunması, əmək məhsuldarlığının və
təşəbbüskarlığın artırılması ilə bağlı
göstərişlər verilmişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, 2016-cı ildə
Bakı şəhərində keçiriləcək Formula 1
yarışları, Dünya şahmat olimpiadası və
digər beynəlxalq tədbirlərlə əlaqədar
“Azərsu”  ASC üzərinə düşən vəzifələrin
icrasını təmin edəcək, turizm və iaşə
obyektlərində içməli su və kanalizasiya
sistemlərinin normal fəaliyyətinin təmin
olunmasını diqqətdə saxlayacaqdır.
n
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Hesabat dövründə Səhmdar Cəmiyyətin
sifarişi ilə 29 şəhər və rayon mərkəzində  su
və kanalizasiya layihələri icra olunmuşdur
ki, bu şəhərlərin 11-də işlər dövlət büdcəsi
vəsaiti, 18-də isə beynəlxalq maliyyə qu-
rumlarından cəlb olunmuş kreditlər hesabına
həyata keçirilmişdir.

Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən
layihə çərçivəsində Quba şəhərində su və
kanalizasiya infrastrukturları tamamilə
yenidən qurulmuş, şəhər 24 saat fasiləsiz
içməli su ilə təmin olunmuşdur. Ucar,
Lənkəran, Hacıqabul, Kürdəmir, Zərdab,
İmişli, Biləsuvar şəhərlərində yeni su şə -
bəkələrinin tikintisi başa çatdırılmışdır.
Mingəçevir, Şəmkir və Qax şəhərlərində isə
su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qu-
rulması işlərinin böyük hissəsi icra
edilmişdir.

Mingəçevir və Yevlax şəhərlərini key-
fiyyətli içməli su ilə təmin etmək məqsədilə
məhsuldarlığı sutkada 55 min kubmetr olan
müasir sutəmizləyici qurğu tikilərək is-
tismara verilmiş, şəhərdaxili su təchizatı sis-
temlərinin 85 faizinin inşası başa çatmışdır.
Hazırda yeni yaradılmış şəbəkə vasitəsilə
sakinlər 24 saat keyfiyyətli içməli su ilə
təmin olunur. Təmizləyici qurğudan Yevlax
şəhərinə çəkiləcək magistral kəmərin tikin-
tisi üzrə layihə-smeta sənədləri hazırlanır.

Mingəçevir şəhərində tullantı sularının
idarə olunması məqsədi ilə  3 ədəd kanaliza-
siya nasos stansiyası tikilərək istifadəyə ver-
ilmiş və bununla da Kür çayına 21 nöqtədən
axıdılan çirkab suların qarşısı alınmışdır.

Lənkəran şəhərinin su təchizatı və kana -
lizasiya sistemlərinin yenidən qurulması la -
yihəsi çərçivəsində  Xanbulançay dəryaça -

Regionlarda istehlakçıların içməli su 
və kanalizasiya xidmətləri ilə

təmin olunması daha da yaxşılaşdırılır
n “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi

inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının ilk 2 ilində bölgələrdə istehlakçıların
içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırıl-
ması məqsədi ilə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən genişmiqyaslı
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
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sının yaxınlığında sutkalıq məhsuldarlığı 30
min kubmetr olan təmizləyici qurğuda işlər
tam yekunlaşmış, Lənkəran şəhərinə və ətraf
kəndlərə içməli suyun verilməsi təmin
edilmişdir. Yeni qurğudan Astara şəhəri və
27 kəndin su təchizatına hesablanmış magis-
tral kəmərin inşası 2016-cı ildə başa çat-
dırılacaqdır.

Şəmkir şəhərində istehlakçıları key-
fiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin
etmək üçün Şəmkirçay anbarından 16,5 km
uzunluğunda magistral su kəməri qısa müd-
dətdə tikilərək istismara verilmişdir.

2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Höku -
mətinin beynəlxalq maliyyə qurumları ilə
birgə reallaşdırdığı su və kanalizasiya infra-
strukturlarının yenidən qurulması layihəsi
üzrə işlər intensiv qaydada davam et-
dirilmişdir.

Asiya İnkişaf Bankı ilə birgə maliy -
yələşdirilən “Su təchizatı və kanalizasiya in-
vestisiya proqramı” çərçivəsində Göyçay,
Ağdaş və Beyləqan şəhərlərində yeni infra-
strukturların yaradılması istiqamətində ciddi
addımlar atılmışdır. Belə ki, Göyçay şəhə -
rində içməli su və kanalizasiya infrastruk-
turlarının yenidən qurulması işləri tam başa
çatdırılmış və 2015-ci ilin oktyabr ayında
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılış
mərasimi keçirilmişdir. Beyləqan şəhərində
yeni su mənbəyi yaradılmış, şəhərdaxili su

şəbəkəsinin 85 faizi yenidən qurulmuş və
yeni şəbəkə ilə istehlakçılara suyun veril -
məsi təmin olunmuşdur. Bu layihə üzrə
Ağdaş və Beyləqan şəhərlərində içməli su
şəbəkəsinin tikintisi cari ildə başa çatdırıla-
caqdır. “Su təchizatı və kanalizasiya in-
vestisiya proqramı” çərçivəsində Ağcabədi
şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistem-
lərinin yenidən qurulması işlərinə 2016-cı
ildə başlanılacaqdır.

Almaniya İnkişaf Bankının maliyyə
dəstəyi ilə həyata keçirilən “Açıq Kommu-
nal İnfrastruktur Proqramı II”  çərçivəsində
Gəncə şəhərinin əsas su mənbələri olan
Göygöl və Qızılqayada suqəbuledici qurğu-
larının və  magistral kəmərlərin inşası ye -
kunlaşmış, şəhərə suyun verilməsi təmin
edilmişdir.  Gəncə şəhərinin bir hissəsində
paylayıcı şəbəkə yaradılmış və bu istiqa -
mətdə işlər davam etdirilir. 2016-cı ildə
Gəncə şəhərinin digər hissəsində və Şəki
şəhərində içməli su və kanalizasiya şəbə -
kələrinin tikintisinə başlanılacaqdır.

Dünya Bankı ilə birgə maliyyələşdirilən
“Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xid-
mətləri Layihəsi” çərçivəsində 62 km uzun-
luğunda Kür sutəmizləyici qurğuları –
Sabirabad – Saatlı magistral kəmərinin in-
şası başa çatdırılmışdır. 2014-cü ilin dekabr
ayında Sabirabad şəhərinə, 2015-ci ilin
əvvəlində isə Saatlı sakinlərinə suyun ve -



rilməsi təmin edilmişdir. Gələcəkdə magis-
tral kəmərin marşrutu boyu yerləşən 50
kəndin su təchizatı da öz həllini tapacaqdır.
Dünya Bankı ilə birgə reallaşdırılan layihə
üzrə Şamaxı və Qəbələ şəhərlərində də işlər
davam etdirilmiş, Şamaxıda su təchizatı sis-
temlərinin 96 faizi, kanalizasiya şəbəkəsinin
87 faizi tikilmişdir. Qəbələ şəhərində su
mənbəyində işlər yekunlaşmış, şəhərdaxili
şə bəkənin tikintisi davam etdirilmişdir.

Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Agentliyindən cəlb olunmuş kreditlər he -
sabına Naftalan şəhərinin su və kanalizasiya
şəbəkəsi yenidən qurularaq istismara ve -
rilmişdir. Bu layihə çərçivəsində Qusar
şəhərində işlərin 80 faizindən çoxu icra
edilmiş və ilin  sonuna qədər işlərin başa çat-
dırılması planlaşdırılır. Eyni zamanda Xaç-
maz şəhərinin  su mənbəyində yenidən -
qurma işləri yekunlaşmış, şəhərdaxili su və
kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi davam et-
dirilir. Bu layihə çərçivəsində Qobustan
şəhərində işlərə 2015-ci ildə başlanmış, Xızı
şəhərində isə şəbəkənin yaradılmasına cari
ildə başlanılması nəzərdə tutulmuşdur.

“Azərbaycan Respublikası regionlarının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın icrası dövründə İslam
İnkişaf Bankı ilə birgə reallaşdırılan “Azər-
baycanın 6 rayonunda milli su təchizatı və
kanalizasiya proqramı layihəsi”nin icrasına
başlanılmışdır. Hazırda Gədəbəy, Astara,
Tərtər, Daşkəsən şəhərlərində tikinti işləri
davam etdirilir. 2016-cı ildə Gədəbəy və
Daşkəsən şəhərlərində su və kanalizasiya
şəbəkələrinin tikintisinin başa çatdırılması,
Qazax şəhərində isə  yeni layihənin icrasına
başlanılması nəzərdə tutulur.

Son illərin ən böyük infrastruktur layi-
hələrindən olan Ceyranbatan ultrasüzgəcli
sutəmizləyici qurğular kompleksinin is-
tismara verilməsi regionların da içməli su
təminatının yaxşılaşmasına öz töhfəsini ver-
mişdir.

Belə ki, bu kompleks istismara ve ril -
dikdən sonra Kür sutəmizləyici qurğuların-
dan Bakıya ötürülən suyun daha çox his -
səsinin regionların təminatına yönəldilməsi -
nə şərait yaranmışdır. İndiyə qədər Şirvan-
Muğan qrup su kəməri ilə Şirvan şəhərinin
yalnız bir hissəsinə su verilirdisə, hazırda
şəhərin əksər hissəsi bu mənbədən qidalanır.
Yaxın günlərdə şəhərin təminatı tamamilə
Kür mənbəyindən aparılacaqdır ki, bununla
da ötən əsrin 50-ci illərində istismara ve -
rilmiş, fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş
Şirvan su təmizləyici qurğusunun fəaliyyəti
tam da yandırılacaqdır. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar şəhər-
lərlə yanaşı, içməli sudan əziyyət çəkən
kənd və qəsəbələrdə də həlli vacib layihələr
icra edilmişdir. Ötən 2 ildə düşmən mövqe-
ləri ilə üzbəüz kəndlər də daxil olmaqla,
Füzuli, Beyləqan, Ağcabədi, Ağdam, Tərtər,
Goranboy, Tovuz, Şəmkir, Şəki, Zaqatala,
Balakən, Quba, Qusar, Göyçay, Ucar, Kür -
də mir, Saatlı, Lənkəran, Yardımlı rayonla -
rının 51 yaşayış məntəqəsində 120 min nə -
fərin içməli su problemi öz həllini tapmışdır.

Ümumilikdə, Dövlət Proqramı çərçi və -
sində “Azərsu” ASC tərəfindən regionlarda
2014-2015-ci illərdə 1380 km magistral və
şəbəkə su xətləri, 490 km kanalizasiya
kollektoru və şəbəkə xətləri, 2 sutəmizləyici
qurğu, 61 su anbarı, 7 su, 3 kanalizasiya
nasos stansiyası tikilmişdir.  Eyni zamanda
16 subartezian quyusu qazılmış, 61 min ədəd
smart tipli sayğac quraşdırılmışdır. Görül -
müş işlər nəticəsində 226 min nəfər ilk dəfə
mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli su ilə
təchiz edilmiş, rayon mərkəzlərində fasiləsiz
su ilə təmin olunanların sayı 625 minə çat-
dırılmışdır. Bununla da bölgələr üzrə fasilə-
siz içməli su ilə təmin olunma səviyyəsi 41,2
faizə, ölkə üzrə isə 64,5 faizə yüksəlmişdir.
n
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Hər bir ölkənin (və ya inzibati bölgənin, çay hövzəsinin və digər ərazi vahidinin)
su ehtiyatları  əhalinin içmək və təsərrüfat-məişət ehtiyacları, qida istehsalı və ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,   suvarma və kənd təsərrüfatının digər sahələrində
istifadə,  sənaye və texniki məqsədlər, hidroenergetika,  kurortologiya və balneoloji
məqsədlər üçün istifadədə, ətraf mühitin tərkib elementləri olan meşə və  bitki
örtüyünün, canlı aləmin mövcudluğu, ekoloji su təhlükəsizliyinin təminatında  heç
bir digər maddi sərvət ilə əvəz edilməsi mümkün olmayan müstəsna əhəmiyyət kəsb
edir. Eyni zamanda su ehtiyatlarının mümkün qədər düzgün və etibarlı qiymət -
ləndirilməsi əhali məskunlaşması, sənaye və aqrar sektorun inkişaf istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsində, bu ehtiyatlardan ədalətli və təminatlı interqasiyalı   istifa -
dənin   təmin edilməsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir.  

“Su ehtiyatları” (rus dilində - “вoдные ресурсы”;  ingilis dilində   -  “water re-
sources”; alman dilində -  “wasserschetze”, “wassersquellen”; fransız dilində -  “res -
sources d eau”; ispan dilində -  “recursos de agua”)   anlayışı nədir, bu termin altında
nə başa düşülür və onun mahiyyəti nədən ibarətdir?

Coğrafi Ensiklopediyada “su ehtiyatları” deyildikdə təsərrüfatda istifadə edilə
bilən sular qəbul edilir.  Su ehtiyatları – çaylarda, göllərdə, su anbarlarında, bu-
zlaqlarda, yeraltı hövzələrdə, toplanmış  istifadəyə yararlı sular və torpaqdakı nəm-
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likdir. Atmosferdəki buxarlar, okean və dənizlərin istifadə edilməyən duzlu suları
potensial su ehtiyatlarını təşkil edir [7].  

Geoloji (Dağ) Ensiklopediyaya görə  “su ehtiyatları”na çayların, göllərin, kanal-
ların,    su anbarlarının, dəniz və okeanların istifadəyə yararlı suları, istifadəyə yararlı
yeraltı sular, həmçinin qütb və dağ buzlaqlarının suları (buzları), atmosfer yağıntıları
aid edilir [8].  

Böyük Sovet Ensiklopediyasında “su ehtiyatları”na  çayların, göllərin, kanal-
ların, su anbarlarının, dəniz və okeanların xalq təsərrüfatında istifadəyə yararlı suları,
istifadəyə yararlı yeraltı sular, torpaqdakı nəmlik, buzlaq və qar örtüyünün suları
aid edilir [9]. 

Təhsil Ensiklopediyasında “su ehtiyatları” deyildikdə maye, bərk və qaz halında
olan sular və onların Yer kürəsində yayılması başa düşülür. Bu anlayışa görə su
ehtiyatları – Yerin səthində təbii hövzələrdə (okeanlar, dənizlər və bataqlıqlar), Yerin
təkində (yeraltı sular), bütün bitki və canlılarda, həmçinin süni sututarlarda (su an-
barları, kanallar və s.) toplanmışdır [10].  

Vikipediyada “su ehtiyatları” anlayışına su obyektlərində yerləşən və istifadə
edilən və ya istifadə edilə bilən yerüstü və yeraltı sular aid edilir. Vikipediyaya görə
“su ehtiyatları” daha geniş mənada - maye, bərk və qaz halında olan sular və onların
Yer kürəsində yayılması kimi qəbul edilir [11].   

Ekoloji lüğətdə “su ehtiyatları” deyildikdə təsərrüfatda istifadə edilə bilən
yerüstü  (çaylar, göllər, kanallar, su anbarları, dənizlər, okeanlar) və yeraltı su ehti -
yatları qəbul edilir. Bu lüğətə görə su ehtiyatlarına həmçinin torpaqdakı nəmlik,
buz laqların suları, atmosferdəki hava buxarları aid edilir  [12].  

Beləliklə, demək olar ki, bütün istinad mənbələrinə əsasən “su ehtiyatları”na
aşağıdakılar aid edilir:

- yerüstü  su hövzələrində (çaylar, göllər, kanallar, su anbarları) toplanmış isti-
fadəyə yararlı sular;

- yeraltı su hövzələrində (laylar, su horizontları, süxurların məsamələri, çat zo -
naları) toplanmış istifadəyə yararlı sular; 

- dəniz və okeanların istifadəyə yararlı suları;
- buzlaqların suları (buzları);
- atmosfer yağıntıları.
Azərbaycanın təbii su ehtiyatları müxtəlif illərdə, təbii ki, müəyyən fərqli yanaş-

malarla müxtəlif müəlliflər tərəfindən qiymətləndirilmişdir. Ölkənin su ehtiyatlarının
mütləq böyük hissəsini yerüstü sular təşkil etidiyinə görə bu qiymətləndirmələr
əsasən yerüstü suların domionantlığı ilə  bir qayda olaraq hidroloq mütəxəssislər
tərəfindən aparılmış, qiymətləndirmələrin nəticələri elmi əsərlərdə, kitablarda əks
etdirilmişdir.  Ehtiyatların qiymətləndirilməsində ümumi birləşdirici   məqam ondan
ibarətdir ki, demək olar ki, bütün müəlliflər və bu məsələlərlə məşğul olan mütəxəs-
sislər, o cümlədən də məqalənin müəllifləri,  Azərbaycanın su ehtiyatlarının
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qiymətləndirilməsindən danışdıqda bu   qiymətləndirməni ilk olaraq aparmış, əsər-
lərində geniş hidrometeoroloji faktiki informasiyanın toplandığı və əhatəli təhllilərin
aparıldığı  proffessor Saleh Rüstəmovun adını hörmət və ehtiramla yad edir, onun
qiymətləndirmə nəticələrini əsas kimi qəbul edirlər. 

Yeraltı suların ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi hidrogeoloq alim və mütəxəs-
sislər tərəfindən aparılmışdır. Respublika ərazisinin yeraltı sularının  istismar ehti -
yatlarının qiymətləndirilməsi ilk dəfə 1962-cü ildə Y.R.Göyçayski və Y.R.Fialko
tərəfindən aparılmışdır [5]. Sonrakı  illərdə digər geoloq və hidrogeoloqlar
tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində  yeraltı suların axtarışı, ilkin və dəqiq
kəşfiyyatı aparılmış, tədqiqatların  nəticələri  əsasında  hidrogeoloji regionlar və
konkret   yataqlar  üzrə yeraltı suların istismar ehtiyatları hesablanaraq keçmiş SSRİ
Dövlət Ehtiyatlar Komissiyası və ya Azərbaycan Dövlət Ehtiyatlar Komissiysı
tərəfindən təsdiq edilmişdir.  

Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində yerüstü və yeraltı suların yaranma və
qidalanma mənbələrinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsindən və ümumi
su ehtiyatlarının tərkib elementlərinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsindən
irəli gələn bir sıra qeyri-müəyyənliklər vardır ki, məqalənin əsas məqsədi bu
məsələlərə aydınlıq gətirilməsindən ibarətdir. 

Birinci məsələ ilə əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda su ehti -
yatlarının 1980-ci illərdəki son qiymətləndirilməsindən  keçən dövr ərzində ölkə
ərazisində su təsərrüfat şəraiti, sudan istifadənin strukturu dəyişmiş, yerüstü və yer-
altı su ehtiyatlarının qidalanma mənbələrində ciddi dəyişikliklər baş vermiş, iqlim
dəyişiklikləri tendensiyaları meydana çıxmışdır [2]. 

Ölkə ərazisində yerüstü suların ehtiyatları ilə əlaqədar müvafiq qurumlar,  insti-
tutlar, alim və mütəxəssislər arasında ümumi qəbul edilmiş vahid mövqe,
razılaşdırılmış kəmiyyət göstəriciləri yoxdur. Yerüstü axını formalaşdıran atmosfer
yağıntılarının illik miqdarı, atmosfer yağıntılarının yerüstü axına və yeraltı axına
sərf olunan hissələrinin təyini, ekoloji axımın miqdarı üzrə metod və yanaşmalarda,
hesablamalarda, bu elementlərin   ümumi su balansındakı yerinin təyin edilməsində
boşluqlar mövcuddur. Atmosfer yağıntılarının buxarlanmaya sərf olunan 70%-dən
artıq hissəsinin təyini eksperimental tədqiqatlara əsaslanmadan təxmini yanaş-
malarla müəyyən edilir. 

Yeraltı suların əsas ehtiyatlarının toplandığı dağətəyi məsamə-lay hövzələrində
yeraltı suların regional istismar ehtiyatları keçən əsrin 70-80-ci illərində hesablan-
mışdır. Dağətəyi  hövzələr hüdudunda 50-dən artıq konkret yataq üzrə yeraltı suların
sugötürücü qurğuların tikintisinə əsas verən ehtiyatları hesablanmış və Dövlət Ehti -
yatlar Komitəsində təsdiq edilmişdir. 

Son illər Azərbaycanda bir sıra yeraltı sugötürücü qurğuların tikintisi və istismarı
işləri həyata keçirilir. Bir sıra konkret sugötürücü qurğularla   əlaqədar aparılan kəş-
fiyyat  –  istismar tədqiqatlarının nəticələrinin təhlili yeraltı suların təsdiq edilmiş



regional istismar ehtiyatlarının indiki real vəziyyəti tam əks etdirmədiyini və
qiymətləndirilmiş ehtiyatların əsasən azaldıldığını göstərir.  Bu əsasən ehtiyatların
qiymətləndirilməsindən keçən vaxt ərzində su təsərrüfatı şəraitində, yeraltı suların
qidalanma mənbələrinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərində baş verən dəyişik-
liklərlə əlaqədardır. Bununla yanaşı, hidrogeoloji parametrlərin və ehtiyatların
qiymətləndirmə metodikasının və yanaşmaların da korrektə edilməsinə ehtiyac
vardır. 

Dağətəyi düzənliklərin məsamə-lay hövzələrində yeraltı suların regional istismar
ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi sahə və xətt üzrə bərabər məsafələrdə yer-
ləşdirilmiş abstrakt quyulardan ibarət  sugötürücülərin sabit rejimli  məhsuldarlığının
analitik hesablama metodları ilə 10000 gün  müddətinə  aparılmışdır. 

Yeraltı suların qiymətləndirilmiş ehtiyatlarının real şəraitlə uyğun gəlməməsi bir
neçə səbəblərlə əlaqədardır. 

Əsas məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, yeraltı suların intensiv istismar
edildiyi 1970 -1980 - cı illərdə onların istismar və istifadə dinamikasının, eləcə də
hidrogeoloji parametrlərin dəyişməsinin təhlili regional istismar ehtiyatlarının hətta
o dövr üçün etibarlılıq dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verir. Məsələ ondadır
ki, o dövrdə istehlak edilən yeraltı suların 80% -dən çoxu suvarma məqsədləri üçün
istifadə edilirdi. Bu zaman, suvarma rejimi vegetasiya dövründə yeraltı suların mak-
simal, ilin qalan dövrlərində isə çox az miqdarda çıxarılması   ilə səciyyələnirdi.
Yeraltı suların ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi il ərzində bərabər istismar rejimi
üçün aparıldığı halda,   faktiki istismar suvarmadan asılı olaraq  qeyri-bərabər re-
jimdə aparılırdı. Başqa sözlə, hesablamanın riyazi asılılıqları faktiki olaraq real is-
tismar rejiminə tam uyğun gəlmirdi [2].   

İkincisi, texnogenez şəraitində əlavə qidalanma mənbələrinin (çay suları, digər
laylardan sorulmalar, suvarma sahələrindən infiltrasiyalar və s.) cəlb olunması
nəticəsində  yeraltı suların mövcud istismar ehtiyatları yaranır. Yearltı suların ehti -
yatlarının qiymətləndirilməsində istifadə edilən metodikalar mövcud ehtiyatların
strukturunu formalaşdıran əlavə qidalanma mənbələrini tam nəzərə almağa imkan
vermir. Yuxarıda qeyd edilənlər yeraltı suların çıxarılması və istifadəsinin 1980-ci
illərdə - onların daha intensiv istismar edildiyi  dövrdə   aparılmış qeydiyyatı üzrə
faktiki göstəricilərdə öz əksini tapır.  Belə ki, Qarabağ və Mil düzənliklərində yeraltı
suların o dövrdəki istismar həcmi təsdiq edilmiş ehtiyatları 3 dəfə, Cəbrayıl düzən-
liyində 2 dəfə üstələmişdir. Lakin, bu yataqlarda yeraltı suların ehtiyatlarının tükən-
məsi  və  ya keyfiyyətinin pisləşməsi halları müşahidə edilməmişdir. Digər
ya taqlarda yeraltı suların istismarının maksimal intensivliyi təsdiq edilmiş ehtiyat-
ların 20-25%-dən artıq olmamışdır ki, bu da təsdiq edilmiş ehtiyatların dürüstlüyünü
qiymətləndirməyə imkan vermir. Qeyd edilən faktlar bütün yataqlar üzrə yeraltı su-
ların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinin dürüstlülik dərəcəsinə mənfi təsir
etmişdir.  
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Bu məsələdə mühüm amillərdən biri hesablamalarda istifadə edilən hidroge-
oloji parametrlərin son dövrlərdə qazılmış kəşfiyyat və kəşfiyyat-istismar quyu-
larında aparılan  suçəkmə sınaqlarının  nəticələri ilə müqayisə əsasında  müəyyən
edilmiş yüksək olmayan dürüstlülük dərəcəsidir. Məsələn, Qanıx-Əyriçay düzən-
liyində yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsini əsaslandıran 70-
ci illərdə qazılmış kəşfiyyat quyularının maksimal sərfi  58 l/s-ni keçmədiyi halda,
2009-2010-cu illərdə eyni sahələrdə qazılmış kəşfiyyat-istismar quylarının sərfi həm
özüaxar rejimdə və həm də, nasoslarla suçəkmə sınaqları zamanı 100-250 l/s və
daha çox olmuşdur. Qeyd edilməlidir ki, 70-ci illərdə qazılmış quyuların diametri
273 mm, 2009-2010-cu illərdə   qazılmış   quyların diametri isə 354 mm olmuşdur.
Yəni quyuların diametrindəki fərqlər sərflərdəki böyük fərqlərə səbəb ola biləcək
qədər deyildir. Başqa bir misal. Qarabağ düzənliyində 1980-ci illərdə yeraltı suların
istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinin əsaslandırılması üçün qazılmış quyu-
larda 22-25 l/s sərflə aparılan suçəkmə sınaqları zamanı səviyyənin enməsi 8-17 m
təşkil edirdisə, eyni sahədə 2012-ci ildə qazılmış kəşfiyyat quyusunda 27 l/s sərflə
aparılan suçəkmə sınaqları zamanı səviyyə cəmi 2 m enmişdir.

Son illərdə aparılan bu və ya digər tədqiqatların  nəticələrinə əsasən müəyyən
edilən hidrogeoloji parametrlər  təsdiq edilmiş ehtiyatların qiymətləndirilməsinin
əsasını təşkil edən  hidrogeoloji parametrlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir və
xeyli yüksəkdir.  Tədqiqatların nəticələri bu fərqin əsas səbəbinin quyuların kon-
struksiyası  və quyularıda aparılan suçəkmə sınaqları ilə əlaqədar olduğunu deməyə
əsas verir. Ehtiyatların qiymətləndirilməsini əsaslandıran kəşfiyyat quyuları əsasən
rotor üsulu ilə və əksər hallarda quyunun dibinə qədər bir diametrlə gil məhlulu ilə
yuyulmaqla qazılırdı. Quyuların erlift üsulu ilə işlənilməsi quyunun açdığı su hori-
zontlarının gil məhlulundan tam təmizlənməsini təmin edə bilmirdi. Bu səbəbdən
quyularda aparılan suçəkmə sınaqları vaxtı su horizontu bütün qalınlığı boyunca sı-
naqlanmaya cəlb oluna bilmirdi və sınaqlama faktiki olaraq su horizontunun qalın-
lığının bir hissəsini əhatə edirdi. Yəni suçəkmə sınaqları vaxtı alınan sərf və səviyyə
düşməsi su horizontunun bütün qalınlığını deyil, onun bir hissəsini səciyyələndirirdi.
Lakin quyulardan alınmış nəticələr layın bütün effektiv qalınlığına aid edilirdi ki,
bu da düzgün olmayan nəticələrə gətirirdi.       

Əvvəlki illərdə qazılmış quyularda borunun arxa hissəsi bir qayda olaraq   çınqıl
ilə doldurulmurdu. Son illər qazılmış hidrogeoloji quyuların nəticələri xüsusilə
əlaqəsiz süxurlara qazılmış quyularda boruarxası hissənin çınqılla keyfiyyətli doldu-
rulmasının çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. 

Hidrogeoloji quyuların qazılmasında quyunun konstruksiyasının düzgün
seçilməsi, qazmanın son diametrə müvafiq genişləndirmə mərhələləri ilə çatdırıl-
ması, layların mümkün qədər yaxşı yuyulması etibarlı hidrogeoloji parametrlərin
alınmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.

Bu siyahıya Azərbaycan ərazisində dağətəyi hövzələrdə yeraltı suların yaran-
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masında dağ-qırışıqlıq strukturların çat-damar sularının   rolunun tam aydınlaşdırıl-
maması, dərin flüidlərdən mümkün qidalanmalar  da əlavə edilməidir. 

Göstərilənləri və eləcə də qiymətləndirilmiş ehtiyatların təsdiq edilməsindən
keçən hesabi vaxtın artıq bitdiyini nəzərə alaraq  yeraltı suların ehtiyatlarının
yenidən qiymətləndirilməsi Azərbaycanda hidrogeoloji tədqiqatların həll edilməsi
zəruri olan problemi və  su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxeminin hazır-
lanmasının  əsas elementlərindəndir.  Bununla əlaqədar olaraq, Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Dövlət Su Agentliyi tərəfindən ölkə ərazisində su ehtiyatlarının yenidən
qiymətləndirilməsinə başlanılması müsbət dəyərləndirilməlidir. Ehtiyatların yenidən
qiymətləndirilməsində  yeraltı suların mövcud ehtiyatlarının strukturunu yaradan
amillərin və xüsusiyyətlərin, ətraf mühitə təsirin əhatəli nəzərə alınmasını təmin
edən  metodlardan istifadə edilməsi zəruridir. Eyni zamanda,   dağ-qırışıqlıq struk-
turlarda   çat-damar sularının aktiv mübadilə zonası və dərin axınlar zonası üzrə is-
tismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi tədqiqatlarının aparılması nühüm əhəmiyyət
kəsb edir. 

Ölkənin su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində ikinci, bəlkə də daha mühüm
məqam  ümumi su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinə yanaşma və bu ehtiyatların
tərkib hissələrinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədardır. 

Azərbaycanın su ehtiyatları  S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay  tərəfindən 30,9 km3,
Dövlət Hidrologiya İnstitutu tərəfindən 30, 6 km3, H.Y. Fətullayev  tərəfindən 30,3
km3, keçmiş Zaqafqaziya Elmi-Tədqiqat Hidrometeorologiya İnstitutu  tərəfindən
28,1 km3 həcmində müəyyən edilmişdir (cədvəl 1).

Cədvəl 1. Azərbaycanın su ehtiyatlarının müxtəlif müəlliflər tərəfindən
hesablanmış qiymətləri

Qeyd edilən qiymətləndirmələrə görə  Azərbaycanın  su ehtiyatları il ərzində ölkə
ərazisinə düşən  atmosfer yağıntılarının miqdarı ilə bu yağıntıların buxarlanmaya
sərf olunan hissəsinin fərqi və ölkə ərazisinə transsərhəd axınla daxil olan səth su-
larının miqdarının cəmindən ibarətdir. 
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№ Müəlliflər İl Su ehtiyatları, mlrd.m3

ümumi o cümlədən, yerli

1 S.H.Rüstəmov və R.M Qaşqay 1978 32,3 10,3

2 S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay. 1989 30,9 10,3

3 Dövlət Hidrologiya İnstitutu 1967 (1977) 30,6 8,71 (8,00)

5 Zaqafqaziya ETHMİ 1988 28,1 7,81

6 H.Y.Fətullayev 2002 30,3 -



S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqayın hesablamalarına görə Azərbaycan ərazisinə il
ərzində düşən 37 mlrd.m3 yağıntılardan 26,7 mlrd.m3 buxarlanmaya, 6 mlrd.m3

yerli səth axınına, 4,3 mlrd.m3 yeraltı axına sərf olunur [6]. S.H.Rüstəmov və
R.M.Qaşqay ölkə ərazisinə daxil olan transsərhəd axının miqdarını 20,6 mlrd.m3

qəbul edərək Azərbaycanın  su ehtiyatlarını 6 mlrd.m3 yerli səth axını, 4,3 mlrd.m3

yeraltı axın və 20,6 mlrd.m3 miqdarında transsərhəd axının cəminə bərabər – 30,9
mlrd.m3 miqdarında qiymətləndirirlər.

S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqayın qiymətləndirməsi ilə cədvəldə göstərilən digər
qiymətləndirmələrdə faktiki olaraq eyni metodika tərbiq edilmiş və bir-birinə kifayət
qədər yaxın nəticələr alınmışdır. Bir qədər fərqli nəticələrin alınması hidroloji
müşahidələrlə əhatə olunmayan ərazilərin su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi ilə
bağlıdır [3].   Hesab edirik ki, su ehtiyatlarının tərkib elementlərinin  S.H.Rüstəmov
və R.M.Qaşqay tərəfindən alınmış kəmiyyət göstəriciləri bu müəlliflərin qiy -
mətləndirmələrində real şəraitin daha dolğun əks etdirilməsi və  yerli çayların axı -
mının əmələgəlmə şəraitinin dəqiq nəzərə alınması səbəbindən daha dəqiq və daha
etibarlıdır.

S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay tərəfindən müəyyən edilmiş atmosfer yağın-
tılarının, buxarlanmanın, atmosfer yağıntılarının yerli səth axınına və yeraltı axına
sərf olunan hissələrinin və transsərhəd axının  kəmiyyət qiymətlərini qəbul edərək
aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməsini zəruri hesab edirik. 

“Su ehtiyatları” termininin mahiyyətinə uyğun olaraq Azərbaycan Respub-
likasının su ehtiyatları ölkənin ərazisindəki yerüstü  su hövzələrində - çaylarda, göl-
lərdə, kanallarda, su anbarlarında  toplanmış istifadəyə yararlı suların, yeraltı su
hövzələrində – laylarda, su horizontlarında, süxurların məsamələridə, çat zon-
alarında    toplanmış istifadəyə yararlı suların, dağlıq zonalardakı buzlaqların ehti -
yatlarının cəmindən ibarət olmalıdır.  

İlkin olaraq ölkənin su ehtiyatlarında yeraltı suların yerinin müəyyən edilməsi
məsələsinə aydınlıq gətirərək qeyd etməyi zəruri hesab edirik ki, ölkənin yeraltı su-
ların  ehtiyatları, hətta yuxarıda verilmiş terminoloji anlayışları nəzərə almasaq belə,
yalnız atmosfer yağıntılarının illik infiltrasiyasından ibarət ola bilməz. Atmosfer
yağıntılarının yeraltı suları qidalandıran illik infiltrasiyası yeraltı su ehtiyatlarının
yalnız bir hissəsidir. Hər bir   çay hövzəsinin, hər bir ərazinin və ölkənin yeraltı su
ehtiyatları atmosfer yağıntılarının infiltrasiyası ilə yanaşı, həm də ərazidəki  yeraltı
su hövzələrində uzun dövrlər ərzində formalaşmış mövcud   su ehtiyatlarından
ibarətdir.  

Azərbaycanın yeraltı suları axtarışlar, ilkin kəşfiyyat və dəqiq kəşfiyyat
mərhələləri üzrə əhatəli geoloji, hidrogeoloji, hidroloji, geofiziki və digər tədqiqat
üsullarının tətbiqi ilə  tədqiq edilmiş,   istifadəyə yararlı yeraltı suların istismar ehtiy-
atları qiymətləndirilərək  keçmiş SSRİ və Azərbaycan Respublikası Dövlət Ehti -
yatlar Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş, potensial ehtiyatlar keçmiş Dövlət
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Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyinin səlahiyyətli Elmi-Texniki Şuraları tərəfindən qəbul edilmişdir. Azərbaycanın
yeraltı sularının qiymətləndirilmiş və təsdiq edilmiş illik istismar ehtiyatları 4,4
mlrd.m3, qəbul edilmiş potensial ehtiyatları 9 mlrd.m3 təşkil edir [5].

