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Respublikanın hər yerində əhalinin sosial
məsələlərinin həlli istiqamətində mühüm
layihələr icra olunur. Görülən işlər arasında
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması əsas yer tutur. Bu baxım-
dan Qusar şəhərinin içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması layihəsi də mühüm əhəmiyyətə ma-
likdir. Qusar ra yonunda içməli su təchizatı

və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması işləri ilə yanaşı, dövlət büdcəsi vəsaiti
hesabına Qusar-Quba kanalizasiya kollek-
torunun tikintisi də tamamlanıb. “Şahdağ”
Qış-Yay Turizm Komplek sinin və Qusar
şəhərinin tullantı sularının Quba-Xaçmaz
kollektoruna ötürülməsi məqsədilə 27,2
kilometr uzunluğunda kanalizasiya kollek-
toru qısa müddətdə tikilərək istismara ve -
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Prezident İlham Əliyev Qusar şəhərində 
içməli su və kanalizasiya layihəsinin 

başa çatması ilə bağlı keçirilən
mərasimdə iştirak edib

n Qusar şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
layihəsi başa çatıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın
8-də bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak edib.
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rilib. Kollektorun 7,6 kilometrlik hissəsi
1000, 19,6 kilometrlik hissəsi isə 800 mil-
limetrlik borulardan inşa olunub. Bu layi-
hələrin icrası Qusar sakinlərinin içməli su
təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən is-
tifadəsini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, ətraf
mühitin ekoloji tarazlığının qorunmasına
imkan verib.

“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov dövlətimizin başçısına layihə
barədə məlumat verdi. Qeyd olundu ki, lay-
ihə çərçivəsində Qusar Sukanal İdarəsi üçün
472 kvadratmetr sahəsi olan yeni inzibati
bina tikilib. Binada xidməti otaqlar, iclas
zalı, zəng mərkəzi, anbar, informasiya
texnologiyaları otağı, digər xidməti və
yardımçı otaqlar yaradılıb.

Bildirildi ki, bu layihə Azərbaycan
Hökuməti ilə Yaponiya Beynəlxalq Əmək-
daşlıq Agentliyinin birgə maliyyə ləşdirdiyi
“Kiçik şəhərlərdə su təc hizatı və kanaliza-
siya layihəsi” çərçi vəsində həyata keçirilib.
Layihə 2030-cu ilə perspektiv inkişaf nəzərə
alınmaqla Qusar şəhərində 19 min 600
nəfərin içməli su təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırıl-
masına hesablanıb. 

Eyni zamanda, layihə çərçivəsində Qusar
rayonunun 7 və Quba rayonunun 3 kəndinə
içməli suyun verilməsi nəzərdə tutulub.
Ümumilikdə, layihədən bu kəndlərin 12 min
sakini faydalanacaq.

Qusar şəhərinin içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması layihəsinin icrasına 2012-ci ildə
başlanılıb. Layihənin birinci mərhə ləsində
Qusar şəhərini və 10 kəndi keyfiyyətli
içməli su ilə təmin etmək üçün Qusarçayın
məcrasında məhsuldarlığı saniyədə 102 litr
və ya sutkada 8800 kubmetr olan drenaj tipli
suqəbuledici qurğu tikilib, su mənbəyindən
şəhərə qədər 17,4 kilometr uzunluğunda
magistral kəmər çəkilib. Şəhərin dayanıqlı

su təchizatını təmin etmək məqsədilə ümumi
tutumu 3 min kubmetr olan 3 su anbarı tik-
ilib və bu anbarlar arasında 2,8 kilometr
uzunluğunda su xətləri çəkilib, yeni xlorator
binası inşa olunub. Layihənin ikinci
mərhələsində isə Qusar şəhərində içməli su
və kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən qurul-
ması işləri həyata keçirilib. Bu işlər
çərçivəsində 106 kilometr içməli su şəbəkəsi
yaradılıb, abonentlərə ev birləşmələri ver-
ilib, yanğın hidrantları quraşdırılıb. İçməli
su şəbəkəsi ilə paralel olaraq, şəhərin kana -
lizasiya sistemləri də müasir standartlar
səviyyəsində yenidən qurulub, 105 kilometr
uzunluğunda şəhərda xili şəbəkə qurulub.
Şəhərdə yaranacaq tullantı suları Xaçmaz
rayonu ərazisində inşa ediləcək və məhsul-
darlığı sutkada 70 min kubmetr layi-
hələndirilən tullantı sutəmizləyici qurğuda
təmizlənib zərərsizləşdiriləcək. Bu qurğuda,
həmçinin Quba və Xaçmaz şəhərlərinin də
tullantı suları emal olunacaq.

Dövlətimizin başçısına məlumat ve rildi
ki, Azərbaycan Hökuməti və Ya po niya
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agent  liyinin birgə
maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə su
təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçi -
vəsində ölkəmizin 5 şə hərində – Qusar, Xaç-
maz, Xızı, Qobustan və Naftalanda içməli su
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Artıq
Naftalan şəhərində su və kanalizasiya
şəbəkə lərinin tikintisi tam başa çatıb,
hazırda tullantı sutəmizləyici qurğunun in-
şasına hazırlıq işləri görülür. Qobustan, Xaç-
maz və Xızı şəhərlərində isə içməli su və
kanalizasiya sistemlərinin inşası təsdiqlən-
miş qrafikə uyğun davam etdirilir.

Sonra Prezident İlham Əliyev layihənin
işə salınmasını bildirən düyməni basdı.

Dövlətimizin başçısı rayon ictimaiy -
yətinin nümayəndələri ilə görüşdü.

Azərbaycan Prezidenti görüşdə çıxış etdi.

RƏSMİ
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- Bu gün Qusar rayonunda çox əla mətdar
bir gündür. Qusar şəhərinin su problemi artıq
öz həllini tapıb. Bu gün biz bu layihənin
başa çatmasını qeyd edirik. Bu münasibətlə
sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu, doğrudan da
çox əlamətdar hadisədir. Çünki əvvəlki il-
lərdə Qusarda su problemi çox kəskin prob-
lem kimi qalmışdı. Bizim demək olar ki,
bütün rayonlarımızda oxşar problemlər var
idi və onlar tədricən öz həllini tapır. 

Bu gün biz artıq bu layihəni başa çat-
dırdıq. Artıq Qusar şəhərinə keyfiyyətli,
təmiz, Dünya Səhiyyə Təşkilatının standart-
larına tam uyğun su verilir. Bununla bərabər,
Qusar rayonunun yeddi və Quba rayonunun
üç kəndinə də bu mənbədən su veriləcək. Bu
problem də Qusarda artıq tarixdə qaldı.
Digər problemlər və qarşıda duran bütün
vəzifələr icra edilir.

Qusar rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı
sürətlə gedir. Mən bu məsələləri daim diqqət

mərkəzində saxlayıram. Bugünkü səfər
mənim Qusara sayca 12-ci səfərimdir.
Demək olar ki, son 13 il ərzində hər il
Qusara gəlirəm, vəziyyətlə tanış oluram və
buradakı problemlərin həlli üçün göstərişlər
verilir.

Bu gün Qusar-İmamqulukənd-Qu xuroba
yolunun açılışını qeyd etdik. Bu, Qusar ra -
yonunda icra edilən sayca dördüncü böyük
kənd yolu layihəsidir. Bu layihələr artıq
kəndlərin əksəriyyətini əhatə edir. Mənə ve -
rilən məlumata görə, Qusarda uzunluğu 98
kilometr olan kənd yolu layihələri icra
edilib. Bu da, əlbəttə, həm insanların ra-
hatlığına, həm də rayonun inkişafına xidmət
göstərir. Çünki yol olmasa, inkişafdan söh-
bət gedə bilməz.

Gələcəkdə yəqin ki, kənd yolları ilə bağlı
yeni layihələr icra ediləcək. Bu nunla
bərabər, qazlaşdırma prosesi gedir. Ev təsər-
rüfatlarının 68 faizi qazlaşdırılıb. Elektrik

Prezident İlham Əliyevin çıxışı
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enerjisi məsələləri həll olunur. Burada iki
elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir: “Şah-
dağ” stansiyası Qusar və Quba rayonlarının
sərhədində yerləşir. “Xaçmaz” elektrik stan-
siyası bütün bu zonanın enerji təminatını
təşkil edir.

İndi də içməli su layihəsi həllini tapıb.
Beləliklə, əsas infrastruktur layihələrinə
gəldikdə onların demək olar ki, hamısı öz
həllini tapıb: elektrik enerjisi, qazlaşdırma,
içməli su, kənd yolları, sosial layihələr icra
edilib. Bu gün Hil kəndində böyük məktəbin
açılışını qeyd etmişik. Bu, yüksək standart-
lara cavab verən bir məktəbdir. Əvvəlki
səfərlərimin birində biz mərkəzi rayon
xəstəxanasının açılışını qeyd etmişdik.
Çünki burada ümumiyyətlə, rayon xəstə -
xanası mövcud deyildi və o, tam yeni bir
layihə idi.

Gələcək planlarımız da, əlbəttə, ona
yönəlib ki, Qusar rayonunun və ümu-
miyyətlə, şimal zonasının inkişafı təmin
edilsin, dayanıqlı olsun. Burada kənd təsər-
rüfatı layihələri icra edilir və gələcəkdə daha

çox layihələr icra olunmalıdır. Müvafiq
göstərişlər verilib. Həm daxili tələbatı
ödəmək, həm də xaricə məhsullarımızı sat-
maq üçün bu layihələr çox böyük əhəmiyyət
daşıyır.

Əlbəttə ki, Qusar rayonunun böyük tu -
rizm potensialı var. Bu barədə mən hələ ilk
səfərlərimdə öz fikirlərimi bildirmişdim.
Qeyd etmişdim ki, biz Qusarı beynəlxalq
turizm mərkəzinə çevirməliyik - nəinki ölkə
miqyasında, beynəlxalq miqyasda. Biz artıq
buna nail oluruq. “Şahdağ” Turizm Mərkəzi
bu gün dünya miqyasında öz gözəlliyi, ra-
hatlığı, yaradılmış şəraiti ilə fərqlənir.

Yadımdadır, ilk dəfə o yerlərdə olanda,
orada heç nə yox idi - heç bir infrastruktur,
yol, işıq, qaz, su, çılpaq dağlar idi. İndi isə
dünya səviyyəli beynəlxalq kurort yaradılıb,
5 otel fəaliyyət göstərir, minlərlə rayon
sakini işlə təmin edilib və hər il buraya 10
minlərlə turist gəlir, həm ölkə daxilindən,
həm də xaricdən. İnsanlara şərait yaratmışıq.
Azərbaycanda, ümumiyyətlə, heç vaxt dağ
xizəyi kurortu olmamışdır. Biz bunu yarat-



mışıq və bu gün vəzifə ondan ibarətdir ki, bu
kurort zonası yay mövsümündə də tam gücü
ilə işləsin. Mənə verilən məlumata görə, bu
ilin yayında Qusara gələn turistlərin sayı
artıb və əslində bu mərkəz il boyu fəaliyyət
göstərməlidir. Çünki Azərbaycana gələnlərin
sayı getdikcə artır. Ölkə vətəndaşları daha
çox Azərbaycanda dincəlməyə üstünlük
verirlər. Çünki indi bizim gözəl imkan-
larımız – gözəl otellər, istirahət zonaları, yol-
lar var. Biz bu gün Qusar - İmam qulukənd -
Quxuroba yolunun açılışını etdik. Bu,
sadəcə olaraq, kəndləri birləşdirən layihə
deyil. Bu, ümumiyyətlə magistral yola çıxış
deməkdir. Bakıya gedən yolun məsafəsi
qısalır, Xaçmazla çox gözəl əlaqə yaradılır.
Biz bu məsələlərə belə yanaşırıq. İlk
növbədə, inkişaf üçün lazım olan infrastruk-
tur layihələrini icra edirik. Şimal zonasında
bu layihələrə milyardlarla manat vəsait
ayrılıb. Bu layihələrin böyük əksəriyyəti
sosial xarakter daşıyır. İçməli su layihəsi sırf
sosial məna daşıyan bir layihədir. Bizdə su
tarifləri çox aşağı səviyyədədir və oradan
gələn gəlirlə qoyulmuş vəsaiti qaytarmaq
mümkün deyil. Bəlkə də 50 il lazım ola-
caqdır.

Qazlaşdırma da həmçinin. Bizdə qazın
daxildəki qiyməti dünya qiyməti ilə müqa -
yisədə təqribən 8-10 dəfə aşağıdır. Qonşu
ölkələrlə, Cənubi Qafqazda yerləşən digər
ölkələrlə müqayisədə 5 dəfə aşağıdır. Yəni,
qazlaşdırma layihələri də sosial xarakter
daşıyır.

Kənd yollarının tikintisinə yatırılan və-
sait də qayıdan vəsait deyil. O, müəssisəyə
yatırılan vəsait deyil. Bunu nəyə görə edirik?
İnsanlar üçün, inkişaf üçün. Əsas vəzifələr
bunlardır - regional inkişaf, insanların ya -
şayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması. Son il-
lərdə Qusar rayonunda görülən işlər onu bir
daha göstərir ki, biz düzgün yoldayıq. Çünki

siz Qusar rayonunun sakinləri bunu hamıdan
yaxşı bilirsiniz, əvvəlki vəziyyəti də xatır-
layırsınız, bugünkü vəziyyət də göz oxşayır.
Qusar inkişaf edən, gözəl, abad rayona
çevrilib. Yeni iş yerləri açılır, yeni imkanlar
yaranır. Həm sosial layihələrə, həm də infra-
struktur layihələrinə dövlət xətti ilə in-
vestisiya qoyuluşu davam etdiriləcək. Biz
indi özəl sektordan daha böyük fəallıq göz -
ləyirik. Çünki özəl sektorda çalışan həm
yerli, həm də başqa ölkə lərdən gələn iş
adamları gərək daha da fəal işləsinlər. Onlar
yaradılan bu şəraitdən maksimum dərəcədə
səmərəli istifadə etməlidirlər. Çünki bizdəki
şərait deyə bilərəm ki, az ölkələrdə müşa -
hidə olunur. Bizdə olan sabitlik inkişaf üçün,
biznes üçün əsas şərtdir. İnfrastruktur layi-
hələri, biznesə dövlət dəstəyi. Bu gün mən
Yalamada birinci aqroparkın açı lışını et-
mişəm. Oranın sahəsi 500 hektardan çoxdur.
Orada artıq min baş iri buynuzlu mal-qara
saxlanılır. Onların sayı üç minə çatacaq.
Müasir suvarma texnologiyaları yaradılıb.
Orada birinci mərhələdə 150, ikinci mər -
hələdə 300 nəfər işləyəcək. Dövlət də, özəl
sektor da kredit ayırıb.

Qusar rayonunda da ona oxşar aqrokom-
pleks yaradılmalıdır. Çünki burada iqlim
şəraiti eynidir. Biz özümüzü ərzaq məh-
sulları ilə təmin edəcəyik, ixrac da edəcəyik.
İndi qarşımızda bu iki əsas vəzifə dayanır.
Yerli icra orqanları da çalışmalıdırlar ki, in-
vestorları cəlb etsinlər. Çünki həm Azərbay-
canda kifayət qədər böyük firmalar var ki,
vəsait qoymağa hazırdırlar, həm də xaricdən
gətirməliyik. Biz bu istiqamətdə daha da fəal
olmalıyıq. Ona görə ki, gələcək bu inkişaf-
dan asılıdır.  Sahibkarlıq, kənd təsərrüfatı,
sənaye potensialı, turizm imkanları həm va-
lyuta gətirən, həm də məşğulluq üçün çox
önəmli sahələrdir.

Bugünkü tədbir isə xüsusi önəm daşıyır.
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Çünki Qusar şəhərinə təmiz, Dünya Səhiyyə
Təşkilatının standartlarına uyğun içməli su
verilir. Mən gəlmişəm ki, bu hadisəni bir-
likdə qeyd edək. Bu gözəl hadisə münasi-
bətilə sizi bir daha təbrik edirəm.

Qusar sakini Zöhrab Mirzəməmmə-
dov: Çox hörmətli Prezidentimiz, Sizi doğ -
ma Azərbaycanımızın ən gözəl guşələrindən
birində - Qusar rayonunda bütün qusarlılar
adından səmimi qəlbdən salamlayır, Sizə
“Xoş gəlmisiniz” deyi rəm.

Çox hörmətli Prezidentimiz, böyük min-
nətdarlıq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki,
Siz bu gün qusarlılar üçün, şəhərimiz üçün
son dərəcə vacib olan xeyirxahlıq mis-
siyasını həyata keçirdiniz. Siz bu gün Qusar
şəhər sakinləri üçün inşa edilmiş daimi su
qovşağının açılışını etdiniz. Həm də Siz bu
gün Qusar şəhər sakinlərinə daimi sudan is-
tifadə etmək xoşbəxtliyini bəxş etdiniz. Siz,
həmçinin bu gün Qusar şəhər sakinlərinə
bayram şənliyi bəxş etdiniz. Odur ki, onların
hamısı Sizə hədsiz dərəcədə minnətdardırlar,
çox hörmətli Prezidentimiz.

Su hər bir insanın həyatında ən mühüm
amillərdən biridir. Su həyat, sağlamlıq, tə -
miz lik, rahatlıq deməkdir. Cənab Prezident,
Siz bu gün bütün bu nemətləri qusarlılara
əvəzsiz olaraq bəxş etdiniz. Bütün bunlar
Sizin xalqımıza olan böyük sevginizin,
sayğınızın, diqqət və qayğınızın bariz ifadə-
sidir. Bütün Qusar rayon ictimaiyyəti adın-
dan mən Sizə, çox hörmətli Mehriban xanım
Əliyevaya öz dərin minnətdarlığımızı və
təşəkkürümüzü bildirirəm. Cənab Prezident,
mən Sizə həyatın ən gözəl neməti olan
möhkəm cansağlığı arzu edirəm. Bir daha
“Çox sağ olun” deyirəm.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, mən
də sizə cansağlığı arzu edirəm. Sizi təbrik
edirəm, çox sağ olun.

Qusar sakini Stella Əmirbəyova:

Cənab Prezident, mənim də Sizə sözüm var.
Siz bizim üçün nələr etməmisiniz!? İşığımız,
qazımız, rahat yollarımız, müa sir mək-
təblərimiz var. Bu gün də bizə su verdiniz,
su ilə bərabər həyat verdiniz. Bütün bunlara
görə Sizə camaatımızın adından dərin
minnətdarlı ğımızı, təşək kürümüzü bildiri -
rəm. Sizə cansağlığı, uzun ömür arzu
edirəm, çox sağ olun, cənab Prezident.

Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür
edirəm, sağ olun. Doğrudan da çox gözəl,
əlamətdar bir gündür və bu günü bərabər
qeyd edirik. Bir neçə ildir ki, “Azərsu”
çalışıb, bu işləri görüb. Şadam ki, nəhayət,
artıq evlər şəbəkəyə qoşulur. Bu proses
yəqin ki, bir ay davam edəcək. Bir aydan
sonra bütün evlərə su veriləcək. Amma
mənə deyirlər ki, artıq bəzi evlərə su verilir.
Necə sudur?

Sakin: Yaxşıdır, təmizdir, çox sağ olun,
minnətdarlığımızı bildiririk.

Sakin: Cənab Prezident, biz xoşbəxtik.
Çünki xalqımızın çox parlaq və işıqlı gələ -
cəyi var. Biz Sizinlə fəxr edirik.

Prezident İlham Əliyev: Qusar ra -
yonunun inkişafı göz qabağındadır. Biz
ardıcıl siyasət apararaq bütün məsələləri həll
etmişik. Bir daha demək istəyirəm, bundan
sonra əsas vəzifə investisiya qoyuluşu, kənd
təsərrüfatının, turizmin inkişafı, sənaye zon-
alarının yaradılmasıdır ki, insanlar işlə təmin
olunsunlar, yaxşı maaş alsınlar.

Sakin: Çox hörmətli Prezidentimiz, xal -
qımızın ən böyük xoşbəxtliyi ondadır ki,
dahi Heydər Əliyevdən sonra respublika -
mızın idarəetmə sükanı məhz Sizin etibarlı
əllərinizdədir. Odur ki, doğma Azərbayca -
nımız gündən-günə inkişaf edəcək.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.    
n
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“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov dövlət başçısına məlumat verdi
ki, “Beyləqan şəhərinin içməli su və kana -
lizasiya sistemlərinin yenidən qurulması”
layihəsi artıq yekunlaşıb. Azərbaycan Hö -
kuməti və Asiya İnkişaf Bankının birgə ma -
liyyələşdirdiyi “Su təchizatı və kanalizasiya
investisiya proqramı” çərçivəsində həyata
keçirilən layihə 2035-ci ilədək perspektiv
inkişaf nəzərə alınmaqla Beyləqan şəhərində
24,3 min nəfərin içməli su təchizatı və

kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Layihə çər -
çivəsində Beyləqan şəhəri ilə yanaşı, rayo -
nun 7 min nəfər əhalinin yaşadığı Aşıqlı,
Şəfəq və Əlinəzərli kəndlərinə də içməli
suyun verilməsi nəzərdə tutulub. Ümumi-
likdə layihədən 31 min 300 sakin fay-
dalanacaq.

Bildirildi ki, layihənin icrasına 2012-ci
ildə başlanılıb və mərhələlərlə həyata keçir-
ilib. İlkin mərhələdə Beyləqan şəhərini və

Beyləqan şəhərinin içməli su və 
kanalizasiya şəbəkələrinin 

yenidən qurulması işləri başa çatdırılıb

n Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də “Beyləqan
şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layi-
həsi çərçivəsində görülən işlərlə tanış olub.
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ətraf kəndləri içməli su ilə təmin etmək üçün
rayonun Əlinəzərli kəndi yaxınlığında
ümumi məhsuldarlığı saniyədə 95 litr olan 5
subartezian qu yusu qazılıb. Quyu ərazisində
iki su anbarı, xlorator binası və nasos stan-
siyası tikilib.  Su  mənbəyindən  Beyləqan
şə hərinə 8,6 kilometr uzunluğunda magistral
kəmər çəkilib, şəhərdə mövcud olmuş və
ümumi tutumu 4000 kubmetr olan iki su an-
barı da təmir edilib.

Qeyd edildi ki, layihənin ikinci
mərhələsində Beyləqan şəhərində içməli su
və kanalizasiya şəbəkələri yenidən qurulub.
Bu məqsədlə 91,5 kilometr uzunluğunda
içməli su şəbəkəsi ya radılıb, 5846 ünvana
birləşmə verilib və abunəçilər sayğacla
təmin olunub. Şəhərdə 413 yanğın hidrantı
quraşdırılıb. Yeni yaradılmış su təchizatı sis-
temləri vasitəsilə şəhərə 24 saat fasiləsiz
içməli suyun verilməsi təmin edilib. Layihə
çərçivəsində Beyləqan şəhərində 75 kilo-
metr uzunluğunda kanalizasiya şə bəkəsi, 1,7
kilometr uzunluğunda kollektor inşa edilib.
Şəhərin kanalizasiya şəbəkəsinə 5120 ünva -
nın qoşulması təmin olunub. Bununla da
Beyləqan şəhərinin içməli su və kanalizasiya
şəbəkələrinin tikintisi başa çatdırılıb.

Bildirildi ki, layihəyə uyğun olaraq
Beyləqan Sukanal İdarəsi üçün müasir stan-
dartlara cavab verən yeni inzibati bina da
tikilib. 700 kvadratmetr ərazisi olan binada
Heydər Əliyev guşəsi qurulub, Ulu Öndərin
büstü qoyulub. Binada müasir standartlara
cavab verən laboratoriya, konfrans zalı, işçi
otaqları və kafe yaradılıb. Bundan başqa, bu-
rada mühasibatlıq, dispetçer, müştəri xid-
mətləri fəaliyyət göstərəcək. Layihənin
növbəti mərhələsində şəhərdə yaranacaq tul-

lantı suların təmizlənib zərərsizləşdirilməsi
məqsədilə məhsuldarlığı sutkada 10 min
kubmetr olan təmizləyici qurğunun inşası
nəzərdə tutulur.

Qeyd olundu ki, yeni layihənin ic rasına
qədər Beyləqanda mövcud infrastruktur is-
tehlakçıların tələbatını ödə  məyə imkan ver-
mirdi. Çünki şəhərin içməli su və kanali -
zasiya sistemləri 1960-1970-ci illərdə yara -
dılıb. Əlli kilometr uzunluğunda içməli su
şəbəkəsi şəhərin bir hissəsini əhatə edib və
istismar müddəti başa çatıb. Yeni layihənin
icrasına qədər Beyləqan şəhərində yaşayan
15 min sakinin 8 minə qədəri və ya təqribən
53 faizi mərkəzləşdirilmiş qaydada qrafikli
rejimlə su ilə təmin olunub.

Bildirildi ki, Azərbaycan Hökuməti və
Asiya İnkişaf Bankının birgə maliy yələş -
dirdiyi  “Su təchizatı və ka nalizasiya inves -
tisiya proqramı” Göyçay, Ağdaş, Beyləqan
və Ağcabədi şəhərlərində içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
masını nəzərdə tutur. Bu layihə çərçivəsində
2015-ci ildə Göyçay şəhərində su və kanal-
izasiya şəbəkələrinin tikintisi başa çatdırılıb,
tullantı sutəmizləyici qurğunun inşası davam
etdirilir. Ağdaş şə hərində içməli su və kanal-
izasiya şə - bəkələrinin inşası başa çatmaq
üzrədir. Ağcabədi şəhərinin içməli su təc -
hizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması üzrə isə tender keçirilib, podrat
müqaviləsi imzalanıb və tikinti işlərinə
hazırlıq görülür.

Sonra Prezident İlham Əliyev Beyləqan
şəhərinə içməli suyun veril məsini bildirən
düyməni basdı.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
n
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“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov dövlətimizin başçısına və xanı -
mına layihə haqqında məlumat verdi.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı çərçivəsində icra edilən bu
layihə Azərbaycan Hökuməti və İslam İn -
kişaf Bankı tərəfindən birgə maliyyələş -
dirilən “Azərbaycanın 6 rayonunda Milli Su
Təchizatı və Kanalizasiya Proqramı” layi-
həsi çərçivəsində həyata keçirilib. Layihə
2035-ci ilədək perspektiv inkişaf nəzərə

alınmaqla Tərtər şəhərində 26 min nəfərin
içməli su təchizatı və kanalizasiya xid-
mətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına
hesablanıb. Gələcəkdə rayonun 21 min
sakinin yaşadığı 11 kəndinə də içməli suyun
verilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə, bu
layihədən 47 min sakin faydalanacaq.

Qeyd olundu ki, layihənin icrasına 2015-
ci ilin mayında başlanılıb. Şəhəri və ətraf
kəndləri içməli su ilə təmin etmək üçün
ümumi məhsuldarlığı saniyədə 200 litr olan

İlham Əliyev “Tərtər şəhərinin içməli su
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin

yenidən qurulması” layihəsinin 
başa çatması münasibətilə keçirilən 

tədbirdə iştirak edib

n “Tərtər şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması” layihəsinin başa çatması münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak
ediblər.



9 subartezian quyusu qazılıb, 3,6 kilometr
uzunluğunda quyulararası xətt inşa edilib.
Şəhərin dayanıqlı su təchizatını təmin etmək
üçün hər birinin həcmi 5 min kubmetr olan
2 su anbarı, nasos stansiyası və 2,4 kilometr
uzunluğunda magistral su kəməri inşa edilib.
Layihəyə əsasən, Tərtər şəhərində 91 kilo-
metr paylayıcı su şəbəkəsi yaradılıb, 4700
ünvana birləşmə verilib və bu ünvanlar
sayğacla təmin edilib. Yanğın təhlükəsizliyi
məqsədilə şəhərin müxtəlif yerlərində 360
yanğın hidrantı, suyun optimal idarə edil -
məsi üçün 185 siyirtmə quraşdırılıb. Yeni
yaradılmış su təchizatı sistemləri vasitəsilə
şəhərə 24 saat fasiləsiz içməli suyun veril -
məsi təmin edilib.

Diqqətə çatdırıldı ki, layihə çərçivəsində
Tərtər şəhərində ilk dəfə kanalizasiya sis-
temi də yaradılıb. Bu məqsədlə 75 kilometr
uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsi, 3,5 kilo-
metrlik kollektor inşa edilib. Şəbəkəyə 4700
ünvanın qoşulması təmin olunub. Beləliklə,
Tərtər şəhərinin içməli su və kanalizasiya
şəbəkələrinin tikintisi başa çatdırılıb. Layi-
hənin növbəti mərhələsində şəhərdə yarana -
caq tullantı suların zərərsizləş dirilməsi
məqsədilə məhsuldarlığı sutkada 7500 kub-
metr olan təmizləyici qurğunun inşası nə -
zərdə tutulur. Eyni zamanda, Tərtər Sukanal
İdarəsi üçün müasir standartlara cavab verən
yeni inzibati binanın tikintisi də layihə -

ləndirilib və bu mərhələdə icra olunacaq.
Tullantı sutəmizləyici qurğu və inzibati bina
da nəzərə alınmaqla layihə üzrə tikinti işləri
2018-ci ildə tam yekunlaşacaq.

Tərtər şəhərinin mərkəzləşdirilmiş içməli
su təchizatı sistemləri 1960-cı illərdə
yaradılıb. Həcmi 500 kubmetr olan iki su an-
barı və 47 kilometr uzunluğunda şəhərdaxili
şəbəkə istismara yararsız vəziyyətdə olub.
Tərtər şəhərində kanalizasiya sistemi isə
ümumiyyətlə mövcud olmayıb. Yeni layi-
hənin icrasına qədər “Azərsu” ASC 20 min
şəhər sakinindən 11 mininə və ya təqribən
55 faizinə xidmət göstərib və şəhərə su
qrafik üzrə verilib.

Azərbaycan Hökuməti və İslam İnkişaf
Bankı tərəfindən birgə maliyyələşdirilən
“Azərbaycanın 6 rayonunda Milli Su Təc -
hizatı və Kanalizasiya Proqramı” layihəsi
çərçivəsində Tərtər şəhəri ilə yanaşı, Gə -
dəbəy, Daşkəsən və Astara şəhərlərində də
su və kanalizasiya şəbəkəsinin yenidən qu-
rulmasına başlanılıb. 

2017-ci ildə Gədəbəy və Daşkəsən şəhər-
lərində su və kanalizasiya şəbəkələrinin tik-
intisi yekunlaşacaq, Qazax şəhərində isə
layihənin icrasına başlanacaq.

Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı
Tərtər rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşdülər.

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi.
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- Mən sizi salamlayıram, yenidən Tər -
tərdə olmağımdan çox məmnunam. Bu gün
Tərtər rayonunun həyatında çox əlamətdar
bir gündür. Tərtər şəhərinin su və kanaliza-
siya problemi artıq həll olunur. Çox gözəl,
böyük layihədir. Bilirəm ki, əvvəlki illərdə
su problemi insanları narahat edirdi. Artıq bu
məsələ öz həllini tapıb. Tərtər şəhərinin
sakinlərinə təmiz içməli su veriləcək və eyni

zamanda, kanalizasiya xətləri də tam is-
tismara hazırdır. Gələcək mərhələdə ətraf
kəndlərə də içməli su veriləcək.

Bu, böyük infrastruktur və sosial layi-
hədir. Bu layihənin icrası üçün biz xarici
kreditlərdən istifadə etdik, eyni zamanda,
Azərbaycan dövləti də büdcə vəsaiti ayırdı.
Çünki su layihələrinin icrası böyük vəsait
tələb edir. Ancaq bu vəsaitin büdcəyə qayıt-

Prezident İlham Əliyevin çıxışı
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ması məsələsi uzun illər çəkir. Yəni, bu la -
yihənin icrası sırf sosial məna daşıyır ki,
Tərtərə keyfiyyətli su verilsin, insanlar təmiz
içməli su ilə təmin olunsunlar. Su insanın
sağlamlığı üçün başlıca amildir.

Tərtər rayonunun uğurlu inkişafı məni
çox sevindirir. Şəhərin abadlaşması, şəhərdə
və rayonda infrastruktur layihələrinin icrası
göstərir ki, Azərbaycanın bütün bölgələri
uğurla inkişaf edir və bizim vaxtilə qəbul et-
diyimiz regionların sosial-iqtisadi inkişafı
proqramı həyatda öz əksini tapır. Biz son
illər ərzində bunu Tərtər rayonunun tim-
salında görürük. Tərtər şəhəri abadlaşıb,
gözəlləşib. Mən 10 il bundan əvvəl Prezi-
dent kimi birinci dəfə Tərtər rayonunda ol-
muşam, bu yerdə vətəndaşlarla görüşmü -
şəm. O vaxt Tərtərin siması tam başqa idi.
Bu gün Tərtər müasir, abad şəhərdir, rayon
inkişaf edir, vətəndaşlar daha da yaxşı
yaşayırlar. Magistral yolların, kənd yol-
larının çəkilişi, qazlaşdırma ilə bağlı böyük
infrastruktur layihələri icra edilir. Tərtər ray-
onunda qazlaşdırma 90 faizdən çoxdur, 100
faizə çatmalıdır. Elektrik enerjisi ilə bağlı
heç bir problem yoxdur. Bu gün içməli su
məsələsi də öz həllini tapır. Yəni, əsas infra-
struktur məsələləri bunlardır. Bu, birinci
mərhələdə görüləsi işlər idi.

Bununla bərabər rayonun sosial-iqtisadi
inkişafına da böyük diqqət göstərilmişdir.
Burada çoxlu məktəblər, uşaq bağçaları,
sosial obyektlər tikilmişdir. Yəni, rayonun
iqtisadiyyatına və sosial inkişafına dövlət
tərəfindən çox böyük vəsait ayrılmışdır.

Növbəti mərhələdə iş yerlərinin yaradıl-
ması istiqamətində əlavə tədbirlər görüləcək.
Xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı
bizim böyük planlarımız var. Bizim kənd
təsərrüfatı ilə bağlı son təşəbbüslərimiz üzrə
Tərtərdə görülən işlər buradakı təqdimatda
əksini tapıb.

Baramaçılıq, pambıqçılıq inkişaf edir.
Gələn il 3 min hektarda pambıq əkiləcək,

minlərlə insan bu işlərə cəlb olunacaq. Bara-
maçılığın da həm dövlətə, həm də insanlara
çox böyük xeyri var. Yəni, qısa müddətdə –
30-40 gün ərzində insanlar yaxşı pul qa -
zanırlar. Xüsusilə nəzərə alınmalıdır ki,
dövlət bu sahəyə öz dəstəyini əsirgəmir. İndi
xaricdən tinglər gətirilir, təsərrüfatlara ve -
rilir.

Kənd təsərrüfatının daha sürətlə inkişaf
etdirilməsi üçün digər tədbirlər də görülür.
Siz yaxşı bilirsiniz ki, subsidiyalar, yana -
cağa, gübrəyə dotasiyalar, güzəştli şərtlərlə
texnika verilir. Bütün bunları dövlət öz
üzərinə götürüb ki, insanlara daha da yaxşı
şərait yaratsın. Fermerlər torpaq vergisi is-
tisna olmaqla, bütün vergilərdən azaddırlar.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan bu istiqamətdə
də dünya miqyasında nümunəvi ölkədir.
Çünki mən öz fermerlərinə bu qədər diqqət
göstərən ikinci ölkə tanımıram və bunun
nəticəsində, - baxmayaraq ki, indi dünyada
və bizim bölgəmizdə böhran yaşanır, - Azər-
baycanda kənd təsərrüfatı inkişaf edir. Bu il
də artım var, gələn ildə də artım olacaq. Bir
sözlə, qarşıdakı mərhələdə sahibkarlığın
inkişafı, investisiyaların cəlb edilməsi ilə
bağlı növbəti addımlar atılacaq.

Tərtər rayonunda işlər düzgün qurulub.
Mən rayonda dəfələrlə olmuşam. Xüsusilə
son vaxtlar burada gedən quruculuq-abadlıq
işləri məni çox sevindirir. Əminəm ki, sizi
də sevindirir. Keçən dəfə biz may ayında
görüşmüşdük. O vaxt mən dağılmış evlərə
baş çəkdim və bir daha əmin oldum ki,
Tərtər sakinləri qəhrəmandırlar. Onlar bu-
rada - döyüş bölgəsində, düşmənlə üz-üzə
möhkəm dayanıblar və atılan, evlərinə dəyən
mərmilər onların iradəsinə zərrə qədər təsir
etməmişdir.

Aprel döyüşləri ümumiyyətlə bizim şanlı
tariximizdir. Azərbaycan Ordusu da, Azər-
baycan vətəndaşı da qəhrəmanlıq göstər-
mişdir. Ordumuz düşmənin hücumuna cavab
olaraq hərbi qələbə qazanmışdır. Ordumuz



əlverişsiz mövqelərdən əks-hücum əməliy -
yatı keçirərək həm bu istiqamətdə, həm
keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
ərazisində - indiki Ağdərə rayonunda, eyni
zamanda, Cəbrayıl, Füzuli istiqamətlərində
böyük ərazini işğalçılardan azad etmişdir.
Ermənilərin uzun illər öz ordusu haqqında
yaydıqları mif darmadağın edildi. Azərbay-
can əsgəri, zabiti göstərdi ki, kim nəyə
qadirdir. Ermənilər əlverişli mövqelərini tərk
edərək, qorxudan qaçıb gizlənmişdilər. On-
ların kəndlərində yaşayan insanların sayı
getdikcə azalır. Ancaq Tərtərdə, Ağdamda
bir nəfər belə yerindən tərpənmədi. Bu,
böyük qəhrəmanlıqdır. Bu, bir daha xal qı -
mızın ucalığını göstərir. Xüsusilə Tərtər
sakinlərinin belə davranışı, hərəkəti, hər bir
vətəndaş üçün nümunə olmalıdır. İndi siz
burada, düşmənlə üz-üzə, ön cəbhədə nəinki
yaşayırsınız, yaradırsınız, qurursunuz və
əminsiniz ki, Azərbaycan dövləti və Azər-
baycan Ordusu sizin təhlükəsizliyinizi təmin
edir.