Ölkə ərazisinə düşən atmosfer yağıntılarının yeraltı axına sərf olunan  4,3 mlrd.m3

miqdarını dəyişmədən qəbul edərək, real amilləri də nəzərə alaraq qəbul etməliyik
ki,   Azərbaycanın illik su ehtiyatları 6 mlrd.m3 yerli səth axını (yerli çayların suları)
və  20,6 mlrd.m3 miqdarında transsərhəd axınla birlikdə  9 mlrd.m3 miqdarında yer-
altı su ehtiyatlarının cəmindən ibarət olmalıdır  və bu cəm 35,6 mlrd.m3 təşkil edir. 

Bununla yanaşı, “su ehtiyatları” termininin mahiyyətinə uyğun olaraq ölkənin
illik su ehtiyatlarının miqdarının müəyyənləşdirilməsində yerüstü  su hövzələrində –
göllərdə və su anbarlarında  toplanmış istifadəyə yararlı suların həcmi  də nəzərə
alınmalıdır. Yenə də,   yuxarıda verilmiş terminoloji izahları nəzərə almasaq belə,
mahiyyət baxımından qəbul etməliyik ki, ərazisində su anbarları, göllər, buzlaqlar
olan ölkənin su ehtiyatları ilə səhrada yerləşən və bu kimi su mənbələrindən
məhrum olan ölkənin su ehtiyatalrı (istər ümumi, istər illik, günlük və s.) tam fərqli
anlayışlardır, fərqli mahiyyət və fərqli  əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanda 140-a qədər müxtəlif ölçüdə su anbarı vardır. Ən iri su anbarları
Kür çayı üzərində həcmi 15,7 mlrd. m3 olan Mingəçevir su anbarı, həcmi 2,6 mlrd.
m3 olan Şəmkir su anbarı, Araz çayı üzərində həcmi 1,3 mlrd. m3 olan  Araz su
qovşağı, Tərtər çayı üzərində həcmi 0,5 mlrd.m3 olan Sərsəng su anbarlarıdır. Ölkə
ərazisindəki su anbarlarının ümumi həcmi, səthinin sahəsi, su anbarlarının ümumi
sayı və həcmi 1 mln. m3-dan artıq olan anbarların sayı haqqında müxtəlif mənbələrdə
fərqli məlumatlar verilir. Başqa bir araşdırmanın predmeti olan bu məsələ üzərində
çox da dayanmayaraq, qeyd edək ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
məlumatlarına görə   su anbarlarinin tam həcmi 21,5 mlrd. m3 (21,4 mlrd. m3), işçi
həcmi 12,4 mlrd. m3, su səthinin sahəsi isə 694 km2-dir [13].  İstifadəyə verilən Tax-
takörpü və Şəmkirçay su anbarları da nəzərə alınmaqla, ən son məlumatlara görə,
ölkə ərazisində su anbarlarının tam həcmi 22,03 mlrd. m3 təşkil edir [4].  Aşağıda
şərh edəcəyimiz yanaşmada, bu məqalənin yazıldığı tarixə  su anbarlarında  toplan-
mış suyun həcmi  haqqında rəsmi   məlumat kimi,  Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin məlumatlarına əsasən 21,5 mlrd.m3 qəbul edilir.    

Anbarlarda toplanmış su ehtiyatlarının   çay axını ilə formalaşmasına baxmayaraq
nəzərə almaq lazımdır ki, anbarların ehtiyatı yalnız çayların bir illik fəaliyyəti
nəticəsində toplanmır və bu proses daha uzun müddətdə baş verir. Yəni ümumi su
ehtiyatlarının tərkib elementi olan çayların illik fəaliyyətindən asılı olmayaraq an-
barlarda toplanmış su ehtiyatları da ölkənin illik su ehtiyatlarının tərkib hissəsidir.
Anbarlarda toplanmış su ehtiyatlarının ən pis hidroloji şərait üçün  müəyyən edilmiş
miqdarının daha təminatlı miqdar kimi ümumi su ehtiyatlarına aid edilməsi
məqsədəuyğun hesab edilir. Bu miqdarı müəyyənləşdirmək üçün şərti olaraq qəbul
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edirik ki, il ərzində ölkə ərazisindəki anbarlara heç bir çayla su axını daxil olmur.
Eyni zamanda    anbarın yerləşdiyi ərazinin real buxarlanma şəraitindən daha pis
variant,  mümkün maksimal buxarlanma həddinə (potensial buxarlanma qabiliyyəti)
uyğun olaraq il ərzində buxarlanması mümkün olan suyun həcmi konkret anbardakı
çoxillik su həcmindən çıxılaraq anbarların potensial minimal su həcmi müəyyən
edilir. Ölkənin müxtəlif əraziləri üçün Q.Ə.Hacıyev və V.Ə.Rəhimli tərəfindən
müəyyən edilmiş    mümkün maksimal buxarlanma həddinin 600 – 1400 mm-ə yaxın
qiymətlərində [1] anbarlardan maksimal illik buxarlanma təxminən 1,2-1,3 mlrd.
m3 təşkil edir. Hesablamalar üçün bir qədər də  sərt şəraiti götürərək, anbarların
səthindən illik buxarlanmanın həcmini 1,5 mlrd. m3 qəbul edə bilərik. Beləliklə an-
barlardakı ümumi həcmi 21,5 mlrd. m3 olan su ehtiyatının 20 mlrd. m3-i  ölkənin
illik su ehtiyatlarına əlavə edilə bilər. 

Ölkənin illik su ehtiyatlarına əlavə edilən rəqəm kimi, anbarların faydalı həcmi
də götürülə bilərdi. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, mövcud su anbarları əksər hal-
larda mümkün ümumi 21,5 mlrd.m3 həcmə görə   doldurulrur və bu hal real
vəziyyəti daha düzgün əks etdirir.  Bununla əlqədar qeyd etmək lazımdır ki,
F.Ə.İmanov  və İ.S.Əliyeva tərəfindən həcmi 10 mln. m3-dən artıq olan 19 su anbarı
üzrə qiymətləndirilmə aparılaraq su anbarlarının inşası nəticəsində Azərbaycanın
”sabit axım” ehtiyatlarının  11,2  mlrd.m3 artdığı göstərilir [1]. Bütün hallarda, an-
barlardakı dayanıqlı və etibarlı  su həcmi  göstəricilərinin  bu və ya digər istiqamətdə
dəyişməsindən asılı olmayaraq su anbarları ehtiyatlarının ölkənin ümumi su ehti -
yatlarındakı yeri nəzərə alınması zəruri olan real  faktdır.

Azərbaycan ərazisində ümumi sahəsi 394 km2 olan 450-yə yaxın göl mövcuddur
ki, bunlardan da yalnız 10 gölün sahəsi 5 km2-dən, 25 gölün sahəsi isə 1 km2-dən
böyükdür.  Respublika göllərinin 200-ə yaxını   yay aylarında quruyur. Qurumayan
təbii göllərin sayı  250 -yə qədərdir. Yaranma şəraitinə görə  tektonik, buzlaq, uçqun,
sürüşmə, relikt və s. mənşəli suyunun tərkibinə görə şirinsulu, şorsulu və duzlu göl-
lər ayrılır.  Göllərinin ümumi  su ehtiyatı 0,90 mlrd. m3-ə, şirinsulu göllərin   ehti -
yatı isə 0,03-0,05 mlrd. m3-ə yaxındır.  Ölkənin ümumi su ehtiyatları ilə müqayisədə
həcminin azlığına görə göllərin su ehtiyatları ümumi su ehtiyatlarının illik həcmində
nəzərə alınmaya bilər. 

Azərbaycan ərazisində buzlaqlar əsasən Böyük Qafqaz dağlarının Baş
Suayrıcında və Yan silsilədə mütləq yüksəkliyi 3600-4000 m-dən artıq olan
ərazilərdə formalaşmışdır. Son 70 ildə dağ zirvələrindəki buzlaqların sahəsi xeyli
azalmışdır. Hazırda buzlaqların sahəsi təqribən 6,6 km2, su ehtiyatı isə 0,08 mlrd.
m3 təşkil edir.  Buzlaqlar Bazardüzü zirvəsində 3,6 km2, Bazaryurdda 1 km2, Tufan-
dağda 0,5 km2, Şahdağda isə 1,1 km2 sahəni əhatə edir.  Kiçik Qafqazda yalnız
Qapıcıq dağında sahəsi 0,15 km2 olan buzlaq mövcuddur.  Buzlaqlar  çayların qi-
dalanmasında və illik su ehtiyatlarının tənzimlənməsində əhəmiyyətli rol oynayır.
Lakin göllərlə olduğu kimi, ölkənin ümumi su ehtiyatları ilə müqayisədə həcminin
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azlığına görə buzlaqların da ehtiyatları ümumi su ehtiyatlarının illik həcmində nəzərə
alınmaya bilər. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının illik su ehti -
yatları 55-56 mlrd. m3 təşkil edir (cədvəl 2).

Cədvəl  2. Azərbaycan Respublikasının illik su ehtiyatları

Analoji yanaşma daha əvvəl Prof. F.İmanov tərəfindən irəli sürülmüşdür. Prof.
F.İmanova görə Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatları 30,9 mlrd. m3, yeraltı su ehtiy-
atları 9,0 mlrd. m3, şirin sulu göllərin ehtiyatları 0,03-0,05 mlrd. m3, su anbarlarının
ümumi həcmi 20,6 mlrd. m3 qəbul edilir [3].

Müəlliflər Azərbaycan Respublikasının illik su ehtiyatlarının tərkib ele-
mentlərinin cədvəl 2-də verilmiş qiymətlərinin reallığa uyğunluğunu qəbul etməklə
yanaşı, bu göstəricilərin son nəticə və mütləq dəyişməz kimi qəbul edilməsi iddia -
sında deyildirlər. Əksinə, hesab edirlər ki, su ehtiyatlarının tərkib elementlərinin
kəmiyyət göstəriciləri, mahiyyəti etibarilə daim yenilənən, ərazinin fziki-cografi,
hidroloji və geoloji-hidrogeoloji şəratinə uyğun olaraq əsrlərlə tənzimlənmiş qa-
nunauyğunluqlar çərçivəsində dəyişkən, təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təsirlərə
məruz qalan göstəricilərdir. Bu elementlərin hər biri, qeyd edildiyi kimi,  əhatəli
hidroloji, geoloji, hidrogeoloji, geofiziki, geoekoloji və digər  müvafiq araşdırmalar,
tədqiqatlar və  təhllillər əsasında dəqiqləşdirilməli və yenilənməlidir.   Ölkənin su
balansının tərkib hissələrinin, su ehtiyatlarının yaranma və qidalanma mənbələrinin
kəmiyyət elementlərinin, transsərhəd yerüstü və yeraltı su axınının kompleks
tədqiqatlarla, xüsusilə empirik yanaşmalarla qəbul edilmiş göstəricilərin eksperi-
mental tədqiqatlarla dəqiqləşdirilməsi əsasında qiymətləndirilməsi müstəsna
əhəmiyyət kəsb edir. Burda əsas məqsəd, ehtiyatların  tərkib elementlərinin   hər
birinin ümumi su ehtiyatlarında yerinin düzgün müəyyən edilməsi  və eyni zamanda
bu elementlərin kəmiyyət göstəricilərinin mümkün qədər düzgün və dolğun nəzərə
alınması zərurətindən ibarətdir.
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№ Su ehtiyatlarının tərkib hissələri Su ehtiyatları, mlrd. m3

1 Yerli çay axını 6

2 Transsərhəd çay axını 20,6

3 Yeraltı sular 9

4 Su anbarlarında toplanmış sular 20

Cəmi 55,6
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UOT 556(075.8)SU EHTİYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

Giriş

Hidroqovşaqların istismar prosesində ən vacib məsələlərdən biri gursululuq
axımının hidrotexniki qurğulardan təhlükəsiz buraxılmasıdır. Hidroqovşaqlarda su
ötürücü qurğular 0,01% təminatlı, yəni on min ildə bir dəfə ehtimal edilən maksimal
su sərfinin və axım həcminin buraxılması üçün nəzərdə tutulur. Su sərfinin belə
nadir təminatlı hesabi xarakteristikası dağılması ağır nəticələrə gətirib çıxara biləcək
Şəmkir hidroqovşağı kimi xüsusi məsuliyyətli obyektlər üçün qəbul edilir. Qərb
ölkələrinin təcrübəsində belə vacib hidroqovşaqlar ehtimal edilən maksimal daşqın
üsulu ilə (Probable Maximun Flood) yoxlanılır. Rusiyanın Hidrolayihə İnstitutunda
aparılan müqayisəvi hesablamalar göstərmişdir ki, ehtimal edilən maksimal daşqın
üsulu ilə alınan hesabi maksimal su sərfləri hətta 0,01% təminatlı hesabi maksimal
su sərflərindən yüksəkdir.

Şəmkir hidrotexniki qovşağı Kür çayı üzərində olan 4 su anbarından birincisidir.
Bu səbəbdən gursululuq axımı keçən zaman ”birinci zərbəni” də məhz bu su anbarı
alır. Bu, ilk olaraq Şəmkir hidroqovşağından gursululuq axımının ötürülməsinin
modelləşdirilməsini tələb edir.

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Şəmkir hidroqovşağından gursululuq axımının ötürülməsinin HEC ResSim proq -
ram təminatı vasitəsilə modelləşdirilməsi zamanı anbara daxil olan gündəlik su sərfi
məlumatlarından, su anbarının səviyyə-həcm, səviyyə-sahə əyrilərindən, hidro-

(Səh. 26-38)

ŞƏMKİR HİDROQOVŞAĞINDAN 
GURSULULUQ AXIMININ ÖTÜRÜLMƏSİNİN 

HEC ResSim PROQRAM TƏMINATI 
VASİTƏSİLƏ MODELLƏŞDIRİLMƏSİ

Qarayev N.Ə., Sultanov E.T., Abbasov S.A., Rəcəbov R.F.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi

rustam.rajabov83@gmail.com

Abstract. The article dedicated to tranmission of high flow from the Shamkir
water reservoir. HEC ResSim softwater used for modelling prepared by the Hydro-
logic Engineering Center (HEC) of the U.S. Army Corps of Engineers. 

Açar sözlər: gursululuq, hesabi hidroqraf, suburaxma qabiliyyəti, hədəf səviyyə.
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texniki sukeçirici qurğuların suburaxma qabiliyyətlərindən, istismar şərtləri
haqqında məlumatlardan istifadə olunmuşdur. 

Yüksək gursululuğun ötürülməsi hesablamalarında aşağıdakı məlumatlardan is-
tifadə olunur:

 su anbarının  həcm əyriləri;
 su anbarının aşağı byefində sərf - səviyyə əyriləri;
 suötürücü qurğularının suburaxma qabiliyyəti əyriləri;
 hidroloji müşahidə məlumatları;
 yüksək axımın zəmanət düzəlişi ilə 5÷0,01% təminatlı real illərin hesabi

hidroqrafları.
Qeyd olunan məlumatlar Şəmkir hidroqovşağının layihə sənədlərindən (Bakı

HidroLayihə İnstitutu), hidroloji illiklərdən və Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Su Ehtiy-
atları Dövlət Agentliyində aparılan hidroloji hesablamalardan əldə edilmişdir. Gur-
sululuq axımın hidrotexniki qurğulardan ötürülməsi hesabi hidroqrafların  model -
ləşdirməsinin əsasında aparılır.  

Tədqiqatın şərhi

Kür çayının mənbəyi  Türkiyədə  Qızıl Gədik dağının şimal-şərq yamacında,
2720 m yüksəklikdə yerləşir. Çayın uzunluğu 1515 km, su yığma hövzəsinin ümumi
sahəsi 188000 km2, Azərbaycan ərazisində çayın uzunluğu 906 km, hövzənin sahəsi
isə 69300 km2-dir. 

Kür çayının su rejimi yaz-yay gursululuğu və sabit qış azsulu dövrü ilə xarakter-
izə olunur. Gursululuq dövründə səviyyələrin qalxması orta hesabla aprel ayının
əvvəlində başlayır, qarın əriməsi və vaxtaşırı yağışların yağması nəticəsində
səviyyələrin kəskin qalxması və düşməsi ilə müşayiət olunaraq qeyri-sabit olur. İn-
tensiv yağışlar yağaraq səviyyələrin kəskin və qısamüddətli qalxmasına səbəb
olurlar. 

Yaz-yay gursululuq axımının ən yüksək səviyyəsi və sərfi aprel-iyun aylarında
müşahidə edilir. Müşahidə dövrü ərzində suyun maksimal sərfi 1968-ci ilin aprel
ayında müşahidə olunmuşdur. 

Şəmkir hidroqovşağı Kür çayı üzərində olan 4 hidroqovşaqlar kaskadından
biridir. 1982-ci ildə istismara verilmiş hidroqovşaq kompleks təyinatlıdır: 

 enerji istehsalı–SES-nın quraşdırılmış gücü 380 MVt;
 suvarma suyuna tələbatın təmin olunması – Şəmkir maşın kanalı vasitəsilə

maksimum 15 m3/s su ötürülür;
 gursululuq axımının idarə olunması və yüksək sərflərin yumşaldılması;
 su təchizatına tələbatın təmin olunması.
Hidroqovşağın əsas hidrotexniki qurğularının tərkibi:
 istismar sutullayıcısı və aşağı byefdə ötürücü kanal;
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Qarayev N.Ə.,Sultanov E.T.,Abbasov S.A.,Rəcəbov R.F.
Şəmkir hidroqovşağından gursululuq axımının...

 torpaq bəndlər - məcra və subasar hissələri;
 su elektrik stansiyasının sukeçirici qurğuları və binası;
 Şəmkir maşın kanalının irriqasiya suqəbuledicisi.
Şəmkir hidroqovşağının əsas parametrləri cədvəl 1-də verilmişdir.

Cədvəl 1. Şəmkir hidroqovşağının parametrləri

Şəmkir su anbarının səviyyə-həcm və səviyyə-sahə əyriləri şəkil 1 və 2-də ve -
rilir.

Şəkil 1. Şəmkir su anbarının səviyyə-həcm əyrisi.
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№ Parametrin adı Kəmiyyəti

1 Su yığım sahəsi, km2 40 500

2 Orta çoxillik axım, mln. m3 9 870

3 Orta çoxillik su sərfi, m3/s 312

4 Normal Basqılı Səviyyə (NBS), m BS 158,00

5 Ölü Həcm Səviyyəsi (ÖHS), m BS 143,50

6 Ekstremal (maksimal) Basqılı Səviyyə (EBS), m BS 159,90

7 Su anbarının həcmi, mlrd. m3 Tam 2,680

Faydalı 1,425

Ölü 1,252

8 Normal basqılı səviyyəsində su aynasının sahəsi, km2 116

12 Tənzimləmə xarakteri İrriqasiya rejimində Fəsli (illik)

Energetika rejimində Sutkalıq



Şəkil 2. Şəmkir su anbarının səviyyə-sahə əyrisi.

Şəmkir su anbarından su buraxılan zamanı Yenikənd su anbarının təsiri
nəticəsində aşağı byefdə suyun şişməsi yaranır. Yenikənd su anbarının normal basqılı
səviyyəsi layihə üzrə 104,00 mBS qəbul olunmuşdur. Gursululuq dövründə isə ek-
stremal (maksimal) basqılı səviyyə 104,30 mBS-dən artıq olmamalıdır.

Gursululuğun modelləşdirilməsində normal basqılı səviyyə 104,00 m əsas
götürülmüş və Şəmkir su anbarından aşağı byefə buraxılan su sərflərinin göstəriciləri
şişmə təsiri nəzərə almaqla modelə daxil edilmişdir.

Hidroqovşaqların sinfi  2.06.01-86  İnşaat Normaları və Qaydalarına (keçmiş
SSRİ) əsasən qəbul olunur. Şəmkir hidroqovşağı layihə sənədində I sinfə aid olun-
muşdur.

Normalara əsasən gursululuq dövrü üçün hidrotexniki sukeçirici qurğuların su -
buraxma qabiliyyəti aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir [1, 4, 6, 7]:

 Əsas hesabi hal - Gursululuq sərfinin təminatı P = 0,1% 
 Yoxlama halı - Gursululuq sərfinin təminatı P = 0,01% zəmanət düzəlişi ilə
Əsas hesabi halda su anbarında suyun səviyyəsinə və sukeçirici qurğulara qoyu-

lan tələblər aşağıdakı kimidir:
 Şəmkir su anbarının faydalı həcmi yalnız illik nizamlamanı apardığına görə

aprelin 1-də su anbarının səviyyəsi Ölü Həcm səviyyəsinə kimi endirilməlidir
(143,50 mBS);

 Su anbarında gursululuğun transformasiyası nəticəsində  suyun  səviyyəsi
Normal Basqılı səviyyəni keçməməlidir (158,00 mBS);
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 Gursululuq  dövründə bütün suburaxıcı qurğular – sutullayıcı və SES-nın su
keçirici qurğuları tam suburaxma qabiliyyəti ilə işləməlidir. 

Yoxlama halında su anbarında suyun səviyyəsinə və sukeçirici qurğulara qoyulan
tələblər aşağıdakı kimidir:

 Su anbarında gursululuğun  transformasiyası nəticəsində suyun səviyyəsi eks -
tremal (maksimal) səviyyəni keçməməlidir(159,90 mBS);

 Gursululuq  dövründə bütün suburaxıcı qurğular – sutullayıcı və SES-nın su
keçirici qurğuları  tam suburaxma qabiliyyəti ilə işləməlidir.
Şəmkir hidroqovşağının 33 illik istismari ərzində sutullayıcı qurğunun kon-

struksiyalarında mühüm zədələnmələr aşkar olunmuşdur. Təmir işləri bitmədiyi
zaman gursululuq dövründə maksimal su sərflərini aşağı byefə ötürmək üçün su-
tullayıcı qurğunun suburaxma qabiliyyəti azalır. Bu baxımdan gursululuq dövründə
təmir işləri davam etdiyi zaman su keçirici qurğuların suburaxma qabiliyyətinin
təyini üçün xüsusi olaraq aşağıdakı təmir halları da modelləşdirilmişdir. 

1-ci təmir halı (orta ağır şərt) - sutullayıcının 3 aşırımlı yuxarı başlığının orta
(bir) aşırımı təmirdədir;

2-ci təmir halı (ağır şərt) - sutullayıcının 3 aşırımlı yuxarı başlığının orta (bir)
aşırımı təmirdədir, SES-ı fasiləsiz rejimdə işlədiyindən (təxminən 90 gün) turbin-
lərindən biri dayanmaq məcburiyyətindədir; 

3-cü təmir halı (çox ağır şərt)-sutullayıcının aşağı byefində yerləşən enerji
söndürücü qurğu tam şəkildə bərpa olunmayıb. 

Sutullayıcıdan maksimal sərflər buraxılan zaman aşağı byefdə konstruksiyaların
yüksək dərəcədə dağılma ehtimalı yaranır. Bu halda gursululuq axımının yalnız
SES-nın 2 turbini vasitəsilə ötürülməsi modelləşdirilmişdir.Təmir hallarının mo -
delləşdirilməsinin məqsədi gursululuq dövründə su keçirici qurğulardan ötürülə
bilən maksimal su sərflərinin və onların təminatlarının təyinidir.

Su anbarında su səviyyəsinin sürətlə qalxması və ya enməsi torpaq bəndin
dayanıqlığına və yuxarı yamacın mühafizə örtüyünə dağıdıcı təsir edə bilər. Su
səviyyəsinin qalxma və enmə sürəti torpaq bəndin istismar qaydalarında qeyd olun -
muşdur. Məlumat olmadığından su anbarlarının istismar qaydalarının hazırlan-
masının rəhbər sənədinə əsaslanaraq  Şəmkir hidroqovşağı üçün qalxma sürətinin
məhdudiyətləri: bəndin alt hissəsi üçün – 0,50 ÷ 1,0 m/gün, orta hissəsi üçün - 0,25
÷ 0,5 m/gün, üst hissəsi üçün (axırıncı 2÷3 m) – 0,25 ÷ 0,1 m/gündür. Su səviy -
yəsinin enmə sürətinin məhdudiyyətləri isə: bəndin üst hissəsi üçün – 0,3 m/gün,
bəndin qalan hissəsi üçün – 1,0 m/gün təşkil edir.

Kür çayının orta axınında sistematik hidroloji müşahidələr Tbilisi (Gürcüstan),
Qıraq Kəsəmən, Kirzan, Xuluf, Qarasaqqal, Samux və Mingəçevir məntəqələrində
aparılmışdır.

Kür çayı üzərində vaxtilə fəaliyyət göstərmiş Xuluf  hidroloji məntəqəsi Şəmkir
hidroqovşağı tikiləndən sonra aşağı byefdə qalmışdır. Gursululuq axımının buraxıl-
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masının modellləşdirilməsində bu məntəqənin müşahidə məlumatlarından istifadə
olunmuşdur. 

Gursululuq axımı suvarma mövsümündən əvvəl keçdiyindən mövcud hesabla-
malarda Şəmkir hidroqovşağına qədər suvarma məqsədləri üçün götürülən su nəzərə
alınmır. Hidroloji müşahidə məntəqələrində çoxillik dövr ərzində aparılmış
müşahidələrin təhlili nəticəsində aşağıdakılar müəyyən edilmişdir:

- Azsulu illər sırasından sonra (adətən ardıcıllıq 2-3 il təşkil edir), bir qayda
olaraq,  növbəti ildə yüksək təminatlı çoxsulu ilin baş verəcəyini ehtimal etmək
olar;

- Çoxsulu illər – 1940, 1963,1968, 1976; 1978, 1987, 1988, 1993, 2002 və 2005;
- Şəmkir hidroqovşağına yaxın olan Xuluf hidroloji məntəqəsində müşahidə

dövrü ərzində ən yüksək su sərfi 21 aprel 1968-ci il tarixində 2840 m3/san ol-
muşdur ki, bu da 0,7% təminatlı su sərfinə uyğundur.

Xuluf məntəqəsində hesabi hidroqrafların qurulması üçün gursululuq axımının
və orta gündəlik maksimal su sərflərinin 1914-2014-cü illərin sırası əsasında 0,01%
zəmanətli düzəlişi ilə, 0,1%, 1,0%, 3,0% və 5,0% təminatlı hesabi qiymətləri qəbul
olunmuşdur.

Real çoxsulu illər (1940, 1968, 1976, 1978, 1987 və 1988) onların gursululuq
hidroqraflarının maksimal su sərfinə, axım həcminə və əlverişsiz formasına görə
seçilmiş və həmin hidroqrafları əsasında hesabi hidroqraflar qurulmuşdur.

Kür çayının Xuluf hidroloji məntəqəsinin gursululuq dövrü üçün 3 tip hidroqraf
müəyyən edilmişdir (şəkil 3).

Şəkil 3. Kür çayının Xuluf məntəqəsində gursululuq dövrünün hesabi hidroqrafları.
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Tip I. Hesabi maksimal su sərfi gursululuq dövrünün əvvəllərində müşahidə edilir
və bir maksimum müşahidə edilir. Bu tip hidroqraf maksimal sərflərin davamiyyət-
inə görə 2 yerə bölünür:

a) Gursululuq dövründə keçən maksimal sərflərin davamiyyəti 15 gündən azdır
(1940);

b) Gursululuq dövründə keçən maksimal sərflərin davamiyyəti 15 gündən çoxdur
(1968, 1978, 1988).

Tip II. Hesabi maksimal su sərfi gursululuq dövrünün ortalarında müşahidə edilir
(1976); davamiyyəti 30 gün olmuş (12.05÷10.06.1976) və bir maksimum müşahidə
edilmişdir.

Tip III. Hesabi maksimal su sərfi gursululuq dövrünün sonunda müşahidə edilir
(1987); davamiyyəti 22 gün olmuş (07.06÷28.06.1987) və bir maksimum müşahidə
edilmişdir.

Qurulmuş hesabi hidroqraf tiplərinin formaları şəkil 3-də göstərilir.
Şəmkir hidroqovşağında sutullayıcının giriş başlığı 3 aşırımlı, qapılar ilə tənzim

olan suaşırıcıdan ibarətdir. Başlığın qaşı 144,20 m səviyyəsində yerləşir. Aşırımların
eni 8,0 m-dir. Su anbarında normal basqılı səviyyə  (NBS) olduğu halda sutul-
layıcının bir qapısının suburaxma qabiliyyəti 800,5 m3/s, ekstremal (maksimal)
səviyyəsində isə  980,7 m3/s-dir [2, 3, 5].

Şəmkir hidroqovşağının tərkibində bəndyanı tipli su elektrik stansiyası (SES)
fəaliyyətdədir. SES-in iki turbinin quraşdırılmış gücü 380 MVt təşkil edir. Layihəyə
əsasən gursululuq dövründə turbinlər tam gücü və suburaxma qabiliyyəti ilə işləmə-
lidirlər. Gursululuq dövründə SES daimi (bazis) iş rejimində işləyir. Ortasulu və
çoxsulu illərin gursululuq dövrlərində turbinlər gərgin iş rejiminə keçirlər.

HEC ResSim proqramı ABŞ-ın Hərbi Mühəndislər Korpusunun Su Ehtiyatları
İnstitutunun Mühəndis Hidrologiyası Mərkəzi tərəfindən hazırlanmışdır [8].

Proqram vasitəsi ilə bir və ya bir neçə su anbarından ibarət kaskad üçün aşağıdakı
hesablamaları aparmaq mümkündür:

 daşqınların idarə olunması;
 azsulu dövrdə çay axımının optimal nizamlanması;
 su təchizatının tələblər üzrə planlaşdırılması;
 su anbarlarının tənzimlənməsi və real vaxtda operativ qərar qəbul etmə. 
HEC ResSim modelləşdirməsi şərti olaraq 2 yerə bölünür (şəkil 4):
1. Giriş məlumatlarının daxil edilməsi.
- Su sərfi haqqında məlumatlar;
- Su anbarı haqqında məlumatlar-səviyyə-sahə və səviyyə həcm əyriləri;
- Hidrotexniki qurğular haqqında məlumatlar - sukeçirici qurğular və onların

suburaxma qabiliyyətləri.
2. Çıxış məlumatları/Modelləşdirmə nəticələri.
- Su anbarında gündəlik su səviyyələri;
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- Su anbarından çıxan cəm su;
- Sutullayıcıdan çıxan su;
- SES-dən çıxan su.

Şəkil 4. HEC ResSim modelləşdirməsinin əsasları.

Gursululuq axımının su anbarından ötürülməsi zamanı aşağıdakı modelləşdirmə
şərtlərinə baxılmışdır: 

Şərt 1. Gursululuq dövründə su anbarında icazə verilən suyun səviyyələri (hədəf
səviyyələr) ilkin məlumat kimi modelə daxil olunur. Bu zaman əsas hesabi hal üçün
gursululuq dövrünün əvvəlində ölü həcmin səviyyəsi 143,50 mBS, gursululuq
dövrünün sonunda normal basqılı səviyyə 158,00 mBS təşkil edir. Yoxlama hal üçün
isə gursululuq dövrünün əvvəlində ölü həcmin səviyyəsi 143,50 mBS, gursululuq
dövrünün sonunda normal basqılı səviyyə 158,00 mBS, gursululuq dövrü ərzində
qısa müddətdə icazə verilən ekstremal (maksimal) səviyyə 159,90 mBS qəbul edilir.

Şərt 2. Gursululuq axımının ötürülməsi zamanı sutullayıcının fəaliyyətini və
aşağı byefə boş-boşuna axımın ötürülməsini  minimuma endirilir;

Şərt 3. Gursululuq dövrünün başlanğıcından sonunadək SES-nın tam gücü ilə
işləməsi nəzərdə tutulur.

Modelləşdirilmədə əsas məqsəd su anbarında gursululuq axımının transfor-
masiyasınının dinamikası və gursululuğun təhlükəsiz (qəza baş vermədən) keçə
biləcəyi sərfinin təyinidir.

Gursululuq axımının modelləşdirilməsi 4 variantda aparılmışdır: normal və 3
təmir halı. Təmir hallarının hesablanmalarının zəruriliyi Şəmkir hidroqovşağının
sutullayıcısı üzərində aparılan və başa çatmayan tikinti-bərpa işlərinin sukeçirici
qurğularının suburaxma qabiliyyətlərinə təsirin yoxlanılmasından irəli gəlir.

Variant 1. Sutullayıcı -3 aşırımdan su ötürülür, SES-2 turbin tam gücü ilə işləyir
(şəkil 5).
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Şəkil 5. Hec ResSim modeli vasitəsilə variant 1 üzrə modelləşdirmə.

Variant 2. Sutullayıcı-2 aşırımdan su ötürülür, SES-2 turbin tam gücü ilə işləyir
(şəkil 6).

Şəkil 6. Hec ResSim modeli vasitəsilə variant 2 üzrə modelləşdirmə.
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Variant 3. Sutullayıcı – 2 aşırımdan su ötürülür, SES – 1 turbin tam gücü ilə
işləyir (şəkil 7).

Şəkil 7. Hec ResSim modeli vasitəsilə variant 3 üzrə modelləşdirmə.

Variant 4. Sutullayıcı – aşağı byefdə enerji söndürücü qurğu tam bərpa olun-
madığına görə sutullayıcıdan suyun ötürülməsi nəzərə alınmır,  SES – 2 turbin tam
gücü ilə işləyir (şəkil 8).

Şəkil 8. Hec ResSim modeli vasitəsilə variant 4 üzrə modelləşdirmə.
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Nəticə

Gursululuq axımının Şəmkir hidroqovşağından ötürülməsinin HEC ResSim proq -
ram təminatı vasitəsilə modelləşdirilməsinin nəticələri aşağıdakılardır:

1. Şəmkir su anbarı irriqasiya rejimində fəsli təyinatlı olduğuna görə suvarma
mövsümünün sonunda suyun səviyyəsi ölü həcm səviyyəsinə enməlidir. Hətta, su-
varma dövrünün sonunda su anbarında ölü həcm səviyyəsindən yuxarıda qalan sular
Mingəçevir su anbarına ötürülməlidir;

2. Bütün modellər üçün su anbarında suyun səviyyəsi aprelin 1-də 143,50 m-
ə endirilir. Bu zaman su anbarı faydalı həcmi həddində gursululuq axımının qəbu-
luna və onun transformasiyasına hazırdır.

3. Su sərflərinin təminatından asılı olaraq hidrotexniki qurğuların sukeçirmə qa-
biliyyətləri aşağıdakı cədvəl 2-də verilmişdir.

Cədvəl 2. Su sərflərinin təminatından asılı olaraq hidrotexniki qurğuların
sukeçirmə qabiliyyətləri

Sukeçirici qurğular
İllər

Təminat faizi P, %
Sutullayıcı SES 0,01 0,1 1 3 5

I 3 aşırım 2 turbin

1940 +
1968 +
1976 +
1978 +
1987 +
1988 +

II 2 aşırım 2 turbin

1940 +
1968 +
1976 +
1978 - +
1987 +
1988 +

III 2 aşırım 1 turbin

1940 +
1968 - +
1976 - +
1978 - - +
1987 - - +
1988 - +

- 2 turbin

1940 - - - +
1968 - - - +
1976 - - - +
1978 - - - +
1987 - - - +
1988 - - - +

Variant

I

II

III

IV*
1-ci hal
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* su anbarında suyun səviyyəsi 158,00 m BS-lə məhdudlaşdırılır;
** su anbarında suyun səviyyəsi 159,90 m BS-ə qədər qaldırılır.

4.  Şəmkir hidroqovşağının layihəsi üzrə nəzərdə tutulmuş hidrotexniki sukeçirici
qurğular normal işçi vəziyyətdə olduğu zaman bütün tip modellərdə əsas və yoxlama
halları üçün gursululuğun maksimal sərfləri aşağı byefə ötürülür. Yoxlama halı üzrə
P=0,01% təminatlı sərflər ötürülən zaman su anbarında suyun maksimal səviyyəsi
158,03 mBS təşkil etmişdir.

5.  Modelləşdirmə zamanı 3 təmir halına baxılmışdır:
1-ci təmir halı - sutullayıcının 3 aşırımlı yuxarı başlığının orta (bir) aşırımı

təmirdədir.
2-ci təmir halı - sutullayıcının 3 aşırımlı yuxarı başlığının orta (bir) aşırımı

təmirdədir, SES-nın turbinlərindən biri təmirdədir. 
3-cü təmir halı – sutullayıcı təmirdədir.
6.  1-ci təmir halı. 
Tip I, II və III hidroqraflar proqnozlaşdırılan zaman P=0,01% təminatlı sərflər

sukeçirici qurğulardan keçir. Bu zaman anbarda suyun maksimal səviyyəsi 159,82
mBS təşkil etmişdir.

I b (1978-ci il) tip gursululuq hidroqrafı proqnozlaşdırılan zaman isə yalnız
P=0,1% təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan buraxıla bilir.

7.  2-ci təmir halı.
Tip I-a (1940-cı il) hidroqraf proqnozlaşdırılan zaman P=0,01% təminatlı sərflər

sukeçirici qurğulardan keçir.
8. 2-ci təmir halı.
Tip I-b (1968, 1988-ci illər) və Tip II (1976-cı il) hidroqraflar proqnozlaşdırılan

zaman P=0,1% təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan keçir.
9. 2-ci təmir halı.
Tip III (1987-ci il) və Tip Ib (1978-ci il) hidroqraflar proqnozlaşdırılan zaman

P=1% təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan keçir.
10. 3-cü təmir halı. Şərt 1-NBS 158,00. Gursululuq hidroqraflarının formasından

asılı olmayaraq P=0,01%,  P=0,1% və P=1% təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan
aşağı byefə ötürülmür.

11. 3-cü təmir halı. Şərt 1-NBS 158,00. Gursululuq hidroqraflarının formasından
asılı olmayaraq P=3%  təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan aşağı byefə ötürülür.

- 2 turbin

1940 - - +
1968 - - +
1976 - - +
1978 - - - - +
1987 - - - +
1988 - - +

IV**
2-ci hal



12. 3-cü təmir halı. Şərt 2-EBS 159,90. Tip I b (1978) hidroqraf proqnozlaşdırılan
zaman P=5% təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan keçir.

13. 3-cü təmir halı. Şərt 2-EBS 159,90. Gursulu dövr hidroqraflarının formasın-
dan asılı olmayaraq P=0,01% və P=0,1% təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan
aşağı byefə ötürülmür.

14. 3-cü təmir halı. Şərt 2-EBS 159,90. Tip III (1987) hidroqraf proqnozlaşdırılan
zaman P=1% təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan keçmir.

15. 3-cü təmir halı. Şərt 2-EBS 159,90. Tip I-a, I-b (1968, 1988), II (1987) hidro-
qraf proqnozlaşdırılan zaman P=1% təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan keçir.

16. 3-cü təmir halı. Şərt 2-EBS 159,90. Tip III (1987) hidroqraf proqnozlaşdırılan
zaman P=3% təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan keçir.

17. 3-cü təmir halı. Şərt 2-EBS 159,90. Tip III (1987) hidroqraf proqnozlaşdırılan
zaman P=3% təminatlı sərflər sukeçirici qurğulardan keçir.

Beləliklə, hidrotexniki qurğuların sukeçirici hissələri normal vəziyyətdə olduğu
halda bütün modellər üzrə maksimal su sərfi keçən zaman hidroqovşağın təhlükə-
sizliyi təmin olunur. Yalnız bir şərt ödənilmir. Bu, gün ərzində su anbarı səviyyəsinin
qalxma sürətidir. Buna səbəb isə daşqının çox iti gəlməsidir.

Modelləşdirmə əsasında aparılmış analizlər birmənalı fikrə gətirir ki, hər hansı
təmir halında gursululuq axımının ötürülməsində hidrotexniki qurğulara təhlükə
yaranır. Təhlükəsiz istismar üçün bütün hidrotexniki qurğular tam suburaxma qa-
biliyyətində olmalıdırlar.
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Giriş

Abşeron yarımadasının keyfiyyətli və fasiləsiz içməli su təchizatının təmin
edilməsi məqsədi ilə Alazan-Əyriçay vadisində, Daşağılçay, Əlicançay və
Türyançayın gətirmə konuslarında və konuslararası depressiyalarında formalaşmış
yeraltı suların istismarı məqsədi ilə 2007-2010-cu illər ərzində Oğuz rayonu
ərazisində quyular qazılmış, Oğuz rayonundan Bakı şəhərinə 260 km uzunluğunda,
Ø 2000 mm olan magistral su kəməri inşa edilmiş və 2010-cu ilin dekabr ayından
istismara verilmişdir. Yeraltı su yatağının beş ildən artıq müddətdə böyük məhsul-
darlıqla (3500-5000 l/san) istismarı prosesində geoloji-texniki vəziyyət nəzərə alı-
naraq yatağın hidrodinamiki şəraitinin qiymətləndirilməsi və optimal istismarın
müəyyənləşdirilməsi ən zəruri məsələlərdən biri sayılır.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat işinin aparılması üçün qazma və tamamlanma zamanı tərtib edilmiş
quyu məlumatlarından, istismar zamanı dövrü olaraq aparılmış rejim-müşahidə
işlərinin nəticələrindən, peyk görüntülərindən, fond və arxiv materiallarından isti-
fadə olunmuşdur. Tədqiqat işində faktiki məlumatlar əsasında hidrogeoloji xəritələr

(Səh. 39-44)

OĞUZ-QƏBƏLƏ-BAKI SU KƏMƏRİNİN 
BEŞ İLLİK İSTİSMARI PROSSESİNDƏ 

YERALTI SU YATAĞININ HİDRODİNAMİKİ
ŞƏRAİTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Rüstəmov E.H.
“Azərsu” ASC, “Sukanal” ETLİ, Bakı şəhəri, elkinrustamov@gmail.com 

Abstract. One of the greatest water intake facility in the world has been con-
structed in the distance of 260 km to the north-west in Oguz field of Azerbaijan with
the aim of water supply of the Baku city. The water intake facility consists of 79
water wells with the depth of 150-170 m and with the productivity 5 m3/sec. The
wells have been installed along 2 lines in parallel way with the length of 18 km with
the distance of 1000 m between each one.

Açar sözlər: Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri, Oğuz yeraltı su yatağı, Alazan-
Əyriçay vadisi, su səviyyəsi, hidrodinamiki şərait.
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qurulmuş, qrafiklər hazırlanmış, hidrodinamiki qiymətləndirmə, quyudaxili müa -
yinə, müqayisəli təhlil və digər qiymətləndirmə metodlarından istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın şərhi

Əyriçay vadisinin Oğuz rayonu ərazisindən götürür. Oğuz yeraltı su yatağının
yerləşdiyi Alazan-Əyriçay vadisinin eni 12-15 km olub Böyük Qafqaz sıra dağları
ilə Acınohur-neogen qalxımı arasında 270 km məsafədə uzanmışdır. Alazan-Əyriçay
vadisi geoloji cəhətdən Böyük Qafqaz dağ silsiləsindən axan çayların bir-biri ilə
qarışmış gətirmə konuslarının qırıntı materiallarından təşkil olunmuşdur. Yeraltı su-
ların qidalanmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edən çay şəbəkəsi 0,5 km/km2

qiymətlə yüksək sıxlığa malikdir. Atmosfer çöküntülərinin illik miqdarı 800-900
mm, buxarlanmanın orta illik miqdarı 400-600 mm-dir. Sıx hidroqrafik şəbəkə
böyük miqdarda yağıntılarla birlikdə ərazidə yüksək keyfiyyətli yeraltı suların böyük
ehtiyatlarının formalaşmasına əlverişli şərait yaratmışdır [1].

Alazan-Əyriçay vadisinin hidrogeoloji şəraitinin özəlliyi ondan ibarətdir ki,
başlanğıcını Böyük Qafqazın ətəklərindən götürən güclü yeraltı su axınının  boşala
biləcəyi regional dren yoxdur və bu axın aşağı hissədə  Acınohur-neogen qalxımı
ilə sərhəddə böyük qalınlıqlı sukeçirməyən laya dirənir. Boşalma dreninin olmaması
səbəbindən yeraltı su axını böyük təzyiq toplayır və  əks istiqamətdə -  Böyük Qaf -
qazla kontakt zonasına, təzyiqin ilkin yaranma zonasına doğru yayılır. Elə bu səbəb-
dən də kontakt zonasında güclü yeraltı su çıxışları-bulaqlar geniş yayılmışdır [2]. 

Alazan-Əyriçay vadisinin Daşağılçay və Türyançayın arasında çayların gətirmə
konusu və konuslararası depressiyalarında, dördüncü dövrün qum dolduruculu çaqıl-
çınqıl və qayma çöküntülərindən formalaşmış Oğuz yeraltı su yatağında aralarındakı
məsafə 1000 m olan bir-birinə paralel 18 km uzunluqda 2 xətt boyunca dərinlikləri
150-170 m olan,  mütləq yüksəklikləri müsbət 450-475 m arasında dəyişən 79 ədəd
istismar quyusu qazılmışdır (şəkil 1). İstismar quyularının qazılması zamanı 50-70
m-ə qədər yeraltı hissəyə 530 mm-lik mühafizə kəməri endirilmiş və kəmər arxası
dairəvi boşluq sement məhlulu ilə doldurulmuşdur. Mühafizə borusunun bu dərinliyə
qədər endirilməsində əsas məqsəd yuxarı laylardan suyun daxil olmasının qarşısının
alınması və istismar prossesində bitki və heyvanat aləminə mənfi təsirlərin mini-
muma endirilməsi olmuşdur. İstismar kəməri üçün diametri 350 mm olan paslan-
mayan poladdan istifadə edilmişdir. Quyuların qazılması zamanı hər bir quyuya
individual yanaşılmış, quyudaxili kompleks geofiziki karotaj işləri aparılmış və
qazma zamanı çıxan şlama və karotaj nəticələrinə əsaslanaraq filtir dizayn
seçilmişdir. Tamamlanmış quyuların istismarı özüaxar və nasos rejimi ilə hayata
keçirilməkdədir.

Quyulardan hasil olan 5 m3/san su sutoplayıcı borular vasitəsi ilə özüaxar for-
mada Oğuz rayonunun Sincan kəndi ərazisində 40-60 m aşağıda yerləşən 2 ədəd
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10000 m3 həcmə malik su anbarına daxil olur. Buradan isə diametri 2000 mm olan
borularla Bakı şəhərinə nəql edilir. Əsas hissəsi şüşə lifli xüsusi materialdan (GRP)
hazırlanmış magistral kəmər mürəkkəb relyefə malik ərazidən keçməklə +410 m
mütləq yüksəklikdən +190 m mütləq yüksəkliyədək dəyişən 260 km məsafədə (şəkil
2) uzanmışdır (şəkil 2). Yüksəkliklər fərqindən yaranan böyük təzyiqi tənzimləmək
üçün isə kəmər boyu iki təzyiqə nəzarət, bir təzyiq qırıcı kamera inşa edilmişdir.
Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin əsas hissəsi 12 m-lik GRP borulardan ibarətdir. Bu
boruların quraşdırılmasında qaynaq işlərindən istifadə edilməmişdir. Belə ki, borular
bir-birlərinə keçirilməklə bərkidilmiş və ətrafı qum fraksiyası ilə kipləşdirilmişdir.
Lakin kəmərin çay keçidləri və yüksək təzyiqli yerlərində xüsusi izolyasiya olunmuş
eyni diametrli polad borular (cəmi 55 km) istifadə edilmişdir. Məhz bu kəmər ilə 5
m3/san məshuldarlıqlı yeraltı suyun 260 km məsafə qət etdikdən sonra belə Bakı
şəhərinin qərbindən şərq qurtaracağı Pirallahı adasına qədər özüaxar nəql edilməsi
kimi özəlliyi vardır. Kəmər vasitəsi ilə nəql edilən suyun keyfiyyət göstəricilərinə
nəzarət iki məntəqə üzrə: Oğuz rayonu ərazisində kəmərin başlanğıcı +410 və Bakı
şəhərində kəmərin qurtarağacı +190 məntəqələrindəki laboratoriyalarda həyata
keçirilir. İstismar müddətində suyun keyfiyyət göstəriciləri içməli su standarlarına
uyğun olaraq stabil qalmaqdadır.

Rüstəmov E.H. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin 
beş illik istismarı prosessində yeraltı su yatağının...
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quyulardan götürüntü.
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Oğuz-Qəbələ-Bakı Su Kəmərinin mənbəyində layihələndirmə zamanı yeraltı su
yatağında 100 ədəd istismar quyusunun və 50 ədəd müşahidə quyusunun qazılması
nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərdə tutulan istismar quyularının sərfinin isə orta hesabla
50 l/san olması geoloji-texniki cəhətdən əsaslandırılmışdır. Lakin qazma zamanı
layihə üzrə nəzərdə tutulan quyularının sərfinin tamam fərqli, daha yüksək məhsul-
darlığa malik olduğu aydın olmuşdur. Belə ki, qazılmış quyuların əksəriyyətindən
yeraltı sular özüaxar (fontanla) hasil olmuşdur. Özüaxar və nasosla test edilən quyu-
larının faktiki sərflərinin layihə üzrə nəzərdə tutulandan iki dəfə və daha çox (100-
140 l/san) olduğu, layihənin tamamlanmasına vaxt məhdudiyyəti və maliyyə
vəsaitinə qənəat nəzərə alınaraq istismar quyularının sayı 100-dən 79-a qədər və
uyğun olaraq (təsir radiusu nəzərə alınaraq) müşahidə quyularının sayı 50-dən 20-
yə qədər azaldılmışdır. Nəticə etibarı ilə 5 m3/san suyun hasil edilməsi (istismarının
ilk illərində) məhz 75-79 quyu vasitəsi ilə mümkün olduğu nəzərdə tutulmuşdur.

2010-cu ilin dekabr ayından fasiləsiz olaraq 3.5-5.0 m3/san məhsuldarlıqla is-
tismar edilməkdə olan Oğuz yeraltı su yatağında aparılmış rejim-müşahidə işlərinin
nəticəsinin təhlilinə əsasən istismar zamanı yatağın hidrodinamiki şəraitinin qeyri-
simmetrik formada paylanması məlum olmuşdur. Belə ki, Oğuz yeraltı su yatağı
hidrogeoloji xüsusiyyətlərinin müxtəlifliyinə görə Daşağılçay, Əlicançay və
Türyançayın gətirmə konuslarında formalaşan yeraltı suları olmaqla şərti olaraq mü-
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vafiq hissələrə ayırmaqla təhlil edilmişdir. Təhlil zamanı məlum olmuşdur ki, is-
tismardan əvvəl Daşağılçayın aşağı profili, Əlicançay və Türyançayın hər iki pro-
filləri üzrə yerləşən quyularda su səviyyəsi yer səthindən yuxarıda qərarlaşdığı
halda, Daşağılçayın yuxarı profilindəki quyuların əksəriyyətində isə yer səthindən
təxminən 2-3 m dərinlikdə qərarlaşmışdır. İstismarın ilk illərində Əlicançayın yuxarı
profilinin mərkəz hissəsində, daha sonra Daşağılçayın yuxarı profilinin şərq
hissəsində  su səviyyəsi yer səthindən aşağıya doğru yönəlməyə başlamış və sonrakı
illərdə isə yeraltı suların səviyyəsi əlavə cəlb edilən resurs hesabına asimmetrik də -
yişikliyə uğrayaraq nisbətən qərarlaşmış və vahid sistem halında formalaşmışdır.

Beləliklə, Oğuz yeraltı su yatağının beş illik istismarı prossesində sistemin işlək
vəziyyətində yeraltı su səviyyəsi Daşağılçayda təxminən 30 m, Əlicançayda 35 m
olmuş, Türyançayda isə, qərbə doğru 3-5 m yönəlmə nəzərə alınmasa, də -
yişməmişdir. Rejim-müşahidə işlərinin təhlili nəticəsində yeraltı suların səviyyəsinin
yayılma qanunauyğunluğu yeraltı suların gələcək istismarı prossesində Türyançayın
yeraltı sularının əlavə olaraq vahid sistem halında cəlb ediləcəyi təhlil edilmişdir.
Belə ki, qərb və mərkəz hissələrdə yeraltı su səviyyəsinin şərq hissəyə nisbətən də -
yişməsi şərq hissəsi tərəfdən əlavə olaraq qidalanma ilə nəticələnməsi və səviyyənin
də yişməsində stabilləşmənin gedəcəyi ehtimal edilir.

Bununla yanaşı Oğuz yeraltı su yatağının beş illik istismarı prosesində səviyyə
düşməsinin yol verilən norma daxilində olmasına baxmayaraq bəzi istismar quyu-
larında suqaldırıcı boru ilə istismar kəməri arasında dinamik su səviyyəsinin kəskin
düşdüyü müşahidə edilmişdir. Araşdırma zamanı, quyuların istismarı prossesində
elektrik təchizatında baş verən intensiv dayanmalar, yüksək məhsuldarlıqla istismar,
çınqılla doldurmada rast gəlinən problemlər, yatağın litoloji xüsusiyyətlərinin
özünəməxsusluğu və s. amillərin təsiri ilə yuxarıda qeyd edilən quyular üzrə filtr
arxası hissənin qismən (artan tendensiya ilə) tutulması ilə nəticələnmiş və quyular
üzrə dinamik su səviyyəsinin yeraltı su səviyyəsini real xarakterizə etdirmədiyi təhlil
edilmişdir. Belə olduğu halda bu quyular üzrə psevdosəviyyə (yalançı səviyyə)
düşməsi uzunmüddətli istismar prossesində quyularda texniki problemlərin art-
masına səbəb olacağı ehtimal edilir.

Nəticə

Tədqiqat işinin nəticəsi olaraq Oğuz yeraltı su yatağının  beş illik istismarı pro -
sesində yeraltı su səviyyəsinin asimmetrik olaraq paylanması orta hesabla
Daşağılçayın gətirmə konusunda 30 m, Əlicançayın gətirmə konusunda 35 m
düşməsi və Türyançayın gətirmə konusunda isə, demək olar ki (qərbə doğru 3-5 m
yönəlmə nəzərə alınmasa), dəyişməməsi müşahidə edilmişdir.

Bəzi istismar quyularında dinamik su səviyyəsinin kəskin düşməsi yuxarıda
sadalanan amillərin təsiri nəticəsində filtrlərin qismən tutulması ilə izah edilir. Filtr -
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lərin tutulmasının qarşısının alınması və yatağın hidrodinamiki tarazlılığının bərpası
üçün ilkin olaraq Türyançayın gətirmə konusunda quyuların qazılması (ilkin layi-
hədə nəzərdə tutulan saya çatdırmaq şərti ilə), texniki problem ilə müşahidə edilən
quyuların təmiri və ya yeniləri ilə əvəz edilməsi, ehtiyat istismar quyularının qazıl-
ması və ya texniki problemli quyuların təmir edilərək ehtiyatda saxlanılması,
müşahidə quyularının sayının artırılması, rejim-müşahidə işlərinin tam avtomat-
laşdırılması, yeraltı su yatağı hüdüdlarında hidroloji, və hidrometroloji stansiyaların
qurulması ilə istismarın (elektrik təchizatı, nasos avadanlığı, idarəetmənin tam av-
tomatlaşdırılması ilə təkmilləşdirilməsi) optimallaşdırılması zəruri hesab edilir.
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Giriş

Xəzər dənizində suyun temperaturunun paylanması xeyli mürəkkəbdir. Bu ilk
növbədə Xəzərin şimaldan cənuba böyük məsafədə uzanması, həm də iki iqlim
qurşağında (subtropik və mülayim) yerləşməsi, onun fiziki-coğrafi şəraiti, atmos-
ferlə istilik mübadiləsinin müxtəlifliyi, suyun adveksiyası ilə əlaqədardır. 

Akvatoriyada suyun temperaturunun sutkalıq, fəsli və çoxillik gedişləri
öyrənilmişdir. Suyun temperaturunun səth layında sutkalıq dəyişkənliyi 1-2ºS təşkil
edir ki, bu radiasiya balansının nəticəsində baş verir. Qarışmanın intensifikasiyası
(soyuq) dərinlik sularının qalxması, yaxud advektiv daşınma halında temperaturun
sutkalıq dəyişkənliyi 3-5ºS-dən daha çox olur.

Temperaturun sutkalıq tərəddüdü yaz qızması (aprel-may) və payız-qış soyuması
(sentyabrda - sahil yaxınlığı rayonlarda, oktyabr-noyabrda - dərinlik rayonlarında)
dövründə müşahidə edilir.

Suyun temperaturunun qeyri-periodik tərəddüdləri Orta Xəzərin sahil yaxınlığın-
dakı dərinliklərdə Dərbənddən Nizovaya və Kəndərlidən Kuli Mayaka qədər olan
ərazidə müşahidə edilir. Bu dəyişkənlik dəniz səthində təkcə istilik balansı hesabına
deyil, həmçinin suyun dinamikası hesabına baş verir.

(Səh. 45-51)

ORTA VƏ CƏNUBİ XƏZƏRDƏ 
SUYUN TEMPERATURUNUN

MƏKAN-ZAMAN DƏYİŞKƏNLİYİ

Abdullayev İ.M.1, Əsədov S.B.2, İsmayılov V.H.3
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Abstract. The Caspian Sea is the largest enclosed water basin in the world.
Spreading of Caspian Sea to the meridional direction, at a distance of 1200 km, is
the reason for changing hydro-physical parameters occuring there in time and
space.The study of the sea temperature regime is one of the most actual issues.In
this article has been studied spatial and temporal change of temperature in different
areas of the Middle and South Caspian. 

Açar sözlər: Xəzər dənizi, suyun temperaturu, temperaturun sutkalıq, fəsli və
çoxillik gedişi, temperatur anomaliyası, Abşeron akvatoriyası.
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Tədqiqatlarda  istifadə  edilən  materiallar və  metodika

Tədqiqatlarda  Moskva Dövlət Universitetinin  arxiv  materiallarından  istifadə
Xəzər dənizində suyun  temperaturunun  məkan və zamana  görə  dəyişkənliyi işlən-
mişdir.

Tədqiqatın şərhi

Qərb sahillərində suyun temperaturunun qısa periodlu (3-5 gün) və əhəmiyyətli
(12-16ºS) tərəddüdləri əsasən yayda müşahidə edilir. Onlar sahil zonasında 10ºS
temperaturlu dərinlik sularının qalxması ilə əlaqədardır və bu səthdən dibə qədər
temperaturun kəskin dəyişməsini əmələ gətirir.

Temperaturun şaquli qradienti 2-3ºS/m-ə çatır. Sahil yaxınlığında bilavasitə soyuq
su zolağı-mənfi temperatur anomaliyası zonası əmələ gəlir. Suyun temperaturunun
sonrakı artması daha yavaş baş verir. İlin soyuq vaxtında (dekabr-mart) dərinlik su-
larının səthə qalxması əks effektlə - Dərbənd sahili yaxınlığında suyun temperatu-
runun 9-11ºS-yə və Aşağı Körpudə (Nizovoy Pristan) isə 11-13ºS-yə qədər artması
ilə müşahidə olunur [3, 4, 5].

Suyun temperaturunun kəskin düşməsi Abşeron yarımadasının şimal sahillərinə
qədər yayıla bilər. Belə ki, 1957-ci il avqust ayında Pirallahı adasında suyun tem-
peraturu 36 saat ərzində 9ºS-dən də çox azalmışdır (29,1ºS-dən 19,8ºS -yə qədər).
Analoji hadisə 1950 və 1951-ci illərdə (avqustda) müşahidə edilmişdir. Daha kəskin
temperatur kontrastları gün ərzində 1971-ci il avqustda qeydə alınmışdır. Abşeron
yarımadasının şimal sahillərində suyun temperaturu 9 avqustdan (19°º-dan) 10
avqusta (19ºº-a) qədər 24,0ºS-dən 14,4ºS-yə qədər azalmışdır.

Soyuq dərinlik sularının sahil zonasında səthə qalxması prosesi sistematik deyil,
ancaq müəyyən hidrometeoroloji şəraitin uzlaşması zamanı və hər şeydən öncə
mülayim və şiddətli sahil küləklərinin əmələ gəlməsi və uzun müddət saxlanması
zamanı müşahidə edilir. Bu hadisənin təbiəti kifayət qədər öyrənilməmişdir. Orta
Xəzərin qərb sahillərində Abşeron arxipelağı da daxil olmaqla suyun temperaturu-
nun kəskin düşməsi haqqında ilk qeydlər 1940-cı ildə C.Y.Şerbak tərəfindən hazır-
lanmışdır. O, göstərmişdir ki, dərinlik sularının müstəsna tez (12-24 saat ərzində)
və əhəmiyyətli dərəcədə səthə qalxması sürəti 15 m/s-yə qədərdir  və daha çox
müşahidə olunan  cənub-şərq küləklərindən sonra baş verir.

A.N.Kosarev əsasən Şerbakın fikirlərini təsdiq edərək qeyd edir ki, Dərbənd
yaxınlığında dərin sahil sularının şaquli qalxması üçün “apvellinq” yaxşı şərait
yaradır və bu temperaturun kəskin enməsinə səbəb olur [2].

N.D.Klevtsovanın tədqiqatları göstərir ki, dərin soyuq suların səthə qalxması yal-
nız Dağıstan sahillərində deyil, həmçinin bir çox hallarda Mahaçqaladan Sumqayıta
qədər və dənizin digər açıq rayonlarında  da müşahidə  edilir.
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Orta Xəzərin şərq sahillərində dərinlik sularının Manqışlaq yarımadasından Kuli
burnuna qədər olan akvatoriyasında səthə qalxması (soyuq suların yayda və nisbətən
isti suların qışda) külək şəraiti və uyğun su kütlələrinin dinamikası ilə baş verir. İlin
soyuq dövrlərində üstünlük təşkil edən şimal-qərb küləkləri səth sularının sahildən
açıq dənizə daşınmasına və onların isti dərinlik suları ilə qarışmasına səbəb olur.
Nəticədə, Bekdaşdan Kuli-Mayaka qədər olan sahil ərazilərində yanvar-fevral ay-
larında səthdə temperatur 4-5ºS-yə qədər yüksəlir. Eyni zamanda yayda şərq
sahillərində mənfi temperatur anomaliyasının formalaşması hər il deyil, yalnız
dayanıqlı və güclü qovulma küləklərinin bütün sahil boyu üstünlük təşkil etməsi za-
manı müşahidə edilir. Belə ki, 1959-cu ilin avqust ayında Manqışlaq yarımadasından
Oqurçinski adasına qədər şimal-şərq küləkləri müşahidə edilmişdir. Nəticədə, isin-
miş sahil suları açıq dənizə aparılmışdır. Suyun temperaturu isə 5-10ºS azalmışdır.
1960-cı ildə dəyişən istiqamətli küləklər zamanı dərinlik sularının səthə qalxması
müşahidə edilməmişdir. Temperatur anomaliyası zonasında suyun orta çoxillik tem-
peraturu iyun-iyul aylarında dərinlik sularının səthə qalxması zonasından kənar
sahillərdə müşahidə edilən temperatura nisbətən  5-7ºS aşağıdır. Temperatur anom-
aliyası zonasında suyun orta temperatur tərəddüdünün amplitudası iyul-avqust
ayında 10,0-10,7ºS-yə çatır.

E.Q.Arxipova görə dənizin səth layında daha intensiv istilik dövranı suyun orta
illik temperaturunun yuxarı qiymətində baş verir. Orta illik temperaturun yaz keçidi
sahil dayaz rayonlarda 10-25 apreldə, açıq dənizdə isə may ayının ortasında baş
verir. Payız keçidi dayaz rayonlarda 20-25 oktyabrda, dərinlik akvatoriyalarında isə
5-10 noyabrda  baş verir [6]. Nəticədə, bütün dəniz üçün temperaturun illik
gedişində temperaturun fəsli xüsusiyyətlərini əks etdirən reper aylar aşağıdakılar
hesab olunur: fevral (qış), aprel (yaz), iyul-avqust (yay) və noyabr (payız).

Abşeron arxipelağı rayonlarında, xüsusilə Pirallahı, Abşeron, Çilov və Neft
Daşları məntəqələrində temperaturun illik orta qiymətləri 14.8, 15.1, 15, 1ºS, illik
maksimal qiymətləri 17.3, 17.5, 18.3, 17.1ºS və illik minimal qiymətləri isə uyğun
olaraq 12.5, 12.5, 11.3, 12.3ºS-dir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, iyul-avqust ay-
larında suyun orta temperaturu Orta Xəzərin sahillərində 25-26ºS intervalında olur.
Ekstremal isti qışda (fevral ayı) dayaz sahillərdə  10-15ºS-yə çata bilər. Fevral ayında
temperatur tərəddüdlərinin diapazonu Abşeron yarımadasında 15-16ºS intervalında
dəyişir. Qeyd olunmuş məntəqələr üzrə suyun orta, maksimal və minimal tempe -
raturlarının aylardan asılılığı analiz olunmuşdur.Yanvar ayında suyun temperaturu-
nun çoxillik orta qiyməti Pirallahı, Abşeron, Çilov və Neft Daşları məntəqələrində
5,1-7,4ºS intervalında dəyişir.  Fevraldan mart ayına qədər dənizin radiasiya qızması
bir qədər güclənir və suyun orta temperaturu ay ərzində qeyd olun muş stansiyalarda
6,7-7,6ºS-yə çatır.               

Martdan aprel ayına qədər səth layı dənizin şərq sahilində daha intensiv qızır.
Dənizin qərb sahilində suyun temperaturunun  ay ərzində 5-6ºS-ni keçməsi aprel
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ayından may ayına qədər müşahidə edilir. Adətən qızma müddətinin gecikməsi
soyuq qar sularının adveksiyasının (Şimali Xəzərdən qərb sahilboyu daxil olur)
nəticəsində baş verir.Aprel ayında bu rayonlarda temperatur 9-12ºS-yə qədər qızır.
Dənizin açıq akvatoriyalarında temperaturun yüksəlmə intensivliyi bir qədər
aşağıdır. İsti illərdə suyun orta temperaturu orta çoxillik qiymətdən 2-3ºS çoxdur.
Soyuq illərdə suyun orta temperaturu aprel ayında hər yerdə çoxillikdən 2-5ºS
aşağıdır. Ekstremal isti illərdə (1948, 1962, 1976 - cı illər) orta temperaturların müs-
bət anomaliyası 3-4ºS-yə çatmışdır. Pirallahı, Abşeron, Çilov və Neft Daşları mən-
təqələrində suyun orta temperaturunun aylardan asılılığının qrafiki şəkil 1-də
verilmişdir.

Şəkil 1. Suyun orta temperaturunun aylardan asılılığı.

Aprel ayından may ayına qədər orta temperaturun yüksəlməsi (5-6 ºS-yə qədər)
müşahidə edilir. Dəniz səthindən effektiv şüalanmanın yüksəlməsi nəticəsində iyun
ayındakı radiasiya qızması bir qədər zəifləyir. Nəticədə, Orta Xəzərin Qərb sahilində
suyun  orta temperaturu  may ayından iyuna qədər 5-6ºS-yə qədər yüksəlir. Qeyd
olunmuş məntəqələrdə isə temperaturun orta qiyməti 20-22ºS intervalında dəyişir.

İyun ayından iyul və avqust aylarına qədər qızmanın intensivliyi dəniz səthindən
effektiv  şüalanmanın yüksəlmə vəziyyətindən asılı  olaraq zəifləməyə başlayır.
Suyun orta temperaturu ay ərzində dənizin Qərb sahilində 2,5-3,5ºS yüksəlir və
məntəqələrdə onun qiymətinin tərəddüdü 23,9-25,8ºS təşkil edir. Effektiv şüalan-
manın və daxili suların istilik mübadiləsinin artması zamanı dəniz səthindən istiliyin
azalması aşağı laylarda istiliyin ötürülməsinə kömək edir. Qızma intensivliyi iyuldan
avqusta qədər kəskin zəifləyir və temperaturun artımı ay ərzində 1,0-1,5ºS- ni ötmür.
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Avqust ayında səth layı sularının maksimal qızması dövründə orta temperatur
Cənuba doğru yüksəlir. Qərb sahilində temperatur 22ºS-dən 26ºS -yə qədər dəyişir.

Soyuq mövsümlərdə səth sularının intensiv soyuması zamanı suların orta tem-
peraturu çoxillik temperaturdan 3-5ºS aşağıdır. Növbəti 2 ayda havanın temperatu-
runun kəskin düşməsi və zəif şaxtaların olması zamanı suyun orta temperaturu
sentyabrdan oktyabra və oktyabrdan noyabra qədər dənizin Qərb sahilində ay
ərzində 4-6ºS azalır. Noyabr ayı payızdan qışa keçmə ayıdır. Orta Xəzərin Qərb
sahilində suyun orta temperaturu Cənubdan Şimala 12-14ºS (Abşeron yarı-
madasında) intervalında dəyişir. Qeyd olunmuş məntəqələrdə temperaturun orta
qiyməti 7-10ºS intervalında dəyişir.

İsti illərdə noyabrda Orta Xəzərin sahilində orta temperatur çoxillikdən 2-3ºS
yuxarıdır. Anormal isti illərdə orta temperaturun müsbət qalxması 32ºS-yə çatır.
Orta temperaturun maksimal müsbət anomaliyası noyabr ayında Sumqayıtda (35ºS,
1952-ci il) müşahidə edilmişdir [1, 5].

Soyuq illərdə səth sularının intensiv soyuması zamanı suyun orta temperaturu
çoxillikdən 3-5ºS aşağı düşür. Soyuq illərdə orta temperatur anomaliyası 3-4ºS yük-
səlir. Xəzər dənizi üzərində soyuq havanın daşınması istiqamətindən asılı olaraq
mənfi anomaliyalar ocağı Orta Xəzərin Qərb sahilində yerləşir (- 5,3ºS - Çilov adası,
1931-ci il) [1, 5].

Noyabr ayından dekabra qədər orta temperaturun düşmə intensivliyi bir qədər
azalır və Orta Xəzərdə ay ərzində 3-5ºS təşkil edir. Dekabrdan yanvara qədər
(Abşeron arxipelağı rayonunda) suyun orta temperaturu 2-3ºS aşağı düşür.

Orta Xəzərin Qərb sahilində suyun orta aylıq temperaturunun illik amplitudası
(Neft Daşlarında) 19,3ºS -yə bərabərdir.

Dərinlik boyu suyun orta temperaturunun tərəddüdü azalır. Belə ki, 25-50 m hor-
izontlarda temperatur səthə nisbətən 2 dəfə azdır. Orta Xəzərdə 100 m horizontda
temperaturun illik fərqi təqribən 2,8ºS-dir. 200 m-dən çox dərinliklərdə temperaturun
dəyişməsi 1ºS -dən azdır.

Suyun temperaturunun çoxillik maksimal qiymətlərinin Pirallahı, Abşeron, Çilov
və Neft Daşları məntəqələrində aylardan asılılığı şəkil 2-də göstərilmişdir.  

Suyun temperaturunun çoxillik maksimal qiymətlərinin təhlilindən müəyyən ol-
unmuşdur ki, yanvar ayında qeyd olunmuş məntəqələrdə temperatur 7-9,6ºS, mart
ayında isə 8-11ºS intervalında dəyişir. Apreldən başlayaraq temperaturun 4-6ºS yük-
səlməsi müşahidə edilir. Pirallahı, Abşeron, Çilov və Neft Daşları məntəqələrində
iyul ayının temperaturları  27,6;  28,2;  27,1;  25,6ºS-yə uyğundur.  Avqust ayında
1-2ºS yüksəldikdən sonra sentyabrda temperaturların 3-5ºS azalması müşahidə
edilir. Dekabr ayında maksimal temperatur 9,2-12,3 ºS intervalında tərəddüd edir.