Bir daha demək istəyirəm ki, aprel
döyüşləri tarixi hadisədir. Azərbaycan bu
döyüşlərdə nəinki öz gücünü göstərdi,
düşmənə və dünyaya bir daha sübut etdi ki,
biz indiki vəziyyətlə heç vaxt barışmaya-
cağıq. Dağlıq Qarabağ bizim tarixi tor-
pağımızdır. Şuşa da, Xankəndi də, hələ ki,
işğal altında qalan digər bütün torpaqlar da.
Bizim tarixi coğrafiyamız çox geniş olub.
Tarixçilər son vaxtlar bu barədə yaxşı elmi
əsərlər, kitablar yazırlar. Onu da qeyd et-
məliyəm ki, bu məsələlər mənim tövsiyəmlə
öz həllini tapır. Misal üçün, İrəvan xanlığı
haqqında çox böyük elmi əsər yaradılmışdır.
Bu əsər bir neçə dilə tərcümə edilmişdir ki,
həm Azərbaycan vətəndaşları bunu bir daha
bilsinlər və dünya da bilsin ki, İrəvan bizim
tarixi torpağımızdır. XIX əsrin əvvəllərində
İrəvanın əhalisinin 70 faizi azərbaycanlılar
idi. Göyçə, Zəngəzur bizim tarixi tor-
paqlarımızdır.

Bunu artıq XX əsrin tarixi də göstərir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin demək
olar ki, birinci qərarı, - əfsuslar olsun ki, belə
bir qərar verildi, - ondan ibarət idi ki, İrəvanı
Ermənistana hədiyyə edək. Bu, çox böyük
səhv, böyük cinayət idi. Bilirsiniz, Xalq
Cümhuriyyətinin mövcudluğu bizim qürur
mənbəyimizdir. Müsəlman aləmində ilk dəfə
demokratik respublika yaranmışdır və yaxşı
da işlər görülmüşdür. Amma biz gərək tarixi
olduğu kimi bilək və insanlar da bilsinlər.
İrəvanı Ermənistana vermək tarixi cinayət
idi. Çünki öz doğma torpağını verdilər.

Bu gün bizim indiki Ermənistan Respub-
likasının torpağında gözümüz yoxdur. Biz nə
İrəvanı, nə Mehrini, nə Gorusu hərbi yolla
qaytarmaq fikrində deyilik. Amma mən
əminəm ki, vaxt gələcək və biz azərbaycan-
lılar bütün tarixi torpaqlarımıza qayıdacağıq.
Biz bunu ardıcıl siyasətlə, sülh yolu ilə
edəcəyik. Bütün obyektiv səbəblər onu
göstərir ki, o gün gələcək. Sadəcə olaraq
bizim hər birimiz o günü yaxınlaşdırmalıyıq.
Necə yaxınlaşdırmalıyıq? Daha da güclü ol-
malıyıq. Bu gün dünyada artıq beynəlxalq
hüquq anlayışı demək olar ki, iflasa uğrayıb.
İndi güc əsas amildir. Bu, belədir. Biz də real
dünyada yaşayırıq. Ona görə daha da güclü
olmalıyıq, daha güclü ordu qurmalıyıq. İqti-
sadiyyat daha da güclü olmalıdır, inkişaf
daha da sürətlə getməlidir. Baxın, hətta
böhranlı illərdə ölkə əhalisinin sayı getdikcə
artır və artacaq. İndi bir-iki ilə Azərbaycan
əhalisi on milyona çatacaq. Bu meyil davam
edir. İndi əhali nə qədər çox artırsa, sonrakı
illərdə də artım daha yüksək olacaq.

Ermənistanda isə əhali azalır. Bu, həm
təbii səbəblər, həm miqrasiya, həm də ümid-
sizlik, çarəsizlik, özbaşınalıq üzündən baş
verir. Ermənistanın indiki faşist rejimi fak-
tiki olaraq ölkədə dözülməz şərait yaradıb.
Ona görə də orada əhali daha da azalacaq,
çıxıb gedəcək, necə ki, indi çıxıb gedir. Biz
torpaqlarımıza qayıdacağıq. Qayıtmaq üçün
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düşünülmüş strategiya, konsepsiya ol-
malıdır. Bu, var. Strateji xəttimiz müəyyən
olunub və biz hər il taktiki addımları ata-
cağıq. Birincisi, bu, tarixi məsələdir. İkincisi
isə bu, ədalətli məsələdir. Biz ədalətin tərəf-
darıyıq və ərazi bütövlüyümüzü bərpa et-
məliyik. Heç vaxt imkan verə bilmərik ki,
torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradıl-
sın. Əksinə çalışmalıyıq və çalışacağıq ki,
ölkəmizin gücünü artıraq, möhkəmləndirək
və istəyimizə nail olaq.

Cəmiyyətdə bu məsələ ilə və bütün başqa
məsələlərlə bağlı birlik, həmrəylik var.
Bizim uğurlu inkişafımız reallıqdır. Hətta

böhranlı illərdə də bu inkişafa nail oluruq.
Bizim inkişafımız bölgələrin inkişafından
asılıdır. Biz bu inkişafı Tərtər rayonunun
timsalında görürük. Bu gözəl nəticələr mü-
nasibətilə sizi təbrik edirəm və sizə yeni
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.

Mərasimdə rayon sakinləri Gülarə Ək-
bərova və Rauf Həsənzadə çıxış ediblər. 

***
Azərbaycan Prezidenti Tərtər şəhərinə

suyun rəmzi olaraq verilməsini bildirən
düyməni basdı.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
n

İlham Əliyev “Tərtər şəhərinin içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması”...
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Görüşdə Azərbaycan Respublikası Baş
nazirinin müavini Abid Şərifov, “Azərsu”
ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov, KfW
bankının Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi
Asiya  ölkələri  üzrə   direktoru  Eva  Vitt,
Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Mixael
Kindsqrab, Şəki şəhər icra hakimiyyətinin
başçısı Elxan Usubov iştirak ediblər. Təd-
birdə Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə
Almaniyanın KfW Bankının  birgə maliyyə -
ləşdirdiyi “Açıq Kommunal İnfrastruktur
Proqramı II”  layihəsinin icrası ilə bağlı
müzakirələr aparılıb.

Baş nazirin müavini Abid Şərifov Azər-
baycanda həyata keçirilən içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması layihələri barədə qo naqlara məlumat
verib, bu sahədə beynəlxalq maliyyə qurum-
ları, o cümlədən Almaniyanın KfW Bankı ilə
uğurlu əməkdaşlıq edildiyini diqqətə çat-
dırıb. 

Almaniyanın KfW Bankının Şərqi
Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri
üzrə direktoru Eva Vitt bu əməkdaşlığı yük-
sək qiymətləndirərək təmsil etdiyi qurumun
Gəncə və Şəki şəhərlərinin su təchizatı və

kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
masına bundan sonra da dəstək verəcəyini
diqqətə çatdırıb.

Görüşdə Gəncə və Şəki şəhərlərinin
içməli su təchizatı və kanalizasiya sistem-
lərinin yenidən qurulması üzrə işlərin möv -
cud vəziyyəti və növbəti  mərhələdə həyata
keçiriləcək tədbirlər  geniş müzakirə edilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti ilə
Almaniyanın KfW Bankının birgə
maliyyələşdirdiyi “Açıq Kommunal İnfra-
struktur Proqramı II” layihəsi Gəncə və Şəki
şəhərlərinin su təchizatı və kanalizasiya sis-
temlərinin yenidən qurulmasını nəzərdə
tutur.

“Şəki şəhərinin su təchizatı və kanaliza-
siya sistemlərinin yenidən qurulması layi-
həsi” Şəki şəhərini, həmçinin Oxud və
Qaxmuq kəndlərini əhatə edir. Layihənin
birinci mərhələsi çərçivəsində 2274 m uzun-
luğunda Kiş Sugötürücü qurğusu inşa
edilmiş, su mənbəyindən  anbar komplek -
sinə qədər 2876 m uzunluğunda magistral su
xətti çəkilib, həcmi 2000 kubmetr olan su
anbarı, xlorator qurğusu inşa edilib.

Layihənin ikinci mərhələsində 6681 m

Şəki şəhərində Almaniyanın KfW
Bankının Azərbaycanda səfərdə olan 
nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

n Dekabrın 13-də Şəki şəhərində Almaniyanın KfW Bankının Azərbaycanda səfərdə
olan missiyası ilə  görüş keçirilib.



Şəki şəhərində Almaniyanın KfW Bankının 
Azərbaycanda səfərdə olan nümayəndə heyəti ilə görüş 
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uzunluğunda Qurcana magistral xətti, hər
birinin tutumu 3000 kubmetr olan 3 ədəd su
anbar inşa edilib, həcmi 1000 kubmetr olan
mövcud su anbarı bərpa olu nub.

Layihənin üçüncü mərhələsində Şəki
şəhərinin mərkəzi hissəsinin paylayıcı su və
kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən qurul-
ması nəzərdə tutulur. Şəki şəhərində içməli
su və kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən qu-
rulması işləri  çərçivəsində şəhərdə 2 ədəd
tutumu 1500m³ su anbarı, 126,7 km içməli
su şəbəkəsi, 115,3 km kanalizasiya xətti, 21
km kanalizasiya kollektoru inşa ediləcək,
8026 abonentə ev birləşməsi veriləcək, 437
yanğın hidrantı quraşdırılacaq. Bu mərhələ
çərçivəsində işlərin 2018-ci ilin noyabr
ayında başa çatdırılması nəzərdə tutulub.

Layihənin növbəti mərhələsində məhsul-
darlığı sutkada 8 min kubmetr olan tullantı
sutəmizləyici qurğu inşa ediləcəkdir.
Hazırda bununla bağlı layihələndirmə işləri
həyata keçirilir.

“Gəncə şəhərinin içməli su təchizatı və

kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması layihəsi” isə 2035-ci ilədək perspektiv
inkişaf nəzərə alınmaqla 450 min nəfərin su
təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən is-
tifadəsinin yaxşılaş dırılmasına hesablanıb.
Layihədə Göy göl rayonunun Murovdağ
qəsəbəsi, Hacıməlik və Mollacəlilli kənd lə -
rinə də içməli suyun verilməsi nəzərdə tutu-
lub.

Gəncə şəhərini içməli su ilə təmin etmək
üçün Göygöl və Şəmkirçay su mənbələri
seçilib. Göygöl su mənbəyində yeni drenaj
sistemi yaradılıb, 24,5 km Göygöl-Gəncə
magistral su xətti çəkilib. Eyni zamanda
Qızılqaya su mənbəyində bərpa-yenidən-
qurma işləri aparılıb, Şəmkirçay su mən-
bəyindən 27,5 km Şəmkirçay-Gəncə
ma  gistral su kəməri inşa edilib. Hazırda
Gəncədə şəhərdaxili içməli su və kanaliza-
siya şəbəkələrinin tikintisi işləri davam et-
dirilir. Layihənin növbəti mərhələsində
tullantı sutəmizləyici qurğu inşa ediləcəkdir.
n
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Tədbird çıxış edən Baş nazirin müavini
Abid Şərifov Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin diqqət və qayğısı nəticəsində
son illərdə respublikamızın əksər böl-
gələrində içməli su və kanalizasiya sistem-
lərinin yenidən qurulması layihələrinin
reallaşdırıldığını diqqətə çatdırıb.

Son illər əhalinin sayının artması və di-
namik inkişaf nəticəsində Abşeron yarı-
madasının mövcud su təchizatı və kana -
lizasiya sisteminin hazırkı tələbatı ödəmək
gücündə olmadığını bildirən Baş nazirin
müavini bunun bir sıra problemlər yarat-
dığını vurğulayıb. Qeyd edib ki, paytaxtın

bəzi qəsəbələrində kanalizasiya sisteminin
olmaması içməli su mənbələrinin çirklən-
məsinə gətirib çıxarır ki, bu da yoluxucu
xəstəliklərin yayılması riskini artırır. So-
nuncu güclü yağışlar paytaxtın Binəqədi
rayonunda, Bayıl, Kürdəxanı qəsəbələrində,
habelə Abşeron rayonunda bir sıra ciddi
problemlər yaradıb. Bu problemlərin
qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlərin
görülməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır.

“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov bildirib ki, Abşeron yarımada -
sının su təchizatı və kanalizasiya sistem-
lərinin müasir standartlara uyğun yenidən

“Abşeron yarımadasının içməli su, 
kanalizasiya və yağış suları sistemlərinin 

Master Plan”ının təqdimatı keçirilib

nAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetində “Abşeron yarımadasının içməli
su təchizatı,  kanalizasiya  və yağış suları sistemlərinin Master Plan” ının təqdi-
matı keçirilib.



“Abşeron yarımadasının içməli su, kanalizasiya və
yağış suları sistemlərinin  Master Plan”ının təqdimatı...
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qurulması üçün beynəlxalq təcrübəyə malik
şirkətlərin iştirakı ilə 2035-ci ilədək perspek-
tiv inkişaf nəzərə alınmaqla “Master Plan”
hazırlanıb. Sənədin hazırlanması zamanı
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin “Böyük Bakının Regional
İnkişaf Planı”, Dövlət Statistika Komitəsinin
və digər qurumların məlumatları nəzərə
alınıb. Ümumilikdə 18 bölmədən ibarət olan
“Master Plan” hazırlanarkən şəhərsalmanın
inkişafı, əhalinin artımı və sıxlığı, turizmin
perspektivləri, təmizlənmiş çirkab suların
təkrar istifadəsi, ekoloji tarazlıq və digər
amillər əsas götürülüb.

Sonra “2035-ci ilə qədər perspektiv
inkişaf nəzərə alınmaqla, Abşeron yarı-
madasının qəsəbə və kəndlərində su
təchizatı, kanalizasiya sistemləri və yağış su-
larının idarə olunması üçün “Master Plan”ın
təqdimatı olub.

Qeyd edilib ki, “Master Plan”a uyğun
olaraq, su təchizatı və kanalizasiya sistemi
müxtəlif tullantılardan təmizlənib. Bu is-
tiqamətdə görülən işlər nəticəsində in-
diyədək əsas daşıyıcı kollektorların 106
kilometrlik hissəsində təmizləmə işləri
aparılıb. Buradan təxminən 12 min kubmetr
həcmində bərk məişət tullantıları çıxarılıb.
Bu da kollektorların su daşıma qabiliyyə-
tinin tam bərpa olunmasını təmin edib.

Diqqətə çatdırılıb ki, Abşeron yarı-
madasının su təchizatı və kanalizasiya sis-
temlərinin, su kəməri şəbəkəsinin 70 faizi

istismar müddətini çoxdan başa vurduğun-
dan böyük həcmdə su itkiləri yaranır.
Nəticədə istehlakçıların keyfiyyətli və
dayanıqlı su təchizatında problemlər mey-
dana çıxır, binaların zirzəmiləri su ilə dolur.

Bildirilib ki, “Master Plan”da Abşeron
yarımadasının su təchizatı sisteminin yax -
şılaşdırılması məqsədilə 8100 kilometr
uzunluğunda yeni su şəbəkəsi xətlərinin çək-
ilməsi nəzərdə tutulur. Artıq bu xətlərin 1950
kilometri çəkilib. Kanalizasiya sistemində
Abşeron yarımadası üzrə tullantı sularının
axıdılması üçün öz axarı ilə təbii toplanan
107 hövzə müəyyən olunub. Tullantı su-
larının həmin hövzələr vasitəsilə 11 əsas
hövzədə toplanması layihələndirilib. Yağış
sularının  idarə  edilməsi  üçün  Abşeron
yarımadasındakı mövcud 150 göldən 49-dan
istifadə edilməsi nəzərdə tutulub. Ümumiy -
yətlə, su-kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması su itkisinin 2035-ci ilədək dəfə -
lərlə azaldılmasına imkan yaradacaq.

Təqdimatdan sonra fövqəladə hallar
nazirinin birinci müavini Rəfail Mirzəyev,
“Azəravtoyol” ASC-nin sədri Saleh Məm-
mədov, Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı İradə Gülməmmədova, Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
sədri Abbas Ələsgərov və digərləri çıxış
edərək rəy və təkliflərini bildiriblər.

n
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Konfransda iştirak etmək üçün “Azərsu”
ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Lay-
ihə İnstitutunun direktoru, coğrafiya elmləri
doktoru, professor Fərda İmanov və institu-
tun elmi katibi, coğrafiya üzrə fəlsəfə dok-
toru Rəşail İsmayılov Gürcüstan
Respublikasına ezam olunmuşlar.

Müxtəlif ölkələrdən nümayəndələrin işti-
rak etdiyi tədbirdə ölkəmizi “Azərsu” ASC
ilə yanaşı, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, Bakı Dövlət Universitetinin
alim və mütəxəssisləri təmsil etmişlər.

Konfransda Fərda İmanov “Çayların
ekoloji axımı və onun müəyyənləşdiril -
məsinin hidroloji metodu”, Rəşail İsmayılov
isə “Kür çayının müasir ekoloji vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi” mövzusunda məruzə ilə
çıxış etmişlər.

Beynəlxalq  həmçinin transsərhəd su
problemləri, su ehtiyatlarının inteqrasiyalı
idarə olunması, ətraf mühitin mühafizəsi
mövzuları ətrafında geniş fikir mübadiləsi
aparılmışdır.
n

“Sukanal” ETLİ-nin əməkdaşları 
beynəlxalq konfransda iştirak ediblər

n 22-25 sentyabr 2016-cı ildə Tbilisi şəhərində Gürcüstan Respublikası Elm və Təhsil
Nazirliyi,  Gürcüstan Texniki Universitetinin  T.Mirsxulava adına Su Təsərrüfatı
İnstitutu və  “Ətraf mühit üzrə Ekomərkəz”in birgə təşkilatçılığı ilə   “Su təsərrü-
fatının müasir problemləri, ətraf mühitin qorunması, memarlıq və inşaat” möv -
zusunda 6-cı beynəlxalq elmi-texniki konfrans keçirilib.
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Giriş

Dağ çaylarında daşqın risklərinin qiymətləndirilməsi aktual məsələlərdəndir. Bu
məqsədlə Zəyəmçay hövzəsi timsalında statistik və çöl-tədqiqat məlumatları,
hidrometeoroloji monitorinq məlumatları, müxtəlif qiymətləndirmə və müqayisəli
analiz metodları əsasında kompleks tədqiqat aparılmışdır. Tədqiqat işində
qabaqlayıcı tədbirlər və monitorinq, xəbərdarlıq və proqnozlaşdırma məsələləri üçün
konkret təkliflər verilmiş, eyni zamanda daşqın risklərinin idarə olunmasında
mövcud problemlərə baxılmış və həlli istiqamətində təkliflər irəli sürülmüşdür. Baş
verən daşqınların səbəbləri müfəssəl araşdırılmış və iqlim dəyişmələrinin
Zəyəmçayın axımına təsiri öyrənilmişdir. Bundan başqa müxtəlif miqyasda tematik
xəritələr işlənilmiş (iqlim, geoloji, bitki örüyü, hidroqrafiya, topoqrafiya), o cüm-

(Səh. 23-35)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
DAĞ ÇAYLARINDA DAŞQIN RİSKLƏRİNİN

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
(ZƏYƏMÇAY HÖVZƏSİ TİMSALINDA)

Mənsimov M.R., Məmmədova G.H., Alıyev E.M, Musayeva M.A.,
Mehralıyeva Z.R

İQLİM MMC (Tədqiqat və məsləhət şirkəti), Bakı şəhəri 
elvin.aliyev.m@gmail.com

Abstract. Flood risk management in mountain rivers is one of the actual issues
that complex studies have been carried out as an example of Zayamchay basin ac-
cording to the statistic and field-investigation data, results of hydrometeorological
monitoring, various assessment and comparative analysis methods. Within the re-
search, concrete proposals for preventive measures, monitoring, notification and pre-
dictability issues were given, at the same time, current problems on flood risk
management had been reviewed and proposed various possible solutions. The rea-
sons of the floods were investigated thoroughly and climate impacts on Zayamchay
flow had been studied. In addition, the thematic maps in different scales were pre-
pared, including maps of flood vulnerable zone and flood risks were compiled, the
maps have been composed according to  hazard categories of floods which occurred
in relevant time interval on the basin (extreme and high, as well as average and low). 

Açar sözlər: su ehtiyatları, Zəyəmçay, daşqın təsir zonası, daşqın riskləri, iqlim,
hidroqrafiya, bitki örtüyü, erkən xəbərdarlıq sistemi, risklərin qiymətləndirilməsi,
ətraf mühit.



lədən daşqının təsir zonası və daşqın riskləri xəritəsi tərtib olunmuş, hövzə üzrə
müəyyən zaman intervalında baş vermiş daşqınların təhlükə kateqoriyalarına əsasən
(ekstremal və yüksək, həmçinin orta və aşağı) xəritələri tərtib edilmişdir. 

Tədqiqatın aktuallığı və məqsədlər

Daşqın riskinin idarə edilməsi ətraf mühitin vacib istiqamətlərindəndir və onun
əsas məqsədi maddi zərərin və insan fəlakətinin minimum səviyyəyə endirilməsini
təmin etməkdən ibarətdir. Aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, təhlükəli dağ çay-
larında sel sularının müvəqqəti toplanması üçün sututarlar və selötürücü qurğular
kifayət qədər inşa edilməmişdir [1].  Bu baxımdan əksər yaşayış məntəqələrinin sel
və daşqınlardan etibarlı mühafizəni təşkil etmək məsələsi hələ də aktual olaraq qalır.
Bu səbəbdən, daşqın risklərinə sistematik yanaşmaların tətbiq edilməsi və dağ çay-
ları üzrə daşqın risklərinin idarəetmə məsələləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Beynəlxalq təcrübə də onu göstərir ki, bu istiqamətdə tədbirlərin düzgün təş kili
daşqınların yaranma ehtimalını və onun təsirlərini minimuma endirir. Daşqın riskinin
idarə olunması əsasən kompleks araşdırmaları, icra və qabaqlayıcı tədbirləri, mon-
itorinq, xəbərdarlıq və proqnozlaşdırma məsələlərini özündə əks etdirir. 

Daşqın risklərinin idarə olunması çərçivəsində daşqınların zonalarının müəyyən
edilməsi də vacibdir. Belə ki, daşqın zonalarının müəyyənləşməsi çayların hidroloji,
hidrokimyəvi, hidrobioloji, sanitar və s. vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına zəmin
yaradır [2]. Bundan başqa, Zəyəmçay üzrə su mühafizə zonaları da müəyyən edilmə-
lidir ki, bu da qanunvericilik bazası çərçivəsində bir sıra məsələlərin tənzimlənmə -
sinə xidmət edə bilər. Belə olan halda, hövzə üzrə  torpaqayırma və bir sıra zəruri
məsələlər həll edilə bilər [3]. 

Zəyəmçay hövzəsi üzrə qarşıya qoyulmuş məqsədlər aşağıdakılardır:
1. Daşqın təhlükəsinin ilkin qiymətləndirilməsi. Bu qiymətləndirmədə daşqın-

ların ətraf mühitə və ümumi infrastruktura, insan sağlamlığına və iqtisadi
fəaliyyətə, o cümlədən mədəni irsə təsirləri öyrənilmişdir.

2. Risklərin qiymətləndirilməsi. Bu qiymətləndirmədə əldə olunan məlumatlar
əsasında gələcəkdə modelləşdirmə işlərini təmin etməklə risk sahələrinin və
daşqın təhlükəli ərazilərinin müəyyən olunması, həmçinin ümumi risk
xəritələrinin tərtibi məsələləri qarşıya qoyulmuşdur. Eyni zamanda daşqınların
həcmini, onların dərinlik və dərəcələrini əks etdirən üç mövzuda xəritələrin
tərtib edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

3. Daşqın riskinin idarəetmə planı. Bu mərhələdə qərar qəbul edən şəxslər üçün
daşqın riskinin xarakterinin və parametrlərinin müəyyənləşməsi, daşqından
mühafizə üçün planların təqdim olunması, hadisələrə hazırlıqlı olmaq üçün
müvafiq tədbirlərlə bağlı təkliflərin verilməsi məsələləri olmuşdur.  Daşqın
riskinin idarəetmə planında ekoloji aspektlər də nəzərə alınmışdır.
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İstənilən hövzə üzrə daşqın riskinin idarəetmə məsələləri ərazinin geniş miqyaslı
təhlilini tələb edir. Bu səbəbdən, daşqın risklərinin idarə olunması ən müasir
texnologiyalara əsaslanmalı və hövzə üzrə kompleks araşdırmalar aparılmalıdır.
Belə araşdırmalar daşqınların müfəssəl tədqiqini nəzərdə tutur ki, bu da coğrafi in-
formasiya sistemləri (CİS) və müxtəlif ayırdetməli məsafədən zondlama (MZ) ve -
rilənlərinin tətbiqi zərurətini qarşıya çıxarır. Məhz, bu səbəbdən tədqiqat ərazisi üzrə
CİS-in yaradılmasının xüsusi əhəmiyyəti vardır. 

Tədqiqat ərazisi haqqında 

Zəyəmçay hövzəsi Azərbaycan Respublikasının qərbində, Kiçik Qafqaz
dağlarının şimal-şərq yamacında və Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir rayonları ərazisində
(Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda) yerləşir. Zəyəmçay Kür çayı hövzəsinə aiddir və
onun sağ qolu sayılır. Çay Şahdağ silsiləsindən başlayır və Şəmkir su anbarına
tökülür. Sutoplayıcı hövzəsinin sahəsi 942 km2, uzunluğu  90 km, çayın orta illik
su sərfi 5,8 m3/s-dir. Çayda daşqınlar martın sonu aprel ayının əvvəli başlayır. Bu
fazanın ən yüksək səviyyəsi may ayında keçir (şəkil 1). Yaz daşqınlarının maksi-
mumu olana qədər səviyyənin qalxma davamiyyəti 20-42 gün təşkil edir, bəzi illərdə
isə 2-3 ay olur. Çayın ayrı-ayrı çoxsulu illərində suyun səviyyəsinin qalxmasının
kritik həddi müşahidə edilir və nəticədə subasmalar olur. Qarların əriməsi və intensiv
yağışların hesabına Zəyəmçayda dağıdıcı daşqınlar 1954, 1957, 1959, 1963, 1964,
1968, 1981-1983, 1985, 1997, 2003, 2003-2004 və 2009-cü illərdə baş vermiş və
ətraf ərazilərə xeyli ziyan dəymişdir [4]. 

Şəkil 1. Zəyəmçayda Ağbaşlar məntəqəsində orta aylıq su səviyyəsinin 
dəyişmə qrafiki (1940-2014-cü illər üçün orta aylıq göstəricilər).



Su rejiminə əsasən Zəyəmçay yaz-yay gursululuğu olan çaylar qrupuna aid edilir.
Çayın əsas qida mənbəyini qar suları (28%), qrunt suları (43%), həmçinin yaz-yay
və payız yağışı (29%) təşkil edir. Daşqınlar zamanı çay dərəsinin ensiz dar yerlərində
suyun səviyyəsi 2,0 – 2,5 m-ə qədər artır. 1963-cü ildə baş vermiş daşqın zamanı
suyun səviyyəsi Ağbaşlar məntəqəsində 3,5 m, çay dərəsinin bəzi yerlərində isə 3-
4 m-dən yüksək olmuşdur. 

Yerinə yetirilmiş işlər

Zəyəmçay hövzəsi üzrə daşqın risklərinin qiymətləndirilməsi məqsədilə müxtəlif
metodik yanaşmalardan istifadə etməklə aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir:

- Zəyəmçayın sutoplayıcı sahəsi haqqında kartoqrafik və aerokosmik məlumatlar
toplanılmış və təhlil edilmiş, çay hövzəsini əhatə edən geoloji, geomorfoloji, bitki,
meşə və torpaq strukturu haqqında informasiyalar əldə olunmuşdur.

- Hövzə ərazisinin CİS əsasında xəritələri tərtib olunmuşdur (geoloji, geomor-
foloji, torpaq, bitki, meşə və torpaq strukturu xəritələri, hidroqrafiya xəritəsi, topo-
qrafik xəritələr və s.).

- Tədqiqat ərazisinin geoməlumat bazası yaradılmışdır.
- Çayın hidroloji rejimi haqqında müşahidə məlumatları əldə edilmiş, baş vermiş

daşqınların xüsusiyyətləri haqqında arxiv və ədəbiyyat məlumatları toplanılmışdır.
- Çay hövzəsi üçün meteoroloji məlumatlar toplanılmış, çay axımında iqlim dəy-

işmələrinin rolu araşdırılmış və qiymətləndirilmişdir.  
- Çay hövzəsində əhalinin yerləşməsi, iqtisadi fəaliyyət, həssas təbiət və tarixi-

mədəni abidələr haqqında məlumatlar toplanılmış, daşqınların formalaşması,
əhalinin və iqtisadi fəaliyyətə mənfi təsirləri qiymətləndirilmişdir. Çay hövzəsi üçün
daşqın təsir zonası xəritələri tərtib edilmişdir.

- Bütün faktorlar nəzərə alınmaqla toplanılmış məlumatlar təhlil olunmuş,
hesablamalar aparılmış, ekstremal daşqınlar yaradan təbii və antropogen faktorlar
təsnif edilmiş, qiymətləndirmə aparılmış, gələcəkdə gözlənilən təhlükəli daşqın ehti-
malları hesablanılmış, müxtəlif ssenarilər üçün təhlükəlilik kateqoriyaları və çayın
uzununa boyu yerləşən yaşayış məntəqələri üzrə daşqın senarilərinin parametrləri
müəyyən edilmişdir. Zəyəmçay hövzəsi üzrə daşqın təhlükəsi və riski xəritələri tərtib
olunmuşdur.

- Çay hövzəsi üzrə Daşqın Riskinin İdarəetmə Planı işlənilmişdir (İnstitutsional
və Təşkilati tədbirlər; Daşqınların Monitorinqi və Erkən Xəbərdarlıq Sisteminin
yaradılması; Daşqın risklərinin təsirini azaltmaq üçün Zəyəmçay və onun
hövzəsində qabaqlayıcı tədbirlər)

- Baş vermiş daşqınların xüsusiyyətləri öyrənilmiş və müvafiq çöl-tədqiqat işləri
aparılmış, kanyonlar tədqiq olunmuş, aşağı və orta axımlarda daşqın izləri müəyyən
edilmiş, hamarlanma proseslərinin hansı sahələrdə aparılması təyin olunmuşdur. 
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- Çöl-tədqiqat nəticələri ilə hidroloji tədqiqat məlumatlarının müqayisəli analizi
aparılmışdır.

İqlim dəyişmələrinin Zəyəmçayın axımına təsiri

Qar və buz örtüyü landşaft elementləri kimi iqlim dəyişmələrinə olduqca həssas-
dır və onlar istənilən regionun su ehtiyatlarının yaranmasında, səth və yeraltı suların
formalaşmasında, rejim dəyişkənliyində, hətta torpaq rütubətinin saxlanılmasında
və buxarlanmada xüsusi rol oynayır [5].

Tədqiqatlardan məlumdur ki, qlobal iqlim dəyişmələri fonunda Azərbaycanda
iqlimin istiləşməsi baş verir. Zəyəmçay hövzəsinin yerləşdiyi Kiçik Qafqaz təbii vi-
layətinin şimal-şərq yamacında iqlimin istiləşməsi 0,6-1,50C olmuşdur [6-7].
Zəyəmçayın sutoplayıcı hövzəsində çay axımının (80%) formalaşdığı ərazidə son
50 il üçün iqlim dəyişmələri baş vermişdir. Zəyəmçay hövzəsində ilin bütün fəsilləri
üzrə istiləşmə baş vermiş, maksimal istiləşmə yay-payız (0,8-1,20C)  aylarında, min-
imal isə qış mövsümündə  (0,270C) baş vermişdir. İl ərzində isə temperaturun 0,70C
artımı müşahidə edilmişdir. 

İqlim dəyişmələrinin Zəyəmçayın axımına təsirləri aşağıdakı kimidir: 
1. Qış mövsümündə yağıntıların azalmasına baxmayaraq, çay axımında 19%

artım müşahidə edilmişdir. Bu qış fəslinin isti keçməsi və qar örtüyünün
əriməsi, müvafiq olaraq çay axımının artmasına səbəb olmuşdur.

2. Yaz və yay fəsillərində yağıntıların az düşməsi axımın 7-19% azalmasına
səbəb olmuşdur. 

3. İqlim dəyişmələri nəticəsində Zəyəmçayın illik axımı (su ehtiyatı) 8%
azalmışdır.

Mövcud problemlər və təkliflər

Aparılan tədqiqatlardan məlum olunmuşdur ki, Zəyəmçayda daşqınlardan dəymiş
ziyanların əsas səbəbi sahillərin yuyulması nəticəsində baş verir. Əsas səbəblərdən
biri daşqın axımıdır. Qeyd edilməlidir ki, çayın uzununa boyu meandrlı hissələri
mövcuddur və onlar çay dərəsi üzrə qeyri-mütənasib şəkildə yerləşmişlər. Çay axımı
ilin azsulu dövrlərində dərələrin döngə hissələrində sahil boyu axaraq yamacların
aşağı hissələrini yuyur və daşqın zamanı bu yamaclar uçquna və dağılmaya məruz
qalırlar (şəkil 2). Belə yerlərə Zəyəmçayın bütün dərəsi boyu və onun qollarında
rast gəlmək olar. Çay dərələrinə atılmış çınqıl və daş tullantıları da dəymiş ziyanların
əsas səbəblərinə daxildir. Bu tullantılar daşqınlar zamanı suyun səviyyəsinin süni
şəkildə qalxmasına, nəticədə daşqın axımı üçün əlavə materialların yaranmasına,
onun dağıdıcı gücünün artmasına imkan verir. Belə sahələr çayın aşağı axımında
çınqıl istehsal edən şirkətlərin fəaliyyətləri nəticəsində yaranmışdır (şəkil 3). Güclü
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daşqınlarda çay dərəsində qalaq-qalaq atılmış yararsız çınqıl və daş materialları
dəmir və şosse yollarına, həmçinin beynəlxalq neft və qaz kəmərlərinə də xüsusi
təhlükə yaradır.

Aparılan araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, Zəyəmçayda müxtəlif dövrlər
üçün su ehtiyatlarının həcmi ilin sululuğundan asılı olaraq kəskin fərqlənir. Çoxsulu
illərdə və yaz-yay daşqınları zamanı su ehtiyatının toplanması, ilin quraq dövründə
əhali, kənd təsərrüfatı, ekoloji məqsədlər üçün suyun istifadəsi, eyni zamanda
daşqınların təsirinin azaldılması çayın hidroloji rejiminin tənzimlənməsi yolu ilə
mümkündür. Bu da çay hövzəsində su anbarlarının və ya hidroqovşaqların inşası
yolu ilə mümkün ola bilər. 

Çayın hidroloji rejiminin tənzimlənməsi bütün il ərzində çay dərəsini ekoloji
axımla təmin etməyə imkan verir. Hazırda isə yay-payız dövründə çayın aşağı
hissəsində su olmur. Bunun da nəticəsi olaraq çayın Tatarlı-Mənsəb hissəssində çay
ekosistemi məhv olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, çay mənsəblərində gedən ekoloji proseslər çayların landşaft ele-
menti kimi qorunmasında çox böyük rol oynayır. Çay və onun töküldüyü su obyekti
vahid ekosistemin tərkib hissələridir və burada tam ekoloji tarazlığın qorunması bu
iki su obyekti arasında olan sərbəst su mübadiləsindən çox asılıdır. Bu mübadilə
fasiləsiz olaraq çaydan mənsəb ekosistemə daxil olan su kütləsi vasitəsilə baş verir
[8].

Şəkil 2. a) Böyük Xoşdarlı kəndində əkin sahələrinə ziyan dəymiş sahə və
məcranın düzəlməsi üçün verilmiş təklif (qırıq ağ xətt), b) Qovlar-Gədəbəy

şosse yolunun yuyulma təhlükəsi olan sahəsi
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Zəyəmçay üzərində su anbarının inşası üçün əlverişli yer azdır. Belə ki, çay boyu
yaşayış məntəqələri sıx yerləşir. Bu baxımdan, çayda yalnız dərə tipli su anbarını
inşa etmək mümkündür. Anbar üçün əlverişli ərazi çayın qolları olan Babacançayın
və Qaramuradçayın birləşdiyi yerdir. Belə ki, bu ərazi nisbətən geniş dağarası çökək-
likdə yerləşir, əsas çay axımı da hövzənin məhz bu hissəsinə qədər olan ərazisində
formalaşır. 

Zəyəmçayda sahillərin qorunması üçün Yanıqlı kəndi boyu 2100 m məsafədə
sahil qoruma beton bəndi çəkilmişdir. Lakin, Yanıqlı kəndi boyu əlavə bəndlərin in-
şası da tələb olunur. 

Belə ki, kanal və boru kəmərlərinin mövcud su qəbulediciləri daşqınlardan sonra
dağılır və hər dəfə yeni qrunt bəndlərinin qurulması tələb olunur. Bu baxımdan,
ərazidə bütün magistral və təsərrüfat kanallarının yenilənməsini və onların üzlən-
məsini vacib hesab edilir. 