Qeyd olunmuş məntəqələrdə suyun temperaturunun minimal qiymətinin aylardan
asılılığını təhlil etsək görərik ki, yanvar ayının minimal temperaturu 1,5-3,4ºS in-
tervalında tərəddüd edir (şəkil 3). Fevralda bu qiymətlərin 1 -2ºS aşağı düşdüyünü
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görürük. Mart ayından yüksəlməyə başlayan temperaturun minimal qiyməti iyun
ayında Pirallahı, Abşeron, Çilov və Neft Daşları məntəqələrində uyğun olaraq 20,7;
20,5; 18.8; 17,7ºS-yə çatmışdır. Avqust ayında minimal temperatur 3-6ºS yük-
səlmişdir.

Sentyabr ayından minimal temperaturun azalmağa başladığınıı şəkildən də gör-
mək olar. Dekabr ayında temperaturun minimal qiyməti qeyd olunmuş məntəqələrdə
uyğun olaraq 4,6; 4,1; 1,6 və 4,7ºS-yə bərabər olmuşdur.

Şəkil 2. Suyun maksimal temperaturunun aylardan asılılığı.

Şəkil 3. Suyun minimal temperaturunun aylardan asılılığı.
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Dəniz səthində maksimum temperatur avqustda müşahidə edilir. Maksimum tem-
peratur 25-50 m horizontda oktyabrın ikinci yarısında, 100 m horizontda isə
noyabrın axırı-dekabrın əvvəlində baş verir.

Soyuq illərdə suyun minimal temperaturu payız-qış konveksiyası və turbulent
qarışma nəticəsində demək olar ki, eyni zamanda 0-100 m layda müşahidə edilə
bilər. Qarışma prosesinin zəifləməsi zamanı temperaturun minimumu 100 m hori-
zontda səthə nisbətən 15-25 gün gecikir.

Nəticə

Beləliklə, təhlilin nəticələri göstərir ki, hava və suyun temperatur anomaliyasının
dəyişmə tendensiyası əksər hallarda (86-97%) eyni zamanda baş verir. Anom-
aliyanın əks dəyişmə tendensiyası daha tez-tez müşahidə edilir. Anomaliya tenden-
siyasının asinxronluğunun ehtimalı 3-14 %-ə qədər olur. Suyun temperaturunun orta
aylıq anomaliyası dəniz akvatoriyası üzərində və ona bitişik sahillərdə dayanıqlı at-
mosfer proseslərinin baş verməsi  zamanı  formalaşır.
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Giriş

Müаsir dövrdə, dünyаnın 50-dən аrtıq ölkəsi Yеr təkinin istiliyindən istifаdə
sаhəsində tədqiqаtlаr аpаrırlаr. Bu ölkələrin bir çохundа bu istilik isti su təchizаtındа,
bаlnеоlоgiyаdа, pаrnik-istiхаnа təsərrüfаtındа, tехnоlоji əməliyyаtlаrdа, istilik
təchizаtındа, еlеktrik еnеrjisi istеhsаlаtındа istifadə оlunur. İslаndiyаnın əhаlisinin
70%-nin istilik еnеrjisinə tələbаtı Yеrin təkinin istiliyindən istifadə olunmaqla
ödənilir. Rumuniyаdа tеmpеrаturu 65ºS оlаn tеrmаl sulаrlа 3 min mənzil, İtаliyаdа
tеmpеrаturu 65-87ºS оlаn sulаrlа 75 mеhmаnхаnа və fərdi binа qızdırılır.

Respublikamızda da termal suların enerji daşıyıcısı kimi istifadəsi ən vacib elmi,
nəzəri və praktiki problem kimi qarşıya qoyulmuşdur. Azərbaycanda 1970-ci illərdə
aparılmış geoloji-kəşfiyyat işlərinin bütünlükdə müsbət nəticələrinə baxmayaraq,
əfsuslar olsun ki, bu işlər sonrakı illərdə xeyli zəifləmişdir. Lakin 2007-ci ildən bu
istiqamətdə tədqiqatlar güclənmiş, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərən-
camı ilə Alternativ və Bərpa olunan Enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi
yaradılmışdır [1].

(Səh. 52-56)

AŞАĞI KÜR DÜZÜNDƏ XILLI-NEFTÇALA
QIRIŞIQLIQ ZONASININ

SƏNAYE ƏHƏMİYYƏTLİ SU RESURSLARI

Babayev N.İ.1, İsmayılov F.X.2
1Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, narimanbabayev@yandex.ru

2Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, masters_degrees@mail.ru

Abstract. Hydrogeological conditions of access to the specification of the natural
deposits of mineral and thermal water and were based on a small number of wells
drilled. As a result of the research healing properties of mineral and an expansion of
the use of thermal waters and alternative energy sources and hydrogeological ex-
ploration work on the prospective spheres in the future conduct of scientific infor-
mation are reflected. Based on the available evidence, new samples were taken and
check again from thermal and mineral waters will affect the degree of application in
the future of work.

Electric energy from termal water (over 80ºC), for the purposes from mineral wa-
ters of the territory, but take out valuable join (J, Br, B Sr, Mn, etc.) being in structure
of the these waters is considered expedient applying in the industry.

Açar sözlər: lay suları, mineral sular, statistik səviyyə, effektiv qalınlıq, tektonik
blok.
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Alternativ enerji mənbəyi kimi külək və günəş enerjisinin istifadəsi üzrə xeyli
işlər görülmüş və termal sulardan enerji mənbəyi kimi istifadə edilməsi üzrə Dövlət
Agentliyi tərəfindən hazırlıq işləri aparılır.

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

1957-ci ildən еtibаrən fоnd mаtеriаllаrının yеnidən аrаşdırılmаsı ilə yаnаşı,
qаzılmış quyulаr üzrə bir sırа sınаq işləri аpаrılır və tədqiqаtlаrın əsаs hissəsini yоd
və brоmlu sulаrın yаyılmа şərаitinin öyrənilməsi təşkil edir. Bu məqsədlə həm Аbşе-
rоn və həm də Məhsuldаr qаt hоrizоntlаrının sulаrı, оnlаrın tərkibi, təzyiq və sər-
flərini müəyyənləşdirmək üçün dərin quyulаr qаzılmаsınа bаşlаnılır.

1970-1990-cı illər ərzində Хıllı sаhəsi dахil оlmаqlа Cənubi Kür çökəkliyinin
gеоlоji və hidrоgеоlоji, хüsusilə hidrоkimyəvi хüsusiyyətlərinə həsr оlunmuş bir
çох еlmi məqаlələr və mоnоqrаfiyаlаr nəşr еdilmiş və bu əsərlərdən sаhənin təkcə
nеftliliyi deyil, dərinlikdə yatan lay sularının da pеrspеktivliyi hаqqındа dоlğun
məlumаtlаr vеrilmişdir [2].

Aparılmış tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində müqayisə-korrelyasiya metodun-
dan istifadə edilmişdir. Tədqiqat ərazisinin termal su yataqları üzrə fond və çap olun -
muş materialların təhlili göstərir ki, bu ərazidə toplanmış enerji ehtiyatları alternativ
enerji sayıla bilər. Mineral sulardan istifadə regionun gələcəkdə iqtisadiyyatı üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqatların şərhi

Faydalı qazıntılar baxımından, Azərbaycanın əhəmiyyət kəsb edən vilayət -
lərindən birisi Aşağı Kür düzüdür. Burada mövcud olan neft, qaz yataqlarından
başqa, buradakı lay sularının hələlik, ancaq bir qismi dəqiq öyrənilmiş və istismara
verilmişdir. Bu yataqlardan biri də Xıllı neft-qazlı yatağıdır. Yataqda kəşfiyyat işləri
Xıllı-Neftçala qırışığının şimal-şərq qanadında bir neçə dərin quyuların qazılması
ilə başlanmışdır.

Son 50 il ərzində, başqalarından fərqli olaraq, bu yataq iki istiqamət üzrə
öyrənilmişdir – neftlilik-qazlılıq baxımından və lay sularının yodlu-bromluluğu
cəhətdən. Buna görə də göstərilən müddət ərzində yatağın xüsusiyyətləri haqqında
kifayət qədər geoloji-hidrogeoloji (hidrokimyəvi) material toplanmışdır. Bütün bun-
larla yanaşı yataq, hidrogeokimyəvi nöqteyi-nəzərdən lazımi dərəcədə mükəmməl
öyrənilməmişdir [3].  Buna baxmayaraq Аbşеrоn mərtəbəsi lаy sulаrı ilə yаnаşı
Məhsuldаr qаtın (MQ) üstündə yеrləşən 6 hоrizоntun sulаrı haqqında müəyyən
məlumatlar əldə etmək olur. Sаhə üzrə qаzılmış quyulаrın dərinliyi 3 sulu təbəqəsi
оlаn Оrtа Аbşеrоn  mərtəbəsində 1000 m, Məhsuldаr qаtdа 2500-2600 m-ə qədər
оlmuşdur.
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Hidrоgеоlоji tədqiqаt hər bir hоrizоnt üçün аyrılıqdа аpаrılmış və оnlаrın 2 аydаn
аz оlmаyаrаq sərfləri, kimyəvi tərkibləri, stаtiki səviyyələri, səviyyələrinin bər-
pаоlmа müddəti, quyu dibi təzyiqi öyrənilmişdir. Nəticə оlаrаq hər bir hоrizоnt üzrə
süzülmə əmsаlı, еffеktiv qаlınlıq, yаtаğın istismаr еhtiyаtı təyin еdilmişdir. О cüm-
lədən, suyun tərkibində оlаn yоdun və brоmun miqdаrı hеsаblаnmışdır.

Ərazidə mövcud оlаn çохlu miqdаrdа kiçik gölməçələrin əmələ gəlməsi, pаlçıq
vulkаnlarının fəаliyyəti və çохlu miqdаrdа tektonik qırılmа bоyu yеrləşən qrifоnlаrlа
əlаqədаrdır.

Bu sulаrlа yаnаşı, yеr səthinə yахın sаhənin düzənlik hissəsində qrunt sulаrınа
rаst gəlinir. Bu sulаr Аşаğı Kür düzənliyinin qrunt sulаrı ilə təmаs еdir. Tərkibləri,
Kür çаyı istiqаmətində хlоrlu-nаtriumlu-sulfаtlıdаn, tədricən hidrоkаrbоnаtlı sulаrа
qədər dəyişir. Göstərilən istiqаmətdə оnlаrın yаtmа dərinlikləri хеyli аzаlır. Аşаğı
Kür düzündə оlduğu kimi bu sulаrın yаtmа dərinliyi Kürün sаhillərindən pаlçıq
vulkаnlаrınа dоğru bir nеçə mеtrdən 50 m və dаhа аrtıq dəyişir [4].

Kür çayının aşağı axını özünün sənaye su yataqları ilə çox məşhurdur. Bu ərazidə
4 yodlu-bromlu su yataqları yerləşmişdir (Mişovdаğ, Xıllı, Babazənən və Neftçala
yataqları). Bu yataqların tərkibində 40 mq/l-ə qədər yod, 60-80 mq/l-ə qədər brom
və digər faydalı kimyəvi komponentlər vardır. SSRİ dövründə burada Neftçala yod
zavodu fəaliyyət göstərirdi. Hazırda 18-20 il fasilədən sonra Neftçala yod zavodunun
fəaliyyəti yeni, müasir texnologiyanın tətbiqi ilə bərpa olunmuşdur.

Lаy sulаrınа gəldikdə, qədim Хəzər çöküntülərindən tutmuş, Məhsuldаr qаt
çöküntülərinin Х və ХI hоrizоntlаrınа qədər (öyrənilmiş hissəsinə qədər) sеdimеn-
tаsiyа tipli sulаrın yаyıldığı müşаhidə оlunur. Bu sulаrın böyük əksəriyyəti yüksək
minеrаllığа (18 q/l) mаlikdirlər.

Aşağı Kür neftli-qazlı bölgəsinin neft və qaz yataqları əsasən orta və üst Pliosen
çöküntüləri ilə əlaqədardır. Ayrı-ayrı yataqlarda Ağcagil və Abşeron çöküntülərindən
də neft alınmışdır. Bu neft yataqlarının lay suları sənaye əhəmiyyətli yod və brom
ionları ilə də zəngindir. Ərazidə yayılmış lay sularının minerallaşma dərəcəsi 6,6-
221,1 q/1 arasında dəyişir. Belə kəskin dəyişiklik həm sahə üzrə və həm də kəsiliş
boyu müşahidə olunur. Bir qayda olaraq, dərinlik artdıqca lay sularının minerallaşma
dərəcəsi də artır. Minerallaşma yüksək olan lay sularında yod və bromun da miqdarı
kifayət qədər çox olur.

Suyun ion tərkibinin əsas komponentlərinin konsentrasiyası (Na+K+Ca+Cl) min-
erallaşma dərəcəsi ilə düz mütənasibdirsə, HCO3+CO3 üzvü duzlar isə minerallaşma
dərəcəsi ilə tərs mütənasibdə yayılmışdır. Lay sularında ən çox miqdarda yod və
brom ionlarına Məhsuldar qat çöküntülərində rast gəlinir.

Bütünlükdə tədqiqat rayonunda yerləşmiş yataqların lay sularının ümumi sənaye
ehtiyatı 178 min m3/gün təşkil edir;  o cümlədən Xıllı – 47,7 min m3/gün, Ba ba -
zənən – 50,1 min m3/gün, Mişovdağ – 28,5 min m3/ gün, Neftçala – 52 min m3/gün.
Yeni Neftçala zavodunda uzun illər ərzində tullantı kimi atılan qiymətli elementlər –
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bor, kalium, stronsium və digər nadir kimyəvi elementlərin də istifadə edilməsi
nəzərdə tutulmalıdır.

Aşağı Kür çökəkliyində yodlu-bromlu sənaye lay sularının temperaturu yük-
səkdir. Neftçala sahəsində dərinliyi 1700-2000 m olan quyuların yer səthinə çıхаn
sulаrın temperaturu 45-60°S arasında dəyişir. Qaz tərkibi H2S və CH4–dаn ibаrətdir.
Minerallaşma dərəcəsi 90 q/1 hüdudlarındadır. Babazənən və Xıllı sahələrində də
800-1000 m dərinlikdə quyular vasitəsilə temperaturu 40-50°S olan termal su yatağı
aşkar edilmişdir. Minerallaşma dərəcəsi 32 q/1 təşkil edir.

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, gələcəkdə bu ərazidə sənaye və termal
su yataqlarının istismarının kompleks şəklində istismarı tövsiyyə edilir. Bütün
qiymətli kimyəvi komponentlərin çıxarılması və termal sulardаn balneoloji
məqsədlə və alternativ enerji kimi istifadə edilməsi yахın gələcəyin zərurətidir.

Nəticə

Beləliklə, Nеftçаlа və Хıllı yаtаqlаrı Cənubi Kür çökəkliyinin bаşlıcа istismаr
sаhələri hеsаb оlunur. Nеft və qаzlılıq bахımındаn Nеftçаlа yаtаğı istismаr оlunаn
ən qədim yаtаqlаrdаn sаyılırsа, Хıllı yаtаğı kəşfiyyаt sаhəsi kimi qiymətləndirilir.
Аncаq hər iki yаtаq еyni zаmаndа yоdluluq və brоmluluq cəhətdən Cənubi Хəzər
çökəkliyində bаşqа yаtаqlаrdаn kəskin fərqlənir. Bunа görə də, məqalədə Хıllı
yаtаğının öyrənilməsinə yоd-brоmluluq bахımındаn böyük diqqət vеrilmişdir:

1. Ərazidə neft və qaz yataqlarının axtarışı məqsədilə onlarla quyu mövcuddur.
Bu dərinlik quyularının bəzisi Məhsuldar qata çatmadığından, ağzı bağla-
naraq, dövrədən çıxarılmışlar. Onlardan termal su mənbəyi kimi istifadə
edərək, qış aylarında, yaşayış binаlаrını və istixanaları daimi istiliklə təchiz
etmək olar. 

2. Rеgiоndа yerləşən mineral və termal sulardan müаlicə-prоfilаktikа, enerji
mənbələri kimi istifadə etməklə yanaşı, onlardan J, Br, B, Mn kimi ele-
mentlərin alınması üçün də istifadə etmək olar.

3. Qırışıqlаrın cənub-qərb qаnаdlаrı nеftli və şimаl-şərq qаnаdlаrı yüksək kоn-
sеntrаsiyаlı yоdlu-brоmlu sulаrlа sеçilir.

4. Lаy sulаrının аşаğı tеmpеrаturu qırışığın şimаl-şərq qаnаdındа, mаksimаl tеm-
pеrаturu yоd-brоmlu sulаrdа qеydə аlınmışdır.

5. Sulаrın minеrаllаşmа dərəcəsi böyük hədlər аrаsındа - 250-300 mq-еkv /100
sm3-dаn 700 mq-еkv /100 sm3 dəyişir.
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TEXNOLOJİ REQLAMENTLƏRİN 
NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLANDIRILMASI

Əbilov F.A.1,Tarixazər Z.Ə.2
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Abstract. In the article the mathematical expressions to determine the parameters
of the live-section of water pipes, diameters and deviations in the transition from
the pressure in the free-flow mode. Wires being computed for the design of these
expressions.

Açar sözlər: suyun sərfi, en kəsiyi sahəsi, tullantı suyu, basqılı və basqısız rejim,
suyun boğulması, çayın məcrası, kanalizasiya şəbəkəsi, hidravliki radius, mayenin
bərabər axınlı halı.

Giriş

Su təchizatı və tullantı suların təmizləyici qurğuları, insanların yaşadığı və əmək
fəaliyyəti göstərdiyi yerlərdə, əhalinin və müəssisələrin həyatı baxımdan vacib
resurslarla təminatına, sanitar vəziyyətin saxlanılmasına yönəlmiş fəaliyyət növüdür.
Digər tərəfdən, mürəkkəb mühəndis qurğuların və konstruksiyaların istifadəsi re-
gionun ekoloji durumuna, insanların sağlamlığına və son nəticədə, cəmiyyətin sta-
billiyinə zərər vura biləcək risklərə malikdir. 

Hazırda bütün dünyada su resurslarının effektiv idarə olunması problemi
mövcuddur. Bu problem bizim Respublikamızdan da yan keçməmişdir.

Su təsərrüfatı sistemlərinin əsas problemlərinə sudan istifadənin qeyri-qənaətbəxş
olması, su təsərrüfatı qurğularının texniki vəziyyətinin, bu sahəyə investisiyaların
aktivliyinin aşağı olması aiddir. Qeyd olunan problemlər də öz növbəsində bütün
sahənin fəaliyyətinin iqtisadi effektivliyinə mənfi təsir göstərir.

Su təsərrüfatı sistemi, insanın suya olan sosial, ekoloji və iqtisadi tələbatının
təmin edilməsi üçün təbii və süni yaradılmış su obyektlərinin və mühəndisi qurğu-
ların birgə fəaliyyət göstərən coğrafi kompleksinin təzahürüdür. İstismarda olan
qurğuların etibarlı təminatı həmin müəssisələrin milli qanunverici aktlarından, nor-
malar və qaydalardan törəyən təbiəti mühafizə siyasətindən asılıdır. İstehsal pro -
sesinin texnoloji reqlamentinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
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Texnoloji reqlament – müəssisənin daxili istifadə üçün normativ sənədi olaraq
istehsal üsullarını, texniki vasitələri, texnoloji normativləri, texnoloji prosesin həyata
keçirilməsinin şərtini və ətraflı ardıcıllığını təmin edir. Bu sənəd beynəlxalq və milli
standartların tələblərinə cavab verən keyfiyyətli hazır məhsul almağa imkan verir.
Həmçinin, texnoloji reqlament, işlərin daha təhlükəsiz üsullarla aparılmasını tətbiq
edir, bunun nəticəsində də optimal texniki-iqtisadi istehsal göstəricilərinə nail olmaq
mümkün olur. 

Texnoloji reqlamentdə bütün istehsal prosesləri yüksək dərəcəli dəqiqliklə şərh
edilir:

• müxtəlif şəraitdə hansı əməliyyatları və necə yerinə yetirmək;
• rejimi necə düzgün aparmaq;
• hansı temperatura, təzyiqə, sərfiyyata və s. riayət etmək;
• əsas texnoloji parametrləri və göstəriciləri necə düzgün dəyişmək;
• nəyi və hansı ardıcıllıqda açmaq və ya bağlamaq.
Su təchizatı və tullantı suların təmizləyici qurğuların texnoloji reqlamentinin

hazırlanması üçün kənar təşkilatlar və ya mütəxəssislər cəlb oluna bilər. Qanunveri-
cilikdə nəzərdə tutulan hallarda, texnoloji reqlament nəzarətedici təşkilatlarda qey-
diyyatdan keçməlidir.

Müəssisənin texnoloji reqlamentindən əlavə, texnoloji xəritələr, proseslərin
texnoloji və işçi təlimatları, tövsiyələr və digər texniki sənədləri də mövcuddur.
Lakin bununla belə texnoloji reqlament – su təsərrüfatı müəssisələrində istehsal pro -
seslərində iştirak edən, fəhlələr və mühəndis-texniki heyət üçün əsas işçi sənəddir.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatda əsasən bu sahədə beynəlxalq təcrübədə geniş istifadə olunan qabaqcıl
metodoloji yanaşmalarla yanaşı, ölkədə olan müəssisələrdə texnoloji proseslərin
təş kili üçün nəzərdə tutulmuş hüquqi-metodoloji sənədlərdən də istifadə olunmuş-
dur.

Tədqiqatın şərhi

Müasir su təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyətində, iş prosesində anlaşılmaz -
lıqların yaranmaması, müəssisənin rəhbərinə yeni əməkdaşların təlimatlandırıl-
masına ehtiyac olmaması üçün, bu və ya digər funksional, həmçinin əməkdaşların
tez-tez təkrarlanan vəzifələrini dəqiq müəyyənləşdirən sənədin olması vacibdir. Bu
məqsədlə texnoloji reqlamentlər tətbiq edilir.

İstehsalatda əsas texniki sənəd kimi uğurla tətbiq edilən texnoloji reqlament,
sahibkarlara texniki göstəricilərinə və xüsusiyyətlərinə görə keyfiyyətli, rəqabət qa-
biliyyətli və uğurlu fəaliyyət göstərə bilən məhsul istehsalı üçün şərait yaradır. Əgər

58 1/2016

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR



müəssisədə savadlı şəkildə tərtib edilmiş texnoloji reqlament tətbiq edilmişdirsə, bu
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsindən əlavə, əməyin təhlükəsizliyinin və müəs-
sisənin əməkdaşları tərəfindən işlərin görülməsi zaman qaydalara riayət edilməsinin
yüksəlməsinə zəmin yaradır. Bu şərait məhsulun təhlükəsizliyinə yalnız onun tam
istismara verilməsindən sonra deyil həmçinin bütün texnoloji proses dövründə təmi-
nat verir. Bir qayda olaraq, texnoloji reqlamentdən istehsalat müəssisəsinin işçi
qrupunun əməkdaşları bütün istehsal prosesi ərzində istifadə edirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərində texnoloji req -
lamentlər, hidrotexniki qurğular və içməli suyun hazırlanmasında istifadə edilən
xlor, reagentlərinin və membran texnologiyası ilə təmizlənmə istifadəsi üçün
ayrılıqda hazırlanır. Bəzi hallarda su təchizatı və ya kanalizasiya stansiyası üçün bir
texnoloji reqlament tərtib edilə bilər.

Texnoloji reqlamentlərin təsnifatı

İstehsal səviyyəsindən və yerinə yetirilən işlərin məqsədindən asılı olaraq aşağıda
göstərilən müxtəlif  tipli texnoloji reqlamentlər təqdim olunur:

• daimi;
• müvəqqəti; 
• birdəfəlik;
• laborator (işə salma qeydləri, istehsal üsulları).
Daimi texnoloji reqlamentlər inkişaf etmiş sənaye müəssisələri üçün nəzərdə

tutulmuşdur.
Müvəqqəti texnoloji reqlamentlər müəssisənin nəzdində yaradılan yeni istehsal

sahələri, texnoloji proseslərə prinsipial dəyişiklik edilmiş fəaliyyətdə olan istehsal
sahələri və yeni texnologiyalı istehsal sahələri üçün işlənib hazırlanır.

Birdəfəlik texnoloji reqlamentlər təcrübə, təcrübə sənaye qurğuları, həmçinin
fəaliyyətdə olan müəssisədə aparılan təcrübə və təcrübə sənaye işləri üçün tərtib
edilir.

Laborator texnoloji reqlamentlər (işə salma qeydləri, istehsal üsulları) labo-
rator, stend və model qurğular üçün tərtib edilir.

Daimi, Müvəqqəti və Birdəfəlik texnoloji reqlamentlər aşağıda göstərilən
bölmələrdən ibarətdir:

• istehsalın ümumi xüsusiyyətləri;
• materialların, xammalın, reagentlərin, yarımfabrikatların xüsusiyyətlərinin

təsviri;
• istehsalın texnoloji sxemi və proseslərin təsviri;
• texnologiyanın rejimlərinin normaları;
• texnoloji prosesə nəzarətin təsviri;
• istehsal prosesinin işə salınmasının və dayandırılmasının təsviri;
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• istehsalın təhlükəsiz istismarının təsviri;
• atmosfer və çirkab sularının tullantılarının, onların təkrar emal və utilizasiya

üsullarının göstərilməsi ilə təsviri;
• texnoloji və nasos-kompressor tənzimləyici və qoruyucu qurğuların qısa təsviri;
• normativ sənədlərin və zəruri təlimatların siyahısı;
• istehsalın qrafik texnoloji sxemi.
Daimi, Müvəqqəti və Birdəfəlik texnoloji reqlamentlər aşağıda göstərilən

bölmələrdən ibarət olmalıdır:
• istehsalın ümumi xüsusiyyətləri;
• istehsal edilən məhsulun xüsusiyyətləri;
• ilkin xammalın, materialların, yarımfabrikatların və enerji resurslarının xü-

susiyyətləri;
• sxem və texnoloji prosesin təsviri;
• material balansı;
• əsas növ xammalın, material və enerji resurslarının sərfiyyat norması;
• istehsal tullantılarının norması;
• istehsalın və texnoloji prosesin idarə edilməsinə nəzarət;
• iş prosesində meydana gələn mümkün nasazlıqlar və onların aradan qaldırılması

üsulları;
• ətraf mühitin mühafizəsi;
• istehsal proseslərinin təhlükəsiz istismarı;
• zəruri təlimatların siyahısı;
• istehsalın texnoloji sxeminin təsviri;
• təbiəti mühafizə yönümlü avadanlıqlar da daxil olmaqla əsas texnoloji avadan-

lıqların və texniki qurğuların spesifikasiyası;
Laborator reqlament (işə salma qeydləri, istehsal üsulları) aşağıda göstərilən

məlumatlara malik olmalıdır:
• qurğunun təyinatı;
• xammalın, yarımfabrikatların, hazır məhsulun, tullantıların, çirkab sularının,

toksik, yanğın-partlayış təhlükəli tullantıların xassələri göstərilməklə qısa xü-
susiyyətləri;

• texnoloji sxemlərin və avadanlıqların yerləşdirilməsinin təsviri;
• nəzarət-ölçmə avadanlıqlarının sxeminin təsviri;
• elektrik təchizatı sxeminin təsviri;
• təhlükəsiz istismar qaydalarına olan tələblər;
• ekoloji təhlükəsizlik qaydalarına olan tələblər;
• texnoloji sxemlərin və avadanlıqların rəsmxət təsviri.
Texnoloji reqlamentin bütün tələblərinə riayət edilməsi vacibdir, çünki istehsal

edilən məhsulun keyfiyyətinə, texnoloji prosesin iqtisadi və səmərəli idarə edilmə -
sinə, avadanlıqların qorunub saxlanılmasına, ətraf mühitin çirklənməsinin və
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qəzaların baş verməsinin istisna olunmasına, istehsal prosesinin təhlükəsiz idarə
edilməsinə zəmin yaradır. 

Qüvvədə olan texnoloji reqlamentin tələblərini yerinə yetirməkdə günahkar olan
şəxslər, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq inzibati və material məsuliyyətə
cəlb oluna bilərlər. 

Təmizləyici qurğuların fəaliyyətinə tətbiq edilən texnoloji reqlament, təmizləyici
qurğuları olan müəssisələr üçün mütləq sənəddir. Bu sənədsiz su təchizatı və kanal-
izasiya xətlərinə qoşulmalarla əlaqədar işlərin aparılması mümkünsüzdür. 

Qüvvədə olan texnoloji reqlamentlərə edilən düzəliş və əlavələrin razılaşdırıl-
ması, tərtib və təsdiq edilməsi həmçinin qeydiyyatdan keçirilməsi vacibdir. 

Tələbat yarandıqda (iş rejimlərinin, yüklənmənin, avadanlıqların dəyişməsi və
s.) qüvvədə olan texnoloji reqlamentə düzəliş və əlavələrin edilməsi mümkündür.
Əlavə edilmiş dəyişikliklər ümumilikdə bütün texnoloji sistemin təhlükəsizliyinə
və iş qabiliyyətinə mənfi təsir göstərməməlidir. Qüvvədə olan reqlamentlərə edilən
əlavə və dəyişikliklərin hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi əsas reqla-
mentlər üçün qəbul edilmiş qaydada həyata keçirilir.

Təsdiq edilmiş texnoloji reqlamentlər qeydiyyatdan keçməlidirlər. Reqlamentlər
hansı müəssisələr üçün hazırlanmışdırsa həmin müəssisədə də nömrələnib qeydiy -
yata alınmalıdır. 

Texnoloji reqlamentin etibarlılıq müddəti qanuna uyğun olaraq tənzimlənir və
adətən etibarlılıq müddəti beş il təşkil edir. Bu müddət bitdikdə əgər müəssisədə
köklü dəyişikliklər baş verməmişdirsə reqlamentin müddəti daha beş il uzadıla bilər.
Əgər müəssisədə yeni məhsul istehsalı planlaşdırılırsa və ya yeni avadanlıqlar
quraşdırılırsa, texnoloji reqlament iki il müddətinə tərtib edilir. 

Müəssisədə aşağıdakı hallar baş verdikdə texnoloji reqlament yenidən hazırlana
bilər:

- sənaye təhlükəsizliyi üzrə yeni qanunverici aktlar tətbiq edildikdə;
- məhsulun istehsalı texnologiyasında köklü dəyişikliklər baş verdikdə;
- texnoloji reqlamentdə istismar qaydalarının təhlükəsizliyi kifayət qədər yetərli

göstərilmədiyi səbəbindən qəzalar baş verdikdə.
Hazırki şəraitdə təbii su hövzələrinin tullantı suları, münbit torpaqların lil sahələri

ilə  çirkləndirilməsi və digər problemlər bir biri ilə əlaqəsi olmayan müstəqil prob-
lemlər kimi müxtəlif qurumlar tərəfindən araşdırılır. Bununla bərabər, içməli suyun
keyfiyyəti və onun insanların sağlamlığı üçün təhlükəsizliyi ilk növbədə sənaye
müəssisələri tərəfindən axıdılan tullantı sularının həcmi və tərkibi, kanalizasiya sis-
temlərinə qəbulu, təmizləyici qurğuların effektivliyi içməli su təchizatı mənbəyi
olan təbii su hövzələrinə axıdılma normaları ilə təyin edilir. Məlumdur ki, təbii suları
təbii tullantılardan təmizləyən su təchizatı stansiyaları, bəzi hallar istisna olmaqla,
sənaye tullantı sularının toksik komponentlərinə sədd olmaq üçün nəzərdə tutul-
mamışdır.
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Şəkil 1-də tullantı sularının təmizlənməsinin tipik texnoloji sxemi göstərilmişdir.
Məhz bu sxem üzrə Respublikanın bir çox şəhərlərində məişət və sənaye tullantı
sularını təmizləyici stansiyaları tikilmişdir. Bu sxem üzrə təmizləmə prosesi yüksək
sürətlə, asan idarəetmə və hər mərhələdə dayanıqlığı ilə səciyyələnir.

Şəkil 1. Tullantı suların təmizlənməsinin texnoloji sxemi

Tullantı suları qurğularında texnoloji reqlamentin hazırlanması üçün stansiyada
bir sıra elmi-axtarış qaydalarına riayət etmək vacibdir:

1. İstismarda olan, tullantı sularının faktiki sərfiyyatda təmizləmə prosesinə tək-
milləşdirilmiş tədbirlər planı hazırlanması və tullantı sularının təmizləyici qurğu-
larında texnoloji rejimin öyrənilib qiymətləndirilməsi;

2. İstismar göstəriciləri və texniki sənədlərin öyrənilməsi;
3. Daxil olan tullantı sularının miqdarının və onların təmizlənmə mərhələlərində

keyfiyyət göstəricilərinin təyin edilməsi, hər bir qurğunun iş rejiminin texnoloji
ölçülərinə nəzarət edilməsi və istismar çıxışlarının qiymətləndirilməsi; 
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4. Qurğuların fəaliyyətinin əsas hesablanmış texnoloji parametrlərinin layihəyə
və ya texniki normativlərə uyğunluğunun yoxlanılması, hər bir qurğunun tullan-
tıların keyfiyyətinə və həcminə uyğun olaraq emal qabiliyyətinin müəyyən-
ləşdirilməsi ilə bərabər əsas elementlərinin yoxlama hesablamalarının aparılması;

5. Təklif  və düzəlişlərlə rəy verilməsi şərti ilə istismar-texniki sənədlərin analizi
(iş yerləri, təhlükəsizlik texnikası, yangın təhlükəsizliyi üçün olan təlimatlar);

6. İstismarda olan tullantı suları qurğularının fəaliyyətinin effektivliyinin artırıl-
masına yönəlmiş tədbirlərin hazırlanmasında mühəndis-texniki köməyin
göstərilməsi.

Təmizləyici qurğuların texnoloji reqlamentinin hər bir bəndinin mətninə nəzər
salaq.

- Təmizləyici qurğuların ümumi xüsusiyyətləri. 
Bura obyekt haqqında tam məlumatlar, təyinatı və istismara verilmə tarixi,

texnoloji prosesləri və layihəni hazırlayan elmi-tədqiqat və layihə təşkilatının adı,
texnoloji xətlərin sayı və təyinatı aiddir.

- Xammal, reagent və materialların xüsusiyyətləri. 
Bu bölmədə məhsulların texniki təsnifatı, keyfiyyət göstəriciləri (normativ-

texniki sənədlərə uyğun olaraq) göstərilməlidir. Xammalın, reagentin, materialların
partlayışa, yanğın və zəhərli maddələrə olan təsnifatı “İstehsalın təhlükəsiz is-
tismarı” bəndində göstərilir. 

- Texnoloji prosesin və təmizləyici qurğuların texnoloji sxemlərinin təsviri.
Təsvir reqlamentə qrafik əlavə olaraq texnoloji prosesin sxeminə tam uyğun ol-

malıdır. Texnoloji sxemin təsviri, texnoloji prosesin mərhələlərinə uyğun olaraq,
xammalın daxil olmasından başlayaraq, prosesin əsas texnoloji parametrlərinin
göstəricilərinin (temperatur, təzyiq, sürət) və texnoloji sxemin tərkibinə daxil edilmiş
prosesdə istifadə olunan əsas avadanlıqların qeyd edilməsi ilə tərtib edilir. Texnoloji
sxemin təsviri tərtib edilərkən, əsas avtomatlaşdırma və bloklama sxemlərində bütün
fasiləsiz və dövrü proseslər üçün cədvəl formasında texnoloji parametrlərin kritik
həddi üçün normalar göstərilir. 