Zəyəmçayda ekstremal daşqınların maneəsiz keçməsi üçün və dərə boyu mövcud
olan obyektlərə daşqın təsirlərini minimuma endirmək məqsədilə bir sıra tədbirlərin
icrası tələb olunur. Bunlardan ən əsası çay məcralarının düz vəziyyətə gətirilməsidir.
Bu baxımdan, daşqın dövrü öncəsi məcranın düz vəziyyətdə qalması üçün nəzarət
olmalıdır. 

Eyni zamanda çayın məcrasında fəaliyyət göstərən karxanalar bağlanılmalı, yeni
karxanaların fəaliyyəti zamanı çay məcrasının morfologiyası və məcra prosesləri,
eləcə də çay axımının xarakteri, ekoloji məsələlər və onların fəaliyyətləri nəzarətdə
saxlanılmalı, çay dərəsi məişət və tullantılardan təmizlənməli, dərədə və onun ya-
maclarına yaxın yerləşən əkin sahələrinin sərhədləri ağac və kol əkməklə
bərkidilməlidir.

Hövzədə hidroloji məntəqə orta axımda mövcuddur və məntəqədə klassik
hidroloji ölçmə və müşahidə avadanlıqları vardır. Hövzəyə yaxın meteoroloji stan-
siya isə Gədəbəy ərazisindədir və monitorinq sisteminin vəziyyəti erkən xəbərdarlıq
üçün yetərli deyildir. Tərəfimizdən erkən xəbərdarlıq sisteminin funksional sxemi
təklif edilmişdir.

Şəkil 3. Zəyəmçayın məcrasında çınqıl və daş tullantıları 
(Məşədilər kəndi yaxınlığında)
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Daşqın təhlükəsi və daşqın risklərinin qiymətləndirilməsi

1940-2013-cü illərin hidroloji məlumatları təhlil edilərək daşqın axımının çoxillik
dəyişməsi müəyyənləşmiş, daşqınların baş vermə ehtimalları hesablanmış və
nəticədə daşqın ssenariləri təsnif olunmuşdur (cədvəl 1). Bu ssenarilərə uyğun
daşqınların parametrləri əsasında daşqın təhlükəsi kateqoriyaları müəyyən
edilmişdir.

Qeyd olunan daşqın təhlükəsi kateqoriyalarına uyğun olaraq müxtəlif ssenarilər
üzrə Zəyəmçay hövzəsinin CİS texnologiyaları əsasında 1:10 000 miqyasda “Daşqın
təhlükəsi və riski xəritələri” tərtib edilmişdir (şəkil 4). Bu xəritələr daşqın riski al-
tında olan sahələrin müəyyən edilməsinə imkan vermişdir.

Təhlükə 
kateqoriyası

Daşqın 
ssenariləri

Parametrlər (meyarlar)

Su sərfi,
m3/s

Dərinlik,
m

Suyun
sürəti,
m/san

(4) Ekstremal
(qırmızı rəng)

Aşağı ehtimalı daşqınlar - 200 ildə
(ehtimal 0,5%) 1 dəfə baş verməsi
ehtimal olunan daşqınlar

≥300 2-4 2-4

(3) Yüksək
(qəhvəyi rəng)

Orta ehtimalı daşqınlar-100 ildə
(ehtimal 1%) 1 dəfə baş verməsi
ehtimal olunan daşqınlar

200-300 2-3 2-3

(2) Orta
(narıncı rəng)

Yüksək ehtimallı daşqınlar - 20
ildə (ehtimal 5%) 1 dəfə

100-200 1-2 1,5-3

(1) Aşağı 
(mavi rəng)

Yüksək ehtimallı daşqınlar - 5 ildə
(ehtimal 20%) 1 dəfə

100≤ 0,5-1 0,8-2

Şəkil 4. Təhlükə kateqoriyalarına əsasən tərtib olunmuş xəritələrdən 
fraqmentlər

Cədvəl 1. Təhlükə kateqoriyalarına əsasən daşqınların ssenariləri 
və parametrləri



Zəyəmçay hövzəsində daşqın riskinin idarəetmə planı

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunmasının mühüm prinsipi – su ehtiyat-
larının vahid çay hövzəsində düzgün idarə olunmasıdır. Zəyəmçay hövzəsində
aparılan araşdırmalar göstərdi ki, Azərbaycanda çayların hələ də hövzə prinsipi ilə
idarə edilməsi mövcud deyildir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respub-
likasının qanunvericiliyi, ilk növbədə Su Məcəlləsi hövzə üzrə su idarəçiliyinə, o
cümlədən daşqın riskinin idarə olunmasına lazımi əsas yaratmır. Bunun da nəticəsi
olaraq, yerli planlaşdırmada və inteqrasiyalı şəkildə su ehtiyatlarının və daşqınların
idarə olunmasında qeyri-müəyyənliklər yaranır. Məhz bu səbəbdən, su ehtiyatların-
dan müvafiq qaydada istifadə edilməsi, daşqın risklərinin qarşısının alınması, çay
hövzələrində ekoloji tarazlığın saxlanılması və s. istiqamətlər üzrə səmərəli idarəet-
mənin təşkili mümkün olmur.  Su ehtiyatlarının, o cümlədən çay hövzələrinin idarə
edilməsindəki boşluqları aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Su
Məcəlləsində və digər qanunvericilik aktlarında, dövlət idarəçiliyi üzrə qaydalarda
konkret dəyişikliklər edilməli və yeni əsaslar yaradılmalıdır. Bu istiqamətdə mövcud
qurumlar və elmi müəssisələr su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması barədə
Azərbaycan Hökuməti və Parlamenti qarşısında qanunvericilik aktlarında dəyişik-
liklərin edilməsilə bağlı təşəbbüslərini göstərməlidirlər. Düşünürük ki, mövcud
vəziyyət üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) bu məsələlərin həyata
keçirilməsində əsas təşkilat olmalıdır.

Erkən xəbərdarlıq sisteminin yaradılması da vacib məsələlərdəndir ki, yuxarıda
bu barədə geniş məlumat verilmişdir. Bu, daşqın risklərinin qabaqcadan qarşısının
alınmasında ən vacib elementdir. Odur ki, Zəyəmçay hövzəsində, o cümlədən digər
dağ çayları hövzələrində müasir və operativ avadanlıqlarla təmin edilmiş monitorinq
stansiyalarının quraşdırılması, mərkəzi xəbərdarlıq sisteminin yaradılması
təxirəsalınmaz vəzifələrdir. Erkən xəbərdarlıq sisteminin inkişaf etdirilməsi birbaşa
olaraq ETSN-nin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin vəzifələrinə aiddir.

Zəyəmçay hövzəsində daşqınların təsirlərinin qiymətləndirilməsi, daşqın
zonasında aparılan araşdırmalar, eyni zamanda yerli hökumət idarələrində keçirilən
görüşlər və toplanan məlumatlar bizə onu deməyə əsas verir ki, ehtimal olunan ek-
stremal daşqınların  mənfi təsirlərinin qarşısının alınması üçün hələ bir çox tədbirlər
görülməlidir. Analoji problemlər Azərbaycanın digər dağ çayları üçün də xarak-
terikdir. Şübhəsiz ki, bu məsələlərin həlli yalnız daşqın risklərinin idarə edilməsi,
daşqınların xəbərdarlıq sisteminin yaradılması, daşqınlardan müdafiə sisteminin ol-
ması, fövqəladə hallara hazır olunması, dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasına oper-
ativ reaksiya (reabilitasiya tədbirləri) verilməsi və s. tədbirləri təşkil etməklə idarə
edilməlidir. 

Gələcəkdə Zəyəmçay hövzəsi üzrə sosial-iqtisadi fəaliyyətləri (evlərin, yolların,
körpülərin, otellərin, istirahət mərkəzlərinin inşası, əkin sahələrinin genişlən -
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dirilməsi, boru kəmərlərinin və su kanallarının inşası, sudan istifadə, çay dərəsində
tikinti materiallarının istehsalı  və s.), həmçinin daşqın rejimini, çay dərələrinin
hidromorfologiyasını və obyektin ekoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla yerinə ye-
tirmək lazımdır. Planlaşdırma və icra məsələləri administrativ sərhədlər daxilində
deyil, hövzə prinsipinə əsaslanmalıdır. Bu, gələcəkdə daşqınların vuracağı ziyanı
azaltmağa və hövzədə ekoloji tarazlığı qorumağa imkan verəcəkdir.

Tədqiqat işləri çərçivəsində daşqın riskinin azaldılması üçün konkret tədbirlər
Zəyəmçay boyu yerləşən yaşayış məntəqələri və sosial-iqtisadi obyektlər üçün təklif
edilmişdir. Onlardan bəzisi nümunə olaraq aşağıdakı xəritələrdə təqdim edilir (şəkil
5). 

Zəyəmçay hövzəsində daşqın risklərini azaltmaq və mənfi təsirlərin qarşısını
almaq üçün yuxarıda sadalanan tədbirləri ümumiləşdirərək onların aşağıdakı təsni-
fatını vermək olar.

- Çay məcrasının çınqıl və daş tullantılarından təmizlənməsi, məcradan çınqılın
çıxarılması, bu ərazidə karxanaların fəaliyyətlərinin qadağan edilməsi;

- bərk məişət və kənd təsərrüfatı tullantılarının atılmasını qadağan edilməsi;
- fəaliyyətdə olan körpülərin bərpası və zəruri olan yerlərdə yeni körpülərin inşa

edilməsi;
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- sahilbərkitmə işlərinin aparılması və mühafizə tədbirlərinin təşkil olunması;
- meşə sahələrinin salınması və ağacların əkilməsi, meşələrin qorunması;
- su anbarlarının inşa edilməsi və otlaqlardan istifadənin tənzimlənməsi;
- su götürücü kanallar üçün mühəndis qurğularının tikintisi.

Nəticə

Zəyəmçay hövzəsi üzrə aşağıdakı məsələlər həll olunmuşdur.
1. Daşqın təhlükəsi ilkin qiymətləndirilmiş, daşqınların ətraf mühitə və insan

sağlamlığına, həmçinin ümumi infrastruktura və mədəni irsə təsirləri öyrə -
nilmişdir.

2. Risklər qiymətləndirilmişdir. Bu bölmədə daşqın risklərinin idarə olunması
məqsədilə müxtəlif tematik xəritələr tərtib edilmişdir (şəkil 6). Risk xəritələri
və eyni zamanda daşqınların həcmini, onların dərinlik və dərəcələrini əks et-
dirən üç mövzuda xəritələr tərtib olunmuş, Zəyəmçay və onun qolları boyu
yaşayış əraziləri üzrə tarixi daşqınların parametrləri  hesablanmışdır. 

3. Daşqın riskinin idarəetmə planı işlənilmiş, təklif olunan tədbirlər xəritə -
ləşdirilmişdir. Daşqın riskinin idarəetmə planında institutsional və təşkilati
tədbirlərə yer ayrılmış, daşqınların monitorinq və erkən xəbərdarlıq sisteminin
yaradılmasına önəm verilmiş, Zəyəmçay üzrə daşqın risklərinin təsirini azalt-
maq üçün qabaqlayıcı tədbirlər üçün konkret təkliflər verilmişdir.

4. Tədqiqat ərazisinin  CİS  platformasında geoməlumat bazası yaradılmışdır,
geoməlumat bazası əsasında topoloji məsələlərə baxılmış, topoloji qa-
nunauyğunluqlara əməl olunmuşdur. 

5. İqlim dəyişmələrinin Zəyəmçayın axımına təsirləri öyrənilmiş və qiymətlən -
dirilmiş, nəticədə məlum olmuşdur ki, qış fəslində yağıntıların azalmasına
baxmayaraq, çay axımında 19% artım müşahidə edilmişdir. Bu qış fəslinin
isti keçməsilə və qar örtüyünün əriməsilə bağlı olmuşdur. Yaz və yay fəsil-
lərində yağıntıların az düşməsi isə axımın 7-19% azalmasına səbəb olmuşdur.
Nəticədə iqlim dəyişmələri hesabına Zəyəmçayda illik axım (su ehtiyatı) 8%
azalmışdır.

Zəyəmçay hövzəsində daşqın risklərinin idarə edilməsi məqsədilə aparılmış
tədqiqat işi və tətbiq olunan yanaşmalar və metodologiyalar digər dağ çaylarına da
şamil oluna bilər. Zəyəmçay timsalında əldə olunmuş nəticələr və aşkar olunmuş
problemlər digər dağ çaylarında da mövcuddur. Qeyd etməliyik ki, su ehtiyatlarının
inteqrasiyalı idarə olunmasının əsas prinsipi məhz həmin ehtiyatların vahid hövzədə
idarə olunmasıdır. 

Zəyəmçay hövzəsində də aparılan araşdırmalar və aşkar edilmiş problemlər vahid
hövzə idarəçiliyinin ölkəmizin su ehtiyatlarının idarə edilməsində mühüm əhəmiyyət
kəsb etməsini bir daha göstərdi.  
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Введение

Итерационный полиномиальный алгоритм МГУА (метода группового
учета аргументов) с ограничением сложности отбираемых моделей. Для
решения задачи построения математической модели по экспериментальным
данным разработаны различные итерационные полиномиальные алгоритмы
МГУА [1]. Их использование для решения конкретных задач моделирования
дает хорошие результаты. Однако модели, полученные при использовании
этих алгоритмов, нередко чрезмерно сложны, что затрудняет их практическое
применение. Кроме того, этим алгоритмам присуща так называемая вычисли-
тельная ошибка многорядности [1], возрастающая от итерации к итерации и
оказывающая большое влияние на точность модели, что может привести к сме-
щению структуры и параметров модели.

Методика исследований

В предлагаемом алгоритме GNM, являющемся модификацией известных
алгоритмов [2,4], отмеченные недостатки устранены. Ограничения на слож-

(Səh. 36-40)
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ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ ГОРНЫХ РЕК
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Abstract. For assessment of the probable fluctuations of  annual flow of the sus-
pended sediments iterational algorithm of Group method of data handling are ap-
plied. It has allowed to extrapolate limits of fluctuations on the basis of rather short
numbers of supervision for more long periods. Thus, we were used such statistical
characteristics of fluctuations of annual flow as its long-term average value and also
the coefficients of variation and asymmetries.

The distinct communication between the average long-term expenses of water
and suspended sediments (correlation coefficient 0,62) revealed. The dependence of
the average annual flow of suspended sediments from the mean annual flow of  water
is established.
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алгоритмы МГУА, графоаналитический способ.



ность отбираемых моделей, а также использование геделевской нумерации для
запоминания структур моделей, позволяет на каждой итерации полностью раз-
ворачивать модели и оценивать их параметры по методу наименьших квадра-
тов. Это позволяет избежать вычислительной ошибки многорядности. И в
связи с этим модели, получаемые по алгоритму GNM, имеют параметры, яв-
ляющиеся МНК - оценками, тогда как для моделей, полученных по другим
итерационным полиномиальным алгоритмам МУГА, это не всегда так.

Пусть Y – некоторый выходной вектор наблюдений размерности  nX1, Х-
детерминированная матрица входных переменных размерности (nXm), s- не-
которые натуральное число, s < n.

Предположим, что зависимость выходной величины от входных имеет сле-
дующий вид:  

(1)

Где ói – i -e измерение величины Y, xij – i-е измерение j-й входной перемен-
ной, j=1, m; jk (k=1,s ) – некоторое натуральное число, 1 – некоторая случай-
ная величина с нулевым средним и конечной дисперсией, i= 1,n.

Для восстановления зависимостей вида (I) и предназначен алгоритм GNM.
Вкратце опишем его.

Согласно [4], итерационный алгоритм МГУА можно определить, задав 1)
матрицу начального приближения G0 2)оператор R, ставящий в соответствие
приближению r-й итерации Gr приближение (r+1) –й итерации Gr+1 3) правило
остановки.

Как указывалось, в алгоритме GNM имеются ограничения на сложность от-
бираемых моделей. Одно из них состоит в том, что степень полинома (1) не
должна превышать некоторые заданное до начала работы алгоритма натураль-
ное число α. Другое ограничение накладывается на число параметров аппрок-
симирующей модели: оно не должно превышать некоторые фиксированного
числа s. Для каждого c=1, 2, . s итерационная процедура производится от-
дельно. Число с называют номером этапа алгоритма. В связи с этим, матрицы
начальных  приближений G,  как  и  в [2],  помечаются  двумя  индексами: Gr,с

(r и с – номера итерации и этапа соответственно). Таким образом, матрица G0,0

имеет вид:

Где Хi (i= 1m) – вектора входных переменных, 0-нулевой вектор, 1-единич-
ный вектор. Матрица G0,0 имеет размерность n x p, p – некоторое натуральное
число, называемое свободой выбора. [1]

Матрица начального приближения (c+1)- го этапа имеет вид:
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Где Z (i=1F)матрицы структур, полученные на предыдущем с-м этапе,
имеющие размерность n x k, где k ≤ с.

Для определения оператора R зададим структуру g:

Отметим, что в алгоритме GNM, в отличие от других итерационных алго-
ритмов МГУА (кроме (4)), коэффициенты моделей на следующую итерацию
не передаются, а передаются только матрицы структур Z, столбцами которых
являются вектора исходных переменных и их всевозможных ковариаций.

Пусть f  – модель, соответствующая структурной матрице Z CR(f  )- зна -
чения внешнего критерия для модели f и пусть f - лучшая по критерию мо-
дель r-й итерации с-го этапа. Остановка итерационной процедуры осу -
ществляется при выполнении неравенства

(3)

где 1 ˃0 – некоторая малая величина,  2˃0, задания до начала работы алго-
ритма, происходит остановка алгоритма и в качестве окончательной выбира-
ется модель  ,         где МНК- оценка  

Как указывалось, для запоминания моделей используется геделевская ну-
мерация [2], состоящая в том, что каждой переменной ставится в
соответствие некоторое простое число pi и таким образом, каждому члену мо-
дели (1) вида   ставится в соответствии число                           называемое ге-
делевским номером одночлена.

Использование геделевской нумерации позволяет также вводить ограниче-
ния на степень полинома (1). Для этого фиксируется некоторое число t (до на-
чала работы алгоритма) и рассматриваются только те модели, для которых
qi≤t,  Использование GNM для решения практических задач показало высокую
точность алгоритма.

Так же отметим, что использование в алгоритме GNM ограничений на
сложность моделей дает возможность учитывать априорную информацию о
моделируемом объекте. При этом область перебора сужается, вследствие чего
возрастает вероятность нахождения истинной модели.

Обзор исследований

Применение алгоритма GNM для моделирования зависимости расхода
взвешенных наносов от расхода воды. Если учесть значительный контраст
физико-географический [3,5,6] условий отдельных групп речных бассейнов,
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тогда ограниченное количество пунктов с продолжительностью наблюдения
не более 11-19 лет не дает возможности правильного суждения об изменчиво-
сти годового стока, взвешенных наносов.

Поэтому для более детального исследования по пунктам, где продолжи-
тельность параллельных годов наблюдений над годовым стоком взвешенных
наносов (C(VR)) и воды (C(VQ)) свыше 25 лет, нами подсчитаны коэффициенты
вариации методом моментов, графоаналитическим способом и наибольшего
правдоподобия. Исследованиями (Блохинов, 1974; Мамедов, 1989) доказано,
что при больших значениях коэффициентов вариации годового стока метод
моментов дает смещенное значение C(VR). Такое положение подтверждается и
анализом изменчивости расходов взвешенных наносов горных рек. Поэтому
результаты вычисления C(VR) графоаналитическим способам в работе приняты
за основу. Исследование проводилось для естественного режима стока, не из-
мененного влияниям водохранилищ и гидротехнических сооружений. Веро-
ятные ошибки коэффициентов вариации определены по формуле:

Вероятная ошибка коэффициента вариации годового стока взвешенных на-
носов (C(VR)) не превышает ±18,18%, что для горных рек можно признать до-
пустимым (указания по расчету стока наносов ВСН 01-73 Л. Гидрометеоиздат,
1974 – 28 с.).

На рисунок 1 показана зависимость расхода взвешенных наносов (R) от рас-
хода воды (Q), а аналитический связь было представлена следуюшим уравне-
нием:

R=0,0025e1,765Q,кг/c.

Рисунок 1. Зависимость расхода взвешенных наносов (R) от расхода воды (Q).
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Выводы

В работе показано, что применение предложенного нами итерационного ал-
горитма построения регрессионных моделей на базе МГУА позволяет на ос-
новании сравнительно ограниченной длительности рядов наблюдений
экстраполировать пределы колебаний на более продолжительные периоды.
Определена отчетливая связь между среднемноголетними расходами воды и
взвешенными наносами (коэффициент корреляции 0,62), а так же установлена
зависимость среднегодового стока взвешенных наносов от среднегодового
стока воды.
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Giriş

Kür çökəkliyin inkişafının Kaynazoy erasındakı altıncı - axırıncı mərhələsi
Antropogenə məxsusdur. Bu dövr ərzində Kür çökəkliyində iri miqyaslı geotektonik
dəyişiklik baş vermişdir. Məhz bu dövrdə Hərami-Salyan antiklinalı əsaslı surətdə
qərarlaşmış və ondan şimali-şərqdə Cənub-Şərqi Şirvan düzü formalaşmışdır. Qısa
müddətli geoloji prosesdən sonra isə Xəzər dənizi bütünlüklə bu ərazilərdən çəkil -
mişdir. Kür-Araz düzənliyinin mərkəzini Qızılağac körfəzi ilə birləşdirən bu
ərazilərdə çöküntü toplanma prosesi müasir dövrə qədər davam etmişdir. Burada
Antropogen dövr çöküntülərinin qalınlığı 100 m-ə çatır. Bu dövr çöküntülərinin
qalınlığı Cənub-Şərqi Şirvan düzündə 500-600 m-ə çatır. Son zamanlar Mingəçevir
və digər su hövzələrinin tikintisi ilə əlaqədar olaraq Kür-Araz düzənliyinə verilən
suvarma suyunun miqdarı çoxalmışdır [1]. 

Tədqiqatın materialları və şərhi

Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxmasının suvarma meliorasiyasına mənfi
təsirinin aradan qaldırılmasının həlli günün ən vacib problemlərindən biridir. Belə
ki,  Kür-Araz düzənliyindəki bütün irriqasiya suvarma sistemləri Xəzər dənizinin
(-28,5 m) səviyyəsinə uyğun layihələndirilmişdir. Hal-hazırda bu səviyyə -26,85 m-
ə çatmışdır. Kür-Araz düzənliyində yer səthinin minimal mailliyi və dəniz
səviyyəsinin 1,7 m-ə qədər qalxması nəticəsində dəniz sahilində olan təbii yeraltı
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boşluqlarının (təbii drenajın) yeraltı suları qəbul etmə həcmi kəskin azalmışdır və
yeraltı suların boşalma sərhəddi dəniz sahilindən əkin sahələrinə doğru irəliləmişdir.

Səviyyənin qalxmasının və onun ətraf ərazilərin hidrogeoloji-meliorativ vəziyyə -
tinə təsirinin təcrid edilməsi hələlik iki vasitə ilə mümkündür [2].

- İlk olaraq idarə olunan drenaj sistemi - burada istənilən zaman torpaqda su və
duz rejmini tənzimləmək mümkündür;

- İkinci növbədə isə növbəli əkin sisteminin düzgün tətbiqi - zamanı isə az suya
təlabatı olan kənd təsərrüfatı bitkilərindən istifadə etməklə qrunt sularının
səviyyəsini böhran vəziyyətindən aşağıda saxlamaq mümkündür.

İşin yerinə yetirilməsində müqayisə-korrelyasiya metodundan istifadə edilmişdir.

Tədqiqatların şərhi

Suvarma zamanı qarşıya qoyulan əsas tələb bitkilərin normal inkişaf etməsi üçün
torpaqda lazım olan nəmlik ehtiyatı yaradılmaqdan ibarətdir. Bu isə müəyyən zaman
intervalında torpağa müəyyən miqdarda suvarma suyunun verilməsi ilə tənzimlənir.
Suvarmaların sayı və müddəti hər şeydən əvvəl vegetasiya müddətində torpağın
aktiv qatındakı nəmlik ehtiyatından asılıdır. Əgər torpağın aktiv qatındakı nəmlik
ehtiyatını uzun müddət saxlamaq mümkün olarsa suvarmanın sayının, eləcə də
ümumi suvarma normalarının miqdarının azalmasına şərait yarada bilər. Qeyd et-
diyimiz təklifin həyata keçirilməsi intensiv fəaliyyət göstərən və iş rejmi tənzim-
lənməsi mümkün olan drenaj sistemi fonunda mümkündür. Belə drenaj
sistemlərindən biri sifonlu drenaj sistemidir.

Sifonlu drenaj sistemini adi üfüqi qapalı drenaj sistemindən fərqləndirən ən əsas
cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, belə drenaj sistemi idarə olunandır. Drenaj sis-
teminə daxil olan nasosların işinə nəzarət etməklə belə sistemin fonunda torpaqda
optimal nəmlik və meliorativ rejim yaratmaq mümkündür. Belə ki, nasoslar üçün
müəyyən iş rejimi yaratmaqla drenaj ilə axıdılan qrunt sularının miqdarını süni
surətdə artırıb-azaltmaq olar, son nəticədə isə qrunt suyunun yer səthindən istənilən
səviyyədə saxlamaq mümkündür.

Minerallaşma dərəcəsi bitkilərin inkişafı üçün ciddi təhlükə törətməyən qrunt su-
larını müəyyən səviyyəyə kimi qaldırmaqla torpağın aktiv qatında müəyyən nəmlik
ehtiyatı yaratmaq mümkündür. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi belə nəmlik ehtiyatı
suvarma normalarının azaldılmasına imkan verir. Bu istiqamətdə müəyyən tədqiqat
işləri aparılmışdır.

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi 1930-cu ilə kimi qrunt sularının formalaşması təbii
amillərin təsiri altında getmişdir. 1950-ci illərdən irriqasiya kanallarının əsaslı ti -
kintisi, yeni nasos stansiyalarının tikintisi, kollektor-drenaj sistemlərinin ilk obyekt -
lərinin təhvil verilməsi və əsaslı surətdə kollektor-drenaj sistemlərinin (KDS)
tikintisinə başlaması dövrü ilə əlaqədar olaraq süni amillərin intensiv təsir dövrü ol-



muşdur. Bu vaxtdan başlayaraq ərazidə qrunt suyunun formalaşması süni amillərin
təsiri altında baş verir. Bu zaman irriqasiya kanallarından süzülən sulardan başqa
qrunt sularının qidalanmasında təzyiqli sular və atmosfer çöküntüləri də mühüm rol
oynayır [3].

Cədvəl 1. Ərazidə qrunt sularının yatma dərinliyi

Qrunt sularının yatma dərinliyindən, onun minerallaşma dərəcəsindən, eləcə də
torpağın fiziki-mexaniki tərkibindən asılı olaraq bitkilər tərəfindən istifadə edilən
qrunt sularınun miqdarı aşağıdakı düstur ilə hesablanır:

Q = E (1- Hq/Hk)
n

Burada: Q - torpağın hesabat qatına qrunt suyu tərəfindən daxil olan suyun miq-
darı, m3/ha;

E - bitkilərin ümumi su təlabatı, m3/ha.
Hq - qrunt sularının orta hündürlük səviyyəsi, m;
Hk - kapilyar qatın dərinliyi, m;
n - torpağın kapilyarlıq xüsusiyyətindən asılı olan göstəricidir.
F.M.Rəhimbəyovanın tədqiqatları göstərmişdir ki, bitkilər tərəfindən zəif mine -

rallaşma dərəcəsinə malik olan qrunt sularından istifadə edildikdə suvarma suyuna
1,4-2,0 orta minerallaşma dərəcəsinə malik olan qrunt sularından istifadə edildikdə
isə suvarma suyuna 2,0-2,9 dəfə qənaət etmək mümkündür.

Məlum olduğu kimi Muğan-Salyan zonasında əkilən əsas kənd təsərrüfatı bitki -
ləri pambıq, yonca və taxıldır.
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İllər Ərazinin qrunt suyunun səviyyəsinə əsasən
paylanması %-ilə, m.

Qrunt suyunun
illik orta

səviyyəsi., m

1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-10 10

1930 4,8 24,8 25,8 14,2 13,4 17,0 - 3,45

1950 10,0 20,0 32,9 21,9 15,7 - - 2,78

1960 15,2 24,5 35,2 15,2 6,1 - - 2,23

1970 27,6 28,3 29,0 12,4 2,7 - - 1,98

1980 34,6 32,4 2,20 9,4 1,6 - - 1,79

1990 37,6 35,9 20,2 5,2 1,1 - - 1,64

1995 42,0 38,8 16,5 2,2 0,5 - - 1,57

2000 44,5 4,47 10,2 0,5 0,2 - - 1,39

2005 47,1 51,3 1,3 0,2 0,1 - - 1,28

2010 49,2 49,7 1,0 0,2 0,1 - - 1,08
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Muğan-Salyan zonasında əkinçilik üçün ən çox istifadə edilən bitki pambıqdır.
Cədvəl 2-dən göründüyü kimi həmin zona üçün pambıq bitkisinin suvarma norması
7400 m3/ha, su tələbatı isə 8900 m3/ha təşkil edir. Qeyd etdiyimiz kimi sifonlu drenaj
sistemi idarə olunandır. Belə ki, sistemə daxil olan nasosları saxlamaqla qrunt su-
larının drenaj vasitəsi ilə kənar edilməsinin qarşısını almaq olar. Bu isə nəticədə su-
varma prosesində qrunt suyunun səviyyəsinin qalxmasına şərait yaratmaqla,
torpağın aktiv qatında nəmliyin artmasına imkan verir.

Təcrübə sahəsinin torpaqları mexaniki tərkibinə görə orta gilcəli torpaqlardır.
Qrunt sularının böhran dərinliyi hb=1,75 m-dir. Yuxarıdakı düsturdan istifadə et-
məklə qrunt suyunun müxtəlif səviyyələrdə torpağın aktiv qatına daxil ola biləcək
qrunt suyunun miqdarı hesablanmışdır.

Hesabatlar göstərir ki, qrunt suyunun səviyyəsini 1,5-2,0 m dərinlikdə saxladıqda
qrunt suları tərəfindən aktiv qata daxil ola biləcək suyun miqdarı 120+1047 m3/ha
təşkil edir. Belə şəraitdə pambıq bitkisi üçün suvarma normasına 15%-ə kimi qənaət
etmək olar. Belə ki, pambıq bitkisi üçün suvarma norması 7400 m3/ha olduğu üçün
qrunt suyundan istifadə etməklə bu normanı 6350 m3/ha-ya kimi aşağı salmaq
mümkündür.

Pambıq bitkisi üçün nəmlik yaradıcı suvarma suyunun miqdarı 1500 m3/ha
olduğu üçün, vegetasiya suvarma norması 4850 m3/ha olacaqdır.

Beləliklə, deyilənləri nəzərə almaqla suvarma rejmində nizamlama aparmaq olar.
Bizə elə gəlir ki, Xəzər dənizinin problemi ilə əlaqədar meydana çıxmış xoşagəlməz
hadisələrin müəyyən dərəcədə qarşısının alınmasında sifonlu drenaj sistemindən
mümkün qədər daha çox ərazilərdə istifadə edilməsi öz müsbət nəticəsini göstərə
bilər. Lakin, bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu tədbirin həyata keçirilməsi heç də
həmişə mümkün olmur. Ona görə də, Xəzəryanı ərazilərdə qrunt suyunun səviy -
yəsinin qalxmasının ətraf ərazilərə təsirinin qarşısını almaq üçün yuxarıda qeyd et-
diyimiz tədbirlərdən başqa digər tədbirlər sistemi də araşdırılmalıdır. Əvvəldə
deyildiyi kimi tədqiqat ərazisində əkin üçün ən çox istifadə olunan bitkilər pambıq,
taxıl və yoncadır. Bu bitkilərdən ən çox suvarma norması olan (11050 m3/ha) və
pambıq (7400 m3/ha) bitkiləridir. Taxılın suvarma norması isə 3400 m3/ha-dır. Etiraf
etmək lazımdır ki, respublikamızda suvarma mədəniyyəti heç də tələb olunan

Cədvəl 2. Muğan-Salyan zonasında kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün su tələbatı
və suvarma normaları

Bitkilərin
adı

Suvarma norması, m3/ha Su təlabatı,
m3/haÜmumi Vegetasiya suvarması Nəmlik yaradan suvarma

pambıq 7400 5900 1500 8900

taxıl 3400 3400 650 4050

yonca 11050 11050 2200 13250
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səviyyədə deyildir. Belə ki, çox vaxt suvarma rejimlərinə düzgün riayət edilmir, su-
varma suyu sahəyə nəzərdə tutulduğundan  çox verilir, suvarma sularının müəyyən
hissəsi istifadəsiz olaraq kollektor-drenaj sisteminə axıdılır. Bu da öz növbəsində
qrunt suyunun qalxmasına, son nəticədə isə ekoloji vəziyyətə öz mənfi təsirini
göstərir.  Ona görə də  əkin sahələrinin suvarılmasında hər şeydən əvvəl suvarma
rejimlərinə ciddi əməl edilməlidir. Xəzəryanı ərazilərdə meydana çıxan ekoloji prob-
lemlərlə əlaqədar olaraq daha az su tələb edən kənd təsərrüfatı bitkisinin əkilməsi
daha məqsədə uyğundur [4].

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, gələcəkdə bu ərazidə yaranmış vəziyyəti aradan
qaldırmaq üçün dəniz tərəfdən çaylarda, magistral kollektorlarda, kanallarda yaran-
mış basqının süni mexaniki vasitələr ilə ləğv edilməsi, aqrar-sənaye fonunda dəniz
səviyyəsinin qalxma sürətinin ətraf mühütə, o cümlədən xalq təsərrüfatına vurduğu
zərəri proqnozlaşdırmaq üçün stabil müşahidə şəbəkələrinin yaradılması zəruri
hesab edilir.

Nəticə

Artmaqda olan respublika əhalisinin təlabatını ödəmək məqsədilə aqrar sənaye
kompleksi işçilərinin qarşısında duran əsas vəzifə kənd təsərrüfatı məhsullarının is-
tehsal sürətini artırmaqdır. Bu məqsədlə məqalə torpaqların hidrogeoloji və meliora -
tiv şəraitinin öyrənilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Hazırda “Hidro geolo -
giya” elmi qarşısında qoyulmuş çoxsaylı problemlərdən biri də torpaq və su fondun -
dan səmərəli istifadə yollarının işlənib hazırlanması və tez bir zamanda hidrome-
liorativ sistemlərin texniki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə suvarma tex nologiya -
sının təkmilləşdirilməsidir. Ona görə də respublikada yaxın illər ərzində suvarma
meliorasiyası sahəsində görüləcək kompleks tədbirlərdə pozitiv dəyişiliklər aparıl-
ması vacibdir. Bütün bunlar isə respublikamızın əsas əkinçilik sahəsi olan Kür-Araz
düzənliyinə və onun cənubunda yerləşən tədqiqat sahəsinə də bilavasitə aiddir.

Mingəçevir və son zamanlar digər su hövzələrinin tikintisi ilə əlaqədar olaraq
Kür-Araz düzənliyinə verilən suvarma suyunun miqdarı çoxalmışdır. Xəzər dəni -
zinin səviyyəsinin qalxması nəticəsində yeraltı və yerüstü suların axımsızlığı
şəraitində onların minerallığının artması və aerasiya zonasında torpaq-qruntun duz -
laşması baş verir ki, bu da kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının azalmasına
səbəb olur. Bu məqsədlə aşağıdakı nəticələr əldə olunmuşdur:

1. Fond, ədəbiyyat materiallarının analizi göstərdi ki, indiki şəraitdə dəniz
səviyyəsinin torpaqların meliorativ vəziyyətinə təsiri idarə olunan sifonlu drenaj
sisteminin və həmin ərazilərdə suya az təlabatı olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin tət-
biqi vasitəsi ilə təcrid oluna bilər.

2. Suvarılan ərazilər üçün qrunt suyunun minerallığının aşağı düşməsi (suvarma
suyu hesabına durulaşma və drenaj vasitəsi ilə suyun ərazidən kənar edilməsinə
görə) və eyni vaxtda səviyyəsinin yuxarı qalxması xarakterikdir.



3. Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması Kür çayının eroziya bazisinin qalx-
masına səbəb olmuş, nəticədə 20-25 km məsafədə basqı yaratmaqla çayda suyun
axım sürətinin azalmasına, çayın hövzəsinin dayazlaşmasına, səviyyəsinin qalx-
masına və ətraf ərazilərin su altında qalmasına səbəb olmuşdur.  

4. Ətraf ərazilərdə şoran torpaqlar və suvarılan ərazilər arasında qalan hissə üçün
qrunt suyunun minerallığının yüksəlməsi, səviyyənin aşağı düşməsi və ya yuxarı
qalxması (buxarlanma və suyun hidratlaşmasından asılı olaraq) xarakterikdir.

5. Xəzəryanı ərazilərin təbii şəraitinin analizi göstərdi ki, dəniz səviyyəsinin qalx-
ması nəticəsində torpaqların meliorativ rejmi pisləşməyə doğru yönəlmişdir. Dəniz
basqısından yaranmış şişmənin KDS-ə təsiri 20-25 km məsafəyə çatır və bu
sahələrdə KDS-nin aparma sürəti 10-15% azalır.

6. Salyan və Neftçala rayonlarındakı mövcud antropogen təsir, balıqçılıq
dambalarının varlığı ərazidə onsuz da çətin olan hidrogeoloji və geoekoloji vəziyyəti
daha da çətinləşdirmişdir.

7. Yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata
keçrilməsi məqsədəuyğundur:
q Dəniz tərəfdən çaylarda, magistiral kollektorlarda, kanallarda yaranmış

basqının süni mexaniki vasitələr ilə ləğv edilməsi; 
q Dəniz, kollektor və çay sahillərində fəlakətli ərazilər boyu müdafiə

dambalarının tikilməsi (Neftçala sahəsi);
q Fəlakətli zonalarda növbəli əkin sisteminin strukturasına baxmaq və il ərzində

hidromodulun drenaj modulu ordinantı ilə tənzimlənməsinin araşdırılması;
q Ərazilərdə vaxtı ilə neft üçün qazılmış dərin quyulardan yerin səthinə çıxan

minerallaşmış suların qarşısının alınması;
q Ərazidə əsaslı surətdə hamarlama-planlaşdırma işlərinin aparılması;
q Qeyd edilən problemləri həll etmək üçün aqrar-sənaye fonunda lazımi moni-

torinqlərin və elmi bazanın yaradılması.
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Giriş

Məlumdur ki, aktiv eksperiment metodunda tədqiqatlar çöl və ya laboratoriya
şəraitində yerinə yetirilir. Hidrometeoroloji proseslər mürəkkəb və çoxamilli
olduqlarına görə, belə eksperimentlərin nəticələrinin praktikada tətbiqi bir çox çətin-
liklərlə müşayət olunur. 

Digər təbiət elmlərində olduğu kimi, hidrometeorologiyada tətbiq edilən və
eksperimental tədqiqatların əsas metodlarından biri sayılan passiv eksperiment
metodu isə təbii şəraitdə hidrometeoroloji hadisələr üzərində müşahidələr aparıl-
masını nəzərdə tutur [1]. Bu müşahidə məlumatları hidrometeoroloji tədqiqatların
başlıca informasiya bazasıdır. Qısa müşahidə dövrlərini əhatə edən bu məlumatlar-
dan ibarət müşahidə sıralarının uzunluğu əksər hallarda adətən 50-60 ildən az olur.
Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, stasionar müşahidə məntəqələrinin çoxu keçən
əsrin ortalarından fəaliyyət göstərdiyinə görə, mövcud məlumatlar baxılan hadisənin
yalnız son dövrdəki tərəddüdlərini səciyyəndirir. Çox zaman mövcud müşahidə
sıraları təkrarlanma dövrü böyük olan (məsələn, 100 ildə 1 dəfə) kəmiyyətləri əhatə
etmir. Digər tərəfdən, müşahidə məntəqələri və müvafiq müşahidə məlumatları ərazi
üzrə qeyri-bərabər paylanır. Belə ki, müşahidə məntəqələrin çoxu əhali sıx məskun-
laşan ərazilərdə fəaliyyət göstərir. Çay axımının əsas hissəsinin formalaşdığı yüksək
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və orta dağlıq ərazilərdə həm meteoroloji, həm də hidroloji müşahidə məntəqələrinin
sayı az olduğuna görə bu ərazilər inkişaf etdirildikdə hidrometeoroloji informasiya
çatışmazlığı problemi aktuallaşır. Beləliklə, stasionar müşahidə məntəqələrin
səmərəliliyi onların informativliyindən bilavasitə asılı olduğundan, bu informa-
tivliyin qiymətləndirilməsi çox vacibdir.

Metodik əsas və hesablama metodikası

Bu elmi tədqiqat işində, Lənkəran təbii vilayətində axan çaylar üzərində yerləşən
müşahidə məntəqələrin informativliyinin qiymətləndirilməsi  məqsədi ilə həmin
məntəqələrin su sərfləri haqqında olan məlumatlardan istifadə edilmişdir. Toplanan
məlumatlar ilkin statistik məlumatlar çoxluğu əmələ gətirir. Hər hansı bir məlumatı
əldə etmə prosesini siqnalların ötürülməsi nəticəsində, qeyri-müəyyənlik dəyişmələri
kimi izah etmək olar. 

Əgər hər hansı bir təzahür bir vəziyyətdən (məsələn A vəziyyəti) digər vəziyyətə
(B vəziyyətinə) keçirsə, onda İ(A,B) keçid informasiyası bu vəziyyətlərin qeyri-
müəyyənliklərin fərqi kimi başa düşülür. Bu halda informasiyanın miqdarı müxtəlif
vəziyyətlərdəki entropiya fərqləri kimi təyin olunur [4]: 

(1) 

burada - H(A) və H(B) uyğun olaraq təzahürün A və B vəziyyətlərinin entropiya
qiymətləridir.

Məntəqələrin su sərfinə dair məlumatların informativliyinin qiymətləndirilməsi
aşağıdakı metodika əsasında mümkündür:

1. Hər bir məntəqədən alınan su sərfinə dair məlumatların informativliyinin
qiymətləndirilməsi üçün ilk öncə müxtəlif illərdə hidroloji məntəqələrdə su sərfinin
(orta aylıq)  zamana görə dəyişikliyini təsvir edən hidroloji sıradan (hidroloji  ölçmə
məlumatları) istifadə olunur.

2. Hər bir məntəqədə hər bir il üçün hidroloji sıranın qeyri-müəyyənliyini xarak-
terizə edən uyğun entropiya qiyməti hesablanır.

3. Yuxarıda təsvir olunan (1) formuluna əsasən məntəqələrdə su sərfi dəyişkən-
liyini xarakterizə edən informativlik matrisi qurulur. (1) formulunda istfadə olunan
H(A) və H(B) uyğun olaraq məntəqələrdə hər bir il və növbəti il üçün hidroloji
sıraların vəziyyətlərinin entropiya qiymətləridir.

4. İnformativlik matrisindən istifadə edarək məntəqələr arasında münasibətlər
matrisi qurulur.

5. Kollektiv qərarların qəbul edilməsi metodlarından istifadə edərək  məntəqələr
arasında informativliyin qiymətləndirilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

Kollektiv qərarların qəbul edilməsi metodu kimi,  Borda qaydasından istifadə et-
məklə bu qaydada istifadə  olunan “alternativ namizəd”  kimi hidrolji məntəqələr
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seçilmişdir. Seçicilər  rolunu isə bu məntəqələrdə müxtəlif illərdə aparılan hidrolji
sıraların informativliyi qəbul edilir. Münasibətlər matrisinin təşkili isə aparılan seriya
ölçmə siqnallarının hesablanmış entropiya qiymətlərinə əsaslanır.

Borda qaydasına görə hər bir seçici “alternativ namizəd”ləri  üstünlük
dərəcələrinə görə yaxşıdan pisə doğru nizamlı düzür (laqeyd münasibət qadağan ol-
unur). Sonda yerləşən namizəd xal almır. Qalan  bütün namizədlərə əvvəlki
namizədlə müqayisədə bir xal əlavə olunur. Ən yüksək xal toplayan namizəd qalib
elan olunur [2].

Hesablamaların nəticələri

Borda qaydası ilə hidrometrik müşahidə məntəqələrin informativliyinin
qiymətləndirilməsi üçün Lənkəran təbii vilayətində yerləşən İstisuçay-Alaşa,
Viləşçay-Şıxlar,Vəşərü-Daştatük, Lənkəran-Lənkəran və Boladiçay-Diryan mən-
təqələrin su sərfi haqqında olan məlumatlarından istifadə edilmişdir. Bu məqsədlə
seçilən hesablama intervalı 1975-ci ildən  2009-cu ilə kimi olan dövrünü və hər bir
hidroloji ilin bütün aylarını əhatə edir (müşahidə məntəqələrin   məlumatları paralel
illəri əhatə etməlidir).

Cədvəl  1-də məntəqələrdə müxtəlif illərdə olan hidroloji sıraların   entropiya
qiymətləri MATLAB proqram paketi vasitəsi ilə hesablanaraq  verilmişdir. Hesabla-
malarda ‘norm’ entropiyasından istifadə olunmuşdur.  “Norm” entropiyası aşağıdakı
formula ilə təyin olunur [3]:

,                                                       (2)

burada si - hidroloji  sıranın göstərici qiymətidir. Biz p=3 halına baxırıq.
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İllər A
İSTİSUÇAY-

ALAŞA

B
VİLƏŞÇAY-

ŞIXLAR

C
VƏŞƏRÜ-

DAŞTATÜK

D
LƏNKƏRAN-
LƏNKƏRAN

E
BOLADIÇAY-

DIRYAN

1975 9,0106 2575,6 481,4659 33979 208,4351
1976 39,9290 2426,3 718,5689 63882 811,7661
1977 64,8677 6158,5 3563,9 80781 1682,7
1978 36,7645 2207,5 61,4455 11069 31,8794
1979 37,4348 5241,5 153,8001 45505 81,5055
1980 209,8974 4684,3 1744,7 19696 193,9117
1981 83,4973 2288,6 890,4633 28681 82,6316
1982 469,7643 5391,0 5819,3 462290 711,7963
1983 69,0477 6504,2 4606,4 112990 625,2084

Cədvəl 1. Məntəqələr arasında entropiya qiymətləri



Cədvəl 1-in qiymətlərinə əsaslanaraq və (1) formulasından istifadə edərək mən-
təqələrdə su sərfinin dəyişkənliyini xarkterizə edən informativlik matrisini quraq.
Alınan informativlik matrisi Cədvəl 2-də təsvir olunmuşdur. Bu cədvəldə birinci
sütunda olan “+” işarəsi həmin ilin növbəti il ilə əlaqələndirilməsini göstərir.
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1984 125,1075 3246,4 2911,5 390980 139,0428
1985 127,4523 2130,5 561,9161 122000 95,7487
1986 170,7334 954,7137 451,3945 20208 155,8927
1987 222,0273 6057,0 1353,3 295490 297,8779
1988 291,4287 3264,4 673,5063 550310 47,2357
1989 366,9850 1386,5 563,0824 81010 48,0601
1990 163,6823 1442,6 170,4138 3887,6 168,7274
1991 314,5575 1089,5 777,0751 53715 203,8018
1992 14,7557 2028,0 210,4763 49468 243,5052
1993 504,8428 6798,0 2046,7 148160 282,7622
1994 5,0494 2236,1 251,6136 25731 142,7208
1995 9,1764 568,8732 418,0383 4803,5 43,5299
1996 1,0525 1535,9 84,4607 15280 69,3878
1997 1,0136 9619,6 3895,3 735740 3528,7
1998 0,6283 946,4183 1125,6 137980 316,4957
1999 8,0567 1131,4 564,5086 49847 63,0368
2000 13,9911 12654 1459,2 78432 459,6948
2001 59,3807 2514,3 729,4958 18113 87,8453
2002 24,8261 1760,4 224,6346 13973 113,2889
2003 44,0954 7107,4 396,1755 64823 90,2435
2004 92,8727 2187,7 350,5525 38569 103,6527
2005 41,1744 3015,8 54,7055 19706 33,0798
2006 38,8536 578,8087 130,6284 58929 65,6897
2007 123,9428 1742,5 99,6832 20581 46,9474
2008 197,2067 525,6268 84,8526 1997,9 155,8665
2009 12,5810 545,8630 66,8526 1925,3 34,8004

Cədvəl 1-in ardı

İllər A
İSTİSUÇAY-

ALAŞA

B
VİLƏŞÇAY-

ŞIXLAR

C
VƏŞƏRÜ-

DAŞTATÜK

D
LƏNKƏRAN-
LƏNKƏRAN

E
BOLADIÇAY-

DIRYAN

1975+ 30,9184 149,300 237,1030 29903 603,331
1976+ 24,9387 3732,20 2845,3311 16899 870,9339
1977+ 28,1032 3951 3502,4545 69712 1650,8206

Cədvəl 2. Məntəqələrin su sərfinin dəyişkənliyini xarakterizə edən 
informativlik matrisi



Cədvəl 2-in qiymətlərinə əsaslanıb aşağıdakı cədvəldə göstərilən müxtəlif mən-
təqələrə aid ölçmə realizasiyaların  dəyişkənliyinin informativlik münasibətlərini
quraq.  Burada ölçmə realizasiyalarının sayı 34-ə bərabərdir.
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Cədvəl 2-nin ardı

1978+ 0,6703 3034 92,3546 34436 49,6261

1979+ 172,4626 557,20 1590,8999 25809 112,4062

1980+ 126,4001 2395,70 854,2367 8985 111,2801

1981+ 386,2670 3102,40 4928,8367 433609 629,1647

1982+ 400,7166 1113,20 1212,900 349300 86,5879

1983+ 56,0598 3257,80 1694,90 277990 486,1656

1984+ 2,3447 1115,90 2349,5839 268980 43,2941

1985+ 43,2811 1175,786 110,5216 101792 60,144

1986+ 51,2939 5102,2863 901,9055 275282 141,9852

1987+ 69,4014 2792,60 679,7937 254820 250,6422

1988+ 75,5563 1877,90 110,4239 469300 0,8243

1989+ 203,3027 56,09 392,6686 77122,40 120,6673

1990+ 150,8752 353,10 606,6613 49827,40 35,0744

1991+ 299,8018 938,50 566,5988 4247 39,7034

1992+ 490,0871 4770 1836,2237 98692 39,257

1993+ 499,7934 4561,90 1795,0864 122429 140,0414

1994+ 4,1270 1667,226 166,4247 20927,50 99,1909

1995+ 8,1239 967,0268 333,5776 10476,50 25,8579

1996+ 0,03899 8083,700 3810,8393 720460 3459,3122

1997+ 0,3853 8673,1817 2769,70 597760 3212,2043

1998+ 7,4284 184,9817 561,0914 88133 253,4589

1999+ 5,9344 11522,60 894,6914 28585 396,6580

2000+ 45,3896 10139,70 729,7042 60319 371,8495

2001+ 34,554 753,90 504,8612 4140 25,4436

2002+ 19,2693 5347 171,5409 50850 23,0454

2003+ 48,7773 4919,70 45,623 26254 13,4092

2004+ 51,698 828,10 295,847 18863 70,5729

2005+ 2,3208 2436,9913 75,9229 39223 32,6099

2006+ 85,0892 1163,6913 30,9452 38348 18,7423

2007+ 73,2639 1216,8732 14,8306 18583,10 108,9191

2008+ 184,6257 20,2362 18 72,60 121,0661



SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Zabidov Z.C., Fətdayev H.F. Borda qaydası ilə
hidrometrik müşahidə məntəqələrinin su sərfinə dair...

SU EHTİYATLARI VƏ ONLARIN İNTEQRASİYALI 
İDARƏ EDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ

4/201652

Cədvəl 3. Müxtəlif illərdə olan ölçmə realizasiyalarının informativliyinin
düzüm münasibətləri 

A,B,C,D,E məntəqələrinin sululuq informativliyinin düzüm münasibətləri

1975+

1976+

1977+

1978+

1979+

1980+

1981+

1982+

1983+

1984+

1985+

1986+

1987+

1988+

1989+

1990+

1991+

1992+

1993+

1994+

1995+

1996+

1997+

1998+

1999+

2000+

2001+

2002+

2003+

2004+

2005+

2006+

2007+

2008+



Kollektiv qərarların qəbul edilməsi metodu kimi  tanınan Borda qaydasından  və
Cədvəl 3-də olan düzüm münasibətlərindən  istifadə edərək aşağıdakı nəticəyə
gəlmək olar:
A məntəqəsi üçün toplanan xal =(1*4)+(0*3)+(3*2)+(10*1)+(20*0)=4+6+10=20;
B məntəqəsi üçün toplanan xal =(0*4)+(25*3)+(5*2)+(3*1)+(1*0)=75+10+3=88;
C məntəqəsi üçün toplanan xal =(0*4)+(7*3)+(22*2)+(3*1)+(2*0)=21+44+3=68;
D məntəqəsi üçün toplanan xal =(33*4)+(0*3)+(1*2)+(0*1)+(0*0)=132+2=134;
E məntəqəsi üçün toplanan xal =(0*4)+(2*3)+(3*2)+(18*1)+(11*0)=6+6+18=30.

Nəticə

A (İSTİSUÇAY-ALAŞA), B (VİLƏŞÇAY-ŞIXLAR), C (VƏŞƏRÜ-DAŞ-
TATÜK), D (LƏNKƏRAN-LƏNKƏRAN), E (BOLADİÇAY-DIRYAN) adlı
hidrometrik müşahidə məntəqələrinin su sərfi haqqında olan məlumatların informa-
tivlik münasibətləri Borda medoduna əsasən                                   düzümünə malik -
dir.  
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Giriş

Məlumdur ki, insan qidasız iki aya qədər yaşaya bildiyi halda, susuz ən çoxu 8
gün davam gətirə bilir. Təsadüfi deyildir ki, qədim zamanlardan bütün yaşayış
məskənləri içməli suyun bol olduğu yerlərdə salınmışdır. İçməli suyun çatışmaması
və ya keyfiyyətinin pis olması bəzi sivilizasiyaların tamamilə yox olmasına gətirib
çıxarmışdır. Odur ki, qədim zamanlardan insanların qarşısında duran əsas prtoblem
içməli su ehtiyatı yaratmaq və bu suyu yaşayış məskənlərinə qədər gətirib çıxartmaq
olmuş və bunun üçün bir-birindən fərqlənən müxtəlif su təchizatı sistemləri inşa et-
mişlər.

Bir çox qədim sivilizasiyalar və dövlətlər öz inkişaflarında xalqların yerüstü və
yeraltı sulardan şəhərlərin su təchizatı və əkin sahələrinin suvarılmasında istifadə

etmək bacarığıına minnət-
dar olmalıdırlar. Bir çox
əsrlər suqaldırıcı mexa -
nizmlərin quruluşunda
linglər (şəkil 1), təkərlər
(şəkil 2), bloklar, yivlər,
maili müstə vilər əsas rol
oynamışlar. 

Misirdə özü nəməxsus
su təchizatı sistemi yara -

(Səh. 54-72)

ƏN QƏDİM SU TƏCHİZATI QURĞULARI

Kəngərli A.C.
AzMİU, Bakı şəhəri, asif-kengerli@mail.ru

Abstract.  Information is given about devices of ancient water-piping in the ar-
ticle.

Açar sözlər: qədim boru kəmərləri, yeraltı su, su təchizatı,Bazilika sisterni,
ovdan, köhnə dünyanın akvedukları, yeraltı su anbarları.

Suya ecazkar bir hakimiyyət verilmişdir –
yer üzərində  həyat şirəsi olmaq.

Leonardo da Vinçi

Şəkil 1. Lingli sistemlə suyun qaldırılması. 



dıl mışdı. Era mızdan əvvəl 1250-ci ildə
çökəklik yerlər və kanallarda olan suları
nisbətən hündür yerlərə qaldırmaq üçün
şadufdan (bu qurğulara leylək də deyilirdi
və onun şəkli indiyə qədər Fivadakı sərd-
abədə qalmaqdadır) (şəkil 3) və suqaldırıcı
təkərlərdən istifadə edilirdi. Strabon
tərəfindən Nil çayı sahilində yerləşən
qalaların birinə su qaldıran təkərin təsviri
verilmişdir. Bu təkər 150 qul tərəfindən
həkətə gətirilirdi [1].

Su qədim xalqların bir çoxunda olduğu
kimi yunanlar və romalılarda da ilahinin
bəxş etdiyi bir maddə, dünyanın yaran-
masında rolu olan elementlərdən biri kimi
qəbul edilirdi. Bu inanc onlara şirin suyun
böyük qiymətə sahib olduğu Yaxın Şərqdən
gəl mişdi. Hələ qədim Roma dövlətinin
yaranmasından xeyli əvvəl Yaxın Şərqdə
suyu toplamaq üçün torpaq bəndlər və daş-
dan yonulmuş su kəmərləri inşa edilirdi.
Era mızdan əvvəl  VII əsrdə qədin Nineviya
yaxınlığında uzunluğu 40 km olan su-
daşıyıcı kəmər tikilmişdi [2]. Bu kəməri
çaydan keçirmək üçün assuriyalılar hər
birinin aşırımı 2,74 m olan beş tağlı daş
körpü-akveduk inşa etmişdilər. Kəmərin
900 m-i süni daş yataq üzərində döşənmiş
2,3 m enində açıq kanaldan ibarət idi.

Su təchizatı sistemlərinin inkişaf tari -
xində qədim Roma su kəmərləri xüsusi yer
tuturlar. Onların indiki dövrümüzə qədər
qalmış qalıqları antik dünya üçün mühəndis
düşüncəsinin yüksək inkişaf səviyyəsini
göstərir. 

Keçmişin ən böyük şəhərlərindən biri
olan, təpələr üzərində yerləşmiş Roma imperiya dövründə 600 mindən 2 milyona
qədər sakinə və 11 su kəmərinə malik olmuşdur. Onlardan birincisi tikinti layihəsinə
rəhbərlik etmiş Appiy Klavdiyin adını daşıyan uzunluğu 16 km olan Appiy kəməri
e.ə. 312- ci ildə inşa edilmişdi. Uzunluğu 70 km olan ikinci  kəmər e.ə. 274-cü ildə
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Şəkil 2. Təkərli suqaldırıcı.

Şəkil 3.
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istifadəyə verilmiş, sonra uzunluğu 91km olan üçüncü - Martsiya su kəməri inşa
edilmişdi. Dördüncü su kəməri eramızdan əvvəl 127-ci ildə istismara verilmişdi.
Ümumiyyətlə Roma su kəmərlərinin ümumi uzunluğu 436 km təşkil edirdi ki, bunun
da 55 km-i körpülər üzərində yerləşirdi. Bu kəmərlər vasitəsilə fəvvarələri və
hamamları ilə məşhur olan şəhərə hər gün 700 min km3-dən 1 milyon km3-ə qədər
su verilirdi. Bu qədər çox su sərfinə şəbəkədə  o zaman bağlayıcı  armaturun  olma-
ması  səbəb  idi. Su  sistemdə fasiləsiz axır və kanalizasiyanın yuyulmasını təmin
edirdi. Bu qədər böyük miqdarda suyun verilməsini o vaxtlar heç bir su qaldırıcı
qurğunun təmin edə bilməməsi su mənbələrinin yüksəklik yerlərdə axtarılması və
suyun öz axımı ilə şəhərə  nəql etdirilməsini tələb edirdi [3].

Müasir kompyüter modelləşdirilməsi ilə sübut edilmişdir ki, bundan 1,5-2 min
əvvəl yaradılmış qədim roma su kəmərləri indiki standartlara tamamilə uyğun gəlir
[4].

Fələstində hələ eramızdan əvvəl 1200-ci ilə qədər su üçün kanallar inşa edilmişdi.
Iudey çarı İrod səhrada su təchizatı sistemi yaratmışdı. Səhraya suyun gətirilməsi o
vaxtkı mühəndislərin böyük nəaliyyəti idi.Yağışlar dövründə qazılmış iki böyük
çala su ilə dolur və inşa edilmiş  sədlər vasitəsilə suyu müəyyən səviyyədə
saxlayırdılar. Bütün  bu  sistem yeddi sarayı su ilə təmin edirdi.  [4].

1631-ci ildə tikintisinə başlanmış kreml basqılı  su kəməri də elementlərinin kons -
truksiyalarına görə böyük maraq doğurur (şəkil 4). Bu sistemin tikintisi saat və su
ustası Xristofor Haloveyə (o, kremlin Spasski qülləsindəki saatın müəllifidir) və rus
sənətkarları Antip Konstantinova və Trefil Şarutinə tapşırılmışdı [5]. Su Moskva
çayından boru vasitəsilə  öz axarı  ilə Sviblov qülləsinin altındakı ağ daşdan inşa
edilmiş və diametri 5 m-ə, dərinliyi 9 m-ə yaxın olan quyuya daxil olurdu. Bu qül-
ləyə suqaldırıcı qüllə də deyilirdi. Qüllədə yerləşən və atların köməyilə hərəkətə
gətirilən suqaldırıcı mexanizmlə su elə bu qüllədə yerləşən və qurğuşunla üzlənmiş
basqı yaradan çənə verilirdi. Oradan qurğuşun borularla Köhnə pul həyəti yaxın-
lığındakı tənzimləyici çənə ötürülürdü. Buradan su torpağa basdırılmış qurğuşun
borularla müxtəlif istiqamətlərə paylanırdı. Sistemə çoxsaylı suqaldırıcı anbarlar
daxil idi. Sistemin sutkalıq məhsuldarlığı 4000 vedrəyə çatırdı.

Akveduklar

Qədim su kəmərlərini sudaşıyıcılar  adlandırmaq daha düzgün olar. Onların əsas
vəzifəsi hündürlüklər fərqi hesabına suyu mənbədən tələbatçılara çatdırmaq olmuş-
dur. 

Belə sudaşıyıcılar və ya akvedukların (aqua – su  və ducere – aparmaq) neolit
dövründən mövcud olduqları aşkar edilmişdir. Akveduklar müxtəlif materiallardan
və əksər hallarda daşdan inşa edilmişlər. Sonralar inşaat materialı kimi kərpic, polad
və digər materillardan istifadə olunmuşdur.



Qədim Dünyada ilk kiçik akveduklar eramızdan əvvəl 2 və 3-cü minilliklərdə
Misirdə və Assiriyada (indiki İrakın ərazisində) inşa edilmiş və təəssüf ki,
dövrümüzə qədər qalmamışlar. 

Bu sahədə ən böyük ustalığa Qədim Romanın mühəndisləri sahib olmuşlar. Əha -
lisinin sayı 1 milyona çatmış şəhərdə əhalini içməli su ilə təmin etməkdən əlavə
texniki tələbatı da ödəməyə böyük ehtitac vardı. Bunun üşün dağlarda olan suların
şəhərə çatdırılması tələb olunurdu. Birinci akveduk eramızdan əvvəl IV əsrdə inşa
edildi və eramızdan əvvəl III əsrdə artıq onların sayı 11-ə çatmışdı. Eramızın I əs-
rində uzunluğu təxminən 60 km, hündürlüyü 27 m olan məşhur Klavdiya akveduku
inşa edildi (şəkil 5) [2]. 

Digər roma akveduku Fransanın cənubunda Hard çayı üzərində inşa edildi (şəkil
6). Bu qurğunun müasir adı Pon-de-Har və ya Hard körpüsüdür. Akveduk Nim
şəhərini su ilə təchiz edirdi. Körpü uzunluğu 50 km olan mürəkkəb Nim sisteminin
indiyə qədər qalmış qalığıdır. Körpünün hündürlüyü 49 m, uzunluğu 275 m-dir.Kör-
püdə üç tağ səviyyəsi var. Birinci səviyyə 6 tağdan ibarətdir. Hər iki sahili birləşdirən
mərkəzi tağın aşırımı 24,5 m-dir. İkinci səviyyə 11 tağdan, axırıncı – su kəməri boru-
larının döşənməsi üçün nəzərdə tutulmuş üçüncü səviyyə isə bir qədər kiçik ölçülü
35 tağdan ibarətdir. Akvedukun üzərində onun eramızdan əvvəl 19-cu ildə, imper-
atorun dostu, kürəkəni, sərkərdə və   Aqrippenin konsulu Avqustun vaxtında  inşa
edildiyini göstərir. Lakin, arxieloqlar və tarixçilər texniki cəhətdən belə yüksək
səviyyədə inşa edilmiş qurğunun daha sonralar, yəni  eramızın II əsrində yaradıl -
dığını iddia edirlər. Hazırda akvedukdan körpü kimi istifadə edilir.
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Daha belə bir akveduk İspaniyanın Seqoviya şəhərində yerləşir (şəkil 7). Akve-
dukun hündürlüyü 30 m, uzunluğu 17 km-dir. Mərkəzləşdirilmiş su təchizatını təmin
etmək üçün su bu akvedukdan mərkəzi sisternə axıdılır və oradan şəhərdaxili sis-
temlərlə paylanırmışdır. XI əsrdə akveduk mavrlar tərəfindən qismən dağıdılsa da
XV əsrdə bərpa edilmiş və hazırda Seqoviyanın rayonlarını içməli su ilə təchiz et-
məkdə davam edir.

Hazırda şəhərin mərkəzində qurğunun qorunub saxlanmış bir aşırımı yerləşir
(şəkil 8). 

Şəkil 5. Klavdiya Akveduku.

Şəkil 7. Seqoviyadakı Roma akveduku.

Şəkil 6. Pon-de-Har akveduku.



Roma akvedukları hətta
Afrikada da inşa edilirdi. Bu qurğu-
larla Sezariya (akvedukun uzunluğu
23 km), və Maktar (9 km) su ilə
təchiz edilirdi. II əsrin əvvəllərində
Romanın baş su təchizatçısı olan
Yuliy Frontin qeyd edirdi ki, akve-
duklar Roma imperiyasının əzəmə-
tinin əsas şahidləri sayılırlar. Onları
hətta faydasız Misir piramidaları və
Yunanıstanın bayramsayağı saray-
ları ilə müqayisə etmək olmaz.

Doğrudan da bu su təchizatı sistemləri sivilizasiyanın inkişafına böyük təkan vermiş,
hamamlar, hovuzlar, fəvvarələrin tikintisinin əsasını qoymuşdu. 

Ən uzun akveduk romalılar tərəfindən Romada yox indiki Tunisin ərazisində,
məşhur Karfagen şəhərini su ilə təchiz etmək üçün  inşa edilmişdir. Karfagenin əsası
müasir Livanın ərazisində yerləşmiş Finikiya sakinləri tərəfindən eramızdan əvvəl
825-ci ildə qoyulmuşdur. Roma ilə müharibələrdə tam məğlub olmuş Karfagen
dağıdılmış və bir neçə onilliklərdən sonra onun yerləşdiyi ərazidən bir neçə kilometr
aralı Roma koloniyası olan yeni Karfagen salınmışdır. Sürətlə inkişaf edən
koloniyanı su ilə təchiz etmək üçün Atlas dağlarında olan mənbələrdən Karfagenə
su gətirmək üçün Roma mühəndisləri uzunluğu 132 km, bəzi sahələrdə hündürlüyü
20 m-dən artıq olan akveduk inşa edilmişdir. Bu qurğu vasitəsilə şəhərə saniyədə
400 l-ə qədər su verilirdi. 

Dağlarda suyun toplanması və bu qurğunun bəzi fraqmentləri 2000 ilə qədər
ömür sürmüş və indiki dövrə qədər dayana bilmişdir (şəkil 9).
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Şəkil 9. a) Atlas dağlarında suyu toplayan keramik boru kəməri; 
b) Karfagen akvedukunun fraqmentləri.

Şəkil 8.

a) b)



Daha bir məşhur akveduk indiki İstanbul şəhərində, Mərmərə dənizinin sahilində
yerləşir. Vaxtilə Konstantinopol adlanan bu şəhərdə ilk ictimai su təchizatı sistemi
hələ eramızdan əvvəl  I-IV yüzilliklərdə yaradılmışdır. Konstantinopolda 40-dan
çox yeraltı su anbarı olmuşdur [6]. 

Bunlardan ən məşhuru – Bazilika su anbarı İstanbulun tarixi mərkəzi olan müqəd-
dəs Sofiya kilsəsi yaxınlığındadır (şəkil 10). Ölçüləri 145x65x8 m olan bu su anbarı
yer altında əzəmətli sütunlu salonu xatırladır. Anbarın örtüyünü 336 sütun saxlayır
(hər birində 28 sütun olan 16 sırada düzülmüş). Anbar 250 ilə yaxın bir zamanda –
eramızın IV-VI əsrlərində inşa edilmiş və 1000 ilə yaxın bir dövrdə istismarda ol-
muşdur. Hazırda İstanbulun ən baxımlı müzeylərindən biridir. Bu şəhərdə imperator
Valentin vaxtında (364-378-ci illər) inşa edilmiş, XVI əsrin əvvəlində baş vermiş
zəlzələdə dağılmış və sonralar memar Sinan tərəfindən bərpa edilmiş  Valenta akve-
dukunun fraqmentləri qalmaqdadır (şəkil 11). 

Akvedukun hündürlüyü 30 m, uzunluğu 1 km-dən artıq olmuş və XX əsrə qədər-
təxminən 1600 il fəaliyyət göstərmişdir.

Boru kəmərləri

Romada 500 il ərzində inşa edilmiş 11 su kəmərinin supaylaşdırıcı boru sistem-
inin ümumi uzunluğu təxminən 350 km olmuşdur ki, bunun da yalnız 47 km-i yer
üstündə, qalan hissəsi isə yer altında döşənmişdir.  Su birinci növbədə imperator
sarayına, sonra ictimai hamamlara və fəvvarələrə, sonda dövlətlilərin şəxsi evlərinə
verilirdi. 

Akveduklardan fərqli olaraq Romanın su kəmərləri sistemi texniki cəhətdən
mükəmməl deyildi. Hər bir paylaşdırıcı sistemdən istehlakçıya bir-birləri ilə əlaqəsi
olmayan  yeraltı su borusu çəkilirdi və sonunda heç vaxt bağlanmayan, heyvan şək-
lində ventil qoyulurdu (şəkil 12).Bu da həddindən artıq su itkisinə səbəb olurdu.
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Şəkil 10. Bazilika su anbarı. Şəkil 11. Valenta akveduku.



Maraqlıdır ki, romalılar tərəfindən beton
boruların istehsalı yaradıl mış dı. Müasir
mütəxəssislərin qiymət ləndirmələrinə görə
bu borular saxsı və ya qurğuşundan istehsal
edilən borularla müqayisədə daha yüksək
basqıya davamlı idilər.Bu borular xaricdən
21 sm uzunluğa malik tərəfləri olan kvadrat
şəkilli olub daxildə 6-8 sm diametrli hazır-
lanırdı. Uzunluğu təxminən 95 sm olan bo -
rular ağız-ağıza birləşdirilir, birləşmə yerləri
məhlul və betonla kipləşdirilirdi. 1875-ci
ildə fransız mühəndisi Ejen Belqran roma
boruları hazırlayaraq hidravliki sınaqdan
keçirmiş və onların yalnız 18 bar təzyiqdə
dağılmalarını təyin etmişdi. Belə borular
Qərbi Almaniya arxeoloqları tərəfindən Tu -
nisin Karfagen ərazisində aşkar edilmişdir
[2]. 

Konstantinopolda daxili diametri 400-
500 mm olan mərmər boru bölmələri və
içərisi elə bu diametrlərdə deşilmiş daş
bloklardan inşa edilmiş su kəməri də olmuş-
dur. Boru bölmələri bilərziklər vasitəsilə
birləşdirilmiş və  birləşmə yerləri təbii ma-
teriallarla  kipləşdirilmişdir. Hazırda  İstan-
bul arxeoloji muzeyində belə su kəmərinin
bəzi elementlərini görmək mümkündür.

Qədim Yunanıstanda şəhərlərin su ilə
təchizatı sahəsində böyük işlər görülmüşdür.

Ölkənin şimalında aparılmış qazıntılar zamanı su axarları olan hovuzlar və vanna
otaqları aşkar edilmişdir.  Bu hovuzlardan  bəziləri  indiki  zamana qədər əvvəlki
və ziyyətində saxlanmışdır. Onlara gildən hazırlanmış borularla (şəkil 13) su verilir.

Qədim boru kəməri infrastrukturunu Egey dənizi sahilində yunan müstəm-
ləkəçiləri tərəfindən eramızdan əvvəl XI əsrdə əsası qoyulmuş Efes şəhərində gör-
mək mümkündür. Roma imperiyasına birləşdirilən bu şəhər eramızdan əvvəl 27-ci
ildə Romanın Asiya əyaləti mərkəzinə çevrildikdə burada akveduklar sistemi və
şəhər daxili su kəməri inşa edildi. Su kəməri yerüstü və yeraltı çəkilmiş saxsı boru-
lardan ibarət idi. Onların birləşmə yerləri Konstantinopolda olduğu kimi təbii ma-
teriallarla kipləşdirilmişdi (şəkil 14 və 15). İnfrastrukturun belə səviyyəsinə məşhur
avropa şəhərlərində yalnız XVIII-XIX əsrlərdə çatılmışdı.
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Şəkil 12.

Şəkil 13.
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Hazırda məlum olan metal boru kəmərlərindən ən qədimləri Misirdə aşkar
edilmişdir.Faraon Suxarenin Abusiredəki piramidasının saray hissəsində aparılmış
arxieoloji qazıntılar zamanı misdən hazırlanmış, diametri təxminən 45 mm, divarının
qalınlığı 1,4 mm olan boru fraqmentləri tapılmışdır. Boru kəmərinin eramızdan əvvəl
təxminən 2500-ci ildə çəkildiyi güman edilir [7].

Misirlilər çox qədim zamanlardan su təchizatı sistemlərinin çəkilişində saxsı və
qurğuşun borulardan istifadə edirdilər. Bizim eradan əvvəl 2200-ci ildə Krit adasın-
dakı Knoss sarayına su verən basqısız sudaşıyıcı sistemin inşasında belə borulardan
istifadə edilmişdi. 

Qədim Roma qurğuşun borularının hazırlanma texnologiyası şəkil 16-da
göstərilir. Qurğuşun lövhə əvvəlcə  müəyyən xarici diametrə malik özək ətrafında
bükülür və lövhənin hər iki sonu şəkil 16-da göstərilən variantların birindən istifadə

etməklə birləşdirilirdi. Əksər hal-
larda armudabənzər en kəsik
şəkilli boruların tikişləri qalay-
qurğuşun qarışığı ilə lehimlənirdi.
Hazırlanmış borular oval, yaxud
armudabənzər en  kəsiyə  malik
olurdular. Odur ki, bu üsulla çox
böyük diametrə malik boru is-
tehsal etmək mümkün olmurdu.
Belə boruların xarici diametri
250-270 mm, divarlarının qalın-
lığı 30-50 mm təşkil edirdi [8].

Şəkil 14. Efes şəhərinin saxsı borulardan çəkilmiş su kəməri.

Şəkil 15. Efes su kəmərinin boru bölmələri.
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Çuqun borular ilk dəfə 1662-ci ildə memar de Vilin   layihəsi əsasında usta
R.Salem tərəfindən Versal fəvvarələrinin su kəmərində tətbiq edilmişdir. Fəvvarələrə
su çatdıran lövhəli birləşməli (flanslı) çuqun boruların diametri  228-406 mm, uzun-
luqları isə 1,52 m olmuşdur. XVIII əsrin sonlarında çuqun borulardan istilik sistem-
lərinin inşasında geniş istifadə edilməyə başlanmışdır. Fransız mühəndis de Şaban
1817-ci ildə Paris konservatoriyasının binasının, 1819-cu ildə isə Londonda lord
Derbinin qış sarayında və Vaksfild istilikxanasının istilik sitemində bu borulardan
istifadə etmişdir. Görkəmli rus mühəndisi Andrey Delviq 1853-1858-ci illərdə
Moskvanı Mıtişşinsk mənbələrindən qidalandıran Rostokinsk su kəmərinin yenidən
qurulmasında yuxarı kərpic dəhlizi çuqun borularla əvəz  etmişdir [9].

Su təchizatı sistemləri ancaq Avrasiya ölkələrində yaradılmırdı. Cənubi
Amerikanın hindu qəbilələri də su nəql etdirmək üçün müxtəlif sistemlər yara -
dırdılar. Bu sistemlər hündür dağlıq ərazilərdən əhalinin yaşadığı yerlərə suyu nəql
etdirmək üçün mürəkkəb kanallar və su anbarlarından ibarət olurdu. Cənubi Amerika
ərazisində belə tipdən olan 8 km uzunluğa malik ən qədim akveduk Kumbe-Mayo,

təxminən eramızdan əv -
vəl 1500-ci ildə 3,3 km
hündürlükdə inşa edil miş -
di. Nadir qurğulardan biri
də era mızın XV əsrində,
müa sir Perunun ərazi sin -
dəki Andlarda yerlə şən,
ink lərin müqəddəs şəhəri
olan Maçu-Pikçu-da də -
niz səviyyəsindən 2500 m
hündürdə inşa edil mişdir
(şəkil 17). Təmiz su yük-
sək dağlıq mənbələrdən
süni kanallar sistemi va-
sitəsilə şəhərə axıdılırdı
[10].

Şəkil 16.   Qurğuşun boruların hazırlanma sxemləri.

Şəkil 17. İnklərin Maçu-Pikçu şəhərinin görunüşü.

lehimləmə



Tarixçilərin çoxsaylı məlumatlarına görə eramızdan əvvəl birinci minilliyin or-
talarında su kəməri Yaxın Şərq, Hindistan, Çin və Yunanıstanın demək olar ki, bütün
xalqları tərəfindən inşa edilmişdir. Eramızdan əvvəl VI əsrdə hökmdar Polikrat
tərəfindən inşa etdirilmiş samos akveduku ən məşhur qədim yunan su kəməri hesab
edilir. Dağda uzunluğu 1 km-ə yaxın lağım şəklində inşa edilərək içərisində borular
düzülmüş bu kəmər adanın cənub-şərq hissəsini içməli su ilə təchiz edirdi. Afinanın
Keramikos rayonunda aparılan qazıntılar zamanı o zamana aid edilən digər su
kəmərinin fraqmentləri aşkar edilmişdir.

Eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərdə Misirdə, Assiriyada və yaxın Şərqin bir sıra
ölkələrində müxtəlif şəkilli akveduklar inşa etməyə başladılar.

Orta əsr şəhərlərinin əksəriyyətində su kəmərləri
ağac borulardan inşa edilirdi. Ağacların göv -
dələrinin özəyi əl ilə deşilərək çıxarılırdı (şəkil 18).
Bu çox zəhmət tələb edən iş idi. Bir usta bir gündə
10 m-dən artıq boru düzəldə bilmirdi. 1430-cu ildə
Almaniyada ağac boru istehsalı üçün xüsusi deşici
maşın yaradıldı və bu maşın Leonardo da Vinçi
tərəfindən konstruksiyasına fırlanma sürətləndiri-
cisi daxil edilməklə təkmilləşdirildi. XVII əsrdə
maşın buxar intiqalı ilə təchiz edildi.

Ağac borulardan ilk su kəməri XII əsrin əvvəl-
lərində Novqorod şəhərində, Yaroslavın malika -
nəsində  inşa edilmişdir (şəkil 19). İvan Kali tanın
vaxtında su Moskva çayından Kremldəki gizli
quyuya palıd ağacı gövdəsində deşilərək hazırlan-
mış borularla axıdılırdı.XX əsrin əvvəllərində bu
borulardan Britaniya Kolumbiyasında geniş isti-
fadə edilirdi (şəkil 20) 

Sonralar çarın malikanələrində, monastırlarda
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Şəkil  18. Ağac boruların
hazırlanması.

Şəkil 19.



və iri təsərrüfatlarda metal
borulardan su kəmərləri
çəkilməyə başlandı. 1641-
1662-ci illərin salnamə lə -
rinə görə Troitse - Ser  gi yev
lavrasının quyusunda suyu
qəbul edərək mis borularla
qaldıran qurğu yaradıldı
(şəkil 21a). 

XVII əsrdə Moskvada
küçə su kəmərlərinin çəkil-
işində qurğuşun borulardan
geniş istifadə edilirdi [11]. 

Ovdanlar

Ovdanlar Abşeron yarımadasında içməli su toplamaq üçün XV əsrdən geniş
yayılmış qurğulardan hesab edilir.”Ovdan” sözü “su yaranan yer” mənasını verir.
Bu qurğular Azərbaycan xalqının yaratdığı nadir memarlıq abidələri və mühəndis
məfkurəsinin məhsulu olub dünyada oxşarları yoxdur. Bəzi məlumatlara görə
Abşeronda 100 ovdanın inşa edilməsi nəzərdə tutulmuşdu və onlardan 99-u inşa
edildi. Hazırda onlardan 40-a yaxını qorunub saxlanmışdır. Keçən əsrin 70-ci il-
lərində onların sayı 70-dən çox idi [12].
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Şəkil 20. 48 dyümlük ağac boruların Fruitlands İrriqation and 
Power Co.kompaniyasının  mütəxəssisləri tərəfindən yığılması, 1910-cu il.

Şəkil 21. Troitse-Sergiyev lavrasının quyusundakı
suqaldırıcı qurğu: a - ilkin variant və  b – professor

N.İ.Falkovskinin rekonstruksiyasından sonra.

a) b)



Ovdanların klassik növləri iki, yeraltı və əsasən daşdan inşa edilmiş yerüstü
hissədən ibarət olur. Tikintinin fasadına portal şəkli verilir, portalın yuxarı
hissəsində, yaxud yan tərəfində, bəzən  də daxildə tağların üstündə daşlarda ovdanın
inşası ilə bağlı məlumatlardan (ustanın adı, tikinti tarixi, ovdanın tikintisini sifariş
etmiş, yaxud tikintini maliyyələşdirmiş hansısa məşhur bir adama həsr olunması)
ibarət yazılar qazılırdı. Ovdanın yeraltı hissəsi onun içərisinə düşmək üçün pilləkən-
lərdən və pilləkənlərin sonundakı rezervuar və ya quyudan ibarət olur (şəkil 22 və
23).

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Kəngərli A.C. Ən qədim su təchizatı qurğuları
SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAğIŞ SULARI
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

4/201666

Şəkil 22.  Su hovuzuna enən pilləli
dəhliz.

Şəkil 23.Ovdanın daxili divarları və
pilləkənləri.

Şəkil 24.

a) b)



Ovdanlar iki məqsədlə inşa edilirdi: yağış və ərimiş qar sularını; qrunt sularını
toplamaq üçün. Birincilərin suyundan kənd təsərrüfatında suvarma və digər təsər-
rüfat ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə edilirdi. Belə bir ovdan Xocahəsən
kəndindədir.

Şəkil 24-də Qobustanın şimalında indiyə qədər qalmış ovdanın girişinin (a) və
əks tərəfdən (b) fraqmentləri  göstərilmişdir. Yağış suyu ovdana maili qayalıqda
qazılmış novlarla axır.

İkinci ovdanlar qrupu təmiz içməli su mənbəyi hesab olunurdu. Belə ovdanlar
Maştağa, Vişnyovka, Nardaran  qəsəbələrində yaxşı vəziyyətdə sax lanılmışdır. Nar-
daranda onların sayı 4-ə çatır (şəkil 25) və bəzilərindən indi də istifadə edilir. Ən
qədim ovdan şah II Abbas tərəfindən 1665-ci ildə inşa etdirilmişdir. 

Bakıda içəri şəhərdə Şirvanşahlar kompleksindəki ovdan da öz memarlıq
görünüşünə görə digərlərindən çox fərqlənmir (şəkil 26).
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Şəkil 25. Nardaran kəndinin ovdanları.

Şəkil 26.



Abşeronun Şaqan kəndindəki ovdanın qalıqları hələ də saxlanmaqdadır (şəkil
27).

Ovdanlara bənzər su qurğulıarı İtaliyanın Sardiniya adasında da aşkar edilmişdir
və turist marşurutlarına daxil edilmişlər (şəkil 28).

Kəhrizlər

Kəhrizlər yer kürəsinin 40-a qədər ölkəsində və ən çox yaxın şərqdə inşa edilmiş,
yeraltı suları toplayıb öz axarı ilə istehlakçılara çatdıran, yer altında müəyyən mail-
liyə malik üfüqi, dəhliz şəkilli  çox qədim tarixə malik suqəbuledici qurğulardır.
Tarixi faktlar bu qurğuların 2000-2200 il əvvəl yaradıldıqlarını deməyə imkan verir.
Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan materiallar sübut edir ki, Azərbaycan kəhriz -
lərin inşa edildiyi ilk ölkələrdən biridir (şəkil 29) və onlar hələ antik dövrdə bu
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Şəkil 27. Şəkil 28.

Şəkil 29. 

Kəhrizin ayrı-ayrı
elementlərinin
kəsikdə görünüşü:
1-qidalanma zonası;
2-sukeçirici lay;
3-ventilyasiya
quyusu; 
4-kəhrizin yer
səthindəki axar
hissəsi.



ərazidə mövcud olmuşlar [13]. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində bu qurğular əsrlər
boyu Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin su təchizatında əhəmiyyətli rol oynamışlar.
Kəhrizlərdən Bakıda, Gəncədə, Qarabağda, Naxçıvanda geniş istifadə edilmişdir.

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”ASC-nin verdiyi məlumata görə,
1938-ci ildə ölkədə ümumi sərfi 13,354 m3/s-ə bərabər olan 885-dən artıq kəhrizdən
istifadə edilirdi. Bu kəhrizlərin ümumi uzunluğu 1450 km təşkil edir ki, bu da Bakı
ilə Ankara arasında olan məsafəyə bərabərdir [13]. O cümlədən, Naxçıvan MR-da
ümumi sərfi 3 m3/s-yə bərabər olan 407 kəhriz fəaliyyət göstərirdi. 2000-ci ildə bu
kəhrizlərin sayı 2 dəfəyə qədər azaldı  və onlardan götürülən su 1938-ci il miqdarının
20-25%-ni təşkil etdi. Çox təəssüf ki, kəhrizlər indi əsasən işğal zonasında
qaldıqlarından daha bərbad vəziyyətə düşmüşlər. Naxşıvan MR-da 2004-cü ildə
yaradılmış Kəhriz İdarəsi tərəfindən 34-dən artıq kəhrizin işi bərpa edilmiş və bu iş
davam etdirilir. Şəkil 30-da Azərbaycanda kəhrizlərin yayılma xəritəsi verimişdir.

Arxeoloq Y.H.Hümmel 1938-ci ildə Şəmkirçay ətrafında apardığı arxeoloji
tədqiqatlar zamanı qəbristanda eramızdan əvvəl I əsrdə inşa edilmiş qədim kəhriz
qalıqları aşkar etmişdir. Yeraltı suları toplayıb öz axını ilə yer səthinə çıxaran bu
kəhriz bütöv bir hidrotexniki qurğudur. Orta əsr coğrafiyaşünası, IV əsrdə yaşamış
Həmdullah Qəzvini Təbriz şəhəri haqqındakı əsərində yazır ki, burada şəhərin
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Şəkil 30. Azərbaycanda kəhrizlərin yayılma xəritəsi.



bağlarını suvarmaq üçün Səhənd dağından başlayan Mehranrud çayı və varlı
adamlar tərəfindən qazdırılan 900 kəhriz vardır. Yəzd şəhərində uzunluğu 70 km-ə
çatan kəhrizlər vardır.

S.Qasımova qaynaqlara əsaslanaraq qeyd edir ki, III-VII yüzilliklərdə Azərbay-
canda suvarma sistemində kəhriz sularından istifadə edilmişdir. Kəhrizlər Peruda
pakios və ya faques, İngiltərədə drenaj, Səudiyyə Ərəbistanında fala, Tunisdə fo-
qqara, Meksikada mambo və ya alkavar, Əfqanıstanda, Çində və Pakistanda karez,
İordaniya və suriyada  qanat romani, Mərakeşdə kettara, İspaniyada qaleriya və
pozeziya, Omanda və Birləşmiş Ərəb Əmirliyində  falaj, Belçikada kahn, Ukraynada
katakom adlanır. Əli Poladın yazdığı kimi “maraqlı budur ki,  farslar kəhrizə Azər-
baycanca qanat, azərbaycanlılar isə farsca kəhriz deyirlər [13].

Eramızdan əvvəl III əsrin başlanğıcı və II əsrin sonlarında Çində yeraltı suyu
toplayan və yer səthinə çıxan şaquli quyulara malik dəhlizli birinci kəhrizlər
yaradılmışdı. Bu dəhlizlərin uzunluğu 10 kilometrlərlə ölçülürdü. 

Sifonlar

Qədim romalılar su kəmərlərini dərələrdən keçirdikdə həmişə akveduklar inşa
etmirdilər. Dərə çox dərin olan hallarda onlar dərənin bir tərəfindən sərt endirilən
və digər tərəfindən yuxarı qaldırılan borular sistemi yaradırdılar. Onlara sifonun
əsas prinsipi məlum idi: su özünün əvvəlki səviyyəsinə qayıtmalıdır [4].

Məlumdur ki, sifon suyun bir səviyyədən digərinə aralıq yüksəlişdən “П” trayek-
toriyası ilə axdığı borudan ibarətdir.Qədim Romada tətbiq edilən sifonu əks sifon,
yaxud dyüker adlandırmaq daha doğru olar. Onlarda su “U”yabənzər boru ilə axır.
Sadə “U”-yabənzər sifonda bir tərəfdən daxil edilən maye digər tərəfdə həmən
səviyyəyə qədər qalxır. Roma sifonlarının uzunluğu çox olduğundan onlardakı basqı
itkiləri də çox olurdu ki, bu da sifonun çıxış səviyyəsinin girişdən bir qədər aşağıda
olmasını tələb edirdi. Roma imperiyasında belə sifonların sayı 20-dən çox idi
(şəkil 32) [14]. 
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Şəkil 31. Kəhriz dəhlizinin yer altında görünüşü.



Sifon bir qayda olaraq daşdan hörülmüş açıq kanalla dərənin kənarına qədər çatan
nöqtədən başlar və burada kərpicdən kanala perpendikulyar tikilmiş su basqı yaradan
rezervuara tökülərdi. Bu Rezervuar faktiki olaraq paylaşdırıcı rolunu oynayırdı. Belə
ki, sifon bir borudan yox, bir-birinə pa-ralel çəkilmiş bir neçə kiçik diametrli boru-
dan (doqquza qədər) ibarət olurdu (şəkil 33).Rezervuara birləşdirilmiş borular tor-
pağa təxminən 1m basdırılmaqla dərənin dibində inşa edilmiş çox da hündür
olmayan körpüyə (venterə) çatana qədər yamacla endirilirdi. Körpünü inşa etməkdə
məqsəd hündürlük düşgüsünü azaltmaq olurdu.Venter U şəkilli sifonun yuxarısı ilə
aşağısı arasındakı məsafəni azaltmaqla statik təzyiqi də azaldırdı. Lakin bu zaman
körpünün əvvəli və sonunda borularda  iki kəskin əyilmə (genikulus) yaranırdı.Bu-
rada hidravlik zərbənin qarşısını almaq üçün romalılar boruları daş qalaqları ilə
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Şəkil 33. Nim şəhərindəki (Fransa) akvedukun paylaşdırıcı hovuzu: a) müasir
görünüşü;b) sxemi.

Şəkil 32 . a) Qədim Roma sifonunun sxemi (şaquli istiqamətdə miqyas
böyüdülmüşdür);  b) Jye su kəmərinin (Fransa) Bonan sifonunun həqiqi profili 

və qradiyentləri.

Basqılı rezervuar 

Genikulus Venter

Hidravlik qradiyent

Qəbuledici rezervuar

a) b)



möhkəmləndirirdilər. İkinci genikulusdan sonra borular qarşı yamacla qalxaraq
yuxarıda basqı yaradan rezervuara bənzər qəbuledici rezervuarla birləşirdi. Su bu-
radan su kəmərinə axıdılırdı.

Hazırda Aspendos (Türkiyə) və Lion (Fransa) şəhərləri ətrafında sifonlar saxlanıl-
maqdadır. Lion su kəməri sistemində 9 qurğuşun borulu sifon vardır. Bu sifonların
borularının hazırlanmasına 12-15 ton qurğuşun sərf edilmişdir. 

Qədim yunanlar da su kəmərlərinin tikintisində sifonlardan istifadə etmişlər. Bun-
lardan ən böyüyü Kiçik Asiyadakı Perqamedədir. Bu sifonun tikintisi ellin monarxı
II Yevmenesin (eramızdan əvvəl 197-159-cü illər) hakimiyyəti dövrünə aid edilir.
Bu sifon bir xətdən ibarət olub, 190 m aşağı enir və uzunluğu 3 km-ə çatır. 

Nəticə

Yuxarıda göstərilən dəlillər sübut edir ki, qədim insanlar yer kürəsində həyatın
davam edərək inkişafı üçün böyük fədakarlıq göstərərək əsl mühəndis möcüzələri
yaratmış, su təchizatı elminin bugünkü səviyyəyə çatmasının əsasını qoymuşlar.
Bunun üçün biz insanlar onlara minnətdar olmalı, uca tanrıdan rəhmət diləməliyik.
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Giriş

Ölkəmizin mühüm problemlərindən biri insanların təsərrüfat fəaliyyəti və səna -
yenin inkişafı nəticəsində getdikcə artan və əhalinin sağlamlığına təhlükə  yarada
bilən çirkləndiricilərdən ətraf mühitin mühafizəsidir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ölkənin sosial-iqtisadi islahatlara
söykənən ümumi inkişaf konsepsiyasında ətraf mühitin mühafizəsi, insanların
sağlam təbii mühitdə yaşaması məsələləri mühüm yer tutur  [1].  Belə ki, ayrı-ayrı
regionlarda ətraf mühitin çirklənməsi yol verilən normativ göstəricilərdən yüksəkdir.
Şəhərlərimizin yaşayış sahələrinin genişləndirilməsi, abadlaşdırılması və sənaye
müəssisələrinin inkişafı nəticəsində yaranan tullantı suların həcmlərinin artımı
müşahidə olunur. Məsələn, ancaq Bakı şəhərində formalaşan kommunal tullantı su-
larının miqdarı gündə təxminən 600 min m3 təşkil edir. Sərəncama əsasən ətraf
mühitə mənfi təsir edən epidemioloji amillərin qarşısının alınması və ekoloji
vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün bir sıra elmi-texniki və inzibati tədbirlər həyata
keçirilməlidir. Son illər ölkədə yaranan tullantı sularının təmizlənməsi üçün yeni,
müasir texnologiyalı stansiyalar tikilmiş, istismar olunan təmizləyici komplekslər
isə genişləndirilmişdir (Hövsan, Sumqayıt, Buzovna, Şüvəlan təmizləyici stan-
siyaları, Oğuz, Zaqatala, Goranboy, Göygöl və digər şəhərlərin kompleks qurğuları).
Burada ildə milyonlarla məişət tullantı suları emal olunur.

Bu obyektlərdə tullantı suların müxtəlif təmizlənmə üsullarla emal edilməsi za-
manı stansiyaların ərazilərində böyük həcmdə bərk və maye halında olan zərərli

(Səh. 73-84)
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SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ ÜZRƏ MÜASİR
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Abstract. Waste water sediments polydisperse is a complex system. It is com-
posed of various beneficial organic substances and is rich in minerals needed for
agriculture. There are many ways to bring sediment processing  the quality required
the case(stabilisation, radiation, hot, burning and other). As a result, the valuable
materials are purchased: fertiliser, animal feed, fuel, electricity, steam heat.

Açar sözlər: aşdırma, qatılaşdırma, çöküntülərin emal üsulları, bitkilərin
gübrəsi, əlavə enerji.
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çöküntülər yığılıb toplanır. Onların həcmi yalnız Hövsan Aerasiya Stansiyasında
ildə 2 mln m3-ə çatır. Bu substansiya əsasən üzvi və mineral mənşəli mürəkkəb
çoxkomponentli maddələr qarışığından təşkil olunur. Çöküntülərin tərkibində təh-
lükəli patogen mikroorqanizmlərin və zərərli inqrediyentlərin olması onları zərər-
sizləşdirmədən ətraf mühitə atılması respublika qanunvericiliyinə görə qadağandır.
Müasir tədqiqatlar göstərir ki, çöküntülərin utilizə edilməsinin ən səmərəli yolu on-
ları müxtəlif üsullarla emal edib kənd təsərrüfatı istehsalında bioloji-aktiv gübrə
kimi istifadə edilməsi, əlavə qaz, yanacaq və digər lazimi materialların alınmasıdır.
Məlumdur ki, tullantı sularının çöküntülərində bitkilərə lazım olan xeyli miqdarda
mineral qida elementləri mövcuddur. Onların kütləsi bitkilərin normal boy artmasını
və inkişafını təmin edən biofil mikroelementlərlə zəngindir.  Eyni zamanda sənayesi

Cədvəl 1. Tullantı suların çöküntülərinin aqrokimyəvi və sanitar-mikrobioloji
xüsusiyyətləri

Göstəricilər Ölçü 
vahidi

Çöküntülərin 
xüsusiyyətləri

Norma 
DÜST  P17.4.3.07- 2001

I. Sanitar- bakterioloji
Koli titr Titr 0,001-0,0001
Anaerob titr Titr 0,001-0,0001
Helmint və həyat qabiliyyətli
yumurtacıqlar 

ədəd/kq 10- a qədər olmamalı

Salmonellər, şeqellər və
dizenteriya qruplu bakterialar

ədəd/kq olmamalı olmamalı

II. Aqrokimyəvi
pH vahid 6,0 - 6,4 5,5 – 8,5
Üzvi maddələr % 40,0 – 60,0 ≥ 20
Duzların miqdarı % 1,5 – 2,61 -
Ümumi azot % 2,4 – 4,0 ≥ 0,6
Ümumi fosfor % 1,6 – 2,1 ≥ 1,5
Ümumi kalium % 0,4 – 0,7 -
P2O5 (fosfor-(v)-oksid) mq/kq 3100 – 3300 -
K2O (kalium-(1)-oksid) mq/kq 320 – 450 -
NO3- (nitrat anionu) mq/kq 35 - 81 -

III. Ağır metalların miqdarı
Cu (Mis) mq/kq 387- 548 1500
Ni ( Nikel) mq/kq 62 - 100 400
Zn (Sink) mq/kq 1040 - 2745 3500
Co (Kobalt) mq/kq 17,7 – 21,2 -
Cd (Kadmium) mq/kq 43,5 – 55,0 30
Pb (Qurğuşun) mq/kq 36,5 – 68,0 500
Cr (Xrom) mq/kq 321 - 440 1000



inkişaf etmiş rayonların tullantı sularının çöküntülərində ekosistemin potensial çirk-
ləndiricisi olan zərərli elementlərə – sianid, nikel, kobalt, qurğuşun, kadmium, civə
və digər ağır metallara, əhalinin sağlamlığına təhlükə yaradan qorxulu patogen
mikroorqanizmlərə – salmonella, helmintlər, sistitlərə rast gəlinir. Tullantı suların
çöküntüləri mürəkkəb bir polidispers sistem təşkil edir. Çöküntülərin aqrokimyəvi
və sanitar-mikrobioloji xüsusiyyətləri cədvəl 1-də verilib [2].

Buna görə Avropa Birliyinin bir çox ölkələrində tullantı çöküntülərin emalı və
istifadə sahələrinə aid normativ bazaları yaradılmışdır  (direktiv sənədlər, hüquqi
aktlar, standartlar).

Tədqiqatın şərhi

Ümumiyyətlə öz effektliyinə görə tullantı suların zərərsizləşdirilmiş çöküntüləri
ənənəvi üzvi və mineral gübrələrdən ayrılmır. Son illər xaricdə kommunal tullantı
suların susuzlaşdırılmış çöküntülərindən və onların külündən faydalı istifadə üsulları
işlənib hazırlanmışdır. Onların keyfiyyətini lazım və tələb olunan hallarına çatdır-
maq məqsədi ilə onlar bir çox üsullarla – bioloji, kimyəvi, aerob stabilləşdirilmə,
elektromaqnit şüalanma, komposlaşdırılma və posterizasiya, qızdırma, yandırma və
digər üsullarla emal olunur. Çöküntülərin kənd təsərrüfatında, meşəçilikdə, tor-
paqların rekultivasiyasında, yaşıllaşdırılmada gübrə kimi istifadə olunması onların
utilizə edilməsinin perspektiv istiqamətləridir. Xarici ölkələrin ayrı-ayrı  sahələrində
onların regional geoekoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq aqrosənayedə tullantı su-
ların çöküntülərindən müvəffəqiyyətlə istifadə olunur (Avropanın qərb ölkələrində
çöküntülərin 30-40%-dan, ABŞ-da isə 60%-dan istifadə olunur). Dünyada tullantı
suların çöküntülərindən təkrar istifadə olunması dayanıqlı tendensiyaya çevrilmişdir.
Tulantı sularını təmizləyən qurğulardan çıxarılan və müxtəlif fiziki xüsusiyyətlərə
malik olan çöküntülərin ümumi sərfi stansiyada emal olunan tullantı suların
təxminən bir faizini təşkil edir. Respublikada istismar olunan təmizləyici stan-
siyaların ərazilərində tullantı sularından ayrılmış maye halında olan xeyli çöküntülər
əmələ gəlir və orada tədricən toplanır.

Bir vaxtlar təmizləyici qurğularda formalaşan çöküntüləri qurutmaq və həcm-
lərini azaltmaq məqsədilə onları açıq və böyük sahələrə malik olan drenajlı dəmir-
beton lil sahələrinə axıdırdılar. Burada lillər bir tərəfdən qravitasiya qüvvələrinin
təsiri nəticəsində tərkibindəki suları drenaj sisteminə axıdır, digər tərəfdən isə
günəşin təsirindən lil suları buxarlanır və çöküntülərin həcmini azaldır. Lillərin belə
qurudulması (nəmliyinin 85%-ə çatdırmaq) üçün çox böyük tikinti sahələri və uzun
müddət vaxt tələb olunur. Qurudulmuş çöküntülərin fiziki-mexaniki halı imkan
verəndə onları lil sahələrindən maşın mexanizmlərlə xüsusi seçilmiş tullantı
sahələrinə daşınırdı. Hazırda respublikamızın təmizləyici stansiyalarında dünyada
geniş yer tutmuş yeni lil sıxlaşdırıcı qurğuları istifadəyə verilib.
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Son illər susuzlaşdırılmış lillərədən təkrarən səmərəli istifadə etmək məqsədilə
onları xüsusi üsullarla müvafiq qurğularda emal olunur. Çöküntülərin bir çox is-
tehsalatlarda material kimi  istifadə edərək utilizasiya etmək mümkündür: kənd
təsərrüfatında, tikinti materialları, bioyanacaq, enerjinin alınması, çöküntünün
pirolizindən aktivləşmiş kömür, yarımkoks, sərbəst azot və fosfor almaq müm -
kündür [3, 4].

Tullantı sularının utilizə üsullarından biri də onları bioloji aktiv gübrə kimi kənd
təsərrüfatında istifadə edilməsidir. Bu üsul ən önəmli və dünyada geniş yayılmış bir
üsuldur. Suvarılan torpaq sahələrində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, çoküntülərin
hətta kiçik dozası gübrələrin  effektivliyini yüksəldir,   torpaqların mikroflorasını
aktivləşdirir və onların xüsusi fiziki nəmliyini yaxşılaşdırır.

Bu çoxkomponentli maddələr qarışığı əsasən üzvi-mineral həll olunmuş və həll
olunmamış qarışıqlardan təşkil olunub. Çöküntülərin tərkibində olan üzvi mad-
dələrlə yanaşı (azot, fosfor, kalium və kalsium) kənd təsərrüfatının müxtəlif bitk-
ilərinin məhsuldarlığını artıran və bitkilərdə gedən biokimyəvi reaksiyaları
sürətləndirən mikroelementlərlə (bor, manqan, mis, sink, nikel, kobalt, molibden)
zəngindir [5]. Cədvəl 2-də müxtəlif ölkələrin tullantı sularının çöküntülərinin tər -
kibində bitkilərə lazım olan üzvi maddələrin miqdarları təqdim olunub. Cədvəldən
göründüyü kimi çöküntülərin qiymətli elementlərin miqdarı dünyanın şəhərlərində
bir-birindən çox fərqlənmir (azot-1,7-2,9%, fosfor- 1,2-2,7%, kalium-0,2-0,4, kal-
sium-3,2-4,6%, natrium-0,2-0,3)

Cədvəl 2. Tullantı suların çöküntülərində qidalı elementlərin miqdarı, 
(quru maddənin %-ilə)

Şəhərlər Azot 
/N/

Fosfor
/P2O3/

Kalium
/K2O/

Natrium
/Na2O/

Kalsium
/CaO/

Moskva 2,9 3,7 0,2 - 3,2

Kiev 4,6 1,3 0,3 0,2 1,3

Drezden 
Münhen 
Hannover

1,6 
1,7 
1,1

1,6 
0,9 
0,9

0,2 
0,3 
0,3

- 
0,2 
-

0,8 
8,4 
-

Vrotslav 2,5 1,2 0,4 0,2 4,6

Texas 
Ohayyo 
Çikaqo 
Baltimor

2,1 
1,8 
2,0 
0,5

1,1 
1,3 
1,0 
0,2

0,4 
0,4 
2,4 
0,6

- 
- 

0,3 
-

- 
- 

2,0 
0,5

Bakı 
Sumqayıt

3,8 
2,6

1,9 
2,7

0,3 
0,4

0,2 
-

4,6 
2,2
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Hələ keçən əsrin 90-cı illərində əkin sahələrində torpağa müxtəlif dozalı çökün-
tülərin verməsi nəticəsində torpağın meliorativ hallarının və aqrokimyəvi göstəri-
cilərin dəyişikliyini, kənd təsərrüfatı bitkilərin məhsuldarlığını təyin etmək
məqsədilə geniş və ətraflı tədqiqatlar aparılmışdır. 

Tullantı suların çöküntülərini şumlanmış torpaq laylarına verməklə fosfor, azot,
kalium və mikroelementlərin artması təmin edilib, yerli üzvi mineral gübrələrin
vacib mənbəyinə çevrilib. Tədqiqatlar nəticəsində bitkilərin məhsuldarlığı xeyli art-
mışdır: qarğıdalı silosunun kütləsi  24-57%, çuğundur yemi 45-92% və payızlıq
buğda 13-50%-ə kimi [6,7]. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə tullantı sularının çöküntülərinin belə üsulla utilizə
edilməsi geniş yayılmışdır. Şəkil 1-də Avropa ölkələrində tullantı suların çökün-
tülərinin texnoloji emal modelinə görə utilizə üsulları (mənbə: www.purebalticsea.eu
Eurostat, 2009-cu il ), cədvəl 3-də isə ölkələrdə yaranan çöküntülərin ümumi həcmi
göstərilib.

Şəkil 1. Tullantı suların çöküntülərinin emal modelinə görə utilizə üsulları
(ümumi kütlənin %-lə). Mənbə: Eurostat, 2009-cü il.

Lakin çöküntülərin tərkibində bir neçə xüsusi çirkləndirici maddələrin olması
onların kənd təsərrüfatında istifadə imkanlarını bir qədər məhdudlaşdırır. Çökün-
tülərdə qidalı elementlərlə yanaşı bitkilərin həyat fəaliyyəti üçün zərərli olan xeyli
qarışıqlara da rast gəlmək olur, belə ki, xloridlər, sulfatlar, karbonatlar, natrium və
bir çox başqalarını göstərmək olar. Tullantı suların çöküntüləri epidemioloji cəhət-
dən suların özündən daha qorxuludur, çünki yaşamağa qadir helmintlərin yumur-
tacıqlarını və digər patogen mikroorqanizmləri onlar özündə yığıb toplayır [8].



Avropa Birliyi ölkələrində çöküntülərin emalı və utilizəetmə üsulları əsasən
dövlətlər tərəfindən tənzimlənir – Direktivlərlə həyata keçirilir. Direktivlər AB-nin
üzvü olan ölkələrin milli qanunvericilik sistemlərinə daxil edilmişdir. Cədvəl 4-də
bir neçə dövlətlərdə qəbul edilmiş və qüvvədə olan Avropa Birliyinin Direktivlərinə
(86/278) əsasən kənd təsərrüfatında istifadə olunan çöküntülərdə ağır metalların bu-
raxıla bilən konsentrasiya hədləri verilir. 
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Cədvəl 3. Müxtəlif ölkələrdə yaranan çöküntülərin ümumi həcmləri

Cədvəl 4. Çöküntülərdə ağır metalların buraxıla bilən həddi

Ölkələr
2005/2006-ci illər 2010-cu il Proqnoz 2020-ci ilə qədər

Quru maddələrin ildə miqdarı, ton

Rusiya 3070000 5100000 6000000

İngiltərə 2050000 2204000 23000000

Almaniya 2059 351 2000000 2072000

Litva 71 252 80000 80000

Polşa 523 674 520000 950000

İsveçrə 210 000 250000 280000

ABŞ 7000000 9000000 60000000

Yaponiya 2300000 3500000 5000000

Ukrayna 1802000 1880000 1900000

Fransa 1095000 1102000 1150000

İtaliya 980000 984000 1003000

Cənubi Koreya 1935000 1920000 2000000

Ölkələr
Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

Quru maddədə, mq/kq

Finlandiya 3 300 600 2 100 150 1500

İsveçrə 2 100 600 2,5 50 100 800

Danimarka 0,8 100 1000 0,8 30 120 4000

Almaniya 10 900 800 8 200 900 2500

Estoniya 22 1000 1000 16 300 750 2500

Latviya 10 600 800 10 200 500 2500

Litva 1,5 140 75 18 50 140 300

Polşa 20 1000 500 16 300 7500 2500

ABŞ 15 800 1200 20 200 1000 2000

İngiltərə 5 200 650 10 350 820 2500

AB-nin 86/278 
Direktivləri

20-40 800-1000 1000-1750 16-25 300-400 750-1200 2500-4000



Müxtəlif ölkələrdə tullantı suların çöküntülərinin keyfiyyətinə müxtəlif nəzarət
sistemləri işlənib hazırlanmışdır. İsveçrədə əkin torpaqlarında ağır metalların artıq
toplanmasının qarşısını almaq məqsədilə tullantı suların çöküntülərin keyfiyyətinə
nəzarət sistemi təklif olunub: çöküntülərdə (quru maddəyə görə hesablanmış) met-
alların miqdarı aşağıda göstərilən kəmiyyətindən çox olmamalıdır; mq/kq: civə(Hg)-
10, molibden (Mo) - 20, kalsium (Ca) - 30, kobalt (Co) - 100, nikel (Ni) - 200,
qurğuşun (Pb) - 1000, silisum (Si) - 1000, sink (Zn) - 3000. İsveçdə də istifadə edilən
çöküntülərin tərkibində olan bir neçə metalların duzlarına xüsusi standartlar qəbul
edilib. Bu standartlara uyğun tullantı suların quru çöküntülərinin 1kq-da 10mq Zn,
3 mq Cu, 2 mq Mo, 1 mq Cl, 50 mq Ni, 50 mq Co, 25 mq Cd, 25 mq Hg olarsa,
belə çöküntülərdən gübrə kimi istifadə etmək olmaz. İngiltərə ərazisində qəbul ol-
unub ki, əkinlərə verilən çöküntülərin tərkibində metal duzların miqdarı ildə hər
hektara 19 kq-dan artıq olmamalıdır. [9] 

Bir qayda olaraq, tullantı suların çöküntüləri çətin süzülən suspenziya halında
olurlar. Ümumi halda onlar oxşar proseslər kimi aşağıdakı mərhələlərlə aparılır:
sıxlaşdırma və ya qatılaşma, stabilləşdirmə, kondisonerləşdirmə, susuzlaşdırma,
zərərsizləşdirmə, ləğv edilmə, dezinfeksiyalama, utilizə etmə. Çöküntülərin emalı
sıxlaşma mərhələsindən başlayır və mərhələnin əsas məqsədi çöküntü kütləsinin
sərbəst su tutumunun azaldılmasıdır. Bu proses bütün texnoloji emal sxeminin
mərhələləri üçün zəruridir (şəkil 2).

Çöküntülərin ilkin emalı za-
manı onlar mümkün qədər susuz -
laşdırmalı və qurudulmalıdır. 