Texnoloji rejimin reqlamentləşdirilmiş göstəricilərinə suyun keyfiyyətinə və stan-
siyanın təhlükəsiz istismarına təsir edən temperatur, təzyiq, sürət, prosesin
davamiyyət müddəti, reagentin miqdarı və digər göstəricilər aiddir. Göstəricilər
yuxarı və aşağı hədlər (məsələn, “sürət ....az olmamaqla”, “temperatur .... çox ol-
mamaqla”) göstərilməklə tərtib edilir. 

Məsələn, bildiyimiz kimi, ultrasüzgəcli su təmizləyici qurğularda membran
texnologiyasına əsaslanan su heç bir kimyəvi təmizlənmə aparılmadan mexaniki
üsulla emal olunur. Texnoloji reqlamentdə cədvəl formasında UF-nin əsas parametr-
lərinin hesablanması göstərilməlidir (membranda təzyiqin düşməsi, membranın
keçiricilik qabiliyyəti, seleksiya, filtratın su sərfi, xüsusi sərf və s.). Hesablama bir
parametrin misalında aşağıdakı kimi aparılmalıdır.
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Keçiricilik (P) – bu filtratının xüsusi sərfinin membranda yaranan təziyiq itkisinə
nisbətidir. Bu göstərici membranın işçi qabiliyyətini qiymətləndirmək üçündür.

P=J/TMP (1)         

Burada:
P - keçiricilik ( məsələn: l/m2/saat/bar/MPa)
J - xüsusisərf ( məsələn: l/m2/saat)
TMP - membranda təzyiqin düşməsi( MPa, bar).
Keçiciriyin dəyişilməsi suyun özlülüyünündən asılıdır. Suyun özlülüyü isə bila -

vasitə temperaturdan asılıdır. Temperatur düzəliş əmsalı Xaqen-Puayzelə asılılığın-
dan tapılır.

(2)

Burada:
TK20oS - temperatur düzəliş əmsalı 20ºS keçiricilik  üçün
η - dinamik özlülük əmsalı (Pa)
η = (17, 91 – 0, 60×T + 0,013×T2 – 0,00013×T3)×10-4
(Weast, R.C. et al. “Handbook Chemistry and Physics”, CRC Press, Boca Raton

(USA), 1990).
Faktiki, yuxarıda göstərilən bərəbərlik müəyyən dərəcədə fərqlənə bilər. Bu

ondan asılıdır ki, temperaturdan asılı olaraq membranın strukturu da dəyişə bilər.
Bununla əlaqədar “dizzer” tipli modular üçün xüsusi temperatura düzəliş əmsalı
daxil edilir.

(3)

Temperatur düzəliş əmsalının asılılıq qrafiki şəkil 2 -də təsvir edilmişdir.

Şəkil 2. Temperatur düzəliş əmsalı.
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- Texnoloji prosesə nəzarət. 
Təmizləmə prosesinin bütün mərhələləri üzrə analitik nəzarətin göstəriciləri (la -

bo rator və ya avtomatik), analiz üçün nümunə götürülən mərhələsinin adı, nümunə
götürülən yeri, nəzarət edilən göstəricilər, üsullar, nəzarətin norma müddəti cədvəl
formasında göstərilir.

- İstehsal obyektinin normal şəraitdə işə salınması və dayandırılmasının əsas
amilləri.

Bu bənddə digər texnoloji və yardımçı obyektlərlə (məsələn, qurğuları xammal,
elektrik enerjisi və digər material resurslar ilə təchiz edən müəssisələr) qarşılıqlı
əlaqəsi göstərilməsi şərti ilə təmizləyici qurğuların işə salınması və qəza şəraitində
dayandırılması qaydaları şərh edilir.

- İstehsalın təhlükəsiz istismarı. 
Bu bənddə təmizləyici qurğularda risklərin xüsusiyyətləri, qəza şəraiti və baş

verə biləcək hallar, fövqəladə halların qarşısının alınması və aradan qaldırılması
üsulları, texnoloji proseslərin və avadanlıqların qəzalardan mühafizə edilməsi,
təmiz ləyici qurğuların istismarı zaman işçi heyətin təhlükəsizliyinin mühafizəsi
göstəriciləri verilir.    

- Mümkün ola biləcək nasazlıqlar, qəza şəraiti, onların aradan qaldırılması və
xəbərdarlıq edilməsi üsulları. 

Bu götəricilər cədvəl şəklinə salınır və tələb olunan formada ətraf mühitin çirk-
lənməsinə, yanğına, partlayışa, işçilərin zəhərlənməsinə və ya zədə almasına səbəb
ola biləcək antropogen və texnogen xassəli fövqəladə halların  xüsusuiyyələri
haqqında məlumatlar toplanır. Cədvələ nəzarət, tənzimləmə və mühafizə avadan-
lıqlarının iş rejimlərinin göstəriciləri daxil edilir. 

Nəticə

İçməli su təchizatı sahəsinin əhalinin sağlamlığı və həyat fəaliyyətində yüksək
əhəmiyyətini, onların fəaliyyəti üçün əlverişli ekoloji şəraitin yaradılmasını nəzərə
alaraq, texnoloji reqlamentlərin işlənib hazırlanması yüksək məsuliyyətli məsə -
lələrdən biridir. 

Su təsərrüfatı kompleksində texniki reqlamentlərin hazırlanması və tətbiq
edilməsi üçün, digər dövlətlərin bu sahədə qanunverici aktları ilə qüvvədə olan nor-
mativ sənədlərin müqayisəli analizinin aparılması vacibdir. Həmçinin, İSO 9000 və
14000 beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq keyfiyyətin və ekoloji idarəetmə sis-
temlərinin müqayisəsi də vacibdir. 

Bununla belə texniki reqlamentlərin hazırlanması prosesində Azərbaycan Res -
publikasının su təsərrüfatı kompleksinin fəaliyyətini tənzimləyən mövcud normativ
bazaların formalaşması və tətbiq edilməsi təcrübəsi maksimum həddə nəzərə alın-
malıdır.  
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ABŞERON YARIMADASININ 
SU SEKTORUNUN İNKIŞAFI

Ağayev T.S.
“Azərsu” ASC, Bakı şəhəri, ağayevtelman@mail.ru

Abstract. Administrative regions of Baku, Sumgait and surrounding a part of
Absheron region “Great Baku Regional Plan” is prepared by the order of Baku city
executive body. Material and documents related to this basic plan is prepared by
“Azersu” OJSC and it is taken into account in Master Plan 2035 recent year. İn this
paper information is presented about works in Great Baku areas.

Açar sözlər: Master Plan, su təchizatı, kanalizasiya, sutəmizləyici qurğular, su
kəmərləri.

Giriş

2011-2013-cü  illərdə tərtib edilmiş  Master Plan çərçivəsində Abşeron regionu
üzrə müəyyənləşdirilən meyarlar fundamental planlaşdırma əsasları nəzərə alınaraq
hazırlanmışdır.Tövsiyə edilmiş bütün sistemlər üzrə təfərrüatlar dolğun və ətraflı
şəkildə araşdırılaraq təqdim olunmuşdur. Master Planın həyata keçirilməsində böyük
dəstək  Azərbaycan  Respublikasının Prezidentinin müvafiq olaraq 2011-ci və 2014-
cü illərdə qəbul edilmiş Sərəncamları: “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun
qəsəbələrinin  sosial-iqtisadi  inkişafına  dair Dövlət  Proqramı” və  “2014-2016-cı
illərdə  Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət
Proqramı” olmuşdur.

Tədqiqatın şərhi

Böyük  Bakı  ərazisinin  su  təchizatı,  tullantı  və  yağış   suları  sistemlərinin
inkişafı   üçün 2035-ci ilə hazırlanmış Master Plan regionun  su  təminatında  və
kanalizasiya   xidmətlərinin   yüksək  səviyyədə aparılmasına zəmin yaratmışdır.

Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  gələcəkdə   hər  10  ildən   bir  suya  olan  təlabatının,
əhali  sayının və digər məsələlərin nəzərdən keşirilməsi, hətta ərazinin 2035-ci ildən
sonrakı 30-50  illik prespektiv inkişaf  planları da bu Master Planın tövsiyələrindən
yararlanacaqdır.  

2013-cü ilin  dekabr  ayında “Azərsu” ASC-də Master Planın ətraflı təqdimatı
lahiyəçi təşkilat tərəfindən keçirilmişdir. Sənədə əsasən 250 km uzunluğunda magis-
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tral 8108  km  paylayıcı su şəbəkə, 2329 km  yenilənəcək   şəbəkə,   həcmi   1158
min   kubmetr   olan   su   anbarları, 151 km tunel  tipli kanalizasiya  kollektorları,
682  km kanalizasiya  kollektoru, 6395  km  kanalizasiya şəbəkəsi, 3378 km  yağış
kanalizasiya  şəbəkəsi,  867 km  yağış  suları  kollektorları  və  tunelləri,  məhsuldar -
lığı  sutkada  1  milyon  375  kubmetr olan 11 ədəd  tullantı sutəmizləyici qurğu nə -
zərdə tutulmuşdur [1].

2035-ci  ili  əhatə  edən Master Plan üzrə bir çox layihələr tərtib edilmiş və onların
əsasında çox mühüm və təxirəsalınmaz işlər görülmüşdür.  Master Plan hazırlanması
ilə paralel olaraq su təmizləyici qurğularında, yeni  magistral  su  kəmərlərinin, re-
gionun şəhər və qəsəbələrində su təchizatı və  kanalizasiya  şəbəkələrinin yenidən
qurulması,  əlavə  su  anbarlarının,  nasos  stansiyalarının  tikintisi   aparılmış və
digər idarəetmə strukturunda islahatlarının  aparılmasına  başlanmışdır.  Bu  layihələr
çərçivəsində  Abşeron yarımadasında 2100  km-dən artıq magistral və  şəbəkə su
xətləri, 350 km kanalizasiya kollektotu və xətti tikilmiş, 39 ədəd tənzimləyici  su
anbarı  istifadəyə  verilmlşdir.  Eyni  zamanda  1100-dən  artıq  çoxmənzilli  yaşayış
binasının içməli su şəbəkəsi, 4550-dən artıq binanın zirzəmisində kanalizasiya
xətləri yenilənmiş, 280 mindən  artıq   smat   tipli   sayğac    quraşdırılmışdır.    Bu
binalarda  dik   dayaqların   pilləkən  qəfəsinə   çıxarılması   və   smat sayğacların
quraşdırılması,  su itkilərinin qarşısı alınmış və 100 faiz ödəniş təmin olunmuşdu.      

Görülən   işlərdən  ən   əhəmiyyətlisi   Ceyranbatan  Ultrasüzgəcli  Sutəmizləyici
Qurğular   Kompleksinin tikintisini  göstərmək  olar.  08  sentyabr 2011-ci  il  tar-
ixində Azərbaycan Respublikasi Pezidenti İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş
kompleks 2015-ci ilin oktyabrın 28-də Prezidentin iştirakı ilə işə salınmışdır. 

İstismara  verilən  yeni  kompleksin məhsuldarlığı  saniyədə 6,6 kubmetr və ya
sutkada 570 min kubmetr təşkil edir. Gələcəkdə  emal gücünü  saniyədə 7,5 kub-
metrə çatdırmaq mümkündür.  Unikanlığı ilə seçilən bu kompleks   dünyanın   ən
böyük   sutəmizləyici   infrastruktur   obyektidir.   Ümumilikdə  kompleksin  tərkibi
Ceyranbatan   gölündən  xam  suyun   götürülməsi  məqsədilə   tikilən   hidrotexniki
qurğular,   sutəmizləyici qurğunun  özü və  onun  texnoloji,  elektro-mexaniki in-
frastrukturu,  emal olunan  suyun optimal paylanması məqsədilə  relyef  baxımından
hündürlükdə  yerləşən  anbarlardan  və  qurğulardan anbara qədər  magistral kəmər-
lərdən ibarətdir.  Qurğuda  bütün  texnoloji  poseslər – suyun həcmi,  təzyiqi, emalı,
hər bir mərhələdə suyun  keyfiyyət  göstəricilərinin  nəzarətdə  saxlanılması  tam
avtomatlaşdırılıb  və  bütün proseslər  SCADA idarəetmə mərkəzindən aparılır. Ul-
trasüzgəcli təmizləyici qurğuda emal olan təmiz su yeni inşa edilmiş nasos stansiyası
vasitəsilə  11 kilometr uzunluğunda olan kəmərlə nisbətən hündürlükdə yerləşən su
anbarına nəql edilir.   Suyun  optimal  paylanması  və  elektrik  enerjisindən  asılılığın
aradan  qaldırılması  məqsədilə  dəniz səviyyəsindən 118 metr yüksəklikdə 50 min
kubmetr həcmində anbar kompleksi inşa olunub.  Anbarla Oğuz-Qəbələ-Bakı  su
kəmərinin  bölüşdürücü  kamerası ilə  əlaqələndirilməsi  üçün  yeni  qaldırıcı nasos
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stansiyası quraşdırılıb.  Beləliklə,  bu  2  mənbələrin  alternativ  istismarına  şərait
yaratmaqla,  Abşeron  yarımadasının içməli su təchizatında etibarlılıq təmin olun-
muşdu.

Kompleksdə  emal  olunan su istehlakçılara Ceyranbatan-Zirə magistral kəməri
ilə ötürülür. Kəmərin 61 kilometrlik Ceyranbatan-Balaxanı-Ramana-Qala  hissəsinin
tikintisi  2013-cü ildə,  22,5 kilometrlik  Qala-Zirə hissəsinin  tikintisi  isə  2014-cü
ildə  başa  çatdırılıb.    Bu  kəmərlə  ötürülən  suyun  səmərəli  paylanması,  bu əra -
zilərdə   əhalinin  fasiləsiz  su  təminatına  nail  olunması  üçün  kəmərin  marşrutu
boynca tutumu 90 min kubmetr olan  Saray,  Balaxanı,  Ramana,  Qala  və  Zirə  an-
barları  tikilib.  Gələcəkdə  daha  200 min kubmetr su anbarları  tikiləcək ki,  bu da
paylayıcı şəbəkədə sabit,  dayanıqlı hidravlik rejimin təmin olunmasına, qəza və
planlı dayanmalar zamanı fasiləsiz su təchizatının aparılmasına imkan verəcəkdir.

Xüsusilə  qeyd edilməlidir ki,  Master Plan  layihəsində  Bakıətrafı  qəsəbə və
yeni yaşayış massivlərinin daha  keyfiyyətli  içməli  suya  tələbatın  ödənilməsi,
Kür  sutəmizləyici  qurğularda  emal  olunan  suyun  bir hissəsinin Aran və Muğan
bölgəsinə yönəldilməsi / 7 rayon mərkəzi və 186 kənd /, Ceyranbatan qurğusunun
3-cü növbəsinin köhnəlməsi yeni qurğunun inşasnı zəruri etmişdir. Eyni zamanda
2013-cü il sentyabrın 28-də Taxtakörpü su anbarının  və Taxtakörpü-Ceyranbatan
su  kanalının istismara verilməsi,  Ceyranbatan gölündə kifayət  həcmdə  su  ehtiya -
tının  yaranması  yeni  kompleksin  daha  keyfiyyətli  xam  su ilə təminatına  imkan
vermişdir.  Yeni  kompleksin  mövcud su mənbələrlə əlaqələndirilməsi, istismarda
olan magistral kəmərlərdə qəzalar zamanı su təchizatında dayanıqlığın təmin
edilməsi nəzərdə tutulur. 

Ümumilikdə,  Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici  Qurğular  Kompleksinin
layihəsi çərçivəsində 30 kilometr uzunluğunda   müxtəlif  diametrli boru, 116 elek-
tro-nasos   aqreqat, 6  güc transformatoru quraşdırılmış  və komp lek sin  5,6 hektar
ərazisində böyük həcmdə abadlıq-quruculuq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır.  Bu
layihənin  icrası  nəticəsində  yarımadanın  şərq  hissəsində  mərkəzləşdirilmiş  su
şəbəkəsi olmayan  qəsəbələrin  və  yeni  salınmış  yaşayış  massivlərinin su problemi
birdəfəlik həll ediləcək. Tarixən yeraltı və avtosisternlərlə daşınan  sulardan istifadə
edən  Qala, Şağan, Mərdəkan, Şüvəlan və Binə qəsəbələri, həmçini Binəqədi,
Mehdiabad,  Digah,  Məhəmmədi, Balaxanı, Ramana, Zabrat, Sabunçu, Yeni Sura -
xanı, Hövsan yaşayış massivlərinin su təminatı xeyli yaxşılaşdırılıb.  Türkan və Zirə
qəsəbələlərində  yeni mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsi yaradılmış və 2015-ci ilin
noyabr ayında qəsəbələrə içməli suyun verilməsinə başlanmışdır. Yuxarıda
göstərilən  qəsəbələrdə,  gələcəkdə  əhali  artımını  nəzərə  almaqla,   hazırlanmış
layihələrə uyğun mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkəsinin yaradılması üzrə işlər
davam etdirilir.     

Koreya  Beynəlxalq  Əməkdaşlıq  Agentliyi   ilə   birgə   həyata  keçirilmiş  layihə
çərçivəsində  Kürdəxanı qəsəbəsində  mərkəzləşdirilmiş  su  şəbəkəsinin  tikintisi
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başa  çatmış  və  2014-cü  ildə  20 minədək  qəsəbə sakinləri 24 saat fasiləsiz içməli
su ilə təmin olunub. 

Baki  şəhərinin  şərq  hissəsinin  içməli  su  təchizatında  müstəsna  əhəmiyyəti
olan 41 Şərq  və  82 Şərq anbarlar   kompleksində  aparılmış  yenidənqurma  işləri
nəticəsində  şəhərin   Nizami,   Xətai,   Suraxanı   və Sabunçu rayonlarının əksər
hissələri fasiləsiz rejimdə içməli su ilə təmin edilib. 

2015-ci ildə  Səudiyyə İnkişaf Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən  Badamdar
qəsəbəsinin  su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin
icrasına başlanmış və işlər sürətlə davam edilir. Bakı şəhərinin   digər  rayonlarında,
eləcə  də   Sumqayıt  və   Xırdalan   şəhərlənin   su   təchizatı   və   kanalizasya
şəbəkə lərində əsaslı yenidənqurma işləri aparılır.  

Master Plana əsasən  Abşeron yarımadasında  kanalizasiya  infrastrukturunun
inkişafı  istiqamətində  də mühüm tədbirlər həyata keçirilir.  Ötən müddətdə yeni
kollektor və xətlərin,  çirkab sutəmizləyici  qurğuların tikintisi,  mövcud xətlərin
rekonstruksiyası,  göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin  yüksəldilməsi  istiqamətində
əhəmiyyətli addımlar atılıb. Yarımadada formalaşan tullantı suların nəql olunması
ilk növbədə  150  kilometr uzunluğunda  tunellər  və  mikrotunellər  layihələn -
dirilmişdir.  İnnovativ  texnologiyalardan  istifadə  etməklə Dərnəgül-Bakıxanov-
Günəşli   (1254 min nəfərə xidmət edəcək),  Bayıl-Bibiheybət-Lökbatan  (382 min
nəfərə xidmət edəcək), Xocaəsən-Bləcəri-Xırdalan (626 min nəfərə xidmət edəcək)
və  Zabrat-Kürdəxanı-Pişağı (219 min nəfərə xidmət edəcək) tunellərin inşası
aparılır.

Sumqayıt-Buzovna və Şüvəlan  tullantı sutəmizləyici  qurğuların,  Novxanı-
Sumqayıt   kanalizasiya kollektorunun inşası, mövcud kanalizasiyaların rekonstruk-
siyası Xəzər dənizinə təmizlənmədən atılan tullantı sularının həcmini əhəmiyyətli
dərəcədə azaltmışdır.

2015-ci ildə 14 kilometrlik Bayıl-Bibiheybət-Lökbatan kanalizasiya tuneli tikil -
miş, Lökbatan tullantı suları təmizləyici  qurğular  kompleksinin  ərazisində  yeni
nasos stansiyası quraşdırılmışdır.  Böyükşor  gölünün, Su İdman  Sarayının  ətrafında
və  digər ərazilərdə  kanalizasiya sistemlərinin tikintisi və yenidən qurulması işləri
həyata keçirilmişdir. Bakı buxtasına və Böyükşor gölünə axıdılan tullantı suların
qarşısı tam alınmışdir. 

Yarımadanın  qəsəbə  və  kəndlərində,   hazırlanmış  layihəyələrə  uyğun  mərkəz -
ləşdirilmiş   kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi davam edir. 

Yeni  inşa  edilmiş  və  2013-cü  ildə  istismara  verilmiş   Mərkəzi  Laboratoriya
ən  müasir  avadanlıq  və texnologiyalarla  təchiz  olunmuş,  burada  138  parametr,
o cümlədən  içməli suyun  84, tullantı sularının 54 parametri üzrə tədqiqatlar aparılır.
Burada  Abşeron  yarımadasını  içməli  su  ilə  təmin  edən  mənbələr,  su təmizləyici
qurğular,  su anbarları,  həmçini bütün  kateqoriyalar üzrə su istehlakçiları daxil ol-
maqla 1800-dək ünvandan   götürülən    nümunələrin   təhlili  (analizi)   aparılır.
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Yeni laboratoriya   respublikanın  istənilən bölgəsində və şəraitdə  analizlərin apa -
rıl  ması imkanları da təmin edilmişdir. Bu məqsədlə səyyar laboratoriya kimi
fəaliyyət göstərən  2,  su nümunələrinin  daşınması üçün isə  4 xüsusi təyinatlı
nəqliyyat vasitəsilə  rayon mərkəzlərində su nümunələrinin analizləri aparılır.

İstehlakçılara  verilən  içməli  suyun  dəqiq  uçotun aparılmasi, ödəniş səviy -
yəsinin yüksəldilməsi, debitor borc   probleminin  aradan   qaldırılması,   israfçılığın
və   su   itkilərinin   qarşısının   alınması  məqsədilə   su sayğaclarının quraşdırılması
istiqamətində intensiv işlər davam edir.

01  yanvar 2015-ci  il tarixə Abşeron yarımadası üzrə 915096  abonent mövcud-
dur ki, onların yalnız 71,5 faizi sayğacla təmin olunmuşdur.  İstistirmarda  olan
654713  ədəd su sayğaclardan 376902 ədədi mexaniki tipli, 277811 ədədi isə
SMART-KART tiplidir. 2011-ci ildən bəri görülən tədbirlər nəticəsində su itkiləri
8,3 faiz azalmış,   vəsaitin    yığım   səviyyəsi   93,5   faizə   çatdırılmışdır.   Beləliklə,
son  illər  ərzinndə görülmüş işlər nəticəsində Bakı şəhəri üzrə fasiləsiz rejimdə su
ilə təmin olunan əhalinin xüsusi çəkisi 79,2 faizə yüksəlib [2].

2015-ci  ildə  abunəçiləri  su  sayğaclarla  təmin  edilməsi  ilə  yanaşı sayğacların
yoxlamadan  keçirilməsi, xətaların  müəyyən   edilərək  aradan  qaldırılması,  onlara
mütamadi  texniki  xidmət  göstərilməsi və təmiri məqsədilə Suölçən Cihazların
Sınaq və Kalibrləmə Labaratoriyası istismara  verilmişdir.  Laboratoriya  Türkiyə
və  Avropa  ölkələrinin  istehsalı   olan  cihaz  və  avadanlıqla  təchiz  edilmiş,   işçi
personalı   müvafiq   təlim keçmişdir.  Sınaq  qurğuları  Standartlaşdırma, Metrolo -
giya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Dövlət Reyesternə  salınmış  və  ser-
tifikatlaşdırılmış, sonradan Komitənin rəyinə əsasən “Sınaq və kalibrləmə labo  -
ratoriyalarının  səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər” standartına  uyğun  akkreditasiya
olunmuş və bununla da uyğunluluğun qiymətləndirilməsi fəaliyyətilə məşğul olmaq
hüququ əldə etmişdir. 

Master Planın  tövsiyələrinə əsaslanaraq ötən dövr ərzində  “Azərsu”  ASC-nin
informasiya-kommunikasiya  texnologiyaları infrastrukturu müasir tələblərə   uyğun
qurularaq, iş  proseslərinin avtomatlaşdırılması  məqsədilə  tətbiq  edilən  sistem-
lərin,  elektron  xidmətlərin,  İT  infrastrukturunun dayanaqlı və fasiləsiz fəaliyyəti
təmin olunub.

İnfrastruktur   obyektlərinin  və  paylayıcı   şəbəkələrin   yenidən   qurulması  za-
manı   SCADA  sisteminin tətbiqinə  başlanılıb.  Bu  sistem  infrastrukturun  vahid
mərkəzdən  idarə olunmasını  təmin etməklə,  suyun mənbədən  istehlakçıya
ötürülməsini  onlayn  rejimdə  tənzimləməyə  imkan  verir.  SCADA sistemi va-
sitəsilə anbarlarda  suyun  həcmi,  siyirtmələrin  işçi vəziyyəti, anbar  çıxışlarında
və şəbəkədəki təzyiq,  anbarlardakı ehtiyatın həcmi avtomtik müəyyən edilir və
daim nəzarətdə saxlayır.

Eyni zamanda Coğrafi İnformasiya Sisteminin /GİS/ yaradılması istiqamətində
fundamental işlər görülüb. “AzərsuGİS” sistemi vasitəsilə bütün  şəbəkə infrastruk-



turu coğrafi məlumatlar bazasına əsaslanan rəqəmsal xəritələrə  köçürülür.  “Azərsu”
ASC-yə   məxsus  bütün  yeraltı  və   yerüstü   infrastruktur   məlumatlarının toplan -
dığı  bu  sistemə  01.01.2016-cı il  tarixə  Abşeron  yarımadası üzrə  6079 km su,
1588 km kanalizasiya,  80 km  yağış  su   xətləri,  986  su   anbarı, 75  nasos  stan-
siyası,  unikal  kod  verilmiş  400400    bina  və  tikili haqqında  və    6161 km  yol-
ların  vektorlaşdırılması,  içməli  su   (44939 ədəd)  və  kanalizasiya  (66604 ədəd)
şəbəkəsində baş vermiş qəzalar barədə məlumatlar daxil edilmişdir.

“Azərsu GİS” sistemi  ilə bir  çox  texniki,  texnoloji  proseslərin  idarə  edilməsilə
Müştəri İnformasiya, SCADA, Elektron Kargüzarlıq, Mühafizə və Təhlükəsizlik
sistemləri kimi digər məlumat bazaları ilə inteqrasiya olunaraq,  abonetlərin  xəritə
üzərində  təsviri,  “Qaynar Xətt”ə   daxil  olan  müraciətlərin   operativ   idarə olun-
ması,  baş  verən  qəzalara  dərhal   müdaxilə  edilməsi  və  aradan  qaldıralmasına
nəzarət  və s. su  və kanalizasya infrastrukturundakı hər bir obyektdə detallı məlumat
əldə edilməsinə şərait yaradır. İcra olunan layihələr  arasında “Müştəri İnformasiya”
sistemi   öz  çəkisi   ilə   diqqət  çəkir.  Sistemdə  texniki   şərt, müqavilə,   hesabat
və  faktura  çapı və digər  əməliyyatların  avtomatlaşdırılması  təmin   edilib.   Ödəmə
sistemdəki  islahatlar  nəticəsində smatr-kartların “Milli Ön” və “E-Manat” ödəmə
terminallarında oxunması və yüklənməsi təmin edilib. İstehlakçılara göstərilən
müştəri xidmətlərinin asanlaşdırılması, şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə “Asan
xidmət” mərkəzlərində abunəçilərə bir çox istiqamətlər üzrə xidmət göstərir.

Ötən müddətdə mühasibat uçotunun Maliyyə Hesablarının Beynəlxalq Standart-
larına uyğun aparılması istiqamətində   işlər  görülüb.  Yeni  standartlara  keçidlə
əlaqədar  “Ernst & Young”  şirkəti  ilə bağlanmış müqaviləyə müvafiq  konsolidasiya
sistemlərinin   avtomatlaşdırılması  üçün  1C proqramının tətbiqinə başlanılıb və
uğurla davam etdirilir.

Yeni  infrastruktur  yaradılarkən  müasir  texnologiyalar,  avadanlıqlar,  cihazlar
və  sistemlərdən istifadə bu  sahədə  kadr   potensialının   güclərdirilməsini  zəruri
edir.   Artan  təlabatı  qarşılamaq  və  işçilərin  peşə hazirlığını  yüksəltmək  üçün
təlim  proqramlarının  icrasına  başlanılıb.  Son  illər  cəmiyyətin  2000-nə  yaxın
əməkdaşı yerli və xarici təlimlərə cəlb olunub.  Bunların 280-dan çoxu xarici
ölkələrdə təşkil olunmuş təlim və treninqlərdə iştirak edib.

“Azərsu “ASC  ilə  Təhsil  Nazirliyi,  Milli  Elmlər  Akademiyası,  Bakı Dövlət
və  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat   Universitetləri    ilə  imzalanmış   təhsil,  elm,
ixtisasartırma,  təlim-tədris  və  məşğulluğu   sahəsində əməkdaşlığa dair memoran-
dum və müqavilələr kadr potensialının gücləndirilməsinə töhvə verməkdədir. 

Gerşəkləşdirilən  layihələrın  vacib  tərkib hissəsi ətraf mühitə və insan sağlam-
lığına ola biləcək təsirin və onun nəticələrinin ətraf mühitin  keyfiyyət norma-
tivlərinə  və  ekoloji  tələblərə uyğunluğu  araşdırılaraq  icra edilr.  Fəaliyyətində
ekoloji  layihələrin  icrasına  önəm   verən   “Azərsu" ASC   ətraf   mühitin  qorun-
ması  və ekoloji  sabitliyin təmin olunması məqsədilə tabeliyindəki müəssisə və
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təşkilatların, anbar və digər qurğuların ərazisində aparılmış   yaşıllaşdırma  tədbirləri
nəticəsində  son  4  ildə  300 mindən artıvq müxtəlif növ ağac, bundan başqa kol və
bəzək bitkiləri əkilmişdir.      

Nəticə

Master Plan çərçivəsində görülən tədbirlər nəticəsində abanentlərin sayğacla
təminatı 71,5%-ə çatdırılmış, su itkiləri 8,3% azalmış, vəsaitin yığım səviyyəsi isə
93,5% olmuşdur. Bakı şəhərində fasiləsiz rejimdə su ilə təmin olunan əhalinin xüsusi
çəkisi 79,2%-ə yüksəlmişdir.
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Giriş

Kanalizasiya sistemlərinin elmi əsaslandırılmış, tikinti norma və qaydalarına mü-
vafiq lazımi şəkildə layihələndirilməsi həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan
əhəmiyyət kəsb edir. Bu, kanalizasiya şəbəkəsi borularının hidravliki hesabatlarının
yerinə yetirilməsi dəqiqliyindən, boruların verilən sərfə və qanunauyğunluğa mü-
vafiq seçilməsindən, yerli şəraitin relyefindən, boruların tullantı suları ilə yüklənə
bilməsi dərəcəsindən və s. asılıdır.

Layihə işlərinin yerinə yetirilməsində verilən sərfə, dolma dərəcəsinə uyğun boru
diametrlərinin, bu sərfin borunun en kəsiyindən lazımi sürətlə keçməsini təmin edən
mailliklərin təyini, istismarda olan borulara əlavə su sərflərinin axıdıla bilməsi, boru-
lara əlavə xətlərin birləşdirilə bilməsi mümükünlüyü və s. müəyyən çətinliklərə
səbəb olur.

Məqalədə bunlarla əlaqədar, tikinti norma və qaydalarına müvafiq boruların
dolma dərəcəsinə uyğun hidravliki parametrlərinin təyini məsələsinə baxılmışdır.

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatda su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsinə aid
tikinti norma və qaydalarından, bu sahə üzrə texniki ədəbiyyatlardan, boruların
hidravliki prametrlərinin təyini metodikasından istifadə olunmuşdur.

(Səh. 74-77)

TİKİNTİ NORMA VƏ QAYDALARINA ƏSASƏN
BORULARIN DOLMA DƏRƏCƏSİNƏ UYĞUN

HİDRAVLİKİ PARAMETRLƏRİN TƏYİNİ

Cavadzadə E.B.1, Əhmədov F.Ş.2, Cəfərov C.F.3
1“Azərsu” ASC, “Sukanal” ET və Lİ, Bakı şəhəri, cavadzade@hotmail.com
2“Azərsu” ASC, “Sukanal” ET və Lİ, Bakı şəhəri, fizuli.axmedov@mail.ru
3“Azərsu” ASC, “Sukanal” ET və Lİ, Bakı şəhəri, ceferov11@hotmail.com

Abstract. In the article the determination of the degree of filling in accordance
with the hydraulic parameters, the issue of sewer pipes. Accordingly, water con-
sumption slope schedule of oil prices has been designed parameters. 

Açar sözlər: suyun sərfi, borunun diametri, axın sürəti, hidravliki radius, Şezi
əmsalı, kanalizasiya sistemləri, tullantı suyu, maillik.
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Tədqiqatın şərhi

Bildiyimiz kimi, kanalizasiya sistemi boruları tikinti norma və qaydaları əsasında
layihələndirilir. Bunun üçün dolma dərəcəsinə uyğun, borularda suyun minimal
hərəkət sürətləri təyin olunmuşdur [1].

Dolma dərəcəsinə və sürət rejiminə əsasən mailliklərin, su sərflərinin, boru para-
metrlərinin təyin olunması layihə işləri üçün əhəmiyyət kəsb edir. Cədvəl 1-də boru
parametrlərinin dolma dərəcəsinə görə hesablanmış qiymətləri verilmişdir. 

Verilən sürətə və dolma dərəcəsinə müvafiq borunun canlı en kəsiyindən keçən
suyun sərfi aşağıdakı kimi təyin olunur.

(1)

burada, Q1 - dolma dərəcəsinə uyğun borunun canlı en kəsiyi sahəsindən keçən
mayenin sərfidir, m3/s;  - canlı en kəsiyi sahəsidir, m2 ; 1 – tikinti norma və qay-
dalarına müvafiq boruda suyun orta axın sürətidir, m/s; R- hidravliki radiusdur, m. 

Cədvəl 1. Boruların dolma dərəcəsinə uyğun hidravliki parametrlərinin
qiymətləri
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d,m H/d , m/s , m2 Q, m3/s l, m R, m C, m0.5/s ι

0.1 0.6 0.7 0.00432 0.00302 0.17739 0.02435 38.6 0.014

0.15 0.6 0.7 0.01107 0.00775 0.26583 0.04164 42.14 0.0066

0.20 0.6 0.7 0.01967 0.01337 0.35426 0.05552 44.03 0.0046

0.25 0.6 0.7 0.03072 0.02150 0.44282 0.06937 45.87 0.0034

0.30 0.7 0.8 0.05283 0.04226 0.59440 0.08873 47.80 0.0032

0.40 0.7 0.8 0.09391 0.07513 0.79254 0.11850 50.13 0.0022

0.5 0.75 0.9 0.16005 0.14405 1.25296 0.12672 50.7 0.0025

0.6 0.75 1.0 0.23251 0.23251 1.27934 0.18174 53.8 0.0018

0.8 0.75 1.0 0.40418 0.40418 1.67467 0.24135 56.4 0.0013

1.0 0.8 1.2 0.67665 0.80802 2.21318 0.30425 58.6 0.0012

1.2 0.8 1.2 0.96955 1.16346 2.6558 0.36506 60.4 0.0011

1.4 0.8 1.3 1.31967 1.71557 3.09845 0.42591 62.0 0.001

1.6 0.8 1.5 1.72353 2.58529 3.54108 0.48672 63.4 0.0012

1.8 0.8 1.5 2.18167 3.2725 3.9842 0.54758 64.6 0.00098

2.0 0.8 1.5 2.69386 4.04079 4.42600 0.60864 65.8 0.00085

2.2 0.8 1.5 3.25874 4.88811 4.86898 0.66930 66.8 0.00075



Hidravliki radius aşağıdakı kimi təyinn olunmuşdur [2]: 

(2)

� -  dolma dərəcəsinə uyğun borunun canlı en kəsiyi perimetridir, m; C - Şezi
əmsalıdır, m0.5/s; Manninqin 

(3)

ifadəsindən təyin olunur, n - borunun kələ-kötürlük (nahamarlıq) əmsalıdır. Bu əmsal
tikinti norma və qaydalarına əsasən hesabatlarda dairəvi en kəsikli borular üçün
0.014 qəbul olunur [1, 2].