Nəticədə çöküntülərin həcmi
getdikcə azalır və onların sonrakı
emal proseslərin fazalarının aparıl-
masını asandlaşdırır. Çöküntülərin
xassələrindən və texnoloji emal
prosesindən asılı olaraq stabil-
ləşmiş çöküntülərin tərkibində
quru maddənin miqdarı 2-4%-ə
çata bilər. Ümumiyyətlə isə çökün-
tülərin stabilləşdirilməsi onun
həcmini təxminən 30% azaldır.
Ardıcıl qatılaşma nəticəsində
çöküntülərin tərkibindəki quru
maddələrin miqdarı 4-7%-ə çat-
dırılır. Lazım olarsa qaynar təbəqə
adlanan prosesi nəticəsində tullantı
suların çöküntülərində 95%-ə

Əbdiyeva-Əliyeva G.Ə.  Sel və daşqınların model-
ləşdirilməsinin əsasları və qısa müddətli mübarizə...

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAğIŞ SULARI
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

4/2016 79

Şəkil 2. Lil çöküntülərinin emal üsulundan
asılı olaraq, həcmlərinin azalması və

qatılığının artması.



qədər quru maddələrin alınması mümkündür. Belə halda alınan çöküntüləri əlavə
yanacaq kimi ya da kənd təsərrüfatıda istifadə etmək mümkündür.

Adətən sıxlaşdırma prosesləri nəticəsində orta hesabla sərbəst suların 60%-i
ayrılır və çöküntülərin kütləsi 2,5 dəfə ixtisar olunur. Təcrübədə çöküntülərin susuz -
laşması bir neçə üsullarla və ya onların kombinasiyası ilə həyata keçirilir: qravi-
tasiya, flotasiya, mərkəzdənqaçma, vıbrasiya, süzülmə və digərləri. Qravitasiya
sıxlaşma üsulu öz sadəliyi və faydalılığı ilə fərqlənərək, izafi lil və çürüdülmüş
çöküntülər üçün tətbiq olunur. Bu proses çöküntülərin nəmliyini 85-95%-ə kimi
aşağı salır. Flotasiya üsulu ilə çöküntülərin qatılaşmasının əsasını aktiv lil hissə-
ciklərinin hava qabarcıqlarına yapışaraq yuxarı səthə qalxmasını təşkil edir. Təzyiqli
flotasiya prosesində xırda hava qabarcıqların miqdarı və dayanıqlığı yüksək
olduğundan çöküntülərin qatılaşması daha effektli alınır. Çöküntülərin üzvi mad-
dəsinin bioloji parçalanan hissəsini karbon dioksidə, metana və suya ayrılması üçün
stabilləşdirmə üsulundan istifadə olunur. Proses həm aerob, həm də anaerob
şəraitlərində aparıla bilər. Nəticədə üzvi maddələrin bioloji əsas hissəsi oksidləşir
və CO2, H2O, NH3 elementar hissəciklərinə parçalanırlar. Çöküntüləri daha da asan
susuzlaşdırmaq üçün onların tərkibində olan suların struktur və forma əlaqələrini
dəyişdirmək tələb olunur. Bu proses çöküntülərin kondisonerləşməsi adlanır və on-
ları mexaniki susuzlaşdırmaya hazırlanmasını təmin edir. Kondisionerləşdirmə pro -
sesi həm reagent həm də reagentsiz aparıla bilər. Nəticədə iri lopacıqlar yaranaraq,
maye ilə çöküntülərin əlaqələri dəyişilir və onların su ayırma qabiliyyəti yaxşılaşır.
Çöküntülərin emalının texnoloji sxeminin seçilməsi mürəkkəb mühəndisi-iqtisadi
və ekoloji məsələdir.

Hesab olunur ki, çöküntülərin emalında istifadə olunan ənənəvi üsullar
(sıxlaşdırma, susuzlaşdırma, stabilləşdirmə, kondisionerləşdirmə) yüksək xərcli və
enerji tutumludurlar, mürəkkəb avadanlıq və bahalı reagent tələb edən üsullardır.
Son zaman çöküntülərin reagentsiz emalı və zərərsizləşdirilməsi ən yeni yüksək tez -
likli elektromaqnit şüalanma (YT EMŞ) üsulu ilə aparılması tövsiyə olunur [10].
Şəkil 3-də belə qurğunun prinsipal sxemi verilmişdir.

Yüksəktezlikli elektromaqnit şüalanma su sistemlərinə geniş spektorial təsir
göstərir. Onun təsirindən suların səthi gərginliyi dəyişilir, maddələrin adsorbsiyası
və həll olunması artır, oksigenin miqdarı çoxalır, kristallaşma və koaqulyasiya pro -
sesləri tezləşir, suda müşahidə olunan elektrokimyəvi proseslərin sürəti dəyişilir.
Bunlarla yanaşı lil çöküntülərin yüksəktezlikli elektromaqnit şüalanması maye
mühitində ayrılmış (dissosiyasiya olmuş) molekulların və azad radikalların yaran-
masına, elektrik yüklərin əmələ gəlməsinə, kolloid sistemlərin tarazlığının pozul-
masına səbəb olur. Bu proseslərin nəticəsində çöküntülərin su vermə qabiliyyəti
xeyli artır. Aktiv lillərin sıxlaşdırılması 33% -ə qədər intensivləşir, çöküntülərin
həcmi isə 38% azalır. Lil çöküntülərin reagentlərlə (Zetaq flokulyantı, söndürül -
məmiş əhəng) və yüksəktezlikli elektromaqnit şüalanma ilə sıxlaşdırılmasının
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müqayisəli qrafiki şəkil 4-də
verilir. Yüksəktezlikli elek-
tromaqnit şüalanma qurğu-
ları (sobaları) axar prinsipdə
işlədiyindən onları bilavasitə
suyun giriş borusunda yer-
ləşdirmək mümkündür. Bu -
nunla yanaşı şüalanmanın
əlavə faydalı effekti çökün-
tülərin tərkibində olan sel -
lülozaların dağılmasını (de -
struksiyasını) təmin edir,
mikroorqanizmlərin hüceyrə
fermentlərin aktivliyini azal -
dır, helmint yumurtacıqları
və patogen bakteriaları məhv
edir.

Tullantı sularının çökün-
tülərinin yüksəktezlikli elek-
tromaqnit şüalanmasının

Əbdiyeva-Əliyeva G.Ə.  Sel və daşqınların model-
ləşdirilməsinin əsasları və qısa müddətli mübarizə...
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Şəkil 3. Yüksəktezlikli elektromaqnit 
şüalanmasının prinsipial sxemi.

Şəkil 4. Çöküntülərin sıxlaşdırılmasının müqayisəli qrafiki W= f(t)
1-təbii durulma, 2- söndürülmüş əhəng vasitəsilə,  3-«Zetaq» flokulyantla, 

4- yüksəktezlikli elektromaqnit şüalanma.



daha bir vacib səmərəsi müşahidə olunur. Çöküntülərin şüalanmasının nəticəsində
onların susuzlaşdırılması xeyli intensivləşir və lillərin tərkibində olan ağır metallar
suların tərkibinə keçir. Ağır metalların qarışıqları: arsen, nikel, civə, xrom (6) sularla
birgə çöküntüləri tərk edir. Beləliklə, elektromaqnit şüalanma çöküntülərdən ağır
metalları reagentsiz çıxarır.

Şəkil 5 və 6–da Goranboy şəhərinin təmizləyici qurğularında əmələ gəlmiş
çöküntülərin GEA westpalia separator 59302 markal; (Almaniya) dekantatordan
keçmiş görünüşü və əhənglə emal olunmuş və susuzlaşdırılmış çöküntülər (Lübek
şəhəri) verilir.

Çöküntülərdən və onların çürüməsi zamanı böyük həcmdə əmələ gələn çox
ziyanlı çirkləndirici qazların ( karbon dioksid və metan) illər boyu atmosferə atılması
parnik effektini daha da kəskinləşdirir, təbiətə böyük zərər vurur. Hazırda bu qazların
açıq havaya atılmasının məhdudlaşdırması qlobal problemə çevrilib. Bununla yanaşı
onların tərkibində böyük miqdarda üzvi kimya maddələrin olması çöküntüləri key-
fiyyətli enerji xammalına çevirir. Çöküntülərin xüsusi termiki emalı onları yanacaq
və enerji məhsulunun alınmasına, yüksək iqtisadi gəlir əldə etməyə imkan verir.
Tanınmış WABAG beynəlxalq korporasiyasının NEROAERA İstehsalat Ekoloji
Birliyi tərəfindən hazırlanmış qurğular kompleksində lil çöküntülərinin ardıcıl emalı
nəticəsində üzvi mineral gübrə, enerji məhsulları və torpaqlara əlavə materialların
alınması mümkün olub və bir çox ölkələrdə uğurla tətbiq edilib (şəkil 7) [11]. 

Xarici ölkələrin iri təmizləyici stansiyalarında belə (məhsuldarlığı 400-600 min
kub gün) qurğular kompleksi tikilib və istismar olunur: Lil çöküntüləri və onun tər -
kibində olan üzvi maddələr vakuum şəraitində nəzarətli çürümə prosesinə məruz
qalır və onun nəticəsində dərindən emal olunub suya və bioqaza ayrılır. Ayrılmış
sərbəst anaerob qaz qarışıqlarının (bioqazın) 50-70% -i metan, 30-40% -i karbon
qazı (CO2), 1%-i mikroelement və buxar təşkil edir.  Bioqaz yanacaq  kimi enerji

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Şəfizadə İ.H., Hüseynzadə M.T.,Eldarova G.Ə. Tullantı
sularının çöküntülərindən səmərəli istifadəsi üzrə...

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAğIŞ SULARI
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

4/201682

Şəkil 5.Lilin dekantator (sentrifuqa)
vasitəsilə susuzlaşdırılması.

Goranboy şəhəri.

Şəkil 6. Əhənglə emal olunmuş və
susuzlaşdırılmış çöküntülər.

Lübek şəhəri, Almaniya.



istehsalatında istifadə oluna bilər. Reakorlardan alınmış bioqazın istilik əmsalı
təxminən 8,5 kVt saat/m3 təşkil edir (təbii qazın istilik əmsalı 10,0 kVt saat/m3 -
dır). Bioqazın stansiyada istifadə edilməsi təmizləyici məntəqənin enerji ehti -
yaclarını (lil çöküntülərinin aerasiya qurğularında, reaktorlarda, binaların isitmə
sistemlərində və istilik su təchizatında ) bütöv obyektin müstəqil enerji təchizatını
tam təmin edir.

Nəticə

Hazırki dövrdə lil çöküntüləri ilə su hövzələrinə, torpaqlara, atmosferə və ümu-
miyyətlə, ətraf mühitə düşən zərərli maddələr bioloji çirkləndiricilərin güclü mən-
bəyinə çevrilib. Eyni zamanda onların tərkibində xeyli üzvi və digər qiymətli
maddələrin olması onlardan yüksək keyfiyyətli gübrə və enerji xammalı kimi isti-
fadə edilməsinə imkan verir, onların emalından isə əhəmiyyətli iqtisadi və ekoloji
effekt alına bilər. Son illər xaricdə kommunal suların susuzlaşdırılmış çökün-
tülərindən və onların külündən faydalı istifadə üsulları işlənib hazırlanıb. Çökün-
tülərin aqrosənayedə, meşəçilikdə, torpaqların rekvetivasiyasında, yaşıllaşdırmada,
istilik və enerji alınmasında müvəffəqiyyətlə istifadə olinması onların utilizə
edilməsinin perspektiv istiqamətidir. 
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Metantenk Lil çöküntülərinin ilkin emalı
Şəkil 7. WEBAG beynəlxalq korporasiyasının NEROAERA istehsalat 

Ekoloji Birliyinin qurğular kompleksi.



Müxtəlif fiziki, kimyəvi, bioloji və digər üsullarla mərhələ-mərhələ və dərindən
emalı nəticəsində tullantı suların çöküntülərindən olduqca faydalı məhsullar alına
bilər:
 üzvi mineral gübrələr;
 heyvan, quş, balıq və digərləri üçün bioloji yem məhsulları;
 texnoloji qrunt (torpaqların rekulsivasiyası);
 yüksək qızdırılmış buxar (T=2500C, p=20 atm.);
 təbii qazın əvəzedicisi (8500 kkal/m3);
 isti və quru hava (nəmlik < 5%);
 yarımkoksun alınması;
 elektirik və istilik enerji məhsulları.
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Giriş

Məqalə binaların normativ mikroiqlimini təmin edən mərkəzi kondisioner sis-
temlərində emal olunan havanın soyudulması və nəmləndirilməsi üçün artezian su-
larının istifadəsi şərtlərini və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə həsr olunub.

Bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da  ənənəvi enerji ehtiyatları və təbii
resursların  tədricən tükənməsi onların qənaətlə və səmərəli istifadəsini gündəmə
gətirib. Təbii və enerji resurslarından səmərəli istifadə – texnika və texnologiyanın
sürətli inkişafının müasir mərhələsində ətraf mühitə antropogen və texnogen təsirin
azalması şərtilə enerji və təbii resursların qənaətlə və ekoloji təhlükəsizlik nöqteyi-
nəzərdən daha da faydalı sərf olunması deməkdir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində
mövcud enerji sərvətlərinin qiymətinin artması, inşaat sənayesində də özünü gös -
tərir. Ona görə də binaların layihələndirməsi, inşası və istismarı zamanı yeni inşaat-
mühəndis texnologiyalarının işlənilməsi və innovativ iş üsullarının tətbiqinə böyük
ehtiyacın olması danılmaz həqiqətdir. Bu baxımdan binaların kondisioner sistem-
lərində artezian sularının istifadəsi şərtlərinin təhlili həm elmi həm də praktiki cəhəd-
dən olduqca aktualdır. 

(Səh. 85-92)

BİNALARIN 
KONDİSİONER SİSTEMLƏRİNDƏ  

ARTEZİAN SULARININ İSTİFADƏSİNİN
SƏMƏRƏLİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Əkbərova S.M. 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı şəhəri, 

sqiom@yahoo.com

Abstract. The article is devoted to the assessment of the efficiency of the using
of cold artesian water  for air conditioning systems  in buildings for providing  their
microclimate conditions: cooling and humidification of the inside air. It is an  envi-
ronmentally friendly and energy-saving technology that  does not lead to environ-
mental pollution. Analysis of operation of central air-conditioning systems of
buildings in terms of both scientific and practical use of artesian water is very im-
portant and can be used in different type of air conditioning systems according to
their assignment.

Açar sözlər: artezian və qrunt suları, nəmləndirmə, havanın soyudulması, təbii
soyuqluq mənbəyi, kondisioner sistemləri, səmərəlilik.
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Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və hesablama metodikası

Tədqiqatda fond və arxiv materiallarından, müəllifin özünün apardığı tədqiqat-
ların nəticələrindən istifadə olunmuşdur. Hesablamalar riyazi statistiкa mеtоdlarına
əsasən aparılmışdır.

Tədqiqatın şərhi

Binalarda daxili mikroiqlimin normalaşdırılmış parametrlərini təmin etmək üçün
otaqlara vurulan xarici hava mərkəzi kondisioner sistemlərində, yerli ötürücülər
olan-fankoyllarda, soyuqluq stansiyası olan- çillerlərdə istilik-soyuqluq-nəmlik üzrə
emal olunur. Havanın soyudulması və nəmliyə görə emalı  prosesinin aparılması
üçün istifadə olunan soyuqluq mənbələri istehsalına görə göstərilən növlərə bölünür:
təbii və süni soyuqluq mənbələri, buxarlandırma ilə soyutma, kombinə edilmiş
soyutma sistemləri. Mərkəzi kondisioner, çiller-fankoyl sistemlərində təbii soyuqluq
mənbələri kimi artezian və qrunt, çay və göllərin suları istifadə edilə bilər (şəkil 1).
Təqdim olunan məqalədə kondisioner sistemlərinin işində artezian suların tətbiqi
şərtləri araşdırılmış və səmərəliliyi qiymətləndirilmişdir.

Otağa vurulan xarici havanın normativ
parametrlərini təmin etmək üçün texniki
tələblərə görə kondisioner sistemlərində
havanı soyutmaq, qurutmaq və ya nəm-
ləndirmək lazım olur (şəkil 2). Tələb olu-
nan miqdarda xarici hava süzgəc,
nəm ləndirici kamera, soyuducu, qızdır ı -
cılardan keçərkən tələb olunan normalara
uyğun olaraq emal olunur və otaqlara vu-
rulur. Nəmləndirici kamera mərkəzi kon-
disioner sisteminin əsas hissələrindən
biridir. Burada su paylayıcı borucuğun
üzərində yerləşən  forsunkalar vasitəsi
soyuq su hava axınına əks istiqamətdə
püskürülür. 1 kq suyun püskürülməsi nəti -
cəsində yaranan su damcıları (d≤1mm) ≈6
m2 sahəni əhatə edə bilir. İstilik-nəmlik
mübadiləsi nəticəsində hava isti dövrdə
“soyudulur-qurudulur”, soyuq dövrdə isə
“soyudulur-nəmləndirilir”. Nəmləndirici
kameradan axan havanın texnoloji prosesə
uyğun olaraq nəzərdə tutulan temperatur
və nəmliyini almaq mümkündür. 

Şəkil 1. 1- artezian quyusu, 2- ilkin
sutəmizləyici stansiya, 3- artezian
suyu boru kəmərləri, 4- mərkəzi

kondisioner, 5- xarici hava, 6- çiller-
soyuqluq stansiyası, 7- fankoyllar



Nəmləndirici kamerada forsunkalar vasitəsilə püskürülən suyun yalnız 3%-i
buxarlanaraq havaya qarışır, qalan 97%-i damcılar şəklində altlığa axır və nasosla
yenidən nəmləndirici bölməyə vurulur. 2000 m3/st hava miqdarını emal edən KG
40 Standard tipli mərkəzi kondisionerin nəmləndirici bölməsinın əsas texniki
göstəriciləri aşağıdakılardır: aerodinamik müqaviməti - 24 Pa; havanın axın sürəti
- 1,3 m/san; çıxışda havanın nisbi nəmliyi - 86 %; bölmədə gedən istilik-kütlə
mübadiləsinin effektivlik əmsalı E=93,1%; havada həll olunan suyun miqdarı - 8,6
q/m3. Hava nəmləndirici kamerada emal olunduqdan sonra damlatutana (separatora)
daxil olur. Hava axını ilə aparılan su damcıları damlatutanda yerləşən lövhələrə
dəyərək onun dibliyinə yığılır. Diblikdə yığılmış su drenaj borusu vasitəsi ilə nəm-
ləndirici bölmənin dibliyinə axır və nasos vasitəsi ilə yenidən püskürdücü for-
sunkaya verilir. Adətən damlatutan 85oC-dək isti suya davam gətirə bilən plastik
materialdan hazırlanır. Aşkar istilik sərfinə görə nəmləndirici kameranın  məhsul-
darlığı düsturla hesablanır:

burada  ch- havanın xüsusi istilik tutumu; 

L - havanın sərfi,            
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Şəkil 2. a – Mərkəzi kondisioner sisteminin prinsipial sxemi:1-hava qapağı, 
2-kalorifer, 3-aralıq kamera, 4-hava süzgəci, 5-nəmləndirici kamera, 

6-soyuducu, 7-vurucu ventilyator,  8-hava kəməri, 9-otaq, 10-sorucu ventilya-
tor, 11-püskürülən soyuq su kəməri,  12-artezian quyusu, 13-altlıq; 

b – nəmləndirici kamera, ümumi görünüş 

a)

b)
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 - havanın sıxlığı, kq/m3 ; 
tbaş,  tson - nəmləndirici bölməyə daxil olan və çıxan havanın temperaturudur, oC. 
Havanın nəmləndirilməsi üçün sərf olunan suyun miqdarı düsturla hesablanır:

burada G - havanın kütlə sərfi, G=L., kq/saat;
db, ds - nəmləndirici bölməyə daxil olan və çıxan havanın nəmsaxlamasıdır,      .

Nəmləndirici bölmədə isti dövrdə hava politropik proses üzrə emal olunur, yəni
havanı xarakterizə edən hər bir göstərici dəyişir. Politropik proses üçün bölmədə
gedən istilik-kütlə mübadiləsinin effektivlik əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır
(şəkil 3,a):

burada tYB, tYS - uyğun olaraq, yaş termometr göstəricisinə görə nəmləndirici bölməyə
daxil olan və çıxan havanın temperaturudur, oC;

tWB, tWS - püskürülən suyun başlanğıc və son temperaturudur, oC.
Soyuq dövrdə nəmləndirici bölmə adiabatik nəmləndirmə rejimində (İ=const)

işləyir. Bölmənin konstruksiyası və elementləri isti dövrdə olduğu kimidir. Adiabatik
proses üçün istilik-kütlə mübadiləsinin effektivlik əmsalı aşağıdakı düsturla
hesablanır: 

burada tb, ts - havanın girişdə və çıxışda temperaturları, oC;
t - püskürülən suyun temperaturudur, oC.
Hesabat 1. Nəmləndirici bölməyə daxil olan havanın temperaturu t1=32oC və en-

talpiyası İ=68 kC/kq, kütlə sərfi G=1200 kq/saat, çıxışda havanın temperaturu
t2=16oC və nisbi nəmliyi = 90%-dir. Bölmədə politropik nəmləndirmə prosesi
gedir. Nəmləndirici bölmənin altlığına yığılan suyun temperaturunu (tWS), püskürülən
suyun sərfini (W) və bölmənin məhsuldarlığını (Q) təyin etmək tələb olunur. Emal
edilən havanın giriş və çıxış parametrlərinə əsasən İ-d diaqramında (şəkil 2, a) 1, 2
nöqtələri geyd olunur və 1-2 xətti  = 100% əyrisini kəsənə qədər çəkilir. Kəsişmə
nöqtəsindən keçən izoterm nəmləndirici bölmənin altlığına yığılan suyun tempe -
raturunu təyin edir, tWS=13,8 oC. Püskürülən suyun sərfi aşağıdakı düsturla təyin
edilir:

Nəmləndirici bölmənin məhsuldarlığını aşağıdakı düsturla hesablamaq olar:
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Hesabat 2. Nəmləndirici bölməyə daxil olan havanın temperaturu t=25oC və
nisbi nəmliyi  = 30%, kütlə sərfi G=1200 kq/saat-dır. Bölmədə adiabatik (İ=const)
nəmləndirmə prosesi gedir. Çıxışda havanın temperaturunu (t2), püskürdülən suyun
temperaturunu (t), bölmənin məhsuldarlığını (Q) təyin etmək tələb olunur (şəkil
3,b).

Nəmləndirici bölmədə emal edilən  havanın son temperaturunu İ-d diaqramının
köməyi ilə təyin edirik. Bunun üçün havanın giriş parametrlərinə uyğun 1 nöqtəsi
qeyd olunur. 1 nöqtəsindən = 90% əyrisini kəsənə qədər İ=const xətti çəkilir (2
nöqtəsi). Kəsişmə nöqtəsi havanın çıxış parametrlərini xarakterizə edir t2=15oC.
Püskürdülən suyun sərfi aşağıdakı düsturla təyin edilir:

Bölmədə gedən istilik-kütlə mübadiləsinin effektivlik əmsalı E=93,1% olduqda,
püskürdülən suyun temperaturu hesablanır:

Nəmləndirici bölmənin məhsuldarlığı aşağıdakı düsturla təyin edilir:

İsti dövrdə havanın soyudulması məqsədi ilə mərkəzi kondisionerdə hava
soyuducusundan istifadə edilir. Soyuqluq daşıyıcısı olaraq çillerdə soyudulmuş
sudan və ya artezian sularından istifadə olunur. Hava soyuducusu və kaloriferin kon-
struksiyaları praktiki olaraq eynidir (şəkil 3, a): supaylayıcı mis kollektorun üzərində
alüminium lövhələr yerləşir. Lövhələrin arası ilə axan hava  istilik mübadiləsi
nəticəsində soyuyur. Məsələn, havanın giriş temperaturu +32oC olduqda, çıxış tem-
peraturunun +12oC-yə qədər azaldılması mümkündür.

Əkbərova S.M. Binaların kondisioner  sistemlərində
artezian sularının istifadəsinin səmərəliliyinin...
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Şəkil 3. a) - Politropik və b) - Adiabatik proseslər üzrə artezian suyu ilə 
nəmləndirici kamerada emal olunan havanın parametrlərinin İ-d- diaqram

vasitəsi ilə təyini.

a) b)
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2000 m3/st hava miqdarını emal edən KG 40 Standard tipli kondisionerin hava
soyuducusunun texniki göstəriciləri aşağıdakı kimidir: –

– girişdə suyun temperaturu  7oC;
– çıxışda suyun temperaturu  12oC ;
– aerodinamik müqaviməti  64 Pa;
– havanın axın sürəti  1,9 m/san.
Hesabat 3. Hava soyuducusuna daxil olan havanın temperaturu t=24oC, nisbi

nəmliyi = 55%, kütlə sərfi G=1000 kq/saat, havanın çıxışda temperaturu tç=18oC
-dir. Alüminium lövhələrin səthinin temperaturu ts=10oC şeh nöqtəsi temperaturun-
dan (tş=11,5oC) aşağıdır. Hava soyuducusunun məhsuldarlığını və yaranan konden-
satın miqdarını təyin etmək tələb olunur (şəkil 4). Hava soyuducusunun
məh suldarlığı aşağıdakı kimi təyin edilir:

Yaranan kondensatın miqdarını aşağıdakı düsturla hesablamaq olar:

Emal olunan havanın miqdarı ≥5 000 m3/st olduqda mərkəzi kondisioner sistem-
lərində daha da səmərəli ikipilləli nəmləndirmə prosesi tətbiq olunur (şəkil 5). Belə
texnoloji sxemlərdə soyuq su daha da səmərəli istifadə olunduğu üçün onlar iqtisadi
üstünlüklərə malikdir.

Artezian suların kondisioner sistemlərində soyuqluq mənbəyi kimi istifadəsi per-
spektivləri layların məhsuldarlığı, əsasən suyun temperaturu, kimyəvi və bakterisid
tərkibi, codluğu ilə təyin olunur. Soyuducu agent kimi istifadə olunan suya qoyulan
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Şəkil 4. a- Artezian suları ilə işləyən hava soyuducusunun ümumi görünüşü; 
b-soyudulan havanın parametrlərinin İ-d- diaqram vasitəsi ilə təyini.

a) b)
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tələblər aşağıdakılardır: suyun temperaturu mümkün qədər aşağı, codluğu, rəngi,
iyi, dadı, bulanıqlığı  olmamalı, tam şəffav olmalıdır. Nəmləndirici kamerada istifadə
olunan su içməli su keyfiyyətində olmalıdır. İsti dövrdə xarici havanın hesabi tem-
peraturu (Bakı şəhəri üçün) 35oC və nisbi nəmlik 35÷40 % olduqda ictimai və
yaşayış binalarında daxili havanın temperaturu 24÷27oC və = 50÷55 % təşkil edir
bunun üçün soyuq suyun temperaturu ≈9oC olmalıdır. 

Suyun keyfiyyət göstəriciləri onun orqanoleptik, kimyəvi və biobakterioloji xas-
sələri ilə xarakterizə edilir: asılı maddələrin miqdarı ≤2,0 mq/l, mineral duzların
miqdarı ≥1q/l,  pH>7, codluğu ≤7mq•ekv/l, dəmirin miqdarı ≤0,3 mq/l, xloridlər
≤350 mq/l, sulfatlar ≤ 500mq/l,1 sm3 –da bakteriyaların sayı <100 olmalıdır [1].
Artezian sularının temperaturunun kifayət qədər aşağı və sabit qaldığı üçün onlar
etibarlı soyuqluq mənbəyidir. Artezian quyuların məhsuldarlığı 1÷3 m3/st arası olur.

Artezian suları – sukeçirməyən laylar arasında süxurlarda toplanan, təzyiqli,

30÷120 m dərinlikdə yerləşən yeraltı şirin sulardır. Yeraltı sular dünyanın ən böyük
şirin su mənbələridir və hazırda istifadə edilən su ehtiyatlarının 90%-dən çoxunu
təşkil edir. Artezian suların kimyəvi tərkibi əmələgəlmə şəraitindən asılı olaraq kal-
sium-hidrokarbonatlı şirin sulardan natrium-xlor tipli şor sulara qədər dəyişə bilər.
Azərbaycanda Gəncə-Qazax, Qarabağ- Şirvan, Quba-Xaçmaz zonaları artezian
hövzələri ilə boldur. Qafqazın ən iri artezian hövzəsi Kür-Araz ovalığıdır. Azərbay-
canda 1÷3 q/l minerallaşmaya malik olan yeraltı sularının istismar ehtiyatları mini -
mal miqdarda Abşerondadır və 0,3 min. m3/gün [4], Şəki-Zaqatala düzənliyində isə
bu güstərici maksimaldır – 2000 min. m3/gün təşkil edir.

Əkbərova S.M. Binaların kondisioner  sistemlərində
artezian sularının istifadəsinin səmərəliliyinin...
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Şəkil 5. a-ikipilləli nəmləndirmə: 1-separator, 2- birinci nəmləndirmə 
kamerası, 3- ikinci NK, 4-artezian quyusu, 5- süzgəc, 6-təsərrüfat ehtiyacları

üçün, b- artezian quyuları üçün nasoslar,

a) b)



Nəticə

Artezian suları su təchizatında, suvarmada, bir çox sənaye müəssisələrin texnoloji
proseslərində və həmçinin də binaların kondisioner sistemlərinin işində istifadə ol-
unur. Tədqiqatlar müxtəlif təyinatlı binaların mövcud mərkəzi kondisioner sistem-
lərində aparılmış və analiz edilmişdir. Otaqlara vurulan havanın emalı üçün istifadə
olunan artezian suyu adi içməli su keyfiyyətinə malik olmalı və müvafiq normalara
uyğun olaraq təmizləyici qurğularda asılı hissəciklərdən təmizlənməlidir.

Kondisioner sistemlərində artezian suyundan istifadənin üstünlükləri aşağı-
dakılardır:

- artezian quyularının yüksək məhsuldarlığı;
- suyun fasiləsiz verimi;
- yüksək içməli su keyfiyyətinə malik olması;
- artezian quyuların istismar müddəti ≈30 ildir;
- suyun çoxpilləli istifadəsi mümkündür.
Artezian suyundan istifadənin çatışmayan tərəfləri:
- quyuların yüksək maya dəyəri;
- codluq düzlarından və dəmirdən təmizlənmə zərurəti;
- istismar xidmətlərinin xərcləri nəzərə alınmalıdır.
Artezian suların istifadəsilə binaların kondisioner  sistemlərini layihələndirdikdə

seçilən variantın iqtisadi səmərəliliyini əsaslandırmaq lazımdır. Bunun üçün ilk
növbədə sistemin hesabatı aparılmalı, lazımi avadanlıqlar seçilməli, smeta xərcləri
tərtib edilməlidir. 
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Şəkil 6. Artezian suyun kondisioner sistemlərində çoxpilləli istifadəsi.
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Giriş
Dağ və dağətəyi çay hissələrindən suyun dayanıqlı olaraq, su tələbatı qrafikinə

uyğun fasiləsiz götürülməsi yalnız çayların öz axınları ilə birlikdə gətirdiyi lillərlə
(çöküntü) mübarizə tədbirlərinin lazımi səviyyədə həll edilməsi ilə mümkündür.
Mürəkkəbliyi və çətinliyi ilə xarakterizə olunan bu məsələnin həllinə aid çoxlu tək-
liflər işlənmiş və nəzəri tədqiqatlar aparılmışdır [1]. Lakin suqəbuledicilərdə lillərlə
mübarizənin bir sıra problemləri özünün son həllini tapmamışdır. Bu və digər fakt-
larla əlaqədar dağ çayları üzərində tikilib istismar olunan suqəbuledicilərin ək-
səriyyəti qeyri-məqbul işləyir və çayın lil axmasının çox hissəsi kanala keçirilir. Lil
gətirmələrinin fraksiyalarından asılı olaraq onların sistemə (suvarma və derivasiya
kanallarına, boru kəmərinə) keçirilməməsi məqsədilə nəzərdə tutulan mühəndisi
tədbirlər müxtəlif pillələrdə aparılır. İlkin pillələrdə lil gətirmələrinin daha zərərli
iri fraksiyaları ilə mübarizə aparılır və bunun bilavasitə çayın məcrasında, eləcədə
suqəbuledici qurğunun dəhlizində aparılması məqsədyönlü sayılır. Onda lil gətir-
mələrinin iri fraksiyaları suqəbuledicinin frontuna buraxılmayıb su qovşağının
yuxarı byefindəki çay məcrasında tutulub akkumulyasiya edilir və vaxtaşırı çayın
axını ilə hidravliki yuyulub aşağı byefə ötürülür. Suqəbulediciyə keçən nisbətən
kiçik fraksiyalı dib gətirmələri isə onun dəhlizində tutulur və xüsusi yuma qurğusu
ilə fasiləsiz aşağı byefə axıdılır. Çayın dib gətirmələrinin tutulub saxlanması və
yuyulub təmizlənməsi üçün aparılan tədbirlərdə çay axınının daxili strukturası qu-
ruluşunun, eləcə də suqəbuledici və digər qurğularının konstruktiv xüsusiyyət -

(Səh. 93-99)

FASİLƏ İLƏ YUYULAN 
DURULDUCUSU OLAN FRONTAL

SUQƏBULEDİCİ QURĞUNUN TƏDQİQATLARI

Əbilov R.S. 
Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu, Bakı şəhəri,

abilov.rashad54@mail.ru

Abstract. The article presents the results of many years of experience and oper-
ation of septic tanks and clarified they do not work well.

The solution of the problem of combating sediments remain open. Apply with a
stream of passes in the derivation channel or pipe to cause significant complicate
and worsen the operation of water systems, reduce their capacity, abrade the walls
of turbines and pumps.

Açar sözlər: Suqəbuledici qurğu, dib gətirmələri, məcra, sərf, yuxarı byef, du-
rulducu, maillik.
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lərindən əsaslı surətdə istifadə edilir. Buna baxmayaraq çay axınındakı asılı lillər
sistemə keçir və onların çökdürülməsi üçün qravitasiya qanununa əsaslanaraq
işləyən müxtəlif konstruksiyalı suqəbuledici qurğulardan geniş istifadə olunur [1].

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Məqalədə “Az. ET və LA Energetika” İnstitutunun arxiv materiallarından və
mövcud ədəbiyyatdan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatların şərhi

Təklif etdiyimiz fasilə ilə yuyulan durulducusu olan suqəbuledici qurğu hidro-
texniki tikintilərə aiddir, kənd təsərrüfatı, energetika, su təchizatı məqsədi ilə istifadə
etmək üçündür.

Kanalları dib gətirmələrindən təmizləmək üçün qurğu məlumdur. Belə bir qurğu
basqı yaradan şit və onların altında bərkidilmiş fırçası olan propellərə oxşar qurğu
yerləşdirilmişdir. Bu qurğu vasitə ilə durulducuları, kanalları, axının öz enerjisindən
istifadə edib təmizləyirlər [2].

Bu konstruksiyanın çatışmayan cəhəti: 
- yumanın nisbətən uzanması;
- konstruksiyanın mürəkkəb olub özündə bir neçə elementin birləşməsidir;
- texniki cəhətdən belə qurğudan istifadə etmək səmərəsizdir.
Dib gətirmələrinin frontal şəklində yuyan, frontal suqəbuledici qurğuları əsasən

dağətəyi zonalarındakı çaylarda kiçik sərfdə su götürmək üçündür. Frontal
suqəbuledici qurğuların ən çox yayılmış növü cibi olan frontal suqəbuledici
qurğudur. Cib əsas qurğulardan ara divarla ayrılır.

Cibə iri çay gətirmələri çökür. Bağlayıcıları açmaqla onları yumaq üçün əlverişli
şərait yaranır [3].

Ancaq bu qurğuların Orta Asiya ölkələrinin çaylarında istismarı zamanı bir sıra
nöqsanları meydana gəlmişdir.

Cibdə dib gətirmələrinin pis yuyulması axının dib gətirmələri ilə qarışmasından,
çöküntülərin və nisbətən kiçik hissəciklərin yuxarı qalxması nəticəsində suvarma
kanalına çoxlu miqdarda dib gətirmələrinin daxil olmasına səbəb olur.

Bu qurğunun çatışmayan cəhəti konstruksiyanın mürəkkəbliyi, çoxlu element -
lərin işlənməsi, yuma prosesinin uzanması və s. Texniki həllinə görə isə bu qurğudan
istifadə edilməsi iqtisadi cəhətdən səmərəsizdir.

Hindistan tipli frontal suqəbuledici qurğu məlumdur. Bu qurğu suaşıran bənddən
və durulducu kamerasından ibarətdir [4].

Bu qurğunun texniki həllinə görə nöqsan cəhətləri vardır.
Kamera lilləndikdə yumanın aparılması mürəkkəb olub, suyun götürülməsində

çətinlik yarandığından, onun istifadəsi iqtisadi cəhətdən sərfəli deyil. 



Şlüzlərdən açmaqla durulducunun dibinə çökən lilləri aşağı byefə ötürmək üçün
istifadə edilir. Yuyucu şlüzlərin qarşısında təmiz suyu götürmək üçün axının is-
tiqamətinə eninə şəklində durulducu kamerasının yan divarlarına bərkidilmiş düzbu-
caqlı en kəsikli dəmir-beton nov qoyulmuşdur [5].