Boruların dolma dərəcəsinə görə hesablanmış Q1, , C, R, � parametrlərinin
qiymətləri cədvəl 1-dən götürülür. Əgər borunun dolma dərəcəsinə uyğun canlı en
kəsiyi sahəsindən keçən suyun sərfi  Q2 > Q1 olarsa, Q2 aşağıdakı ifadədən təyin
olunur.

(4)

Burada, 2 - dolma dərəcəsində borunun canlı en kəsiyi sahəsindən Q2 sərfinin
keçməsini təmin edən maillikdir. (1) və (4) ifadəsini tərəf-tərəfə bölsək aşağıdakı
ifadə alınar:

(5)

Bu ifadəyə görə borunun canlı en kəsiyindən keçən Q2 – sərfinə uyğun maillik
belə təyin olunur:

(6)

Buna əsasən ι2 mailliyinə uyğun 2 sürəti üçün alarıq:

(7)

Cədvəl 1-də boruların dolma dərəcəsinə müvfiq minimal sürətlərə hesablanmış
su sərfləri verilmişdir. Tikinti norma və qaydalarına görə borularda dolma dərəcəsinə
uyğun su sərflərinin göstərilən həddi aşması yol verilməzdir. Bu isə kanalizasiya
xətlərinin bir-biri ilə birləşdirilməsinin, çirkab sularının kollektorlara axıdılması
mümkünlüyünün təyini üçün vacibdir. Borunun verilən dolma dərəcəsində suyun
sərfinin artırılması üçün (6) ifadəsinə əsasən mailliyin artırılması lazım bilinir.

Ümumiyyətlə, kanalizasiya xətlərinin layihələndirilməsində və çəkilişində bun-
ların iş rejiminin yaxşılaşdırılması üçün yerli şəraitdən, relyefdən, istismar və tikinti
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xərclərindən asılı olaraq mailliyin yol verilən minimal maillikdən çox olması təmin
olunmalıdır. 

Dolma dərəcəsinin normadan çox olması boruların havalandırılması və suyun
burada yaranan metan qazının təsirindən boğulması baxımından əlverişli deyildir.
Ümumiyyətlə, cədvəl 1 layihələndirmədə verilən sərfə görə boru diametrlərinin
seçilməsi və mailliklərinin təyin olunması baxımından əhəmiyyət kəsb edir.

Məsələn, diametri d=0.8 m olan borudan H/d=0.75 dolma dərəcəsində
Q2=0.6m3/san suyun keçməsi üçün lazım olan mailliyi təyin etmək tələb olunur.

Cədvəl 1-in göstəricilərinə əsasən tikinti norma və qaydalarına görə H/d=0.75
dolma dərəcəsində d=0.8 m olan borudan Q1=0,40418 m3/san sərfinin keçməsi üçün
lazım olan maillik ι1= 0.0013 alınır. Bunları (6) ifadəsində nəzərə alsaq, taparıq:

Buna uyğun, boruda suyun axın sürəti üçün alınar:

Borularda axın sürətinin normadan artıq olması boruların deformasiyasına, zər-
bələrdən dağılmasına səbəb ola bilər. Bu hallarda sürət rejiminin tənzimlənməsi və
borular üçün ortimal variantın seçilməsi lazım bilinir.

Cədvəl 1-in göstəricilərinə əsasən tikinti norma və qaydalarına uyğun olaraq ve -
rilən sərfə görə boru diametrini seçə bilərik. Məsələn, bizə Q=200 l/s sərfini axıtmaq
üçün boru diametrini seçmək lazımdır. Cədvəl 1-ə əsaən bu sərf 144 l/s ilə 233 l/s
arasındadır. Bu sərfə müvafiq borunun diametri isə 500mm d  600mm olacaqdır.

Nəticə

Məqalədə tikinti norma və qaydalarına görə kanalizasiya sistemi borularının ve -
rilmiş dolma dərəcəsinə və minimal axın sürətinə müvafiq su sərflərinin, maillik-
lərin, hidravliki parametrlərin qiymətləri cədvəli tərtib olunmuşdur. Cədvəlin
göstəricilərinə əsasən verilmiş su sərfinə uyğun boru diametrini və maillikləri təyin
etmək olar.

Boru diametrini dəyişmədən dolma dərəcəsinə görə verilən sərfin keçməsini
təmin edən mailliyin və axın sürətinin təyini ifadələri verilmişdir. Bunların əsasında
kanalizasiya borularının layihələndirilməsində iqtisadi cəhətdən səmərəli variantın
seçilməsi mümkündür.

Ədəbiyyat siyahısı:
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Giriş

İçməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsində geo-
deziyanın müasir yanaşmalarından istifadə olunması daim aktuallığı ilə səciyyələn-
mişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, şəhər və regionlarda həyata keçirilən belə layihələrin
əsas məqsədi bütün əhali üçün davamlı və təhlükəsiz içməli su təchizatının təmin
edilməsindən ibarətdir. Beləliklə, bu layihələr ölkə ərazisinin böyük hissəsini əhatə
etməklə içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin yenilənməsini və bərpa
olunmasını nəzərdə tutur. Zəruri olaraq belə layihələrin həyata keçirilməsi zamanı
işlərin daha keyfiyyətli, səmərəli və effektiv aparılmasını, o cümlədən dayanıqlığını
təmin etmək üçün müasir geodeziyanın imkanlarından istifadə olunmasına hər
zaman zərurət vardır. Su və kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsində,
həmçinin su anbarlarının və digər obyektlərin inşa olunmasında geodeziya sahəsinin
nəzəri-metodoloji və praktiki tərəfini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Geodeziyanın Yer elmlərinin inkişafında və iqtisadiyyatın əksər sahələrində xü-
susi əhəmiyyətə malik geniş əhatəli məsələlərin həll edilməsində müstəsna rolu
vardır [1]. Belə ki, insanın təsərrüfat fəaliyyəti üçün Yerin təbii və süni obyektlərinə
aid materialların olması xeyli vacibdir. Həmin informasiyaları almaq üçün müxtəlif
geodeziya ölçmələri aparılır ki, bunun da nəticəsində müxtəlif plan, xəritə və pro-
fillər tərtib edilir [2]. Layihələndirmə işlərinin aparılmasında qarşıya çıxan texnoloji

(Səh. 78-84)

SU TƏCHİZATI SİSTEMLƏRİNİN 
LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNDƏ GEODEZİYA
ŞƏBƏKƏSİNİN DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ

(Xırdalan şəhəri timsalında)

Qurbanov Ç.Z.1, Alıyev E.M.2
1Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəhəri, chgurbanov@mail.ru

2MAKA-nın T.K.İsmayılov adına Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu, 
Bakı şəhəri, elvin.aliyev.m@gmail.com

Abstract. One of the main problem which is facing when preparing infrastructure
projects are geodesic and topographical works. Reconstruction and expansion of the
water supply and sewerage systems are great importance for population. İn this ar-
ticle has considered clarification of geodetic network.    

Açar sözlər GPS EPOCH 50, WGS-84, geodeziya şəbəkəsi, Dövlət Trian-
qulyasiya Şəbəkəsi.
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və konseptual məsələlərin həlli onun digər sahələrlə inteqrasiyalı şəkildə aparıl-
masını və elmi əsaslarla tədqiq edilməsini tələb edir.

Məlumdur ki, ölkə ərazisində, xüsusi ilə də böyük şəhərlərin (Bakı, Gəncə,
Sumqait və s.) içməli su təchizatı üçün geniş magistral su təchizatı kəmərləri
şəbəkəsi yaradılmışdır. Bu kəmərlər müxtəlif fiziki-coğrafi şəraitə, geoloji quruluşa,
seysmik-tektonik aktivliyə malik rayonlardan keçir. Məhz bu səbəbdən, geodeziya
metodlarının imkanlarından səmərəli istifadə olunmalıdır. Həmin ərazilərin nəzarət
altında saxlanılması və orada müəyyən zaman intervalında geodezik monitorinqlərin
aparılması xüsusi aktuallığa malikdir. Bundan başqa, mövcud geodeziya
şəbəkələrinin istifadə olunmasından əvvəl onların müfəssəl araşdırılması da vacib
məsələlərdəndir. Belə ki, həmin şəbəkələrin məntəqələri üzrə göstəricilərin təhlil
olunması layihələndirmə işlərində onun tətbiqi imkanlarının araşdırılmasına xidmət
göstərir.

Tədqiqatın məqsədi, “Xırdalan şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sis-
temlərinin yenidən qurulması və genişləndirilməsi layihəsi” çərçivəsində ərazidə
əvvəllər qurulmuş geodeziya şəbəkəsinin dəqiqləşdirilməsindən və onun su təchizatı
sistemlərinin layihələndirilməsində tətbiqi imkanlarının araşdırılmasından ibarətdir.
Bu zaman buraxıla bilən xəta nəzərə alınmalıdır və geodeziya şəbəkəsinin
dəqiqləşdirilməsində poliqon nöqtələrinin ölçmə dəqiqliyi Dövlət Trianqulyasiya
Şəbəkəsinə bağlanmaqla təyin olunmalıdır. Bu baxımdan, yüksəklik və plan üzrə
qiymətlərin müəyyən olunması qarşıda duran vacib məsələlərdəndir.

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Yerinə yetirilən topoqrafiya-geodeziya işlərinin əsasını ilkin layihədə alınmış
nəticələr təşkil etmişdir. Bunun üçün zəruri sənədlər müfəssəl şəkildə araşdırılmış
və işin yerinə yetirilməsində müxtəlif proqram təminatlarından, geoinformasiya sis-
temlərindən, müasir geodeziya alətlərindən istifadə olunmuşdur.

Qeyd edək ki, ilkin verilənlər “Xırdalan qəsəbəsində geodezik şəbəkənin
sıxlaşdırılması” sxemindən və koordinatlar kataloqundan ibarət olmuşdur. İşin icra
olunması prosedurlarında qarşıya çıxmış məsələ layihə ərazisində aparılmış geo-
deziya şəbəkəsinin sıxlaşdırılması işlərinin yoxlanılması olmuşdur ki, bu da yerinə
yetiriləcək işin əsas hissəsini təşkil etmişdir.

“Xırdalan şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qu-
rulması və genişləndirilməsi layihəsi” ilə əlaqədar olaraq əvvəllər qurulmuş geo-
deziya şəbəkəsinin yoxlanılması üçün təqdim edilmiş müxtəlif materiallar (yer
üzərində qurulmuş poliqon nöqtələrinin koordinatları kataloqu, nivelirləmənin və
statik ölçüdə aparılmış ölçmələrin nəticələri və s.) təhlil olunmuşdur.

Yoxlama işləri ilkin olaraq kameral şəraitdə aparılmış və bu zaman işlərin yerinə
yetirilməsi metodlarına diqqət edilmişdir. Layihə çərçivəsində aparılmış



müşahidələrin tarazlaşdırılması işləri yoxlanılmış və təqdim edilmiş sxem ümumi
analizə cəlb olunmuşdur. Sxemdə təsvir edilən qiymətlərin ümumi analizi
nəticəsində aydın olmuşdur ki, bəzi nöqsanları çıxmaq şərtilə aparılmış işin dəqiqliyi
məqbul sayıla bilər. 

Xırdalan şəhəri ərazisində aparılmış yoxlama zamanı topoqrafiya-geodeziya işləri
Leica DNA-10 niveliri (III sinif həndəsi nivelirləmə) və GPS EPOCH 50 GNSS va-
sitəsi ilə yerinə yetirilmişdir. İşlərin həm kinematik, həm də statik rejimdə aparılması
təmin olunmuşdur.

Tədqiqatların şərhi

Xırdalan şəhərində içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qu-
rulması və genişləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Hökümətinin qarşıya qoyduğu
məsələ öz aktuallığı ilə seçilir və əhali üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu
məqsədlə layihənin ilkin mərhələsini Xırdalan şəhərinin içməli su təchizatı və kanal-
izasiya sistemlərinin yenidən qurulması işləri təşkil etmişdir. İkinci mərhələ isə la -
yihə əsasında aparılacaq tikinti işlərindən ibarətdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan
Hökümətinin və Səudiyyə İnkişaf Fondunun dəstəyi ilə icra olunan “Xırdalan
şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması və
genişləndirilməsi layihəsi” çərçivəsində aparılacaq tikinti işləri topoqrafiya və geo -
deziya məsələlərinin yüksək dəqiqliklə təminatını tələb etmişdir. Azərbaycan Res -
publikası Xırdalan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması və genişləndirilməsi layihəsi üçün Səudiyyə İnkişaf Fondundan kredit
vəsaiti əldə etmişdir. Layihə, seçilmiş ərazidə bu sahənin tələblərinə cavab ver-
məsində, səhiyyənin inkişafı və ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasında Hökümətə
köməklik edəcək və işlərini asanlaşdıracaqdır. Layihənin əsas məqsədi su təchiza-
tının keyfiyyətini, etibarlığını və dayanıqlığını artırmaqdan ibarətdir. Ümumiyyətlə
həm tikinti işlərinin aparılmasında, həm də digər müxtəlif mühəndisi məsələlərin
həllində geodeziya və topoqrafiya sahəsinin nəzəri-metodoloji və praktiki tərəfi
mühüm rol oynayır. 

Adətən geodezik əsasın yaradılması üçün ərazidə geodeziya məntəqələri
quraşdırılmalı və onların koordinatları, həmçinin yüksəklik qiymətləri təyin edilmə-
lidir. Topogeodeziya işləri aparılan ərazilərdə geodeziya şəbəkəsinin qurulması üçün
və xətaların minimum həddə çatdırılması məqsədi ilə nisbətən yaxın sahələrdə yer-
ləşən və əvvəlcədən hesablanmış məntəqələrin istifadəsi məqsədəuyğun hesab ol-
unur. Sonra, bərkidilməsi nəzərdə tutulan geodeziya şəbəkəsi məntəqələrinin
quraşdırılacağı yerlər təyin edilməli və əvvəlcədən bu istiqamətdə hazırlıq işləri
aparılmalıdır. Obyektlərdə geodeziya axtarış işlərinin təhlükəsiz aparılması üçün
ərazi tamamilə tədqiq edilməli, avtomobil yolları şəbəkəsi və ən təhlükəli sahələr
aşkarlanmalıdır. Reperlərin koordinatlarının təyini üçün GPS ölçmələri ilə hər bir

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Qurbanov Ç.Z., Alıyev E.M. Su təchizatı sistemlərinin
layihələndirilməsində geodeziya şəbəkəsinin...

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

1/201680



Qurbanov Ç.Z., Alıyev E.M. Su təchizatı sistemlərinin
layihələndirilməsində geodeziya şəbəkəsinin...

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

1/2016 81

məntəqədə 60 dəqiqəlik statik rejimdə müşahidələrin aparılması təmin edilməlidir
[3].

Yerinə yetirilən işdə geodeziya şəbəkəsi məntəqələrinin həm hündürlükləri fərqi,
həm də koordinatları dəqiqləşdirilmişdir. Həmin məntəqələrin yüksəklik qiymətləri
nivelirləmə vasitəsi ilə Baltik yüksəklik sistemində təyin olunmuşdur. Məntəqələrin
koordinatları isə statik rejimdə GPS müşahidələri yerinə yetirilməklə WGS-84 və
UTM 39 N sisteminə əsasən dəqiqləşdirilmişdir. İlkin olaraq 5 məntəqə üzrə nivelir-
ləmə işləri aparılmış və ümumi iş üzrə 9 məntəqəyə əsasən alınmış nəticələr aşağı-
dakı cədvəllərdə öz əksini tapmışdır (cədvəl 1, 2).

Cədvəl 1. Geodeziya şəbəkəsi məntəqələrinin koordinat və hündürlükləri
kataloquna əsasən aparılmış yoxlamanın nəticələri 

(yüksəklik qiymətlərinin analizi)

Qeyd: Cədvəldə PM-1429 saylı geodeziya məntəqəsinin kursivlə göstərilməsinin səbəbi
mütəxəssislərimizin həmin məntəqədə 0,22 m xəta aşkar etmələridir.

GPS hər hansı bir obyektin yerləşdiyi yeri, o cümlədən onun koordinatlarını,
dəniz səviyyəsindən yüksəkliyini, hərəkət istiqamətini və sürətini dəqiqliklə
müəyyən etməyə imkan verir. Lakin GPS vasitəsi ilə koordinatlar dəqiqləşdirilərkən
xətaların yaranmasına səbəb olan bəzi amillər nəzərə alınmalıdır. Belə ki, xətaların
yaranmasına səbəb ionosfer, atmosfer korreksiyası, yüksək gərginlikli xətlər, hündür
mərtəbəli binalar, təkrar əks olunmuş radiodalğalar, sıx meşələr və digər faktorlar
aid edilir [4]. Bu səbəblərdən siqnal GPS qəbuledicisinə çatmaya da bilər. Buna bi-
naların konstruktiv elementləri də təsir göstərir. GPS-in işçi tezliyi radiodalğanın
desimetrlik diapazonunda yerləşir. Həmin səbəblərdən, yəni sıx ağacların altında,
tikililərin sıx olduğu ərazilərdə və buludluluğun müşahidə edildiyi rayonlarda

Məntəqələr İlkin koordinatlar Alınmış
hündürlük 

Yaranmış
fərq

X Y Z Z H

PM-0494 392137.681 4478612.736 78.279 78.273 0.006

PM-1307 392480.269 4479344.392 58.430 58.427 -0.003

PM-1357 391964.890 4479911.094 43.042 43.029 0.013

PM-1429 391559.920 4480235.911 32.598 32.829 -0.22

PM-1442 392290.814 4478464.399 84.557 84.557 0.00

PM-1445 392570.026 4479145.887 64.281 64.281 0.00

PM-1468 392431.172 4479508.068 54.673 54.667 0.006

PM-1590 394551.870 4478911.427 61.595 61.555 0.04

PM-1594 394867.226 4478609.466 79.562 79.560 0.002
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Cədvəl 2. Geodeziya şəbəkəsi məntəqələrinin koordinat və hündürlükləri kat-
aloquna əsasən aparılmış yoxlamanın plan üzrə nəticələri 

(x və y qiymətlərinin analizi)

Şəkil 1. Xırdalan şəhərində sıxlaşdırılmış geodeziya şəbəkəsinin sxematik
təsviri.

Mən-
təqələr

İlkin koordinatlar Alınmış koordinatlar Alınmış fərqlər

X Y X Y X Y

PM-0494 392137.681 4478612.736 392137.680 4478612.692 0.001 0.044

PM-1307 392480.269 4479344.392 392480.270 4479344.372 -0.001 0.02

PM-1357 391964.890 4479911.094 391964.822 4479911.148 0.068 -0.054

PM-1429 391559.920 4480235.911 - - - -

PM-1442 392290.814 4478464.399 392290.814 4478464.345 0 0.054

PM-1445 392570.026 4479145.887 392570.041 4479145.912 -0.015 -0.025

PM-1468 392431.172 4479508.068 392431.162 4479508.043 0.01 0.025

PM-1590 394551.870 4478911.427 394552.012 4478911.469 -0.142 -0.042

PM-1594 394867.226 4478609.466 394867.104 4478609.437 0.122 0.029
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qəbuledicidən alınan qiymətlərdə xətaların olması qaçılmazdır. Maqnit fırtınaları
və yerüstü radio mənbələri də GPS siqnalının normal qəbul olunmasına mane olur.

Ərazidə ölçmə işlərini bitirdikdən sonra hesablama işlərinin kameral şəraitdə
aparılmışdır. Ölçmə nəticələrinin kameral hesablama işləri Leica Geo Office proq-
ramı vasitəsi ilə yerinə yetirlmişdir. Aparılmış yoxlama işləri isə geodeziya şəbəkəsi
məntəqələrinə bağlanmaqla realizə olunmuşdur. Nivelirləmə işləri çoxlu sayda
gedişlərdən ibarət olmuşdur. Nəticələr ortofotoplanların üzərinə gətirilmiş və ölçmə
nəticələrinin dəqiqliyinin araşdırılması üçün trianqulyasiya şəbəkəsinin qurulmasına
ehtiyac yaranmışdır (şəkil1). 

Ölçmələr təqribən 20-50 m-dən bir sıxlıqla aparılmışdır, ərazinin bəzi yerlərində
isə obyektlərin və relyefin xarakterindən asılı olaraq gediş məsafələri dəyişilmişdir.
Ərazidə layihələndirilən kanalizasiya sisteminin ümumi planı şəkil 2-də gös -
tərilmişdir.

Şəkil 2. Xırdalan şəhərinin kanalizasiya sisteminin ümumi planı.



Ərazidə geodeziya şəbəkəsinin araşdırılması zamanı onun məntəqələrinin böyük
əksəriyyətinin mövcud olmaması aşkarlanmışdır. Buna əsas səbəb şəhər infrastruk-
turunun sürətli inkişafı olmuşdur. Hətta poliqonların bəziləri sıradan çıxmışdır.
Aparılmış topoqrafiya və geodeziya işlərinin nəticəsi olaraq qeyd etmək lazımdır
ki, ikinci mərhələdə aparılmış nivelir gedişləri relyefdən asılı olaraq daha sıx ol-
muşdur. Hətta bəzi gedişlər arasındakı məsafələr 2-3 m təşkil etmişdir. Layihədə
tətbiqi nəzərdə tutulan geodeziya şəbəkəsinin dəqiqləşdirilməsi nəticəsində onun
qarşıya qoyulan texniki tələblərə cavab verməsi aydınlaşmışdır (bəzi poliqon
nöqtələri istisna olmaqla).

Nəticə

Xırdalan ərazisində yaradılmış geodeziya şəbəkəsinin dəqiqləşdirilməsi nəti -
cəsində aydın olmuşdur ki, poliqon nöqtələrinin ölçülməsi dəqiqliyi Dövlət Trian-
qulyasiya Şəbəkəsinə bağlanarkən plan üzrə f∆x = ±0.05 m, f∆y = ±0.04 m, yük -
səklik üzrə isə f∆z = ±0.04 m təşkil edir.

Poliqon nöqtələrində qapalı gediş və ya iki poliqon nöqtəsi arasında aparılmış
açıq gediş nəticəsində məlum olmuşdur ki, plan üzrə xəta ±0.06 m, yüksəklik üzrə
±0.04 m təşkil edir.

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dəqiqləşdirilən geodeziya şəbəkəsi su
və kanalizasiya xətlərinin yer üzərində aparılmasında istifadə oluna bilər.
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Giriş

Nəzəri cəhətdən təsdiq olunub ki, suların durulma üsulu ilə təmizləyən qurğuların
arasında ən effektlisi nazik laylı durulduculardı. Onlar digər durulduculardan fərqli
olaraq bir sıra vacib üstünlüklərə malikdirlər. Emal olunan suların sərfləri eyni
olduğu halda adi qurğulara nisbətən nazik laylı durulducuların inşası üçün 4-5 dəfə
az tikinti sahəsi tələb olunur, müdaxilə edilmədən suların lazımi keyfiyyətə çatdırıl-
masını bu durulducular 3-4 dəfə az müddətində aparır.

Hər hansı bir durulducunun su təmizləmə effektivliyi onun işlək həcminin istifadə
dərəcəsindən asılıdır. Adi durulducularda bütöv maye kütlə axını sərbəst və müstəqil
hərəkət etdiyindən onun ayrı-ayrı şırnaqları bir-birilə kəsişir, qarışır və burada su-
ların durulması üçün şərait tələb olunan sakit, müntəzəm və bərabər axın rejimini
lazımınca təmin edilə bilmir. Hazırda mövcud durulducularda həcmlərinin istifadə
olunma əmsalı 40-60 % -dan artıq olur Ümumiyyətlə asılı maddələrin qravitasion
ayrılma şəraitinin yaradılmasına təsir edən həlledici amil qurğunun supaylayıcı və
suayırıcı sistemləridir. 

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Bu problemə həsr olunmuş çoxsaylı tədqiqatlarda durulducularda, xüsusən də
nazik laylı qurğularda suların paralel lövhələrarası məkanlarda bərabər su axımın
təşkilində (yalnız belə halda nazik layın yüksək effektivliyi təmin oluna bilər) çətin-
liklər qeyd olunmuşdur.

(Səh. 85-90)

NAZİK LAYLI DURULDUCULARIN 
SUPAYLAYICI SİSTEMİNİN NƏZƏRİ ƏSASLARI

Şəfizadə İ.H.
“Azərsu” ASC, “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu, nicol_ici@hotmail.com

Abstract. In work questions of uniform distribution of water in thin layer settlers
are considered. Full use of working volume of a settler is a guarantee of his success-
ful work. Water distribution in the known designs of similar settlers won't be coor-
dinated with laws of hydraulics. By analytical researches, it is established that top
parallel plates have to settle down on a settlement curve. 

Açar sözlər: nazik laylı durulducu, paralel lövhələr, suların müntəzəm paylan-
ması, hidravliki hesabatlar, lövhələr düzümü.



Naziklaylı durulducunun lövhələri arasından suyun bərabər paylanmasının prin-
sipial konstruktiv həlli hələ 1959-cu ildə amerikalı tədqiqatçılar D.Kornelissen və
Q.Eylers tərəfindən təklif olunmuşdur. Oxşar tipli qurğular sonralar geniş
yayılmışdır [1]. Bu təklifə əsasən suyun hərəkət istiqamətilə düzülən hər ardıcıl
lövhə əvvəlkindən bir qədəq yüksəkdə yerləşdirilməlidir. Belə ki, qurğunun uzun-
luğu boyunca en kəsiyində paralel lövhələrin yuxarı tilləri ilə əmələ gələn xəyalı
AO düz xətti horizontalla hər hansı bir bucaq əmələ gətirir (şək.1,a). Məlum kon-
struksiyaların əksəriyyətində bu xətt horizontal qəbul edilmişdir, belə ki, bucaq sıfra
bərabərdir (şək.1,b) [2, 3, 4, 5].

Durulducunun uzununa en kəsiyində suların bərabər və müntəzəm paylanmasını
təmin edə biləcək məlum konstruktiv həllər hec də qənaətbəxş hesab oluna bilməz,
çünki onlar ixtiyari seçilmiş, nəzəri cəhətdən sübut olunmayıb və ümumiyyətlə,
hidravlika qanunlarına uyğun deyillər. Əslində paralel lövhələr (3) arasında su
axınının eyni sürətdə axması üçün onların üzərində hərəkət edən əsas su axını öz
sərfini lövhələr arasında bərabər paylaşdırmalıdır. Beləliklə, lövhələr üzərində
hərəkət edən suyun həcmi paylaşdırıcı həcm (1) kimi hesab oluna bilər, onun axını
isə açıq dəyişkən kütləli axındır [6]. Dəyişkən kütləli axından eyni sərfin ötürülmə
şərtinin ödənilməsi üçün bu axının sürəti şaxələnmə nöqtələrində (bizim halda hər
bir lövhə üzərində) eyni olmalıdır. Durulducunun uzunluğu boyunca en kəsiyində
lövhələrin yuxarı tilləri ilə əmələ gələn OA xəttinin horizontal olması bu qanunu
pozur, çünki sabit en kəsiyə malik olan paylaşdırıcı həcmində suyun sərfi və sürəti
arası kəsilmədən dəyişilir, azalır. OA düz xəttinin bir qədər maili olması paylayıcı
su axınından bərabər su həcminin ayrılmasını təmin edə bilməz, belə ki, pay-
laşdırıcıda su sərfinin azalması ilə uyğun olaraq axırıncı lövhə üzərində sərfin
qiymətinin sıfra qədər düşməsi tələb olunur.

Şəkil 1. Nazlı laylı durulducuların sxemi.

1-supaylaşdıran həcm,   2- paralel lövlələr, O və A - birinci və sonuncu lövhələrin yuxarı tilləri, 
Zh – basqı itkisi,   OA – lövhə tilləri ilə yaranan xəyali xəttlər.
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Belə halda OA xəttinin son nöqtəsi su güzgüsü üzərində yerləşdirilməlidir. Bun-
dan başqa nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən açıq su axınında, eləcə də pay-
laşdırıcıda axının yuxarı qatları aşağı qatlarına nisbətən daha sürətlə hərəkət edir
[7]. Lövhələrin yuxarı tillərinin paylaşdırıcı su axınından eyni sərflərin ayırmasını
təmin etmək üçün lövhələrin hər bir tilinin digərinə nisbətən yüksəkliyi ilə suyun
həmin en kəsiyindəki sürəti arasında mütənasiblik olmalıdır. Belə halda isə pay-
laşdırıcının uzunluğu boyunca yanaşı dayanan lövhə tillərinin yüksəkliyi müxtəlif
və dəyişkən olmalıdır. Onda lövhələrin tillərini birləşdirən OA xətti düz xətt ola
bilməz. Demək olar ki, nazik laylı durulducuda lövhələrarası fəzada suyun bərabər
paylanması məsələsinin məlum olan konstruktiv həllərindən heç biri hidravlikanın
qanunları ilə uyğunlaşmır.

Tədqiqatların şərhi

Nazik laylı durulducuda işçi həcmin istifadə dərəcəsinə (həcmin istifadə əmsalı)
həlledici təsir edən yeganə faktor paylaşdırıcıda su axınının hətəkət rejimidir. Onun
formalaşması qurğunun konstruktiv və hidravliki parametrlərindən asılıdır. Bunlara
qurğuda ümumi su sərfi, paylaşdırıcının dərinliyi və uzunluğu, əsas axından
lövhələrarası fəzalara ayrılan şırnaqların dönmə bucağı və onların sürəti, lövhələrin
uzunluğu və aralarında olan məsafəni aid etmək lazımdır. Bütün göstərilən para-
metrlər bilavasitə durultma prosesinin texnoloji hesablamaları ilə bağlıdır, yalnız
heç bir hesabatda iştirak etməyən paylaşdırıcının dərinliyi ixtiyari qəbul oluna bilər.
Beləliklə paylaşdırıcının uzunluğu boyunca dərinliyinin tənzimlənməsi suyun bütün
lövhələrarası fəzalarında bərabər ayrılması üçün kifayət edə bilər. Deməli problem
qurğunun uzunluğu boyunca en kəsiyində paralel lövhələrin tillərindən yaranan xət-
tin şəklinin təyini ilə həll oluna bilər. 

Paylaşdırıcı həcmdə su axına yol boyunca sərfi bərabər azalan açıq axın kimi
baxaraq və hidravlikanın dəyişkən kütlələr axını nəzəriyyəsindən istifadə edərək
axının ümumi bərabərliyini yaza bilərik [6].

(1)

burada, α0 - sürət göstəricisinə düzəliş əmsalı; g - sərbəst düşmə təcili; w - kütləsi
dəyişən axının canlı en kəsiyi; Q - suyun sərfi; p/γ - pyezometrik yüksəklik; z -hən -
dəsi təzyiq; if - paylaşdırıcının yan divarında sürtünmə təzyiq itkisi; dx - pay-
laşdırıcının həcmində sonsuz kiçik məsafə; θ - lövhələrarası fəzalara ayrılmış suyun
sürətinin paylaşdırıcıda əsas axının sürət istiqamətinə proyeksiyası; dq - pay-
laşdırıcının sonsuz kiçik məsafədə elementar su sərfidir. 

Paralel lövhələr qurğuda iki cür yerləşdirilə bilər. Birinci halda paylaşdırıcıda
əsas axın lövhələrin yuxarı tillərinə çarpır, “çarpan axın” adlanan axın əmələ gəlir
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(məs. şək.1.b), digərində isə tillərlə sürüşür-“sürüşən axın” əmələ gəlir (məs.1.a).
Birinci halda əsas axın lövhələrarası fəzalara daxil olarkən iti bucaq altında istiqamə-
tini dəyişir və ayrılan suyun sürətinin proyeksiyasının θ istiqaməti əsas axının is-
tiqamətilə üst-üstə düşür. İkinci halda isə əsas axın lövhələrarası fəzalara daxil
olarkən kor bucaq altında istiqamətini dəyişir və ayrılan suyun sürətinin proyek-
siyasının θ istiqaməti əsas axının istiqamətinin əksinə yönəlir. Beləliklə sürüşən
axında θ-nın qiyməti həmişə mənfi olur və işçi fəzanın girişində su axınının kəskin
dönüşündən əməl gələn yerli müqavimət çarpan axınınkından çox olur. Paylaşdırıcı
həcmdə (1) suyun səviyyəsi hər an sabitdir və qurğudan çıxan (2) suyun
səviyyəsindən zn qiyməti qədər fərqlənir.Durulducuda hidrostatik təzyiq xətti onun
sərbəst su güzgüsündə yerləşdirilmişdir, su axını isə ağırlıq və təzyiq qüvvələrinin
təsiri altındadır. Məlumdur ki, belə olan halda hərəkəti rəvan dəyişilən özlü
mayelərin real axınlarda təzyiq hidrostatik qanun əsasında paylanır, yəni:

Onda (1) bərabərliyi yan divarların sürtünmə qüvvəsinin təsirini if nəzərə alın-
masa [8] və ixtisarlar aparılarsa, sadə şəklə düşər:

(2)

Horizontala α bucağı altında maili olan lövhələrin arasından keçən suyun sürə-
tinin proyeksiyası θ=± u∙cos α∙ bərabərdir. Tənlikdə mənfi işarəsi “sürüşən axın”
üçün qəbul olunur. Nəzərə alsaq ki, u=√(2gzn )∙φ  (burada φ - lövhələr sisteminin
giriş en kəsiyinin müqavimətindən asılı olan sürət əmsalı, zn - paralel lövhələrarası
su axını zamanı təzyiq itkisidir və bu itki çıxış kanalda və paylaşdırıcı həcmdə suyun
səviyyələrinin fərqinə bərabərdir) aşağıdakı tənliyi yaza bilərik:

(3)

Paylaşdırıcının sonsuz kiçik məsafədəki elementar su sərfini dq batırılmış yarıq-
dan keçən məhlulun axını ilə xarakterizə olunan asılılıqla ifadə etmək olar. Pay-
laşdırıcının uzunluğu boyunca su sərfinin Q aramsız azalması baş verdiyindən dq
mənfi işarəli olacaqdır. 2a şəklində təsvir olunmuş həndəsi sxemindən görünür ki,
əsas axından ayrılmış sahədə dx çarpan axının elementar sərfi dq bərabərdir:

burada, ε - su şırnağının sıxılma əmsalı, B - paylaşdırıcının enidir. Sxemə əsasən: 
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Onda: və ya 

(4)

Şəkil 2. Çarpan (a) və sürüşən (b) su axınlarının həndəsi sxemləri.

dx və dh – paylaşdırıcıda sonsuz kiçik məsafə və canlı en kəsiyi

Sürüşən axın sahəsində elementar su sərfini dq təyin etmək üçün şəkil 2b-də
göstərilən həndəsi sxemdən istifadə edərək, yazaq

dQ= -θεB∙dh, dh=BC∙sinα və 

onda 

ya da dh=(tgα-tgβ)∙cosα∙dx 
və dq=–θεB(tgα–tgβ)∙cosα∙dx (5)

(3) bərabərliyindən θ-ın qiymətini, (4) və (5)-dən isə dq-nun qiymətini (2) tən-
liyində yerlərinə qoyaraq, durulducuda suyun bütün lövhələrarası fəzalara bərabər
paylanması şəraitində paylaşdırıcıda su axınının hərəkət tənliyi olacaq:

(6)

Sürüşən axın şəraitində tgβ-nın qiyməti mənfi qəbul olunur. Paylaşdırıcıda axının
yol boyu dəyişkən parametri onun dərinliyidir, yəni en kəsiyidir w=Bh. Başqa sözlə
desək, paralel lövhələrin yuxarı tilləri ilə qurğudakı suyun səviyyəsi arasında olan
məsafədir. 
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Nəzərə alaq ki, paylaşdırıcının canlı en kəsiyi w=Bh olduğundan, axının yol boyu
dəyişkən parametri ancaq axının dərinliyidir h, (6)-cı tənliyi inteqrallayaq.

İnteqrallama sabiti başlanğıc şərtlərdə təyin olunur

(7)

Burada, Q0 - başlanğıc su sərfi,  h0 - paylaşdırıcının başlanğıc en kəsiyində axının
dərinliyidir. Sürüşən və çarpan axınlar üçün eyni olan C-nin qiymətini (6)-bərabər-
likdə yerləşdirib sadələşdirərək və suyun dərinliyinə h nisbətən həll edək:

çarpan axın üçün (8)

sürüşən axın üçün (9)

Nəticə

Beləliklə (8) və (9) tənlikləri qurğudakı paralel lövhələrin yuxarı tilləri ilə əmələ
gələn əyrinin ən səmərəli təsvirinin alınmasına imkan yaradır. Nazik laylar sistemdə
suların bərabər paylanmasını təmin edən lövhələr düzümü hər iki variantda (sürüşən
və çarpan) paylaşdırıcının istənilən en kəsiyində lövhə tilinin su səthindən batma
dərinliyini təyin etməyə imkan verir.

Paralel lövhələrin yuxarı tillərinin hesablanmış əyri ilə yerləşdirilməsi duruldu-
cunun işçi həcmindən maksimal istifadəsini təmin edəcək. Bərabərliyin həlli para-
metrləri təyin olunmuş (suyun sərfi, canlı en kəsiyi, lövhələrarası məsafə və onların
maillik bucağı) istənilən konkret konstruksiyalı qurğunun supaylaşdırıcısında
hesablanmış əyrinin tələb olunan formasını aşkar edir. Şəkil 1-də bu əyrilərin
görünüşü punktir xətləri ilə göstərilib. Əyriləri qurmaq üçün (4) və (5) tənliklərinin
köməkliyi ilə seçilmiş canlı en kəsiklərində suyun sərfini Q təyin etmək kifayətdir.
Belə metod ilə tikilən mövcud istismarda olan bir çox nazik laylı durulducuların
həcmin istifadə olunma dərəcəsi 90-95% - a çatır və onlar müxtəlif növlü tullantı
sularını müvəffəqiyyətlə təmizləyir.
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Giriş

Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çayların sularından  müx-
təlif məqsədlər üçün istifadə olunduğundan bu çayların su rejimində müəyyən dəyi -
şikliklər baş verir. Bu dəyişikliklər çayların ekoloji şəraitinə mənfi təsir edir və çay
ekosistemlərində gedən maddələr və enerji mübadiləsini pozur. Azərbaycanda sayı
orta hesabla 8359-a çatan çayların ancaq 300-ə qədərində stasionar müşahidə
məlumatları vardır. Bu müşahidə məlumatları çox vaxt müxtəlif dövrləri əhatə et-
diyindən və fasilələrə malik olduğundan onların istifadəsində müəyyən çətinliklər
yaranır.

Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çаy еkоsistеmlərində еkо-
lоji tаrаzlığın tаm təmin оlunmаsı üçün həmin çaylarda еkоlоji ахım müşahidə
məlumatları olmayan məntəqələr üçün də hesablanmalıdır. Fаsiləsiz müşаhidələrin
аpаrıldığı  suölçmə məntəqələri əksər hаllаrdа çаy mənsəblərindən хеyli uzаqdа
yеrləşir. Bunun əsаs səbəbi çаylаrın əksəriyyətində ахımyаrаnmа prоsеsinin mənsəb
hissədən хеyli uzаqdа yеrləşməsi və qаpаyıcı məntəqələrin də ахımın tаm fоr-
mаlаşıb qurtаrdığı yеrlərdə fəаliyyət göstərməsidir. Bu hаl əsаsən Böyük Qafqazın
şimal-şərq yamacı və Lənkərаn təbii vilаyətinin dаğ çаylаrına хаsdır. Bu səbəbdən
də еkоloji axımın yаlnız müşаhidə məntəqələri üçün hеsаblаnmаsı kifаyət dеyildir
və hər bir hаldа еkоlоji ахım müşahidə məlumatları olmayan məntəqələr üçün
hеsаblаnmаlıdır. 

(Səh. 91-96)

MÜŞAHİDƏ MƏLUMATLARI OLMADIQDA
EKOLOJİ AXIMIN HESABLANMASI 

(Xəzər dənizinə birbaşa axan çayların timsalında)

İsmayılov R.A.
“Azərsu”ASC, Bakı şəhəri, rashail.ismayilov@gmail.com

Abstract. In these study has been studied environmental flow of rivers flowing
directly to the Caspian Sea within the territory Azerbaijan. All factors influencing
to the environmental flow of rivers were analyzed. Anthropogenic impacts changed
environmental flow of rivers flowing directly to the Caspian Sea within the territory
Azerbaijan. 

Açar sözlər: ekoloji axım, sutoplayıcı hövzə, çay ekosistemi, hidrobiont, kor-
relyasiya əmsalı.

UOT 504.4.062.2
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Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və hesablama metodikası

Tədqiqat işinin aparılması üçün Екоlоgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli
Hidrometeorologiya Departamentinin matеriallarından istifadə olunmuşdur.
Hesablamalar riyazi statistiкa və hidrоlоji охşarlıq mеtоdlarına əsasən aparılmışdır. 

Tədqiqatın şərhi

Çаy mənsəblərində gеdən еkоlоji prоsеslər çаyların lаndşаft еlеmеnti kimi qоrun-
mаsındа çох böyük rоl оynаyır. Əslində çаy və оnun töküldüyü su оbyеkti vаhid
bir еkоsistеmin tərkib hissələridir və bu еkоsistеmdə tаm və hərtərəfli еkоlоji tаrа-
zlığın qоrunmаsı bu iki su оbyеkti аrаsındа оlаn sərbəst su mübаdiləsindən çох аsı-
lıdır. Bu mübаdilə fаsiləsiz оlаrаq çаydаn mənsəb еkоsistеmə dахil оlаn su kütləsi
vаsitəsilə bаş vеrir. Əgər bеlə bir mübаdilə yохdursа, yəni çаydаn mənsəb еkоsis -
tеmə fаsiləsiz оlаrаq su dахil оlmursа, dеməli hər hаnsı bir еkоlоji tаrаzlıqdаn
dаnışmаq  оlmаz. Çаylаrın mənsəbində kifаyət qədər suyun оlmаsı kеçici bаlıqlаrın
və digər hidrоbiоntlаrın çаyа miqrаsiyаsını аsаnlаşdırır, çаyın töküldüyü su оbyеkti
ilə çаy аrаsındа gеdən bütün biоlоji və еkоlоji prоsеsləri təmin еdə bilir. Azərbaycan
ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylardan mənsəb еkоsistеmə fаsiləsiz dахil
оlаn suyun kəmiyyəti bir çox еkоlоji prоsеsləri təmin еdir [1]. Həmin çaylarda mən-
səb еkоsistеmdə yаşаyаn hidrobiontların istənilən bir vахtda çаy еkоsistеminə kеçidi
аsаnlаşır. Bu da tədqiq olunan çayların mənsəb еkоsistеmində olan hidrobiontların
yаşаmаsı və inkişafı üçün çох vаcib amillərdən biridir. Məsələn, Хəzər dənizində
yаşаyаn nərə bаlıqlаrının əksəriyyəti kеçici və yаrımkеçici bаlıqlаr оlduğundаn
оnlаr kürütökmə mərhələsini çаylаrdа kеçirir. Bu zаmаn nərə bаlıqlаrı Хəzər
dənizini tərk еdərək iri dəstələrlə ora tökülən çаylаrа dахil оlur və kürü tökür.
Öyrənilən çаylаrdаn mənsəb еkоsistеminə fаsiləsiz dахil оlаn suyun həcmi mənsəb
еkоsistеminin su bаlаnsının əsаs gəlir hissəsidir. Bu gəlir hissə оlmаzsа, mənsəb
еkоsistеmində qurumа və duzlаşmа prоsеsləri gеdə bilər. 

Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan dağ çaylarının hamısında
stasionar hidroloji məntəqələrin yaradılması mümkün olmadığından müşahidə
məlumatları olmayan məntəqələr üçün ekoloji axımın hesablanması dolayı yollarla
aparılır.  Belə dolayı metodlar başlıca olaraq hövzənin cоğrаfi хüsusiyyətləri ilə еkо-
lоji ахım аrаsındа əlаqələrə əsаlаnır.  Hövzənin cоğrаfi хüsusiyyətləri ilə еkоlоji
ахım аrаsındа əlаqələr iki cür olur:

 Sutоplаyıcının sаhəsi ilə еkоlоji ахım аrаsındа оlаn əlаqə;
 Sutоplаyıcının orta hündürlüyü ilə еkоlоji ахım аrаsındа оlаn əlаqəyə.
Ərazi çaylarında sutоplаyıcının sаhəsi və orta hündürlüyü ilə еkоlоji ахım аrа-

sındа оlаn əlаqəyə görə müşahidə məlumatı olmayan məntəqələr üçün ekoloji
axımın qiymətləndirilməsi aşağıdakı ardıcıllıqla aparılmışdır: 

 Tədqiq olunan çayların üzərində оlаn hidrometrik müşаhidə məntəqələri üçün
(əsasən qapayıcı məntəqələr üçün) еkоlоji ахım hеsаblаnmışdır.
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Həmin müşаhidə məntəqələri ilə sutоplаyıcının sаhələri və orta hündürlükləri
аrаsındа əlаqələr qurulmuşdur.

(1)

(2)

Həmin əlаqələrə əsasən çаylаrın sutоplаyıcı sаhələrinə və orta hündürlüklərinə
müvаfiq оlаrаq müşahidə məlumatı olmayan məntəqələr üçün еkоlоji ахımın
qiyməti müəyyənləşdirilmişdir.

Müasir dövrdə ekoloji baxımdan minimal su sərflərinin qiymətləndirilməsi ki-
fayət qədər əsaslandırılmışdır və çayların ekoloji axımının əsas prinsiplərinin
müəyyən edilməsi və ekoloji axımın hesablanma metodikasının işlənib hazırlanması
zərurəti vardır. Son zamanlarda ekoloji axımın hesablaması üçün metodlar ildən-ilə
artmaqdadır. Bu metodların geniş təsnifatı Tharme tərəfindən verilmişdir. Tharme
dünyanın müxtəlif regionlarında ekoloji axımı hesablamaq üçün 207 metodun
olduğunu qeyd etmişdir [4]. Tharmenin təsnifatının mənfi cəhəti odur ki, bura
keçmiş Sovet İttifaqında işlənən metodlar daxil edilməmişdir. Bu ərazidə ekoloji
axımın hesablaması üçün təklif olunan metodlar F.Ə.İmanov və R.X.Abbasov
(2007) tərəfindən geniş şəkildə tədqiq olunmuşdur [3]. 

Cənubi Qafqaz çaylarında ekoloji axımın hesablaması üçün yeni bir metod Dan-
imarka Hidrologiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən işlənib hazırlanmışdir [2].
Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylarda ekoloji axımı
qiymətləndirmək üçün bu metoddan istifadə olunmuşdur. Bu mеtоdun tətbiqi zаmаnı
çаylar üzərində fəаliyyət göstərən hidrоlоji suölçmə məntəqələrində müşаhidə оlun-
muş çохillik müşаhidə məlumаtlаrındаn istifаdə оlunmuşdur. Təklif olunan metodda
il ərzində müşahidə olunmuş ən minimal sutkalıq su sərflərinin zaman sıralarından
istifadə olunur. Qiymətləndirmə aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır [2]:

1. Hər il üçün çaylarda minimal sutkalıq su sərfi götürülür.
2. Sıra azalma qaydasında düzülür.
3. Sıranın medianı tapılır. 
4. Medianın 50%-i ekoloji axım kimi qəbul edilir və aşağıdakı düsturla

hesablanır.

(3)

Qeyd edilən metoddan istifadə etməklə Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə
birbaşa axan çayların hər biri üçün ekoloji axım hesablanmışdır. Müəyyən olunmuş-
dur ki, ekoloji axımın hesablanmış qiymətləri ərazi çaylarında müxtəlifdir. Tədqiq
olunan çaylarda ekoloji axımın hesablanmış qiymətləri, orta çoxillik su sərfi və mi -
nimal su sərfi ilə müqayisə olunmuşdur (cədvəl 1). 
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Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylarda ayrı-ayrı regionlar
üzrə sutоplаyıcının sаhəsi ilə еkоlоji ахım аrаsındа əlаqələr nəzərdən keçirilmişdir.
Bu Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının misalında şəkil 1-də göstəril miş -
dir. Qurulmuş əlaqələrdə korrelyasiya əmsalı R=0,72-dir. Böyük Qafqazın şimal-
şərq yamacı çaylarının müşahidə məlumatları olmayan məntəqələri üçün
qek=0,001(For)+0,3792 reqressiya tənliyindən istifadə olunaraq ekoloji axımı
hesablamaq olar. 

Eyni qayda ilə hesablamalar Abşeron-Qobustan və Lənkəran təbii vilayəti çayları
üçün aparılmışdır. Abşeron-Qobustan çaylarında müşahidə məlumatı olmayan mən-
təqələrdə ekoloji axımı hesablamaq üçün reqressiya tənliyi qek=1,117(For)+0,3792,
Lənkəran təbii vilayəti çayları üçün isə qek=146,93(For)+409,9 kimidir. Azərbaycan
ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylarda qurulmuş  əlaqələrinin təhlili
göstərir ki, faktiki olaraq bütün qrafiklərdə bir neçə (1-dən 3-ə qədər) nöqtə əlaqə
xəttindən kəskin meyl edir. Çox zaman belə nöqtələr sutoplayıcı sahəsi kiçik olan
(For<60 km2) çaylara uyğun gəlir. Bu da ekoloji axıma fiziki-coğrafi amillərin təsiri
ilə izah olunur. 

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çayları üçün qurulmuş  əlaqəsindən görünür
ki, yay dövründə çayların daimi qar və buzlaqlardan qidalanmaları üstünlük təşkil
etdiyindən bəzən ekoloji axım əyridən yayınır (şəkil 2). Əksinə, qidalanmasında
yağış suları üstünlük təşkil edən digər ərazi çаylarında ekoloji axım kəmiyyətinin
ümumi qanunauyğunluqlardan kənara çıxması baş verir. 
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Çay-məntəqə Qor, m3/s Qmin, m3/s Qek, m3/s qek, l/san km2

Qusarçay-Quzun 4,60 0,45 0,59 0,85
Qudyalçay-Qırız 8,24 1,42 1,25 1,56
Qudyalçay-Küpçal 6,97 1,05 1,09 1,36
Ağçay-Cек 2,24 0,45 0,40 1,10
Qaraçay-Rüк 2,78 0,27 0,51 0,72
Caqaçuqçay-Rustоv 0,86 0,002 0,05 0,17
Vəlvələçay-Təngəaltı 4,04 0,18 0,49 0,78
Хarmidоrçay-Хaltan 0,41 0,001 0,011 0,26
Sumqayıtçay-Pеrекişкül 1,73 0,010 0,007 0,004
Pirsaatçay-Pоladlı 3,02 0,001 0,13 0,06
Göytəpə-Prişib 0,63 0,005 0,01 0,03
Viləşçay-Şıхlar 4,55 0,02 0,17 0,17
Bоladıçay-Dıryan 1,45 0,001 0,02 0,07
Lənкərançay-Lənкəran 11,7 0,024 0,25 0,23
Təngərü-Vaqо 3,08 0,025 0,14 0,59
İstisuçay-Alaşa 1,31 0,009 0,05 0,83

Cədvəl 1.Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylarda
ekoloji axımın hesablanmış qiymətləri, orta çoxillik və minimal su sərfləri
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Lənkəran təbii vilayəti çaylarında Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarından
fərqli olaraq hövzənin orta hündürlüyü artdıqca ekoloji axımın kəmiyyəti azalır (şəkil
3). Bunun əsas səbəbi Lənkəran təbii vilayətində azonallığın mövcud olmasıdır. Belə
ki, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında hündürlük artıqca yağıntının miqdarı art-
dığı halda Lənkəran təbii vilayətində əks proses baş verir. Burada hündürlük artdıqca
yağıntının miqdarı azalır.

Tədqiq olunan ərazi çayları üçün qurulmuş və əlaqələrindən istifadə olunmaqla
müşahidə məlumatları olmadıqda hövzənin müəyyən sahəsində ekoloji axımı
müəyyən etmək olar. Həmin əlaqələr bütöv bir region üçün qəbul edilə bilər. Aşkar-
lanmış əlaqələrdə korrelyasiya əmsalı kifayət qədər yüksəkdir. Bu da müşahidə
məlumatları olmadıqda Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çay-
larda ekoloji axımın müəyyən edilməsində daha dəqiq nəticələrin əldə edilməsinə
şərait yaradır.

Şəkil 1. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarında ekoloji axımla 
sutоplаyıcının sаhəsi arasında əlaqə qrafiki.

Şəkil 2. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarında ekoloji axım ilə 
sutоplаyıcının orta hündürlüyü arasında əlaqə qrafiki.



Nəticə

Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çаyların suyundan müxtəlif
təsərrüfat tədbirləri üçün istifadə olunduğundan həmin çayların məcralarında  suyun
miqdаrının аzаlmаsı baş verir. Ərazi çaylarında ekoloji axımın tələblərinə əməl olun -
ması öz növbəsində su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasına şərait yarat-
maqla, çay ekosistemlərində baş verən bütün maddələr və enerji mübadiləsinin
tənzimlənməsinə şərait yaradır. 

Beləliklə, Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylarda ekoloji
axımın təmin olunması üçün aşağıdakı şərtlərin olması vacibdir:

a) Çaylarda heç bir çirkləndirici inqrediyent YVQH-ni keçməməlidir;
b) Çay ekosistemlərində maddələr və enerji mübadiləsinin təmin olunması üçün

ekoloji axım kəmiyyəti qəbul olunmuş səviyyədə saxlanılmalıdır.  
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Şəkil 3. Lənkəran təbii vilayəti çaylarında ekoloji axım ilə sutоplаyıcının orta
hündürlüyü arasında əlaqə qrafiki.



Giriş

Mikroelementlərin təbii sularda miqdarının təyin olunması ekoloji baxımdan ak-
tual məsələlərdəndir. Çay sularında mikroelementlərin konsentrasiyası əsasən on-
ların torpaq-su sistemindəki miqrasiyasından asılıdır. Bu suların kimyəvi tərkibi
hövzənin geokimyəvi xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir və mikroelementlərin
hövzə ərazisinin süxur, torpaq və bitkilərində olan miqdarına dair fikir söyləməyə
imkan verir. 

Сanlı orqanizmlərlə yer qabığının tərkib hissəsi olan dağ süxurları və minerallar
arasında sıx əlaqə mövcuddur [2]. Buradan da canlı orqanizmlə ətraf mühit amilləri
arasındakı funksional asılılığın öyrənilməsinin zəruriliyi meydana çıxır. Ətraf
mühitin ən mühüm amillərindən biri isə təbii sulardır. Təbii sular, o cümlədən çaylar
təbiətin ehtiyatlarıdır. Onların mükəmməl öyrənilməsi əhalinin su ilə təmin olun-
masına,  kənd  təsərrüfatı  bitkilərinin  suvarılmasına, energetikada, sənayedə  və
s.-də istifadə olunmasına imkan yaradır. Bu cəhətdən, XIX əsrin sonlarına qədər
Lənkəran şəhərinin içməli su ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayan
Lənkərançay suyunun tədqiqi maraq doğura bilər [9]. 

Təbii suların kimyəvi elementlərin istər landşaftdaxili, istərsə də, landşaftlararası
miqrasiyasında əsas amillərdən olduğunu nəzərə alsaq, mikroelementlərin həll olan
duzlar şəklində çay suları ilə səth və kontinental sulara qatıldığı aydın olar. Görkəmli
təbiətşünas alim V.İ.Vernadskinin fikrincə təbii sular öz-özlüyündə ətraf mühitlə

(Səh. 97-104)

LƏNKƏRANÇAY HÖVZƏSİNİN 
TƏBİİ SULARINDA MIKROELEMENTLƏRİN 

KONSENTRASİYASI VƏ SÜXUR-SU 
SISTEMINDƏ MİQRASİYASI

Abdullayev Ş.N., Nəsirov E.H.
“Azərsu” ASC Sukanal ETLİ, Bakı şəhəri, n.l-nur@mail.ru

Abstract. By the results of the study conducted on Lankoranchay river with aim
to study the amount of trace elements in river waters and their migration in rock-
water system, revealed that high concentration of microelements shown where they
amount high in rocks. Migration coefficients of aforementioned elements as man-
ganese, zinc, cobalt, vanadium etc. show that rivers inherit the trace elements con-
centration from rocks and soils.  

Açar sözlər: mikroelement, Lənkərançay, süxur-su sistemi, miqrasiya, miqrasiya
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çox sıx əlaqədə olmaqla, ekoloji tarazlığın yaranmasında bilavasitə iştirak edən
mürəkkəb dinamik sistemdir və mikroelementlərin bu sularda miqrasiyası onların
yer qabığında yayılmasında mühüm rol oynayır. 

Təbii sulara manqan manqanlı mineralların (pirolüzit, psilomelan, manqanit və
s.) əsasən də, dəmir-manqan filizlərinin yuyulması nəticəsində daxil olur. Manqan
ionlarının konsentrasiyasının təbii sularda aşağı düşməsinə Mn2+ kationlarının MnO2

və digər yüksək valentli oksidlər şəklində çökməsi ilə əlaqədardır. Çay sularında
manqanın miqdarı 1.10-6 – 1,6.10-4 q/l arasında tərəddüd edir, dəniz sularında isə
onun orta miqdarı 2.10-6 q/l-dir. Yeraltı sularda manqanın miqdarı bir qədər artıq
olub, n.10-4 q/l təşkil edir. Manqan ionlarının sanitar-məişət su anbarları üçün təyin
edilmiş yol verilən həddi 1.10-4 q/l-ə bərabərdir. 

Təbii sulara sink dağ süxurlarının və bir sıra mineralların (sfalerit, sinkit, qoslarit,
smitsonit, kalamin və s.) aşınması və parçalanması nəticəsində daxil ola bilər.
Həmçinin, sənaye müəssisələrinin tullantı suları vasitəsilə sink təbii sulara daxil
olur. Təbii sularda sink əsasən ion formada, eləcə də, mineral və üzvi kompleks bir-
ləşmələr şəklində olsa da, bəzən ona hidrooksidlər, karbonatlar və s. birləşmələrin
tərkibində həll olmayan formada rast gəlinir. Çay sularında sinkin miqdarı 3.10-6–
1,2.10-4, dəniz sularında isə 1,5.10-6-1.10-5 q/l arasında dəyişir. 

Kobaltın təbii sulara daxil olma mənbəyi mis-kolsedan və digər filizlərin yuyul-
ması, torpaqda canlı orqanizmlərin, bitki qalıqlarının parçalanması və sair hesab
olu nur. Təbii sularda kobalt birləşmələri həll olmuş və asılı formada olur. Həll olmuş
kobalt mineralları kompleks birləşmələr şəklindədir. Çirklənməmiş və zəif çirklən-
miş çay sularında kobaltın miqdarı geniş intervalda, 10-4-10-6 q/l arasında dəyişirsə,
dəniz suyunda onun orta miqdarı 5.10-7 q/l təşkil edir. 

Təbii sularda vandiumun miqdarı onun torpaqda və bitkilərdəki miqdarı ilə
müqayisədə xeyli aşağıdır (2.10-7 – 4,5.10-6 q/l), dəniz suyunda isə orta hesabla 2.10-
6 q/l-ə bərabərdir. Suda vanadium davamlı anion birləşmələr [(V4O12)4; (V10O20)6]
əmələ gətirir ki, bu da onun miqrasiyasını zəiflədir. Vanadiumun təbii sularda
miqrasiyasında onun həll olan kompleks birləşmələrinin böyük rolu vardır. 

Endogen (qalenit) və ekzogen (anqlezit) mineralların həll olması nəticəsində
qurğuşun təbii sulara daxil olur. Çay sularında qurğuşunun miqdarı 10-6–10-7 q/l
arasında dəyişir. Sənaye müəssisələrinin tullantı sularında onun miqdarı n.10-3 q/l-
ə qədər artır. Kobalt kimi qurğuşun da təbii sularda həll olmuş və asılı hissəciklər
şəklində, mineral və üzvi-mineral birləşmələrin tərkibində olur. 

Teratogen toksik element olan kadmiumun təbii sulara daxil olma mənbəyi əsasən
süxurlardır. Kadmiumun sularda hidrooksidlər və karbonatlar şəklində çökməsi
hesabına onun konsentrasiyası aşağı düşür. Çirklənməmiş və zəif çirklənmiş çay su-
larında kadmiumun miqdarı n.10-9 q/l təşkil edirsə, çirklənmiş və sənaye müəs-
sisələrinin tullantı sularında isə n.10-5 q/l-ə qədər artır. Bəzi sənaye şəhərlərində
yağış suyunun tərkibində kadmiumun miqdarı 5.10-5 q/l-a çatır. Kadmiumun ən az

1/2016

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ
Abdullayev Ş.N., Nəsirov E.H. Lənkərançay hövzəsinin

təbii sularında mikroelementlərin konsentrasiyası...

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

98



miqdarı (8.10-10 – 9,6.10-9q/l) Yapon adalarından şərq hissədə, Sakit okeanın dərin-
liklərində aşkar edilmişdir [6, 7, 8]. 

Məqalədə Lənkərançay suyunda manqan, sink, kobalt, vanadium, qurğuşun və
kadmium kimi elementlərin çay suyunda miqdarı, süxur – su sistemində miqrasiyası
verilmişdir.

Tədqiqatlarda istifadə edilən material və metodika

Tədqiq edilmiş Lənkərançay hövzəsinin su şəbəkəsi yaxşı inkişaf etmişdir.
Hövzənin çay şəbəkəsinə Lənkərançay və onun yeddi əsas qolu daxildir.
Lənkərançayın qollarının biri ona sol, altısı sağ sahildən qovuşur. Lənkərançay
daşqın rejimli çay olub, qidalanmasının 66%-ni yağış, 6%-ə qədər qar və 28%
yağıntı suları təşkil edir. Buna hövzədə, xüsusən də çayın sağ sahilində yağıntıların
çox düşməsi birbaşa təsir edir. 

Lənkərançay öz başlanğıcını Talış silsiləsinin Kömürkü dağının 1880 m yüksək-
liyindən götürür və birbaşa Xəzər dənizinə tökülür. Uzunluğu 81 km, çay
çəbəkəsinin sıxlığı 1,16 km/km2, orta meyilliyi 29,7%-dir. Çayda daşqınların orta
çoxillik davamiyyəti 9-10 gündür [1].

Lənkərançayın suyu kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlı kalsiumludur. Çay
suyunun bulanıqlığı geniş intervalda dəyişir və 3987-4890 mq/l arasında olur. Bu
da ayrı-ayrılıqda çayın qollarının və onun sutoplayıcı sahələrinin dağların meşəsiz
ərazilərində yerləşməsi ilə əlaqədardır. Lənkərançay rütubətli subtropik zonanın çay-
ları arasında minerallığı daha az (0,10-0,77 q/l) olan çaylara aid olub, minerallaşma
dərəcəsi 0,36-0,41 q/l-ə qədərdir [3].

Lənkərançay hövzəsində dağətəyi düzənlikdən dənizə doğru getdikcə ərazinin
geomorfoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq lokal şəkildə olsa da, qrunt sularının
səviyyəsinin artması baş verir. Dağətəyi sahədə qrunt sularının səviyyəsi dərində
olduğu üçün torpaq əmələ gəlmə prosesinə təsiri demək olar ki, yoxdur. Lakin akku-
mulyativ ekoloji rayonun çəmən bataqlı torpaqlarında, xüsusən çökəklik sahələrdə
qrunt sularının torpaq əmələ gəlmə prosesində rolu özünü aydın göstərir və
mikroelementlərin yayılmasına, eyni zamanda onların miqrasiyasına təsir edir.
A.İ.Perelmanın landşaftda hipergen miqrasiyasına görə elementlərin geokimyəvi
təsnifatında tədqiq olunan bütün mikroelementlərin (Mn, Zn, Co, V, Pb və Cd) su
miqrantlarına aid olduğu göstərilir. Bu təsnifatdan aydın olur ki, sink, qurğuşun və
kadmium turş və zəif turş sularda daha aktiv miqrasiya edir. Vanadium isə həm turş,
həm də qələvi sularda sink, qurğuşun və kadmiumdan fərqli olaraq əsasən anion
formada fəal miqrasiya edir. Manqan və kobaltın bu mühitdə nisbətən inersiyalı
miqrasiyası müşahidə olunur [4].

Çay suyunun kimyəvi tərkibinə antropogen amillər, əmələ gələn aqrolandşaftlar,
torpaqların çirklənməsi, meliorasiyası və s. kimi amillər təsir edir [5].
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Lənkərançayda mikroelementlərin miqdarının təyin olunması və miqrasiyasının
öyrənilməsi məqsədi ilə su nümunələri götürülmüşdür. Nümunələr il ərazində Lerik
rayonunun Qosmalyon (çayın yuxarı axını – təxminən 1600 m hündürlük) və
Bibioni (çayın orta axını – təxminən 550-600 m hündürlük) və Lənkəran rayonunun
Gərmətük (çayın aşağı axını - təxminən -21 m hündürlük) kəndləri ərazisində çaydan
götürülmüşdür. Yaz və payız mövsümlərində çay suyu daha intensiv dəyişikliyə
uğradığı üçün həmin fəsillərdə götürülən su nümunələrindəki mikroelementlərin
miqdarı müqayisəli formada analiz olunmuşdur. 

Məlumdur ki, kimyəvi elementlərin landşaftda, xüsusilə də, torpaq və bitkilərdə
yayılması və miqdarı bilavasitə bu elementlərin torpaqəmələgətirən süxurdakı miq-
darından və süxurun xüsusiyyətindən asılıdır. Yuxarıda göstərildiyi kimi, torpaq pro-
filinin qatları üzrə mikroelementlərin miqdarının dəyişməsinə belə torpaqəmələ -
gətirən süxurun xarakteri və elementin buradakı miqdarı təsir edir. 

Tədqiq olunan mikroelementlərin süxur-su sistemində yayılmasının və
miqrasiyasiyasının öyrənilməsi məqsədi ilə torpaqəmələgətirən süxurlar nəzərə alın-
maqla sutoplayıcı ekoloji rayonda dağ-çəmən bozqır (karbonatsız gilli şistlərin el-
lüvisi) və dağ boz-qəhvəyi (karbonatsız gilli şistlərin ellüvisi), tranzit ekoloji rayon
ərazisində dağ-meşə qonur (gilli şistlər və tufoqumsallar) və dağ meşə sarı (sarı
aşınma qabığının şistləri və sarı aşınma qabığının gilli qumsalları), akkumulyativ
ekoloji rayon ərazisində isə burada yayılmış hər üç torpaq tipinin yayıldığı
sahələrdən (sarı aşınma qabığının gilli, delüvial-prolüvial çöküntüləri və lilli-qumlu
dənizsahili çöküntülər) nümunələr götürülmüşdür. 

Süxur və su nümunələrində mikroelementlərin miqdarı atom-absorbsion metodla
təyin edilmişdir. 

Tədqiqatların şərhi

Təhlillərin nəticələri göstərir ki, tədqiq olunan mikroelementlərin suda miqdarı
ərazidə landşaftın digər elementləri ilə müqayisədə xeyli aşağıdır (cədvəl 1).
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, mikroelementlərin çay sularında miqdarı suyun
kimyəvi tərkibindən başqa, mikroelementlərin ərazidə yayılan torpaq əmələ gətirən
süxurlardakı miqdarından da asılıdır. Onların suda miqdarı n•10-8%-ə qədərdir.
Tədqiq olunan mikroelementlərin Lənkərançayın suyunda miqdarı manqan üçün
0,065-0,114 mq/l; sink 0,009-0,026; kobalt 0,00095-0,0029; vanadium 0,0215-
0,042; qurğuşun 0,00024-0,00080; kadmium üçün isə 0,000026-0,000059 mq/l
arasında dəyişir. 

Müəyyən edilmişdir ki, mikroelementlərin miqdarı akkumulyativ ekoloji rayonun
ərazisində çay suyunda (çayın aşağı axını) suayırıcı və tranzit ekoloji rayonlarına
nisbətən yüksəkdir. Bu isə mikroelementlərin yüksək dağlıq zonadan çay axını ilə
mənsəbə doğru gətirilməsi ilə əlaqədardır.
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Lənkərançay suyunda mikroelementlərin miqdarı fəsillər üzrə də öyrənilmiş və
məlum olmuşdur ki, mövsümdən asılı olaraq su nümunələrində mikroelementlərin
miqdarı dəyişir. Bu məqsədlə yaz və payız mövsümündə çaydan nümunələr
götürülmüş və mikroelementlər təyin edilmişdir (cədvəl 2).

Cədvəl 2-dən də göründüyü kimi, çay suyunda yaz fəslində manqanın orta miq-
darı 0,092 mq/l; payızda isə 0,071 mq/q-ə bərabərdir. Uyğun olaraq sink üçün bu
rəqəm 0,019 və 0,00084; kobalt 0,0018 və 0,0012; vanadium 0,033 və 0,0215;
qurğuşun 0,00050 və 0,00039; kadmium üçün isə 0,000044 və 0,000017 mq/l təşkil
edir. Bu isə yaz mövsümündə temperaturun yüksəlməsindən asılı olaraq, əksər mi -
neralların həll olma qabiliyyətinin artması ilə əlaqədardır. Eyni zamanda, mineral-
ların həll olmasına onların suda konsentrasiyası və pH da təsir edir. Qeyd etmək
lazımdır ki, mikroelementlərin suda miqdarının yaz fəslində payıza nisbətən yüksək
olması, bu elementlərin donu açılan torpaqlardan yeraltı və səth sularının tərkibində
çaya tökülməsindən də asılıdır. 

Mikro 
element

Sayı Çayın
yuxarı
axını

Orta 
miqdar

Çayın
orta axını

Orta 
miqdar

Çayın
aşağı
axını

Orta 
miqdar

Mn 3 0,090
0,106
0,098

0,098 0,059
0,056
0,080

0,065 0,096
0,118
0,128

0,114

Zn 3 0,013
0,013
0,016

0,014 0,006
0,010
0,011

0,009 0,030
0,029
0,019

0,026

Co 3 0,0020
0,0016
0,0015

0,0017 0,0011
0,00085
0,00090

0,00095 0,0030
0,0028
0,0029

0,0029

V 3 0,036
0,033
0,033

0,034 0,0196
0,0226
0,0223

0,0215 0,034
0,036
0,037

0,036

Pb 3 0,0005
0,0003
0,00035

0,00045 0,00026
0,00023
0,00023

0,00024 0,0009
0,00086
0,00064

0,0008

Cd 3 0,000046
0,000050
0,000045

0,000047 0,000026
0,000027
0,000025

0,000026 0,000060
0,000058
0,000058

0,000059

Cədvəl 1.Lənkərançayın su nümunələrində mikroelementlərin miqdarı,
mq/kq-la



Cədvəl 2. Lənkərançayın su nümunələrində mikroelementlərin miqdarının
fəsillər üzrə dəyişməsi, mq/kq-la

Tədqiq olunan mikroelementlərin Lənkərançayın suyunda miqdarı onların çay
sularında yol verilən konsentrasiyasını keçmir. Bu mikroelementləri çay suyundakı
miqdarına görə aşağıdakı azalan ardıcıllıqla düzmək olar:

Mn>V>Zn>Co>Pb>Cd
Beləliklə, çay suyunda mikroelementlərin miqdarı onların mineral birləşmələrinin

suda həll olması ilə əlaqədardır. Bu, tədqiq etdiyimiz elementlərdən manqan, sink
və vanadiuma şamil edilə bilər. Bəzi elementlərin isə (qurğuşun və kadmium) suda
miqdarı birləşmələrinin həll olması ilə yox, onların süxurlarda cüzi miqdarı ilə (Məs:
kadmium üçün bu rəqəm 1,0.10-5-1,9.10-5 %-dir.) əlaqədardır. 