Bu qurğunun nöqsan cəhəti durulducuya daxil olan çay gətirmələrinə qarşı təd-
birin görülməməsidir. Dağ və dağətəyi zonalarındakı çaylar çoxlu dib gətirmələri,
qum və çınqıllar gətirir və onlar yuxarı byefdə yığılır. Ona görə yuxarı byefin nis-
bətən təmiz olması, durulducuya qum-çınqılın az keçməsi üçün tədbirlərin
görülməməsidir, durulducuya keçən üzən cisimlər düzbucaqlı en kəsikli nova keçir
və oradan kanala və derivasiya borusuna keçməsinə səbəb olur.

Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün hidroqovşağın komponovkası ele-
mentləri daxilində suaşıran bənd, bağlayıcısı olan sutullayıcı bənd, başlanğıcında
astana, qarşısında qum-çınqıl tutan xəndəyi, yuxarı və aşağı hissələrində nizamlayıcı
şlüzün bağlayıcıları olan dibi mailli durulducuda axının eninə istiqamətdə kameranın
yan divarlarına bərkidilmiş üzərində deşikləri olan suyığıcı polietilen borusu olan
durulducu kimi yerinə yetirilmişdir.

Qurğunun iş səmərəliliyinin artırılması, daşqın və sel sularını çayın məcrasını
sıxmadan aşağı byefə buraxmaqdan, çay axınının gətirdiyi dib gətirmələrini, asan-
lıqla aşağı byefə ötürməkdən, durulducunun iş səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə
lazımi tədbirlərin görülməsindən ibarətdir. 

Təklif olunmuş fasilə ilə yuyulan durulducusu olan suqəbuledici qurğunun, eləcə
də, durulducunun həndəsi ölçüləri, aparıcı kanalın götürdüyü suyun sərfindən Qkan

asılı olaraq tapılır. Kameranın sayını  n qəbul edirik, onda bir kameradan keçən
suyun sərfi

(1) 

Kameranın orta dərinliyini Hor, suyun orta surətini ϑor ilə işarə etsək, kameranın
eni aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir [6].

(2)

Kameranın başlanğıcında suyun dərinliyini 

(3)

Kameranın sonunda suyun dərinliyi isə

(4)

Kameranın orta dərinliyi
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(5)

Kameranın başlanğıcında və sonunda suyun sürəti aşağıdakı ifadələrlə hesablanır.

(6)

(7)

Durulducunun işçi uzunluğu aşağıdakı ifadə ilə hesablanır[6].

(8)

K - əmsaldır; K=1,3....1,5 götürülür. ω - çöküntülərin hidravlik iriliyidir.
Çökdürüləcək hesabı çöküntülərin fraksiya tərkibinə uyğun sorğu kitablarında tapılır
[5]. (məs. 0,25 mm-lik diametrində olan gətirmələr üçün 0,0227 m/s -dir.)

Kameranın dibinin mailliyi aşağıdakı kimi hesablanır.

(9)

∆h - durulducu dibinin başlanğıcındakı və sonundakı yüksəkliklərin fərqi.
Yuma dövrü üçün durulducunun hidravliki elementlərini təyin edək, yuma dərin-

liyi

(10)

uyğun olaraq, canlı en kəsik sahəsi ωy= Bkam∙ hy, islanmış perimetr χy=Bkam+2hy, 

hidravlik radiusu                 ; yuma sərfi Qy= (0,1÷ 0,2) Qkam;

Şezi əmsalı                     ; tapılır.

(11)

Adətən, yuma surəti ϑy = 3,5 ... 4,0 m/s qəbul edilir. n-kələ-kötürlük əmsalı olub
sorğu kitablarından n = 0,015...0,017 götürülür. 

Beləliklə, fasilə ilə yuyulan durulducusu olan frontal suqəbuledici qurğunun
suqovşağın elementləri daxilində bu formada yerləşməsi, qurğunun iş səmərəliliyini
artırır, onun istismarını asanlaşdırır, suqəbuledici qurğu qarşısında çökən dib gətir-
mələrinin asanlıqla yuyulması təmin olunur. 

Təklif etdiyimiz fasilə ilə yuyulan durulducusu olan frontal çay suqəbuledici
qurğunun plan və kəsikləri şəkil 1-də göstərilmişdir.

Fasilə ilə yuyulan durulducusu olan frontal çay suqəbuledicisi yuxarı byef 1; axın
istiqamətləndirici damba 2; durulducunun başlanğıcında bağlayıcı 3; qum-çınqıl
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Şəkil 1. Fasilə ilə yuyulan frontal suqəbuledici qurğunun plan və kəsikləri.
Yuxarı byef 1; Axın istiqamətləndirici damba 2; Durulducunun başlanğıcında bağlayıcı 3; Qum-çın-

qıl tutan xəndək 4; Astana 5; Durulducu kamerası 6; Durulducu kamerasında axının eninə is-
tiqamətdə qoyulmuş suyığıcı boru 7; bağlayıcı 8; durulducu kamerasının sonunda bağlayıcı 9;
ponur 10; avtomatik suaşıran bənd 11; bağlayıcısı olan sutullayıcı bənd 12; aşağı byef 13; de-

rivasiya borusu 14; bərkidici element 15; xamut 16; şveller 17.
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tutan xəndək 4; astana 5; durulducunun kamerası 6; durulducu kamerasında axının
eninə istiqamətində qoyulmuş, kameranın 6 yan divarlarına bərkidilmiş üzərində
deşikləri olan suyığıcı-polietilen boru 7; və onun sonunda bağlayıcı 8; durulducunun
sonunda nizamlayıcı şlüzü olan bağlayıcı 9; ponur 10; suaşıran bənd 11; bağlayıcısı
olan sutullayıcı bənd 12; aşağı byef 13; suvarma kanalı və derivasiya borusu 14;
bərkidici elementləri 15; xamut 16 və şveller 17 şəklində yerinə yetirilmişdir.

Fasilə ilə yuyulan durulducusu olan suqəbuledici qurğunun iş prinsipi aşağıdakı
kimidir: sugətirici məcrası olan yuxarı byef 1; çay axınını qurğuya yönəldən is-
tiqamətləndirici damba 2; vasitəsi ilə durulducuya doğru yönəlir. Durulducunun
qarşısında eninə istiqamətdə yerləşdirilmiş qum-çınqıl tutan xəndək 4 və astana 5
vasitəsi ilə qum-çınqıl qarışığı saxlanılır. Nisbətən qum-çınqıldan təmizlənmiş çay
axını durulducunun başlanğıcında yerləşdirilmiş bağlayıcı 3 keçərək durulducu kam-
erasına 6 daxil olur. Bu zaman axının gətirdiyi dib gətirmələri durulducunun sonunda
bağlayıcının 9 qarşısında çökür. Təmizlənmiş çay axını durulducu kamerasının eninə
və onun yan divarlarına bərkidilmiş, üzərində deşikləri olan suyığıcı polietilen
boruya 7 daxil olur və oradan bağlayıcı 8 vasitəsi ilə suvarma kanalına və derivasiya
borusuna 14 ötürülür. Durulducu kamerasının 6 sonunda bağlayıcının 9 qarşısında
yığılmış çöküntüləri fasilə ilə bağlayıcı 9 açmaqla aşağı byefə 13 yuyulur.

Durulducu qarşısında yerləşdirilmiş qum-çınqıl tutan xəndək 4 və astana 5
saxladığı qum-çınqıl qarışığının çay axınına çəp şəklində yerinə yetirilmiş qum-çın-
qıl tutan xəndək 4 vasitəsi ilə çay axının eninə istiqamətində yerləşdirilmiş
bağlayıcısı olan sutullayıcı bəndə 12 tərəf ötürülür. 

Sonra isə fasilə ilə bağlayıcıları 12 açmaqla aşağı byefə 13 yuyulur. Yuxarı byefdə
1 daşqın və sel axınlarını aşağı byefə 13 ötürmək üçün avtomatik suaşıran bənd 11
nəzərdə tutulmuşdur. 

Beləliklə, təklif etdiyimiz fasilə ilə yuyulan durulducusu olan suqəbuledici qurğu-
nun üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, gətirici məcrası dib gətirmələri ilə zəngin olan
çay axını, durulducunun qarşısında qoyulmuş qum-çınqıl tutan xəndəklə və durul-
ducunun başlığındakı bağlayıcının altındakı astana ilə saxlanılır. Nisbətən qum-çın-
qıldan təmizlənmiş çay axını durulducu kamerasının eninə və divarlarına bərkidilmiş
üzərində deşikləri olan suyığıcı polietilen boruya daxil olur və oradan yan divarda
yerləşdirilmiş bağlayıcını açmaqla suvarma kanalına və derivasiya borusuna
ötürülür. Suyığıcı boru elə qoyulur ki, axının üst qatından, nisbətən təmizlənmiş
hissəsindən suyu götürür və durulducunun kamerasının işçi uzunluğunun azalmasına
səbəb olur. 

Suyığıcı borunun dib səviyyəsi yuma suyunun səviyyəsindən yuxarıda yerləşir.
Bu zaman dib və asılı gətirmələr kameranın sonunda qoyulmuş bağlayıcının
qarşısına çökür sonra fasilə ilə durulducunun sonunda bağlayıcını qaldırmaqla aşağı
byefə ötürülür, təmiz su isə yan divarda yerləşdirilmiş bağlayıcıdan suvarma
kanalına və ya derivasiya borusuna verilir.
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Yuxarı byefi dib və asılı gətirmələrindən yumaq üçün eləcədə daşqın və sel axın-
larını aşağı byefə ötürmək üçün bağlayıcısı olan sutullayıcı bənd nəzərdə tutulmuş-
dur.

Su qovşağı komponovkası elementləri daxilində, fasilə ilə yuyulan durulducusu
olan suqəbuledici qurğu, qum-çınqıl tutan xəndək, astana, bağlayıcısı olan su tul-
layıcı bənd, avtomatik su aşıran bənd şəklində yerinə yetirilməsi, suvarma kanalına,
derivasiya borularına dib gətirmələrinin, üzən cisimlərin keçməsinin qarşısının alın-
masına, yuxarı byefin mütamadi olaraq dib gətirmələrindən yuyulmasına, daşqın və
sel axınlarının aşağı byefə ötürülməsinin yaxşılaşdırmasına, eləcə də, qurğunun
möhkəmliyinə, onun dayanıqlığına xidmət edir.

Nəticə

Suqəbuledici  qurğuların  çoxillik  istismarının  analizi  göstərir ki,  onlar qeyri-
qənaət bəxş işləyirlər və dib gətirmələri ilə mübarizənin həlli açıq qalır,  onlar çay
axını ilə derivasiya kanalına və boruya daxil olur, su təsərrüfatı sisteminin işini çətin-
ləşdirir və pisləşdirir, onları lilləndirir, su buraxma qabiliyyətini aşağı salır, nasos
və turbinlərin divarını aşılayır. Aparılmış çoxsaylı tədqiqatların nəticəsində yeni
konstruksiyalı fasilə ilə yuyulan durulducusu olan frontal suqəbuledici qurğu işlənib
hazırlanmışdır.
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Giriş

Su hövzələrinin ekoloji tarazlığının qorunub saxlanılması aktual məsələdir və
həyatımızın gələcək su təlabatı ilə əlaqədar daha da aktuallaşan məsələlər sırasına
daxildir.

İstehsal sahələrinin genişləndirilməsi, əhalinin sıxlığının artması, yeni yaşayış
komplekslərinin salınması, təbii ehtiyatların istismarı ilə əlaqədar su hövzələrinə
axıdılan müxtəlif mənşəli tullantı sularının miqdarı da artmaqdadır. Bu sular okean
və dənizlərin sahil zonalarını, çayları çirkləndirir, flora və faunanın məhvinə səbəb
olur. 

Su hövzələrinə axıdılan tullantı sularının təmizlənməsi dərəcəsinin, bu sulardakı
çirkləndirici maddələrin yol verilən qatılıq həddinin, norma həddinə qədər yayılması
məsafəsinin, çirkli zonaların ölçüsünün, tullantı sularının axıdılması yerinin, tullantı
suyu qurğularının sahildən yerləşməsi məsafəsinin və qoyulması dərinliyinin təyini,
çaylarda su istifadə yerlərinin və suqəbuledici qurğuların yerinin dəqiqləşdirilməsi,
su istifadənin müxtəlif məsələlərinin həlli və su mənbələrinin ekoloji tarazlığının
təmin olunması, su təchizatı sistem və qurğularının iqtisadi məsələlərinin həlli
baxımdan əhəmiyyət kəsb edir. Bunların həlli üçün tullantı sularının su hövzələrinə
buraxıla bilən axıntı həddinin (BBAH) təyini vacib məsələdir.

Apardığımız elmi araşdırmalar və elmi tədqiqat işlərinin analizi göstərir ki, bu
vaxta qədər mövcud olan hesabat üsulları və metodiki göstərişlər, qaydalar bu
məsələlərin həllini özündə tam əks etdirmir [1, 2].

Buna baxmayaraq bu üsullardan və riyazi modellərdən hal-hazırda layihə və
tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsində istifadə edilir. Bunlar da ekoloji, həm də

(Səh. 100-106)
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praktiki cəhətdən düzgün nəticələrin alınmasına imkan vermir. Ona görə də bu
məsələlərlə əlaqədar, məqalədə tullantı sularının göl və dənizlərə axıdılmasında
BBAH-nin təyini məsələlərinə baxılmışdır.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Elmi tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində apardığımız elmi tədqiqat işlərinin
nəticələrindən, mövcud metodiki vəsaitlərdən və ədəbiyyat mənbələrindən istifadə
olunmuşdur.

Məqalədə məsələnin həllinə su mühitində axın olmayan halda diffuziya və bio -
loji-kimyəvi çevrilmə prosesləri nəzərə alınmaqla baxılır (kritik hal).

Tədqiqatın şərhi

BBAH - tullantı suyundakı çirkləndirici maddənin konsentrasiyanın buraxıldığı
yerdən tələb olunan məsafədə norma həddinə çatmasına uyğun vahid zamanda su
mühitinə atılan çirkləndirici maddənin miqdarıdır (şəkil 1).

Şəkil 1. Çirkləndirici maddənin diffuziya və çevrilmə prosesləri nəticəsində
yayılması

Şəkildə C0 - BBAH-ə uyğun ilkin konsentrasiyadır, Cy - normaya uyğun yol ver-
ilən konsentrasiyadır, Cf-fon konsentrasiyasıdır, r-çirkli zonanın ölçüsüdür, �-su is-
tifadə zonasının eni, �+r- sahildən tullantı suyunun axıdıldığı nöqtəyə qədər
məsafədir.

BBAH-aşağıdakı ifadəyə görə təyin olunur:

BBAH = qC0 (1)

Burada, q, m3/san - tullantı suyunun sərfidir. Bunlara müvafiq BBAH, q/s vahidi
ilə ölçülür. Tullantı sularındakı çirkləndirici üçün q və C0 müxtəlif olub, BBAH eyni
olarsa, bunlar üçün aşağıdakı bərabərliyi yazmaq olar:
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q1C01 = q2C02 (2)
bu ifadəyə görə

(3)

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, BBAH eyni olan tullantı sularının sərf -
ləri nisbəti çirkləndirici maddənin konsentrasiyalarının tərs nisbətinə bərabərdir. Bu
da norma hədd konsentrasiyalarının tələbinə uyğun tullantı sularındakı çirkləndiri-
cilərin təmizlənmə dərəcəsinin təyini üçün vacib sayılır.

Çirkləndirici maddənin konsentrasiyasının müəyyən nöqtədə norma həddinə çat-
ması, su mənbəyində gedən qarışma, diffuziya, bioloji-kimyəvi çevrilmə proses-
lərindən, axının istiqamətindən, tullantı sularının axıdılması üsullarından,
çirkabburaxıcının konstruksiyasından və s. asılıdır.

Tullantı sularının su hövzələrinə axıdılmasında bir çox hallarda suyun sərfinin,
azaldılması mümkün olmadığı üçün BBAH-nın azaldılmasına ancaq tullantı suyun-
dakı çirkləndiricinin konsentrasiyasının azaldılması ilə nail olmaq olar. Bunun üçün
tullantı suları təmizləyici qurğularda müəyyən təmizlənmə proseslərindən keçir-
ilərək su hövzələrinə axıdılmalıdır. BBAH tullantı sularının axıdıldığı mühitin
hidroloji şəraiti nəzərə alınaraq təyin olunmalıdır. Bu baxımdan su mühitindəki müx-
təlif hidroloji şəraitlərə uyğun BBAH-nın təyininə baxaq.

1. BBAH-nın bioloji-kimyəvi çevrilmə prosesləri əsasında təyin olunması. 
BBAH bioloji-kimyəvi çevrilmə prosesləri nəzərə alınmaqla aşağıdakı tənliyə

görə təyin olunur:

(4)

burada, C - çirkləndirici maddənin ixtiyari nöqtədəki konsentrasiyası, q/m3 ; Cf  -
fon konsentrasiyasıdır, q/m3 ; k - bioloji-kimyəvi çevrilməni xarakterizə edən de-
struksiya əmsalıdır, qiymətləri cədvəllərə əsasən təyin olunur, S-1.

Çirkləndirici maddənin çirkabburaxıcı konstruksiya ilə dərinlik boyunca
müəyyən su qatında bərabər paylanması təmin olunduqda, yol verilən Cy konsen-
trasiyasının təmin olunduğu məsafə aşağıdakı kimi təyin olunur [3, 4, 6]:

(5)

burada, zf - çirkləndirici maddənin yayıldığı su qatının hündürlüyüdür, m; =3.14
Çirkləndirici maddənin yayılması qatının hündürlüyü su mühiti ilə tullantı suyunun

sıxlıqları fərqinə görə çirkabburaxıcı qurğu vasitəsilə tənzimlənir (şəkil 2 və 3).
Müəyyən riyazi çevrilmələrdən sonra (5) ifadəsinə görə BBAH-nə daxil olan

çirkləndirici maddənin başlanğıc konsentrasiyası üçün alarıq:

(6)
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Şəkil 2. Tullantı sularının sıxlıqları t=
g olan göllərə axıdılması, 

t - tullantı suyunun, g - göldə suyun sıxlığıdır

Şəkil 3. Tullantı sularının dənizə axıdılması, t  d ; d - dəniz suyunun
sıxlığıdır



Aşağıdakı göstəricilərə görə məişət tullantı sularının norma hədd göstəricisi olan
oksigenin bioloji təlabatına (OBT5) görə kimyəvi-bioloji çevrilmə proseslərinə
uyğun BBAH-ni təyin edək.

Dənizə axıdılan tullantı suyunun sərfi q=1m3/san, OBT-nin norma həddinə mü-
vafiq yol verilən konsentrasiyası Cy=3mq/l, fon konsentrasiyası Cf=2mq/l, bioloji-
kimyəvi çevrilmə proseslərinə uyğun çevrilmə əmsalı k=1.15 10-6 5-1-dir. Tullantı
sularının dənizin Zf=3m su qatında yayılmasında r=500m məsafədə OBT-nin norma
həddinə müvafiq BBAH aşağıdakı kimi alınır:

BBAH=q C0=1m3/san 17.03 q/m3 =17.03 q/san

2. BBAH-nın diffuziya proseslərinə görə təyini 
Bu proseslər nəzərə alınmaqla BBAH-i tullantı sularının su qatının dərinliyi

boyunca bərabər paylanması nəzərə alınaraq, diffuziya tənliyinin polyar koordinat-
larda yazılışına əsasən təyin olunur. 

Diffuziya tənliyinin polyar koordinatlarda yazılışı aşağıdakı kimidir:

(7)

burada, D (r) üfüqi diffuziya əmsalıdır, aşağıdakı kimi təyin olunur:

(8)

burada,  - qarışma sürətini xarakterizə edən əmsaldır, q - üst göstəricisidir. 
Yozef və Zendnerin dəniz mühitində apardığı tədqiqatlara görə =d=10-2m/san

diffuziya sürəti kimi, q=1 qəbul olunmuşdur [5].
Differensial tənliklərin həlli üsullarına əsasən (7) tənliyinin həllindən çirkləndirici

maddənin r məsafəsindəki konsentrasiyasının təyini üçün aşağıdakı ifadə alınmışdır
[3, 6]:

(9)

Buradan r məsafəsində Cy konsentrasiyasına müvafiq C0 başlanğıc konsen-
trasiyası aşağıdakı kimi təyin olunur.

(10)

Dənizdə axın olmayan hal üçün diffuziya sürətini ϑd=0.001m/san qəbul edərək,
yuxarıda verilənlərə görə BBAH-nı təyin edək:
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4. BBAH-nın diffuziya və çevrilmə prosesləri əsasında təyini:
Qeyri-konservativ çirkləndirici maddələrin konsentrasiyası həm bioloji-kimyəvi,

həm də diffuziya prosesləri nəticəsində azalır. Bu çirkləndiricilərə əvvəlcə konser-
vativ maddə kimi baxılaraq, yol verilən norma həddinə çatdığı məsafəyə uyğun
başlanğıc Cod konsentrasiyası təyin olunur. Sonra isə bu məsafədə çevrilmə pros-
esləri nəticəsində normaya uyğun başlanğıc konsentrasiya tapılır. Çirkləndirici mad-
dənin hər iki proses nəticəsində müəyyən məsafədə norma həddinə uyğun başlanğıc
konsentraiyası, bu proseslərə müvafiq başlanğıc konsentrasiyaları cəminə bərabər
qəbul olunur:

Co= Cod + Coç (11)

Bu ifadəyə görə BBAH aşağıdakı kimi təyin olunur:

BBAH= q(Cod + Coç)  (12)

BBAH diffuziya və çevrilmə prosesləri nəzərə alınmaqla, yuxarıdakı göstəricilərə
görə aşağıdakı kimi təyin olunur:

Co= Cod + Coç =27.42+17.03= 44.45 q/m3

BBAH= q C0 =1m3/san  44.45 q/m3 =44.45q/san

Burada, Cod - diffuziya, Coç - çevrilmə proseslərinə görə təyin olunmuş konsen-
trasiyalardır.

Tədqiqat işinin nəticələrinə görə yuxarıdakı göstəricilərə uyğun, apardığımız
hesabatdan göründüyü kimi tullantı suyu axıdılan mühitdə kimyəvi-bioloji çevrilmə
prosesləri üstünlük təşkil etdikdə norma həddinin 500 m məsafədə təmin olunmasına
uyğun BBAH=17.03 q/san, diffuziya proseslərinə görə 27.42 q/san, hər iki proses
olduğu halda 44.45 q/san təşkil edir. Bu o deməkdir ki, su mühitində çirkləndirici
maddənin konsentrasiyası lazımı nöqtədə norma həddinə çatdıqda BBAH-ni ayrı-
ayrı proseslərlə müqayisədə artırmaq olar.

Bu istiqamətdə işlər göl və dənizlərdə axın sürətləri və istiqamət nəzərə alınmaqla
BBAH-nin təyini üçün davam etdirilir. Çaylar üçün də tullantı sularının BBAH-nin
təyini məsələlərinə baxılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Girişdə qeyd olunduğu kimi BBAH normalarının təyini su mühafizə tədbirlərinin
və layihə işlərinin görülməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edir.
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Nəticə

Məqalədə turbulent diffuziya tənliyinin müxtəlif şərtlər daxilində həllinə əsasən
diffuziya və bioloji-kimyəvi çevrilmə prosesləri nəzərə alınmaqla dəniz və göllərə
axıdılan tullantı sularının BBAH-nın təyini üçün riyazi ifadələr alınmışdır. Burada
BBAH (6) ifadəsindən bioloji-kimyəvi çevrilmə prosesləri, (10) ifadəsindən dif-
fuziya prosesləri, (11) ifadəsindən həm-bioloji-kimyəvi, həm də diffuziya proses-
lərinin birgə təsiri nəzərə alınmaqla təyin olunur. Mövcud ifadələrdən fərqli olaraq,
bu ifadələrdə tullantı sularının yayılması qatının hündürlüyü nəzərə alınmışdır. 
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Abstract. This project is devoted to research and development of energy-efficient
electric technologies based on the effects of strong electric fields for decision of en-
vironmental problems in water industry. Proposed innovative scheme of high-voltage
installations, the optimal modes and design of the crown and spark discharges reac-
tors on various pulse repetition rate for energy-efficient, irreversible disinfection of
drinking water and sewage from pathogens (E-coli, coliform and thermotolerant bac-
teria, viruses and spores) are offered. It is shown that depending on the electrophys-
ical parameters of explored medium and type of microorganisms is detected the
parameters of the energy source, affected signal and selected type of electric dis-
charge. 

On surface and wastewater samples is provided the scientific data on exposure
effects of the strong electric fields by various duration (mcs and ns) on survival of
pathogenic microorganisms. As the spark discharge is demonstrated the most en-
ergy-efficient mode effects in water medium with accompanying physical processes
(electrolysis, electro-hydraulic effect, impact ionization, formation of highly con-
ductive plasma channels and shock waves, ozone and atomic oxygen, ultraviolet ra-
diation and thermal ionization), together negatively affected on vital activity of
micro-organisms there. The dependence graphs of microorganisms concentration
from seasonal fluctuations before and after pulsed influence, the calculated ratio of
the reactor design and the discharge parameters, at which the most energy-efficient
effect is achieved, the possible locations of high-voltage installations in industrial
technology treatment processes of drinking and wastewater are given.  

Açar sözlər: İçməli su, tullantı sular, mikroorqanizmlər, yüksək gərginlik, tac qaz
boşalması, qığılcım qaz boşalması, impuls, yüksək elektrik sahələr, front, zərərsiz -
ləşdirmə, hüceyrə, enerji səmərəliliyi, elektrotexnologiya.
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Qurbanov E.C., Yusifov F.F. Su təsərrüfatında ekoloji
məsələlərin həlli üçün enerjieffektivli yüksək...

Giriş

İqlim dəyişmələri, planetin ekoloji tarazlığın pozulması, enerji və su ehtiyat-
larının tükənməsi, enerji qənaəti və səmərəliliyi məsələləri alimlər qarşısında
bioorqanizmlərin yaşayışı və inkişafına mənfi təsir göstərən çoxsaylı həyatı vacib
ekoloji məsələlərin dərhal həlli istiqamətində yolların axtarışını təmin edilməsi
tələbini gündəmə gətirməkdədir. Uzun müddətdir ki, xalq təsərrüfatının müxtəlif
sahələrini əhatə edən ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların işlənilməsi is-
tiqamətində elmi tədqiqatlar aparılmaqdadır [1, 2]. Onların sırasında maşınqayırma,
elektron və elektrotexnika sənayeləri, materialşunaslıq, energetika və digər sahələrin
mövcud aktual problemlərin həllində uğurla tətbiq olunan elektrotexnologiyaları
qeyd etmək olar. Eyni zamanda, ətraf mühiti, su ehtiyatları, kənd təsərrüfatı və qida
sənayesinin çoxsaylı ekoloji məsələlərinin həlli istiqamətində genişmiqyaslı
tədqiqatlar  aparılmaqdadır.  Onların arasında müəllifin mövcud həyatı təhlükəli,
enerji tutumlu və kimyəvi üsulların və konservantların əvəzinə enerji effektivli və
ekoloji cəhətdən təminatlı emal üsulları vasitəsilə planetin bütün biomüxtəlifliyinin
yaşaması və inkişafına həyatı vacib olan hava, su mühitləri (içməli və tullantı sular)
və qida məhsullarının elektron emalına həsr edilən elmi məqalələri qeyd etmək olar
[3-11]. 

Tədqiqatların şərhi

Təqdim olunan məqalə su mühitlərinə (içməli və tullantı suları) qısa müddətli
yüksək elektrik sahələrin (mikro və nanosaniyəli) təsirləri nəticəsində orada mövcud
patogenlərin inaktivasiyasına dair elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına həsr
edilmişdir. Belə təsirlərin reallaşması, generasiya olunan enerjinin emal obyektinə
təsirlərin enerji effektivliyinin təmin edilməsi məqsədilə enerji mənbəyinin, elektrik
sxeminin əlaqələndirici elementlərin, işçi kameranın konstruksiyasının və elektrod
sisteminin optimal parametrlərinin, su mühitlərə qısa müddətli qaz boşalmalarının
səmərəli rejimlərinin (tac və qığılcım qaz boşalmaları) təyin edilməsi üzrə çox saylı
eksperimentlər aparılmışdır. Tədqiqat obyektləri qismində su mühitləri (içməli və
tullantı suları), mikroorqanizmlər (E-koli tipli bağırsaq çöpləri, koliform, termotol-
erant bakteriyalar, sadə virus və sporlar), qısa müddətli (mikro və nanosaniyəli) yük-
sək gərginlikli tac və qığılcım elektrik qaz boşalmaları seçilmişdir. Şəkil 1-də yüksək
gərginlikli elektroimpuls qurğusunun prinsipal elektrik sxemi təqdim edilmişdir. 

Sxemdə YGD vasitəsilə düzləndirilmiş yüksək gərginlik impuls generatorun (İG)
girişinə daxil olaraq çıxışında qısa müddətli mikro və nanosaniyəli impuls siqnalı
formalaşır. Qurğunun işçi kamerası (QBK) orqanik şüşədən hazırlanır və “mil-
müstəvi” elektrod sistemindən ibarətdir. Kamerada yüksək impuls gərginliyin təsiri
nəticəsində müxtəlif su mühitlərində qeyri-bircinsli elektrik sahələrdə aşağı tem-



peraturlu tac və qığılcım qaz boşalmaları formalaşır. Tərəfimizdən kapasitif enerji
tutumlu, çıxışda 100 kV gərginlikli impuls generatorunun elektrik sxemi işlənilərək
yığılmışdır. Generatorun əsas elektrik parametrlərin (gərginlik, doldurucu tutum)
dəyərləri 18-65 kV və 66 pkF – 1 mkF civarında variasiya edilərək su mühitlərində
müxtəlif təkrarlanma tezliyi ilə mikro və nanosaniyəli elektrik qaz boşalmalarının
formalaşması təmin edilmişdir [12]. Su mühitində qaz boşalması prosesinin enerji
effektivliyinin artırılması məqsədilə impuls generatorunun çıxışında çoxaralıqlı
müstəvi tipli parallel elektrod sistemlərindən ibarət gərginləşdiricinin konstruksiyası
işlənilmişdir. Bu cihazın kommutasiya müddəti qısadır, çıxışında generasiya olunan
impulsun frontu ilə bir vaxt diapazonuna təsadüf və bir neçə nanosaniyə təşkil edir.
Məqalədə su mühitlərində qaz boşalmalarının formalaşma, inkşafı və onları
müşahidə edən yüksək sürətli fiziki proseslər tədqiq olunmuşdur. Eyni zamanda,
emal müddəti və qaz boşalmalarının sayı kimi parametrlərin mikroorqanizmlərin
miqdarına təsiri öyrənilmişdir. İmpuls gərginliklər generatoru Arkadyev-Marks
sxemi əsasında yığılmışdır. Gərginliyin amplitudundan asılı olaraq doldurucu impuls
tutumların və qaz boşaldırıcıların sayı dəyişir. Kiçik əyrilik radiuslu “mil” tipli
potensial elektrodun səthi (dairəvi ucluğu istisna olmaqla) vakuum rezini vasitəsilə
su muhitindən izolasiya olunur (şəkil 1). Elektrodun mövcud konstruksiyası elek-
trodlararası məsafədə qeyri-bircinsli elektrik sahəsinin yaradılmasına, impuls gərgin-
liyin amplitudundan asılı olaraq tac və ya qığılcım qaz boşalmasının formalaşmasına
imkan yaradır. Bu istiqamətdə, su mühitlərində yüksək gərginliyin təsiri nəticəsində
baş verən fiziki proseslərin tədqiqatına, onların gərginliyin amplitudundan və im-
pulsun müddətindən asılı olaraq istilik və elektrik deşilməsinə müəllifin bir neçə
əsəri həsr edilmişdir [13, 14]. Təqdim olunan məqalədə yüksək elektrik impuls
sahələri, generatorun elektrik parametrləri (gərginliyin amplitudu, qütbiliyi, doldu-
rucu tutumu), emal rejimləri (tac və qığılcım qaz boşalmaları), emal müddəti, qaz
boşalmalarının sayı və mikroorqanizmlərin ilkin konsentrasiyasının patogen
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Şəkil 1. Yüksək gərginlikli impuls gurğusunun prinsipal elektrik sxemi: YGD
- yüksək gərginlikli düzləndirici, Rqor – qoruyucu rezistor, kV – kilovoltmetr,
İG – impuls generatoru, Rf, Cf – front rezistoru və tutumu, Cş – şunt, QBK –

qaz boşalması kamerası



hüceyrələrinin inaktivasiya səviyyəsinə təsirləri öyrənilmişdir. Aşağıdakı cədvəl-
lərdə (1-5) impulsun amplitudu, qütbiliyi, generatorun doldurucu tutumu, qaz boşal-
malarının sayı və emal müddətinin patogen mikroorqanizmlərin miqdarına olan
təsiri haqqda alınan tədqiqat nəticələri təqdim edilmişdir [12]. Nəticələrdən (cədvəl
1) aydın olur ki, “mil” tipli elektrodun müsbət qütbiliyində və generatorun doldurucu
tutumun kiçik dəyərlərində qaz boşalmaların sayının artması su mühitlərindəki
mövcud mikroorqamizmlərin ilkin konsentrasiyasının 108 dəfə aşağı düşməsinə
səbəb olur. Bu tendensiya ”mil” elektrodun mənfi qütbiliyində və generatorun doldu-
rucu tutumun yüksək dəyərlərində müşahidə olunmur. Cədvəl 2-də emal müddətinin
yüksək gərginliyin müxtəlif amplitud və qütbiliyində  bakterioloji hüceyrələrin miq-
darına təsirlərinin tədqiqat nəticələri təqdim edilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, impuls qaz boşalmalarının gərginliyin qütbiliyindən asılı
olmayaraq emal obyektinə təsir müddəti artdıqca orada sağ hüceyrələrin miqdarı
kəskin şəkildə (106 dəfə) azalır.

Qeyd etmək lazımdır ki, gərginliyin amplitudunun 10 kV-lık artımı (impulsun
eyni qütbiliyində və emal müddəti ərzində) mikroorqanizmlərin qalıq konsen-
trasiyasına az təsir göstərir. Cədvəl 3 və 4-də su mühitlərində tac və qığılcım qaz
boşalmalarının inkişafı zamanı generatorun doldurucu tutumun, çıxış siqnalın am-
plitudunun dəyərlərinin dəyişməsinin (yüksək tezlikli rejimlərdə emalı zamanı və
impuls gərginliyin müxtəlif qütbiliyində) mikroorqanizmlərin inaktivasiya dərəcəs-
inə təsir edilməsinə dair eksperimental nəticələri təqdim edilmişdir. Cədvəllərdən
göründüyü kimi, su mühitində tac qaz boşalmasının inkişafı zamanı, “mil” tipli elek-

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

4/2016110

İÇMƏLİ SU EMALI VƏ TULLANTI SULARIN 
TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGIYALAR

Qurbanov E.C., Yusifov F.F. Su təsərrüfatında ekoloji
məsələlərin həlli üçün enerjieffektivli yüksək...

№ Qaz boşalmalarının
sayı

Gərginlik,
kV

Gərginliyin
qütbiliyi

Doldurucu
tutum, mkF

Hüceyrələrin sayi,
КОЕ/sm3

1 0 2,8*1012

2 1 40 + 1 2,8*1012

3 5 40 + 1 2,6*1012

4 25 40 + 1 2,4*109

5 125 40 + 1 2,0*104

6 0 6,6*106

7 5 40 - 2 3*106

8 20 40 - 2 2*105

9 25 40 - 2 1,7*105

10 25 40 + 2 3,3*106

Cədvəl 1. 40 kV-luq gərginlikdə impulsların təkrarlanma tezliyi, gərginliyin
qütbiliyi və generatorun doldurucu tutununun dəyərinin patogenlərin 

reproduksiyasına təsiri  



trodun müsbət qütbiliyində (mənfi qütbiliyə nisbətən) qaz boşalmalarının sayı,
gərginliyin amplitudunun artırılması və generatorun doldurucu tutumunun azaldırıl-
ması mikroorqanizmlərin sağ qalan hüceyrələrin miqdarına kəskin şəkildə (106 dəfə
azalır) təsir edir.

Müəyyən edilmişdir ki, su mühitində “mil” elektrodun müsbət qütbiliyində qığıl-
cım qaz boşalması zamanı (tac qaz boşalmasına nisbətən) qaz boşalmalarının sayı
artdıqca və generatorun doldurucu tutumu azaldıqca sağ qalan mikroorqanizmlərin
sayı birqədər artır. Qaz boşalmaları sayının və gərginliyin amplitudunun eyni dəyər-
lərində doldurucu tutumun artması mikroorqanizmlərin inaktivasiya dərəcəsinə heç
bir təsir göstərmir.
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Cədvəl 2. Emal müddəti, gərginliyin amplitudu və qütbiliyinin sağ qalan
mikroorqanizmlərin miqdarına təsiri

Cədvəl 3. Tac qaz boşalmasında qaz boşalmalarının sayı, gərginliyin 
amplitudu və  qütbiliyi, generatorun doldurucu tutumunun sağ qalan

hüceyrələrin miqdarına təsiri 

№ Emalın müd-
dəti, dəq.