Lənkərançay suyunda mikroelementlərin miqdarının müəyən edilməsi onların
suda miqrasiyasının intensivliyi haqqında fikir söyləmək üçün kifayət deyil. Ele-
mentlərin miqrasiyası haqqında müəyyən bir fikir söyləmək üçün, geokimyaçı –
alim A.İ.Perelman onların suda miqrasiya əmsalının təyin edilməsinin vacibliyini
göstərir. Hər hansı bir elementin suda miqrasiya əmsalı (Əx) bu elementin suda miq-
darının (mx) onun süxurdakı miqdarına (nx) olan nisbətinə görə ölçülür və aşağıdakı
düstura əsasən hesablanır:

(1)

Burada: 
Əx - elementin suda miqrasiya əmsalı, mx - elementin suda miqdarı (q/l-lə), nx -

ele mentin süxurda miqdarı (%-lə), a - suda həll olmuş mineral maddələrin (mineral -
laşma dərəcəsi) miqdarıdır (Lənkərançay üçün a=0,387 q/l).

Hesablanmış miqrasiya əmsalları göstərir ki, tədiq onunan digər mikroele-
mentlərlə müqayisədə vanadium çay suyunda daha intensiv miqrasiya edir.
Lənkərançayın aşağı axınından götürülmüş su nümunələrində mikroelementlərin
miqrasiya əmsalları, çayın yuxarı və orta axınına nisbətən yüksəkdir (cədvəl 3). Bu,
akkumulyativ ekoloji rayonda, üzərində qleyli sarı torpaqlar formalaşan sarı aşınma
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Sıra
nömrəsi

Elementin adı Yaz Payız

1 Manqan (Mn) 0,092 0,071

2 Sink (Zn) 0,019 0,0084

3 Kobalt (Co) 0,0018 0,0012

4 Vanadium (V) 0,033 0,0215

5 Qurğuşun (Pb) 0,00050 0,00039

6 Kadmium (Cd) 0,000044 0,000017

Ə
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qabığının gilli, dellüvial-prolüvial çöküntü süxurlarında mikroelementlərin miq-
darının tranzit və sutoplayıcı ekoloji rayonların ərazisindəki süxurlarla müqayisədə
yüksək olmasına baxmayaraq, çayın orta və yuxarı axınında onların miqdarının aşağı
axınla müqayisədə az olması ilə əlaqədadır. 

Nəticə

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Lənkərançay hövzəsi
ərazisində  mikroelementlərin miqdarı akkumulyativ ekoloji rayonun çay suyunda
(çayın aşağı axını) suayırıcı və tranzit ekoloji rayonlarına nisbətən yüksəkdir. Bu
isə mikroelementlərin yüksək dağlıq zonadan çay axını ilə mənsəbə doğru gətir-
ilməsi ilə əlaqədardır. 

Lənkərançay suyunda yaz fəslində temperaturun yüksəlməsindən asılı olaraq,
əksər mineralların həll olma qabiliyyətinin və konsentrasiyasının artması ilə əlaqədar
mikroelementlərin miqdarı payıza nisbətən çoxdur. Bundan əlavə, bu elementlərin
donu açılan torpaqlardan yeraltı və səth sularının tərkibində çaya tökülməsi
nəticəsində yaz və payız aylarında onların miqdarı müxtəlif olur.  

Tədqiq olunan mikroelementlərin Lənkərançayın suyunda miqdarı onların yol
verilən konsentrasiyasını keçmir. Bu mikroelementləri çay suyundakı miqdarına
görə aşağıdakı azalan ardıcıllıqla düzmək olar:

Mn>V>Zn>Co>Pb>Cd

Cədvəl 1.Lənkərançayın su nümunələrində mikroelementlərin miqdarı,
mq/kq-la

Su və süxur Mikroelementlərin miqdarı suda q/l-lə, süxurda
%-lə

Mirasiya əmsalı

Mn Zn Co V Pb Cd Mn Zn Co V Pb Cd

Çayın yuxarı
axını

9,8.10-5 1,4.10-5 1,7.10-6 3,4.10-5 4,5.10-7 4,7.10-8 0,62 1,64 0,51 1,91 0,13 0,15

Karbonatsız
gilli şistlərin 
ellüvisi

4,3.10-2 2,2.10-3 8,6.10-4 4,6.10-3 9,1.10-4 8.10-5

Çayın orta
axını

6,5.10-5 9.10-6 9,5.10-7 2,1.10-5 2,4.10-7 2,6.10-8 0,38 0,78 0,26 1,90 0,08 0,09

Karbonatsız
gilli şistlərin 
ellüvisi

4,5.10-2 3.10-3 9,3.10-4 2,9.10-3 8.10-4 7,1.10-5

Çayın aşağı
axını

11,4.10-5 2,6.10-5 2,9.10-6 3,6.10-5 8.10-7 5,9.10-8 0,67 1,84 0,64 1,94 0,21 0,24

Sarı aşınma
qabığının
çöküntüləri

4,4.10-2 3,64.10-3 1,2.10-3 4,8.10-3 9,8.10-4 6,4.10-5
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Giriş

Dağlıq ölkələrin əsas xüsusiyyətlərindən biri də denudasiya prosesinin həddən
artıq intensiv inkişafıdır. O, aşınma prosesində və qırıntı materiallarının formalaş-
masında, bu kütlənin yamacla aşağı hərəkətində və həmçinin eroziya prosesində
özünü göstərir. Bu baxımdan Orta Kür çökəkliyi çaylarının səthi yuyulma inten-
sivliyinin hesablanması böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Orta Kür çökəkliyi çaylarının səthi yuyulma intensivliyinin hesablanması üçün
tədqiqat ərazisində yerləşən hidroloji müşahidə məntəqələrdə asılı gətirmələr sərfi
üzərində aparılan müşahidə məlumatlarından, ərazi çaylarının hövzələrinin sahəsi
haqqında məlumatlardan istifadə edilmişdir. Qeyd edilən məlumatlar əsas hidroloji
xarakteristika jurnallarından toplanmış və sistemləşdirilmişdir. Ərazi çaylarının səthi
yuyulma intensivliyinin hesablanmasında riyazi-statistik metodlardan istifadə
edilmiş, alınmış nəticələr əsasında səthi yuyulma intensivliyi ArcGİS proqram təmi-
natından istifadə edilərək xəritələşdirilmişdir. 

Tədqiqatın şərhi

Hündür dağların gecə və gündüz temperaturunun dərhal dəyişildiyi kontinental
iqlim, subbuzlaq  zonasında temperaturun 0-dan aşağı olması yerli süxurların in-
tensiv dağılmasına gətirib çıxarır [6]. Qırıntı materiallarının formalaşmasının əsas
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ORTA KÜR ÇÖKƏKLİYİ ÇAYLARININ 
SƏTHİ YUYULMA İNTENSİVLİYİNİN

HESABLANMASI

Rəcəbov R.F. 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi, Bakı 

rustam.rajabov83@gmail.com

Abstract. The article dedicated to the estimation of surface washout intensity of
the Middle Kura depression. Surface washout intensity was mapped by the using of
ArcGIS programme software. 

Açar sözlər:  sülb axımı, eroziya intensivliyi, kimyəvi denudasiya, səthinin
yuyulma.

1051/2016

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

UOT 631.459



faktoru istilik və şaxta aşınmasıdır. Gündüz saatlarında günəş istiliyinin yüksəlməsi
və gecə saatlarında qış radiasiyası dağlarda atmosferin böyük şəffaflığı və havada
qeyri-müəyyən su buxarının təşkili hesabına baş verir. Süxurların ayrı-ayrı qatlarının
həcminin qeyri-bərabər dəyişikliyini əks etdirən temperatur dəyişikliyinin böyük
amplitudası çatların yaranmasına gətirib çıxarır. Donaraq su böyük güclə qayaları
parçalayır, belə ki, çatların divarına təsir böyük həcmə çatır. Öz yerlərindən dağ
qayalarını dağıdan məhsulların intensiv silinməsi relyefin yaranmasına, yamacın
böyük sıldırımına və yüksək zonalarda bitki örtüyünün olmamasına səbəb olur [4]. 

Ekzogen proseslərin intensivliyi endogen proseslərin intensivliyindən və is-
tiqamətindən asılıdır [5, 9, 12].

Çay gətirmələri hövzə və məcranın səthinin yuyulma materillarından formalaşır.
Yer səthinin yuyulması və dağılması hər yerdə baş verir. Lakin, onun intensivliyi
müxtəlif regionlarda fərqlidir. A.V.Volinin [2], E.E.Milanovskinin [10] və digər
müəlliflərin tədqiqatları göstərmişdir ki, Qafqazda-Azərbaycan ərazisində de-
nudasiya prosesi daha intensiv gedir.

Səthi yuyulma intensivliyinin hesablanmasında sülb axımın əsas hissəsini təşkil
edən asılı gətirmələrin əhəmiyyəti daha böyükdür. Bununla yanaşı torpaq-geoloji
şəraitdən və bitki örtüyündən asılı olaraq Azərbaycanın dağ çaylarında asılı gətir-
mələr həcminin 15-20%-i təşkil edən diblə yuvarlanan və axıdılan gətirmələrin də
əhəmiyyəti az deyildir. Eroziyanın üçüncü komponenti olan suda həll edilmiş
kimyəvi maddələr çox hallarda sülb axımı həcminin 10%-dən azını təşkil etməklə,
B.V. Polyakov və başqalarının göstərdiyi kimi təcrübi hesabatda onun nəzərə alın-
maması mühüm xəta verə bilməz [11]. Azərbaycan şəraitində kimyəvi denudasiya
böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, K.İ.Kulikovun Kiçik Qafqazda apardığı
tədqiqatdan məlum olmuşdur ki, burada kimyəvi denudasiya ümumi denudasiya
həcminin 40-50%-ni təşkil edir [7]. Lakin heç də, həll edilmiş bu maddələrin çox
hissəsi səthi axım vasitəsilə çaya gətirilmir, belə ki, çayın qidalanmasında yeraltı
suların rolu daha böyükdür. Buna görə də onun səthi eroziyanın tam həcminə aid
edilməsi düzgün deyildir [1].

Sülb axımı haqqında mövcud məlumat tədqiqat ərazisi çaylarının hövzəsində
səthi yuyulma intensivliyini təyin etməyə imkan verir.

Eroziya intensivliyinin göstəricisi kimi, sutoplayıcı səthində (denudasiya layı)
orta illik yuyulma layının miqdarından (he) istifadə olunur. Bu, gətirmələr axımının
orta illik həcminin hövzənin sahəsinə nisbəti kimi xarakterizə edilir.

(1)

Burada,  W-orta  çoxillik  gətirmələr  həcmi  (t),  F-sutoplayıcının  sahəsi  (km2),
γ-süxurların həcm çəkisidir (t). Orta olaraq 2 ton/m3 qəbul edilir [3]; 109 və 1012

uyğun olaraq m3-dən mm3-ə və km2-dən mm2-ə keçid əmsallarıdır.

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Rəcəbov R.F. Orta Kür çökəkliyi çaylarının 
səthi yuyulma intensivliyinin hesablanması

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

1/2016106



Orta Kür çökəkliyi çayları hövzələri üçün səthi yuyulma intensivliyinin hesablan-
ması 37 hidroloji müşahidə məntəqəsinin məlumatlarına əsasən aparılmışdır (cədvəl
1).

Cədvəl 1. Orta Kür çökəkliyi çaylarının səthi yuyulma intensivliyinin
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№ Çay-məntəqə Ror, kq/s F, km2 He

1 Ağstafaçay-Əyrikörpü 3,09 1610 0,03
2 Ağstafaçay-Dilican 0,37 222 0,03
3 Ağstafaçay-Barxudarlı 1,5 1763 0,01
4 Ağstafaçay-İcevan 2,88 1270 0,04
5 Həsənsu-Saxkavan 0,11 169 0,01
6 Tovuzçay-Berd 0,13 102 0,02
7 Axıncaçay-Ayqedzor 0,58 403 0,02
8 Axıncaçay-Ağdam 0,13 493 0,004
9 Əsrikçay-Əsrikcırdaxan 0,12 114 0,02
10 Ballıca-Yeni İvanovka 0,08 41,1 0,03
11 Zəyəmçay-Yanıxlı 7,62 740 0,16
12 Şəmkirçay- Yuxarı Çaykənd 3,08 922 0,05
13 Qoşqarçay-Daşkəsən 0,75 105 0,11
14 Qoşqarçay-Sarıtəpə 1,47 286 0,08
15 Gəncəçay-Alaxançallı 0,17 94,4 0,03
16 Gəncəçay-Suqovuşan 0,39 112 0,05
17 Gəncəçay-Zurnabad 0,64 314 0,03
18 Gəncəçay-Göygöl 0,42 439 0,02
19 Zivlançay-Suqovuşan 0,03 46,6 0,01
20 Zivlançay-Zivlan 0,02 36,6 0,01
23 Dəstəfürçay-Qaraqullar 0,04 27,9 0,02
24 Dəstəfürçay-Dəstəfür 0,09 68,4 0,02
25 Katexçay-Qəbizdərə 3,65 236 0,24
26 Talaçay-Zaqatala 12,1 136 1,40
27 Balakənçay-Balakən 3,57 146 0,39
28 Kürmükçay-Sarıbaş 3,02 67,5 0,71
29 Kürmükçay-İlisu 10,5 166 1,00
30 Kunaxaysu-Sarıbaş 0,89 21 0,67
31 Hamamçay-İlisu 0,2 62 0,05
32 Ağçay-Ağçay 0,48 42 0,18
33 Əyriçay-Baş Daşağıl 5,3 92 0,91
34 Əyriçay Mənsəb 38,9 1810 0,34
35 Damarcıq Mənsəb 2,93 35 1,32
36 Çuxadurmaz-Mənsəb 0,75 35 0,34
37 Qaynar Mənsəb 0,66 18 0,58



Hesablanmış səthi yuyulma intensivliyi ArcGİS proqram təminatından istifadə
edilərək xəritələşdirilmişdir (şəkil 1 və 2).

Şəkil 1. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının səthi yuyulma 
intensivliyi xəritəsi. 

Şəkil 2. Qanıx hövzəsi çaylarının səthi yuyulma intensivliyi xəritə sxemi.
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Orta Kür çökəkliyi çaylarında asılı gətirmələr sərfi artdıqca səthi yuyulma in-
tensvliyi də artır (şəkil 3; 4).

Şəkil 3. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı çayları üçün səthi yuyulma
intensivliyi ilə orta çoxillik gətirmələr sərfi arasında əlaqə qrafiki.

Şəkil 4. Qanıx hövzəsi çayları üçün səthi yuyulma intensivliyi ilə orta çoxillik
gətirmələr sərfi arasında əlaqə qrafiki.

Nəticə

Bir qayda olaraq Qanıx hövzəsi çaylarında səthi yuyulma intensivliyinin
kəmiyyəti yüksək, Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarında isə aşağıdır. Bu
fərq süxurların litoloji tərkibi ilə əlaqəlidir. Belə ki, Böyük Qafqazın cənub ya-
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macının süxurları asan yuyulan çökmə süxurlardan, Kiçik Qafqazın şimal-şərq ya-
macında isə davamlı vulkanogen süxurlardan təşkil olunmuşdur. Digər tərəfdən bu
fərq düşən yağıntıların miqdarı ilə də əlaqədardır. Belə ki, Böyük Qafqazın cənub
yamacına 900-1400 mm, Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacına isə 600-900 mm
yağıntı düşür. Böyük Qafqazda dağ yamaclarının dikliyi və relyefinin yüksək
parçalanması da bu prosesə öz təsirini göstərir. Bütövlükdə səthi yuyulma inten-
sivliyi özünün ən yüksək kəmiyyətini Talaçay hövzəsində (Zaqatala məntəqəsi) 1.40
mm/il, ən aşağı kəmiyyətini isə 0.004 mm/il Axıncaçay hövzəsində (Ağdam mən-
təqəsi) alır. Bütövlükdə Orta Kür çökəkliyi üçün səthi yuyulma intensivliyi 0.26
mm/il təşkil edir.

Qanıx hövzəsi çaylarında gedən yuyulma prosesi Kiçik Qafqazın şimal-şərq ya-
macı çaylarının sutoplayıcılarında gedən yuyulmadan yüksəkdir. Bu yuyulma in-
tensivliyi həm yamacların meyilliyi, bitki örtüyü və iqlim amillərindən, həm də
süxurların litologiyasının müxtəlif  olması ilə izah olunur. Əgər Böyük Qafqazın
süxurları başlıca olaraq gil şistlərindən, gillərdən, mergellərdən və konqlomeratlar-
dan ibarətdirsə, Kiçik Qazqaz çaylarının sutoplayıcı sahələri denudasiyaya zəif
məruz qalan və səthi axımı asanlıqla qrunta hopdura bilən vulkanik süxurlardan
ibarətdir.
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XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq neft-mədən sənayesinin və digər sənaye
sahələrinin intensiv inkişaf etməsi ilə əlaqədar əhalisi yüksək sürətlə artan Bakı
şəhərinin içməli su ilə təmin edilməsi şəhər ərazisi və Abşeron yarımadasında
içməyə yararlı yerüstü su mənbələrinin olmaması, yeraltı su mənbələrinin məh-
dudluğu səbəbindən ciddi problemlərlə üzləşmişdir. Şəhər əhalisinin artan tələ-
batının  Zuğulba bulaqlarından gətirilən, su quyularından çıxarılan, barjalarla
daşınan sular hesabına təmin edilməsi mümkün olmadığına görə Bakı Şəhər Du-
ması mənbələrini Kür və Samur çaylarından götürməklə iki layihənin tərtib ol-
unması qərarına gəlmiş və bu məqsədlə 1899-cu ildə mühəndis V.Q.Lindleyi
Bakıya dəvət etmişdir. Bakıdan Kür və Samur çaylarına qədər olan ərazilərin
öyrənilməsi zamanı V.Q.Lindley Şollar kəndi sahəsində çoxsaylı bulaqlara rast
gəlir və o, şəhərin su təchizatı məqsədi ilə bu bulaqların  tədqiqi məsələsini
qaldırır. Lakin ilk vaxtlar şəhər hakimiyyətinin bu tədqiqatları maliyyələşdirməyə
razı olmaması və bir sıra digər səbəblər üzündən layihələndirmə işləri yalnız
1909-cu ildə başa çatdırılır və su kəmərinin tilintisinə 1911-ci ildə başlamaq
mümkün olur.  Bakı əhalisi üçün həyat çeşməsi olan Şollar suyu 1917-ci ilin mart
ayında Azərbaycanda ilk mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemi ilə şəhər ərazisinə
daxil olur.  

2017-ci ildə ölkənin   ictimai-iqtisadi tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edən
Şollar mənbəyindən  I Bakı-Şollar su kəmərinin çəkilişinin 100 illiyinin tamam
olması ilə əlaqədar olaraq

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
I Bakı-Şollar su kəmərinin 100 illik yubleyi ilə əlaqədar 

alim və tədqiqatçılar üçün ən yaxşı elmi-tədqiqat işləri üzrə

M ü S A B İ Q Ə

elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən tədqiqatçılar elmi-tədqiqat işlərini 2016-cı
ilin sonuna kimi “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə (“Sukanal” Elmi-Tədqiqat
və Layihə İnstitutu, AZ 1012 Bakı, Azərbaycan, Moskva prospekti 73; Tel:
(+99412) 430-08-25/35 (daxili: 27-37)) təqdim etmələri təklif edilir.  Hər işti-
rakçıdan həmmüəlliflərlə birlikdə və ya fərdi olmaqla, yalnız bir elmi-tədqiqat
işi qəbul olunur.

Qaliblər 2017-ci ilin mart ayında müəyyən ediləcəkdir. 
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Müsabiqənin tələbləri:
• Elmi-tədqiqat işi müsabiqəyə tədqim olunana qədər heç bir dövri nəşrdə çap

olunmamalıdır;
• Qaliblər Münsiflər heyəti (münsiflər heyəti xüsusi meyarlarla seçilmiş nü-

fuzlu alimlərdən təşkil olunacaqdır) tərəfindən seçiləcəkdir.

Müsabiqənin istiqamətləri:
• Şollar su kəməri  –  dayanıqlı və etibarlı  su təchizatı sistemi;
• Qədim – tarixi su qurğuları;
• Müasir su təchizatı sistemləri: inkişaf, innovasiya və nailiyyətlər;
• İqlim dəyişikliyi, ətraf mühit və su təhlükəsizliyi; 

Məqalələrin tərtibi qaydaları:
Əlyazmanın strukturu və həcmi:

1. Məqalələrdə müəllif (və ya müəlliflərin) soyadı tam, adı və atasının adının
baş hərfləri, e-mail ünvanları və təqdim olunan işin yerinə yetirildiyi təşkilatın
adı göstərilməlidir.

2. Məqalənin mətni aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: giriş, tədqiqatın
şərhi, nəticə və ədəbiyyat siyahısı, annotasiya (10 sətirdən artıq olmamaq şərti
ilə ingilis dilində). Mətn 8-10 səhifə həcmindən artıq olmamaqla (cədvəl və şəkil-
lər daxil) MicrosoftWORD proqramında (versiya 2003-2007) Times New Roman,
12 ölçulu şriftlə, 1.0 intervalvə 1.25 sm abzas buraxılışı ilə A4 formatlı vərəqlərdə
aşağıdakı göstəricilərlə çap olunmalıdır:

• yuxarıdan 2 sm;
• aşağıdan 2 sm;
• soldan 2.5 sm;
• sağdan 1.5 sm.
Şəkillərin adı şəkillərin altında, cədvəllərin adları isə cədvəllərin üstundə ver-

ilməlidir. Şəkil və cədvəllərə istinad mötərizədə göstərilir (şəkil 1), (cədvəl 2).
Düsturlar mətndə “Equation Editor”la göstərilir. Mətndən bir sətir sonra ədəbiyyat
siyahısı verilir. Mətndə ədəbiyyata istinad kvadrat mötərizədə rəqəmlərlə göstərilir
[1].  Ədəbiyyat  siyahısı 12-lik şriftlə, əlifba sırası ilə, nömrələnmiş şəkildə tərtib
olunur.

Məqalələrin müəllifləri məqalənin sonunda öz əlaqə nömrələrini qeyd etmə-
lidirlər.

Birinci yeri tutan elmi-tədqiqat işinin müəllifi mükafatlandırılacaqdır. 
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Su itkisi konfransı

01.31-02.03.2016-cı il tarixlərdə Hindistanın Banqlor şəhərində Su İtkisi Kon-
fransı keçirilmişdir. Konfransda dünyada su sahəsində mütəxəssislər su ilə bağlı bir
sıra məsələlər müzakirə etmişdir. Tədbirdə su itkisi ilə bağlı yaşanan problemlərə
mütəxəssislər, nizamlayıcı və siyasi şəxslər aydınlıq gətirməyə çalışmışdır.  

(Mənbə: https://www.globalwaterjobs.com/Events/event_738.html)

Membran Texnologiyası və Sərgisi 2016

01-05 fevral 2016-cı il tarixlərdə ABŞ-ın Texas Ştatında Membran Texnologiya
Konfransı və sərgisi keçirilmişdir. Amerika Su İşləri Assosiasiyası və Amerika Mem-
bran Texnologiyası birgə olaraq artıq 5-ci ildir ki, membran su təmizləmə
texnologiyasında yenilikləri müzakirə etmək üçün bu tədbiri keçirməkdədir.

(Mənbə: https://www.globalwaterjobs.com/Events/event_695.html)

Aqua-Term Sərgisi

Rusiyanın Moskva şəhərində 02-05 fevral 2016-cı il tarixlərdə istilik sistemi
səna yesi, su təchizatı, havalandırma, hovuzlar üçün qurğular, sauna və spa ilə bağlı
Aqua-Therm sərgisi Rusiya və beynəlxalq istehsalçıların innovasiyalarını nümayiş
etdirmək üçün bir platformaya çevrilmişdir. 

(Mənbə: https://www.globalwaterjobs.com/Events/event_748.html)

Daşqınların modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması

Birləşmiş Krallığın Nyukasl şəhərində 15-19 fevral 2015-ci il tarixlərdə Daşqın-
ların modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması adlı kurs keçirilmişdir. Kursda əvvəl-
cədən daşqın olma ehtimalını hesablamaq risklərin idarə edilməsi məsələləri
müzakirə mövzusu olmuşdur. 

(Mənbə: https://www.globalwaterjobs.com/Events/event_984.html)

Ətraf Mühitlə Əlaqə Konfransı

ABŞ-nın San-Antonio şəhərində 16-19 fevral 2016-cı il tarixlərində eroziya,
çöküntü və yağış suları sənayesi ilə əlaqədar Ətraf mühitlə əlaqə Konfransı keçi -
rilmişdir. 4 gün davam edən konfransda eroziya və çöküntülərə nəzarət, yağış su-
larının idarə edilməsi, səth sularının bərpası ilə bağlı elmi müzakirələr aparılmışdır.

(Mənbə: https://www.globalwaterjobs.com/Events/event_810.html)
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1
Su yeganə nemətdir ki, üç – bərk, maye və qaz formasına malikdir. Bundan
başqa, onun özündə bir sıra digər komponentləri, o cümlədən atom molekul -
larını da birləşdirmək xüsusiyyəti var.

2
Planetin 75 faizi su ilə örtülüdür. Yer kürəsindəki suyun 97,5 faizini okean suları
təşkil edir. Yalnız 2,5 faiz su təmizdir. Təmiz suyun 70 faizi buzlaqlarda cəm-
ləşib. İnsanın əldə edə biləcəyi 30 faiz suyun yalnız 1 faizi içmək üçün yarar-
lıdır ki, bu da dünya suyunun yalnız 0,007 faizidir. Təmiz su belə istifadə
olunur: 70 faiz irriqasiyaya, 22 faiz sənaye müəssisələrinə, yalnız 0,08 faiz
məişət ehtiyaclarının ödənməsinə.

3
Suyun istilik tutumu xüsusiyyəti onun sənayedə istifadəsinə imkan verir.
Məsələn, dəmirin 1 dərəcə qızdırılmasına eyni çəkidə olan suyun qızdırılmasına
lazım olan enerjidən daha az enerji lazımdır.

4
İnsan orqanizmində su oksigendən sonra ikinci yeri tutur. Qanımızın 92 faizi
sudan ibarətdir. İnsan beyninin 75, sümüklərinin isə 22 faizini də o təşkil edir.
Əgər insan bədənindəki suyun 2 faizini itirirsə, o zaman susuzluq hiss edir. İtki
68 faiz arası olanda bədbin əhvalruhiyyə, 10 faizə çatanda qallusinasiya halı
yaşanır, 12 faizdə isə ölüm baş verir. Yeməksiz 6 həftə yaşaya bildiyimiz
təqdirdə, susuz bu, cəmi bir neçə gün mümkündür.

5
Təmizlənməmiş su insanda baş verən xəstəliklərin 80 faizi üçün səbəb ola bilər.
Qarın boşluğu xəstəliklərindən yaranan ölüm hallarının səbəbinin 88 faizini
keyfiyyətsiz sudan istifadə təşkil edir.

6
İnsan ömrü boyu orta hesabla 35 ton su içir. Ondan 105 litri, yəni təxminən
420 stəkanı duzlu və təmiz deyil.

7
Bir stəkan qazlı sudan sonra 30 stəkan adi su içmək lazımdır ki, orqanizmdəki
turşuqələvi balansı bərpa olunsun.

8
Hər 4 şəhər sakinindən biri təmiz suya çıxış imkanına malik deyil. Yer kürəsi
əhalisinin təqribən yarıdan çoxu təmiz su baxımından çatışmazlıq hiss edir.

9
İçməli suyun üçdə biri yalnız su borularındakı sızmalar səbəbindən insanlara
çatmır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə lazım olan suyun 40-50 faizi itkiyə gedir.
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Müəlliflər üçün qaydalar  

Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin №226 15 may 2014-cü il tarixli əmri əsasında
təsis edilmişdir.

Jurnalın elmi missiyası: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalında əsasən su
sektorunun müasir problemlərini və su təsərrüfatının ümumkonseptual məsələlərini optimal
nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən məqalələrin dərcinə
üstünlük verilir.

Jurnalın dili: Məqalələr  Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində qəbul edilir. 

Əlyazmaların resenziyalaşdırılması: Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmaların dərc
edilib-edilməməsinə resenzentlərin rəyindən sonra   növbəlilik prinsipi əsasında qərar verilir.  

Müəlliflik hüquqları: Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və
bu məqalələrin bütün nəşr hüquqları eksklyuziv olaraq “Su problemləri: elm və
texnologiyalar” jurnalına aiddir. Jurnalda cap edilmiş məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə
dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsilə, sitatların verilməsinə isə mənbə göstərilmək
şərtilə yol verilir.

Məqalələrin tərtibi qaydaları
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə müəllif (və ya müəlliflərin) soyadı tam, adı və atasının adının baş hər-

fləri, e-mail   ünvanları və təqdim olunan işin yerinə yetirildiyi təşkilatın   adı
göstərilməlidir.

2. Məqalənin mətni aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: annotasiya  (10 sətrdən artıq
olmamaq şərti ilə ingilis dilində), açar sözlər (5-7 söz), giriş, istifadə edilən tədqiqat
materialları və metodika, tədqiqatların şərhi, nəticə və ədəbiyyat siyahısı.

Mətn 8-10 səhifə həcmindən artıq olmamaqla  (cədvəl və şəkillər daxil) Microsoft
WORD proqramında (versiya 2003-2007) Times New Roman, 12 ölçülü şriftlə, 1.0 interval
və 1.25 sm abzas buraxılışı ilə A4 formatlı vərəqlərdə aşağıdakı göstəricilərlə çap olun-
malıdır:

• yuxarıdan 2 sm
• aşağıdan 2 sm
• soldan 2.5 sm
• sağdan 1.5 sm
Şəkillərin adı şəkillərin altında, cədvəllərin adları isə cədvəllərin üstündə verilməlidir.

Şəkil və cədvəllərə istinad mötərizədə göstərilir (şəkil 1), (cədvəl 2).  Düsturlar mətndə
Equation Editorla göstərilir. Mətndən bir sətir sonra ədəbiyyat siyahısı verilir. Mətndə
ədəbiyyata istinad kvadrat mötərizədə rəqəmlərlə göstərilir [1]. Ədəbiyyat siyahısı əlifba
sırası ilə 12 ölçülü şriftlə nömrələnmiş şəkildə tərtib olunur.
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Tərtibat nümunəsi

Məqalələr çap formasında 2 nüsxədə və elektron şəkildə redaksiyaya (AZ1012. Bakı,
Azərbaycan, Moskva prospekti, 73) təqdim edilməlidir.

E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Əlaqə telefonları: (+99412) 430-08-25/35; (daxili: 27-37).

Su təchizatı və kanalizasiya......

Məmmədov E.A1., Əliyev S.Ə2.
1“Azərsu” ASC, Bakı şəhəri, mammadov@...

2AMEA Geologiya Institutu, Bakı şəhəri, aliyev@...

Abstract. The paper....

Açar sözlər: Su mənbələri, içməli su, suyun keyfiyyəti, kanalizasiya şəbəkəsi

Giriş
Müasir dövrdə Azərbaycanda.........

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Məqalədə..........

Tədqiqatların şərhi
Su təchizatı sistemləri..........

Nəticə 
Beləliklə, təhlil nəticəsində........

Ədəbiyyat siyahısı

Ədəbiyyat siyahısı aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır:

1. Rüstəmov S.H. Azərbaycan SSR-nin çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri. Baкı, Elm,
1960, 196 s.

2. Геология Азербайджана. Том VIII. Гидрогеология и инженерная геология. Баку, “Nafta-
Press”, 2008, 380 c.

3. Dakova S. Low flow and drought spatial analysis. BALWOIS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.
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NOTES FOR CONTRIBUTORS

About journal: Journal "Water problems: science and technology", being a peer-re-
viewed scientific publication, has been founed on the basis of the order dated May 15, 2014,
with number No:226, signed by the chairman of "Azersu" OJSC.

The scientific mission of the journal: In "Water problems: science and technology"
journal in mainly concentrated in publication of articles about contemporary problems of
water sector as well as articles reflecting common conceptual water management issues
from optimal-theoretical, practical and scientific-methodological points of view.

Language of the journal: The articles are accepted in Azerbaijani, Turkish, English
and Russian languages.

Review of the manuscripts: The Editorial Office will make decision on publishing of
manuscripts after their review by reviewers.

Copyrights: Copyrights of the articles published in the journal are reserved and publi-
cation right of these articles belongs exclusively to"Water problems: science and techno -
logy" journal. Publication of the same articles in other journals is permitted only upon
written permission of editorial house and source of the references should be mentioned if
reference to these articles is made in any other article.

Compilation of articles
The structure and volume of the manuscripts:
1. In the article full surname of the author(s) and first letter of his/her name and

patronymic should be mentioned, as well as email addresses, and name of the organ-
ization in which the work was done.

2. The text of the article should consist of the following parts: abstract (not more than
10 lines and in English language), keywords (5-7 words), introduction, study mate-
rials and methods used, interpretations of the studies, conclusion and references.

The text must be printed out on A4 sheets, with single-line spaced, saved in Microsoft
Word program (2003-2007) with Times New Roman font, font size of 12, interval of 1.0 ,
indentation of 1.25 cm and be no longer than 8-10 pages (including tables and pictures),
with the following margins:

• Top 2 cm
• Bottom 2 cm
• Left 2.5cm
• Right 1.5 cm
The names of tables should be mentioned above the tables, the names of pictures should

be mentioned below the pictures. References to the pictures and tables shall be given in
brackets (picture 1), (table 2).  Formulas shall be shown via Equation Editor. Reference list
should be given with one line space after the main body. Reference to external literature
shall be mentioned in square bracket and with numbers [1]. The reference list shall be drawn
up in alphabetical order, with 12 font size and in the sequentially numbered form.
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Formating sample

Articles must be submitted to the editorial office (“Azersu” OJSC, 73, Moscow-
Avenue, AZ 1012, Baku, Azerbaijan) in 2 copies .

E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Contacts: (+99412) 430-08-25/35; (ext.: 27-37).

Water supply and sanitation .......

Mammadov E A1., Aliyev, S. E.2
1Azersu ASC, Baku, mammadov@.......  

2ANAS Geology Institute Baku, aliyev@..... 

Abstract. The paper....

Key words: water sources, drinking water, water quality, sewage network

İntroduction
In modern times, in Azerbaijan .........

Materials and method used in the study
In the article ..........

İnterpretation of studies 
Water supply systems ..........

Conclusion  
So, as a result of the analysis ........

Reference List

References should be made in the following manner:

1. Rustamov S.H. Rivers of the USSR Azerbaijan and their hydrological features. Baku, Elm,
1960, p.196.

2. Геология Азербайджана. Том VIII. Hydrology and engineering hydrology. Baku, “Nafta-
Press”, 2008, p. 380.

3. Dakova S. Low flow and drought spatial analysis. BALWOIS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.
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