Gərginliyin
qütbiliyi

Gərginliyin
amplitudu, kV

Doldurucu
tutum, nF

Hüceyrələrin sayi,
КОЕ/sm3

1 0 2,3*108

2 3 + 40 1,7 4,6*103

3 3 - 40 1,7 3,2*103

0 1,3*1011

4 1 + 50 1,7 1,0*108

5 3 + 50 1,7 2,0*106

6 5 + 50 1,7 8,4*105

№ Qaz boşal-
malarının sayı

Gərginliyin
qütbiliyi

Gərginliyin
amplitudu, kV

Doldurucu
tutum, pkF

Hüceyrələrin sayi,
КОЕ/sm3

1 0 1,0*108

2 5000 + 50 235 2,3*102

3 5000 + 50 500 1,4*106

4 5000 + 65 1130 3,2*102

5 1000 + 50 2500 4,3*106

6 2000 + 50 4700 7,5*107

7 270 - 50 3480 1,0*108

8 5000 - 65 1130 0,6*106



Lakin generatorun doldurucu tutumun və gərginliyin amplitudunun eyni dəyər-
lərində qaz boşalmaları sayının artması mikroorqanizmlərin sayının 10 dəfə azal-
masına səbəb olur. “Mil” elektrodun mənfi qütbiliyində gərginliyin amplitudunun
eyni dəyərində qaz boşalmaları sayının və  doldurucu tutumun dəyərlərinin artması
mikroorqanizmlərin sayının 109 dəfəyə qədər azalmasına imkan yaradır ki, bu da
çox müsbət nəticədir. Cədvəl 5-də “mil” elektrodun müsbət qütbiliyində qaz boşal-
malarının müxtəlif parametrlərində yüksək elektrik sahələrinin iki rejimdə (tac və
qığılcım qaz boşalmaları) su mühitlərinə təsirlərinə dair elmi nəticələr təqdim
edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, su mühitində tac qaz boşalması rejimi və bioloji
hüceyrələrin 4,0*1010 КОЕ/sm3 ilkin konsentrasiyasında qaz boşalmalarının sayının
artırılması ilə mikroorqanizmlərin sayı 4,0*104 КОЕ/sm3 qədərə çatdırılır (106 dəfə
azalır). Qığılcım qaz boşalması rejimində isə gərginliyin və generatorun doldurucu
tutumun eyni dəyərlərində qaz boşalması sayının artması sağ qalan hüceyrələrin
sayının 0-a qədər çatdırılması və tədqiq obyektinin tam zərərsizləşdirilməsinə nail
olmaq mümkündür. Şəkil 1-3-də çay (1) və tullantı sularında (2, 3) qısa müddətli
yüksək elektrik impuls sahələrinin təsirlərindən qabaq və sonra E-koli tipli bağırsaq
çöpləri, koliform və termotolerant bakteriyalar, mikrobların ümümi sayının
mövsümi dəyişikliklərdən asılılıq diaqramları təqdim edilmişdir [15].

Müəyyən edilmişdir ki, su mühitlərində yüksək elektrik sahələrin təsiri
nəticəsində mövcud miroorqanizmlərin miqdarı beynəlxalq standartların tələblərinə
uyğun icazə verilən əmsaldan aşağıdır [15]. 
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Cədvəl 2. Emal müddəti, gərginliyin amplitudu və qütbiliyinin sağ qalan
mikroorqanizmlərin miqdarına təsiri

№ Qaz boşal-
malarının sayı

Gərginliyin
qütbiliyi

Gərginliyin am-
plitudu, kV

Doldurucu
tutum, pkF

Hüceyrələrin
sayi, КОЕ/sm3

0 1,0*108

1 500 + 45 230 3,6*101

2 5000 + 45 66 1,0*102

3 5000 + 45 1130 0,8*102

4 1000 + 45 2350 2,3*103

5 10000 + 45 500 2,8*104

6 10000 + 45 1130 1,6*101

7 0 1,0*1010

8 1000 - 50 1350 2,0*104

9 4000 - 50 2500 2,6*101
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Cədvəl 5. Gərginliyin müsbət qütbiliyində qaz boşalmalarının sayı və emal
rejiminin sağ qalan hüceyrələrin miqdarının azalmasına təsiri 

Şəkil 1. Çay sularında E-koli tipli bağırsaq çöpləri, koliform və termotolerant
bakteriyaların yüksək elektrik sahələrinin təsirindən qabaq və sonra olan

konsentrasiyasının mövsümi dəyişikliklərdən asılılığı.

№ Qaz boşal-
malarının

sayı

Emal 
rejimi

Gərginliyin
qütbiliyi

Gərginliyin
amplitudu,

kV

Doldurucu
tutum, nF

Hüceyrələrin
sayi, КОЕ/sm3

1 0 4,0*1010

2 10 tac + 50 2,5 4,0*1010

3 100 tac + 50 2,5 4,6*108

4 1000 tac + 50 2,5 1,6*108

5 3000 tac + 50 2,5 0,6*108

6 5000 tac + 50 2,5 1,6*104

7 10 qığılcım + 50 2,5 2,9*108

8 100 qığılcım + 50 2,5 4,6*108

9 500 qığılcım + 50 2,5 2,6*108

10 1000 qığılcım + 50 2,5 0
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Şəkil 2. Tullantı sularında E-koli tipli bağırsaq çöpləri, koliform və termotol-
erant bakteriyaların yüksək elektrik sahələrinin təsirindən qabaq və sonra

olan konsentrasiyasının mövsümi dəyişikliklərdən asılılığı.

Şəkil 3. Tullantı sularında ümumi mikroblar sayının elektrik sahələrinin
təsirindən qabaq və sonrakı göstəricisinin mövsümi dəyişikliklərdən asılılığı.
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Nəticələrinin müzakirəsi

Yüksək elektrik sahələrin su mühitlərinə təsiri orada mövcud patogen mikro -
orqanizmlərə mənfi təsir göstərməkdədir. Hüceyrənin strukturu membrandan, sito-
plazmadan və nüvədən ibarətdir. Qeyd olunan sahələrdən hər biri xüsusi dielektrik
nüfuzluluğa– ε və keçiriciliyə - γ malikdir [5, 9]. Hüceyrənin membranı yüksək
elektrik sahələrin təsirinə davam gətirərək elektrik cərəyanın keçiriciliyinə məh-
dudiyyət yaradır.  Eyni zamanda,  onların strukturunda natrium, kalsium və digər
elementlərin ionlarına qarşı şəffaf kanallar mövcuddur. Bu kanallarda yüksək elek-
trik sahələrin təsiri nəticəsində elektrik qaz boşalmaları baş verir və membranın
strukturunda mikropartlayışların formalaşmasına səbəb olur ki, bu da bioloji
hüceyrələrin məhvinə və ümumilikdə su mühitin zərərsizləşməsi ilə nəticələnir. 

Təqdim olunan layihədə yüksək elektrik impuls sahələrinin su mühitinə təsiri za-
manı iki emal rejimi – tac və qığılcım elektrik qaz boşalmaları tədqiq olunmuşdur.
Hər iki rejimin təsiri nəticəsində müsbət elmi nəticələr alınmışdır. Emal olunan
obyektdə fiziki proseslərin təsviri üçün yüksək sürətli çəkilişlər və onların əsasında
analizlər aparılmışdır. Beləliklə, su muhitində tac və qığılcım qaz boşalmalarının
formalaşması zamanı aşağıda qeyd olunan proseslər baş verir. Su mühitində “mil-
müstəvi” elektrod sistemində yüksək qeyri-bircinsli elektrik impuls sahəsi
yaradılarkan “mil” tipli elektrodun ətrafında qazlarda tac qaz boşalmasına bənzər
sıçrayışlar baş verir. Qaz boşalmasının strukturunda coxsaylı lider kanalları for-
malaşır və daxilində zərbəli ionlaşma, fotoionlaşma və termoionlaşma prosesləri
baş verir ki, onlar da ətraf mühitinin yüksək elektrik keçiricilik qabiliyyətinin for-
malaşmasına səbəb olur. Tac qaz boşalmasının lider kanallarında hərarət və təzyiqin
dəyərlərinin yüksəlməsi intensiv ultrabənövşəyi şualanmanın generasiyası ilə
nəticələnir. Su mühitində elektrik qaz boşalmasının formalaşması zamanı qütbilik
effekti aydın bilinməkdədir. Yüksək elektrik sahəsinin dəyəri - E~ 85 kV/sm və
“mil” elektrodun mənfi qütbli olduğu zaman liderlərin gecikmə vaxtının dəyəri müs-
bət qütbiliyə nisbətdə bir qədər kiçikdir. Lakin, yüksək elektrik sahəsinin dəyəri art-
dıqca və E ~ 350 kV/sm olduqda, müsbət qütbli “mil” elektrodun ətrafında əks
proseslərin müşahidəsi baş verməkdədir. Belə ki, “mil” elektrodun müsbət qüt-
biliyində liderlərin gecikmə vaxtı mənfi qütbiliyə nisbətdə çox kiçikdir və ~0,5 mks
təşkil edir. Bu da, öz növbəsində, qaz boşalmasının bilavasitə strukturu və təsiredici
qabiliyyətində özünü nümayiş etdirir. “Mil” tipli elektrodun qütbiliyindən asılı
olaraq formalaşan lider  kanallarının sürəti də dəyişir. Belə ki, impulsun mənfi qüt-
biliyində sürət 1,5 mm/mks təşkil edirsə, müsbət qütbiliydə bu parametrin dəyəri
20 mm/mks çatmaqdadır. Göründüyü kimi, yüksəkkeçiricili lider kanallarının
inkişafı üçün əlverişli şərait “mil” elektrodun müsbət qütblüyündə baş verir.
Müəyyən edilmişdir ki, potensial elektrodun qütbülüyündən asılı olmayaraq onun
ətrafında elektrik sahə artdıqca formalaşan lider kanallarının sayı da artmaqdadır.



Hətta, qaz boşalmaları kanallarında formalaşan yüksək enerjili elektronların va-
sitəsilə X-radiasiyasının generasiyası da mümkündür. Beləliklə, su mühitində impuls
tac qaz boşalması formalaşan lider kanallarında hərarətin artması, zəif zərbə
dalğaların formalaşması, ultrabənövşəyi suaların generasiyasına səbəb olur. Yüksək
impuls gərginliyi və elektrod sisteminin parametrlərinin optimal seçimi ilə tac qaz
boşalmasını içməli və tullantı suların zərərsizləşdirilməsində uğurla istifadə etmək
olar.

Su mühitində yüksək elektrik impuls sahələrinin təsiri nəticəsində formalaşan
lider kanalları elektrodlararası məsafəni tam keçdikdən sonra qığılcım qaz boşalması
baş verir. Qaz boşalması kanalında hərarət (3-4)*104 К, təzyiq isə – (2-3)* 104 atm.
təşkil edir. Bunlar kanalın sahəsinin genişlənməsi, ətraf sahələrdə güclü zərbə
dalğaları, maye axınlarının formalaşması və yekunda sahənin dağılmasına səbəb
olur. Qeyd olunan proseslər bir müddət davam edir və rəqs halını almaqdadır. Vi-
brasiyaların müddəti və genişlənən qaz sahəsinin maksimal radiusu orada ifraz ol-
unan enerjinin dəyərindən asılıdır [16]. 

Təcrübə nəticələrindən də müəyyən edilir ki, başqa rejimlərə nisbətən “mil” elek-
trodun müsbət qütbiliyində qığılcım qaz boşalması rejimi su mühitlərinin parogen
mikroorqanizmlərdən tam zərərsizləşdırılməsi üzrə daha optimal və effektiv sayılır
(cədvəl 5). 

Məqalədə, eyni zamanda, yüksək gərginlikli elektroimpuls qurğuların işlən-
məsində tələb olunan qaz boşalmalarının əsas parametrlərin (deşilmə vaxtı, maksi-
mal israf gücü və optimal elektrodlararası məsafə) təyini üzrə empirik formulalar
təqdim edilmişdir [16]: 

(1)

d - elektrodlararası məsafə; a - sabit göstərici (a =3,6*105 V2.s/m); U0 =
18*103.r*ln4d/r – liderlərin formalaşdığı və inkişafı gərginliyi; r - potensial elek-
trodun əyrilik radiusu.

(2)

C - generatorun tutumu; U1 - generatorun doldurucu gərginliyi; Ud - mühitin
deşilmə gərginliyi; S - “mil” elektrodun su ilə kontaktda olan hissəsinin sahəsi; b -
sabit göstərici (b = 20-4U1).

(3)

L - sxemin induktivliyi.
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Mikro və nanosaniyəli yüksək elektrik sahələrinin su mühitinə birgə təsiri onun
zərərsizləşdirilməsi prosesində çox effektiv və səmərəlidir. Mikrosaniyəli elektrik
sahələri suda güclü elektrohidravlik effekti yaradaraq yüksək təzyiqli mexaniki zərbə
dalğalarının formalaşmasına səbəb olur. Nanosaniyəli yüksək elektrik sahələri isə
bilavasitə bioloji hüceyrələrin nüvəsinə daxil olaraq onları məhv edir və təkrar re-
produksiyasını dayandırır. Ona görə, onların birgə istifadəsi su mühitlərində real-
laşan kompleks fiziki proseslər nəticəsində orada mövcud mikroorqanizmlərin tam
inaktivasiyasında mühüm rol oynayır.

Texnoloji sxemlər

Şəkil 4-6-da su mühitlərin (yeraltı, yerüstü və tullantı suları) təmizlənməsi üzrə
texnoloji sxemlər, onların patogen mikroorqanizmlərdən təmizlənməsinə dair inno-
vativ yüksək gərginlikli elektroimpuls qurğuların texnoloji proseslərdə yer-
ləşdırılməsinin (xlorlaşma prosesinin əvəzinə) mümkün variantları təqdim
edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, yüksək elektrik impuls sahələr vasitəsilə elektro-
texnologiyalar içməli suyun hazırlanması prosesində müxtəlif mərhələlərdə tətbiq
oluna bilər. 

Məlum olduğu kimi, içməli təyinatlı yerüstü suların emalı prosesində, yeraltı su-
lardan fərqli olaraq, patogenlərə qarşı kimyəvi zərərsizləşdirmə üsulu (xlorlaşma)
iki mərhələdə istifadə olunur: ilkin mərhələdə (suyun qəbuledilməsi zamanı, istifadə
olunan xlorun miqdarı 1,5 qr/m3) və son mərhələdə (şəhər şəbəkəsinə daxil olan za-
manı, istifadə olunan xlorun miqdarı – 0,5 qr/m3). Bununla əlaqədar, təqdim olunan
elektrotexnologiya çirklənmənin səviyyəsindən asılı olaraq yerüstü suların zərərsiz -
ləşdirilməsi prosesində qismən və ya bütövlükdə xlorlaşmanı əvəz edə bilər. Belə
ki, yerüstü mənbələrin yüksək səviyyədə çirkləndiyi halda (> 5 NTU) yüksək gərgin-
likli elektroimpuls qurğusu hər iki mərhələdə istifadəsi məqsədəuyğun hesab edilir
(şək. 4). 

Çirklənmə səviyyəsi az olduqda isə, təqdim olunan elektrotexnologiya texnoloji
prosesin yalnız son mərhələsində istifadə oluna bilər. Eyni zamanda, texnoloji pro -
sesdə elektroimpuls texnologiyasının xlorlaşma prosesi ilə birgə, həm ilkin həmdə
son mərhələlərdə, istifadəsi mümkündür.

Yeraltı və tullantı suların patogen mikroorqanizmlərdən zərərsizləşdirilməsində
isə təqdim olunan üsül bütövlükdə xlorlaşmanı əvəz edə və texnoloji prosesinin son
mərhələsində yerləşdirilə bilər (şək. 5, 6).

Hesablamalar göstərir ki, iqtisadi baxımdan elektroimpuls üsulu yerüstü və tul-
lantı suların zərərsizləşdirilməsində ənənəvi xlorlaşma üsulu ilə müqayisədə içməli
sular üçün 8, tullantı sular üçün 15 dəfə səmərəlidir. Ekoloji baxımdan isə, təqdim
olunan elektrotexnologiya yaşıl texnologiyalar silsiləsindəndir və gələcəkdə xalq
təsərrüfanının çox sahələrində tətbiq oluna bilər. 
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Şəkil 4. Yerüstü suların təmizlənməsinin texnoloji prosesi.

Şəkil 5. Yeraltı suların təmizlənməsinin texnoloji prosesi.

Şəkil 6. Tullantı suların emalının texnoloji prosesi.
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Nəticə

Beləliklə, yüksək elektrik impuls sahələr və elektrik qaz boşalmalarının su
mühitlərinə təsiri zamanı orada mürəkkəb fiziki, elektrokimyəvi və mexaniki pros-
eslər baş verir. Bu proseslər bilavasitə suyun klaster strukturuna təsir edir. Yüksək
keçiricikliyə malik lider kanalların, yüksək hərarətli və təzyiqli sahələrin formalaş-
ması görünən işıq oblastında və ultrabənövşəyi şua və güclü zərbə dalğaların inten-
siv generasiyasına səbəb olur. Bu proseslər bütövlükdə su mühitində mövcud bioloji
hüceyrələrinin strukturuna və reproduksiyasına mənfi təsir göstərir və onları məhv
edir. 

İmpuls gərginliklər generatorun çıxışında qısa kommutasiyalı, impuls siqnalının
frontuna təsadüf edən (bir neçə ns), çoxaraqlı qaz boşaldırıcının konstruksiyası
işlənilmişdir. Bu cihaz vasitəsilə generatorun yükündə (işçi kamera, tədqiq obyekti)
enerjinin maksimal ifrazı və qurğunun enerjieffektiv rejiminin təmin edilməsinə nail
olunmuşdur. 

Su mühitlərində qısa müddətli tac və qığılcım qaz boşalmaları tədqiq edilmişdir
və onların patogen mikroorqanizmlərin inaktivasiyasına qarşı optimal və enerjief-
fektivli rejimləri təyin edimişdir. Qaz boşalmalarının formalaşmasında impuls
gərginliyin kəskin qütbilik effekti müəyyən edilmişdir. Nanosaniyəli yüksək elektrik
sahələrin təsiri zamanı su mühitində yüksək enerjili qaçan elektronların generasiyası
ehtimal edilmişdir.

Göstərilmişdir ki, su mühitlərində “mil” elektrodun müsbət qütbiliyində for-
malaşan qığılcım qaz boşalması bioloji strukturların inaktivasiyası üçün ən optimal
və enerjieffektivli təsir vasitəsidir. Bu rejimdə mikrobların sayı maksimal dərəcədə
(~1010) azalır. 

Texnoloji elektroimpuls qurğuların işlənilməsi üçün tələb olunan qaz boşal-
malarının əsas parametrlərinin (deşilmə vaxtı, maksimal enerji ifrazı və elektrod-
lararası məsafə) təyini üzrə empirik formulalar təqdim edilmişdir. 

Göstərilmişdir ki, təqdim olunan yüksək gərginlikli elektroimpuls texnologiyası
içməli və tullantı suların emal prosesinin müxtəlif mərhələlərində (suyun çirklənmə
səviyyəsindən asılı olaraq) istifadə oluna bilər.
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XƏZƏR DƏNİZİNİN 
AZƏRBAYCAN AKVATORIYASINDA 

ÇİRKLƏNDİRİCİLƏRİN HƏCMİNİN TƏDQİQİ

Ağarzayeva B.A.
MAKA Ekologiya İnstitutu, Bakı şəhəri, magistr-ei@mail.ru

Abstract. Caspian Sea is polluted from various sources. The sources of polluting
the Caspian Sea conventional is divided into 3 groups: Endogenous processes - earth-
quakes, volcanoes and so on. Offshore industrial processes - oil, gas, shipping,
pipelines, exploitation, exploration and so on.External man-made impacts - to bring
the river, city waste, plant, factory waste, waste water, irrigation water, and so on. 

Açar sözlər: ekoloji böhran, çirklənmə, fenollar, sintetik səthi aktiv maddələr,
neft tullantıları.

Giriş

Tarixi dövrlər ərzində dənizlər insanlar üçün asseptik hövzə rolunu oynamışlar
ki, Xəzər dənizi də bu baxımdan istisna deyildir. Tarix boyu insanların Xəzər
dənizindən kortəbii şəkildə istifadəsi onun ekoloji vəziyyətinə mənfi təsir göstərmiş,
dənizdə ekoloji böhran yaradaraq onun çirklənməsinə zəmin yaratmışdır. 

Dəniz suyuna daxil olan çirkləndirici maddələr müxtəlif hidrometeoroloji pros-
eslərin təsiri altında akvatoriya ərazisində paylanır. Çirkləndiricilər tepmperatur re-
jimi, mexaniki daşınma, fiziki və kimyəvi parçalanmalar nəticəsində suda həll
olunur və ya dənizin dibinə çökür.

Tədqiqatda istifadə olunan material və metodika

Tədqiqatda Xəzər dəniznin müasir ekoloji problemlərinin araşdırılması üçün son
dövrlərdə aparılan müşahidə və monitorinq məlumatlarına istinad olunmuş və həmin
məlumatların emal və analizi aparılmışdır.

Tədqiqatın şərhi

Müasir ekoloji şəraitdə Xəzər dənizi müxtəlif mənbələrdən çirklənir. Xəzəri çirk-
ləndirən mənbələr ümumiləşdirilərək şərti olaraq 3 qrupa bölünür:

1. Endogen proseslər- zəlzələ, palçıq vulkanları və s.
2. Dənizdaxili texnogen proseslər – neft, qaz, gəmiçilik, boru kəmərlərinin istis -

marı, kəşfiyyat işləri və s. 
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akvatoriyasında çirkləndiricilərin həcminin tədqiqi

3. Kənar texnogen təsirlər - çay gətirmələri, şəhər tullantıları, zavod, fabrik tul-
lantıları, çirkab sular, suvarma suları və s.

Xəzər dənizinin endogen proseslərlə çirklənməsi onun ekoloji durumunda
olduqca az yer tutur. Burada əsas nəzərə çarpan palçıq vulkanlarıdır ki, onlara da
ən çox Abşeron yarımadası sahillərində rast gəlinir.

Akvatoriyanın çirklənməsində texnogen proseslərin rolu daha böyükdür. Bu da
onunla izah olunur ki, neft-qaz sənayesinin Xəzərdə sürətli inkişafı nəticəsində
dənizin istismarı daha da artmışdır. Bununla bağlı olaraq dənizdə boru kəmərləri
çəkilmiş, neft marşurutları salınmışdır. Neft daşınması zamanı gəmilərdə baş verən
qəzalar, boru kəmərlərində olan nasazlıqlar, platformalardakı yanğın, partlayış və
digər fors-mojor hallar nəticəsində dəniz əsaslı şəkildə çirklənmişdir.

1990-cı ildə Xəzər dənizinə 4 tondan artıq neft məhsulları, 32 ton fenol, 603 ton
detergentlər, 33 min tondan artıq müxtəlif asılı maddələr, 25 tona yaxın ağır metallar,
13 min tondan artıq turşular, 4 ton piy daxil olmuşdur. 1991-1992-ci illərdə dəniz
suyunda neft məhsullarının mümkün konsentrasiyası 4-dən 3-ə enmişdir. Buna bax-
mayaraq dəniz suyunda neft məhsullarının miqdarı orta norma həddindən 1-3
dəfədən 10 dəfəyə qədər artmışdır. Bakı buxtasında və Kürağzı rayonunda həmin
göstəricilər normadan 10 dəfə, Sumqayıt akvatoriyasında 6 dəfə çoxdur. Fenolla
çirklənmə isə Bakı buxtasında 18 dəfə, Sumqayıt akvatoriyasının sahil sularında 13
dəfə artıq normanı ötür [3].

Dənizin açıq hissələrində sular çirklənmiş sular sinifi kateqoriyasına, şərq sahil
suları isə çirkli sular sinifinə aid edilir, Burada neft məhsulları 2-8 dəfə, fenollar 5-
9 dəfə normanı ötür. Bakı buxtası regionun ən çirkli hövzəsi olmaqla neftli çökün-
tülərdən ibarət qatın qalınlığı 8,5 m təşkil edir [3].

Dəniz dibi qruntlardan götürülən nümunələrin tərkibində də neft məhsulları,
fenollar, bəzi rayonlarda isə civə olması müəyyən edilmişdir. Ən çox çirklənmiş
Bakı buxtasının dib çöküntüləridir. Dib qruntlarının çirklənməsinə dib orqanizm-
lərinin və bentosunun azalmasına, bəzi yerlərdə isə dib faunasının yox olmasına
gətirib çıxarır.

Xəzər dənizində əsas dinamik proseslər külək rejimi ilə təyin olunur, yəni dənizin
dalğa rejimi, axınlar, sızlığın paylanması və s. bir başa külək sahəsi ilə bağlıdır.
Dənizin çirklənmə dərəcəsi və özünütəmizləmə  qabiliyyətini də məhz bu proseslər
təyin edir. Dəniz suyunun özünütəmizləmə qabiliyyətinin əsas xarakteristikası onun
assimlasiya həcmidir. 

Dənizin və ya onun müyyən bir akvatoriyasının assimlasiya həcmi onun suyun
xüsusiyyətlərini dəyişdirmədən qəbul edə biləcək çirkləndirici miqdarıdır. As-
simlyasiya həcmi dənizin çirkləndiriciləri qəbul etmək potensialını xarakterizə edir.
Ona görə də dənizin müxtəlif akvatoriyalarında eləcə də Azərbaycan hissəsində neft
məhsulları, fenollar və SSAM-a (sintetik səthi aktiv maddələr) görə assimlasiya
həcminin təyin edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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Bildiyimiz kimi, Xəzərin Azərbaycan akvatoriyası turizm və istirahət zonasına
aiddir. Son dövrlərdə burada turizm və istirahət təşkilatları tərəfindən geniş tikinti
və abadlaşdırılma işləri aparılır, müvafiq infrastrukturlar yaradılır. Bunun nəticəsində
də mühitə antropogen təsir artır, dənizin sahilyanı zonalarında suyun çirklənmə faizi
yuxarı qalxmış olur. Ona görə də bu zonanın ekoloji vəziyyətinin daha ətraflı
öyrənilməsi zərurəti yaranmışdır. Bunun üçün akvatoriyanın assimlyasiya həcmi,
yəni əraziyə atılmasına imkan verilən çirkləndiricilərin miqdarının tədqiqi çox
mühüm amildir.

Məlum olduğu kimi Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasında əsas çirkləndiricilər
neft məhsulları, fenollar və SSAM sayılır. Bu xüsusudan da suyun konsentrasiyasına
qədər uda biləcək həmin çirkləndiricilərin miqdarının (AH) qiymətləndirilmısi
maraq doğurur.

Qeyd olunan qiymətləndirmənin aparılması üçün Xəzərin Azərbaycan akva-
toriyası mövcud dinamiki proseslərə görə rayonlaşdırılmış və şərti olaraq üç zonaya
(A, B, C) və hər bir zona isə iki intervala ayrılmışdır. I interval sahildən 10 m dərin-
liyə qədər olan sahələri, II interval isə 10m dərinlikdən 25 metr dərinliyə qədər olan
sahələri əhatə edir. AH-ın hesablanması üçün Y.A.İzrael və A.V.Tsıban tərəfindən
hazırlanmış metodikadan istifadə edilmişdir [4,5]. Qeyd edilən müəlliflərin təklif
etdikləri üsulla tədqiqat ərazisi üçün aparılmış hesablamaların nəticələri aşağıdakı
cədvəllərdə verilmişdir (cədvəl 1-3):  

Ağarzayeva B.A. Xəzər dənizinin Azərbaycan 
akvatoriyasında çirkləndiricilərin həcminin tədqiqi

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

1234/2016

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Cədvəl 1. Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasında neft karbohidrogenləri üzrə as-
simlyasiya həcmi

A zonası

Mövsüm Cor

(mq/l)
Cmak

(mq/l)
Ümumi çirklənmə

konsentrasiyası
τ AE (t)

I II

Qış 0.09 0.163 0.552 0.07692 1.763 8.525

Yaz 0.10 0.248 0.403 0.09960 1.096 5.341

Yay 0.10 0.170 0.588 0.10677 1.400 6.771

Payız 0.09 0.200 0.450 0.09718 1.137 5.501

B zonası

Qış 0.09 0.175 0.544 0.07692 2.9235 15.03

Yaz 0.11 0.269 0.409 0.09960 2.0552 11.29

Yay 0.08 0.204 0.392 0.10677 1.3118 7.21

Payız 0.09 0.25 0.360 0.09718 1.5169 8.33

C zonası

Qış 0.07 0.125 0.500 0.07692 1.9875 8.82

Yaz 0.14 0.349 0.401 0.09960 2.198 9.75

Yay 0.10 0.182 0.549 0.10677 1.968 5.55

Payız 0.07 0.256 0.273 0.09718 0.7669 3.48
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Cədvəl 2. Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasında fenollar üzrə assimlyasiya həcmi

Cədvəl 3. Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasında SSAM üzrə assimlyasiya həcmi

A zonası
Mövsüm Cor

(mq/l)
Cmak

(mq/l)
Ümumi çirklənmə

konsentrasiyası
τ AE (t)

I II

Qış 0.005 0.0238 0.0210 0.07692 0.0373 0.18

Yaz 0.005 0.0215 0.232 0.09960 0.0317 0.153

Yay 0.006 0.0296 0.203 0.108577 0.0255 0.148

Payız 0.009 0.0303 0.297 0.09718 0.0751 0.363

Orta 0.0066 0.087 0.235 0.216

B zonası

Qış 0.005 0.0238 0.210 0.07692 0.0321 0.341

Yaz 0.005 0.0284 0.176 0.09960 0.0402 0.221

Yay 0.005 0.0255 0.235 0.108577 0.0492 0.270

Payız 0.006 0.0243 0.247 0.09718 0.0492 0.318

Orta 0.0055 0.01375 0.217 0.0579 0.02875

C zonası

Qış 0.009 0.0240 0.375 0.07692 0.169 0.759

Yaz 0.009 0.0310 0.290 0.09960 0.101 0.453

Yay 0.008 0.0315 0.254 0.108577 0.0704 0.324

Payız 0.007 0.0298 0.235 0.09718 0.0655 0.293

Orta 0.008 0.0138 0.2885 0.457

A zonası
Mövsüm Cor

(mq/l)
Cmak

(mq/l)
Ümumi çirklənmə

konsentrasiyası
τ AE (t)

I II

Qış 0.035 0.065 0.538 0.07692 0.668 3.231

Yaz 0.03 0.06 0.5 0.09960 0.411 1.9879

Yay 0.03 0.05 0.6 0.103577 0.452 2.1883

Payız 0.03 0.04 0.75 0.09718 0.632 3.056

B zonası

Qış 0.06 0.09 0.666 0.07692 1.809 12.987

Yaz 0.05 0.06 0.833 0.09960 1.740 10.454

Yay 0.03 0.05 0.6 0.103577 0.754 4.144

Payız 0.05 0.06 0.833 0.09718 1.950 10.714

C zonası

Qış 0.07 0.1 0.07 0.07692 2.484 11.02

Yaz 0.03 0.05 1.6 0.09960 5.012 22.233

Yay 0.045 0.06 0.75 0.103577 1.012 5.377

Payız 0.07 0.09 0.77 0.09718 2.163 9.595
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akvatoriyasında çirkləndiricilərin həcminin tədqiqi

Burada τ - aşqarın suda olduğu vaxtdır.
AH-nın alınmış qiymətlərinin Xəzər dənizi Azərbaycan sektorunun şimal hissə -

sinə daxil olan neft məhsulları, fenollar və SSAM-ın miqdarı ilə müqayisə göstəriri
ki, bu çirkləndiricilər ümumən yol verilən ekoloji yükləri aşmır [2,3]. Qeyd etmək
lazımdır ki, alınmış nəticə antropogen aşqarların akvatoriyayay bərabər (bircins)
daxil olması halında doğrudur. Çirkləndiricilər əraziyə qeyri-bərabər daxil olduğu
hallarda qeyri-bircins çirkləndirici sahəsi yarana bilər. O cümlədən nəzər almaq
lazımdır ki, aşqarların turbulent mühitdə yayılması stoxastik prosesdir və ehtimal
nəzəriyyəsinin qanunları ilə təyin olunur.

Baxılan akvatoriyada tədqiq edilən çirkləndiricilərin göstəriciləri aşağıdakı for-
mada olmuşdur:

Neft məhsulları üzrə AH ,  A zonasının  I zolağında  1,349 t,  II  zolaqda isə
6,5345 t olmuşdur. B zonasında bu göstəricilər uyğun olaraq 1,9518 t və 10,4465 t
eləcə də C zonası üçün 1,7301t və 6,9 t olmuşdur.

Fenola görə AH A zonasının I zolağında 1,349 t, II zolağında 0.211 t, uyğun
olaraq B zonası üzrə 0.0523t və 0.211t, C zonası üzrə 0.1015t və 0.457 t olmuşdur.

SSAM üzrə AH A zonasının I zolağında 0.541 t, II zolağında 2.165 t, uyğun
olaraq B zonası üzrə 1.563 t və 9.575 t, C zonası üzrə 2,717 t və 12,056 t olmuşdur.

Çirklənmənin üçüncü mənbəyi kimi kənar texnogen təsirlər yəni, çay gətirmələri,
şəhər tullantıları, zavod və fabriklərin tullantıları, çirkab sular, suvarma suları və s.
göstərilir.

Çay rejiminin il ərzində dəyişməsi dənizə axıdılan dib gətirmələrinin nəql olun-
masına və gətirmələrin miqdarına təsir göstərir. Belə ki, çaylar yaz gursululuğu və
daşqınlar zamanı ən çox dib gətirmələrini dənizə nəql etdirir. Azsulu dövrlərdə isə
çaylardakı gətirmələrin miqdarı minimum olur. Çaylarda rejimin dəyişməsi həm də
gətirmələrin mexaniki tərkibini də dəyişir. Xüsusilə Cənubi Qafqaz çayları gətir-
mələrin çoxluğu ilə başqa Xəzərətrafı çaylardan seçilir.

Xəzərin qərb sahillərində hidroqrafik şəbəkə Baş və Kiçik Qafqaz, o cümlədən,
Talış dağlarının yüksəkliklərindən başlayır. Burada çayların uzunluqları böyük
həddə dəyişməkdədir. Bunlardan ən uzunu Kür çayıdır (uzunluğu 1500 km). 

Son məlumatlara görə Kür çayına hər il Gürcüstan ərazisində 3-4 km3 çirkab
axıdılır. Çirkabla Kür çayına qarışan ziyanlı maddələrin təbii yolla zərərsiz -
ləşdirilməsi üçün, yəni öz-özünə təmizlənməsi üçün Kürün məcrasında suyun həcmi
indikindən ən azı 20-25 dəfə çox olmalıdır. Təkcə bu göstəricilərdən aydın olur ki,
Kürdə öz-özünü təmizləməsi prosesi həmin maddələri zərərsizləşdirə bilmir. Məlum
olmuşdur ki, təkcə məişət kommunal çirkabı ilə Kür suyuna 35-40 min ton biogen
elementlər qarışır. Sonda bu çirkləndiricilər bir başa Xəzər dənizinə axıdılır [1].

Statistika göstərir ki, Xəzər akvatoriyasına axıdılan  çirkləndirici maddələrin miq-
darı Volqa çayı ilə 605,1 ton/il, Kür çayı ilə 49,7 min ton/il, Terek çayı ilə 21,5 min
ton/il, Ural çayı ilə 9,1 min ton/il, Samur çayı ilə 2,6 min ton/il, Səfidrud çayı ilə
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417,1 min/il, yerdə qalan nisbətən kiçik çaylar ilə 642 ton/il olmaqla, cəmi 839,4
min ton/il təşkil edir.

Çirkləndiricilərin axım dinamikası il ərzində qeyri-bərabər paylanmışdır. Lakin
buna baxmayaraq çirklənmiş maddələrin konsentrasiyası və həcmi SSRİ-nin dağıl-
ması və Xəzərsahili MDB ölkələrinin sənayesinin xeyli aşağı səviyyəyə
düşdüyündən azalmağa başlamışdır. Nəticədə orta çoxillik məlumatlara əsasən Volqa
çayı ilə Xəzər dənizinə daxil olan neftin miqdarı 1978-1991-ci illər arasında 71,6
min tona qədə olmuşdusa 1992-2000-ci illər ərzində 54,3 min tona enmişdir.

Məlumatların olmaması səbəbindən Xəzər dənizinə tökülən başqa çayların
anoloji göstəricilərinin dəyişməsinin xarakteristikasını vermək mümkün olmamışdır.

Qeyd edək ki, çay hövzələrinin dənizə tökülən yerində praktiki olaraq çirkləndiri-
cilərin tərkibi sənaye müəssəsinin gücü və müxtəlifliyindən, yaşayış məntəqəsinin
böyüklüyündən, kənd təssərüfatı məşğuliyyətindən və hidroqrafik şəbəkənin
əhatəsindən asılıdır.

Xəzərdə dib çöküntülərinin konsentrantı Cənubi Lənkəran ərazisində 0,45 mq/l,
artım müşahidə olunan rayonlarda - Sumqayıtda 0,71 mq/l, Neft Daşlarında 0,76
mq/l, Bakı buxtasında 95,1 mq/l, Sanqaçalda 0,94 mq/l göstəricisinə çatır. Ən aşağı
konsentrasiya Zirədə 0,04 mq/l, Kür Daşında 0,007 mq/l rast gəlinir [1].

Ağır metalların dənizin şərq, qərb sahilləri boyunca və cənub istiqamətində yayıl-
ması xarakterinə baxsaq görərik ki, civə konsentrasiyası maksimum qiymətini
Sumqayıt sahəsində 0,78 mq/l, Neft Daşlarında 0,58 mq/l, Bakı Buxtasında 1,22
mq/l, Aktauda 0,34 mq/l. Türkmənbaşıda 0,17 mq/l, Çelekəndə 0.23 mq/l olmuşdur
[3].

Dənizin çirklənməsində şəhər tullantılarının da özünəməxsus yeri var. Xəzər ak-
vatoriyasının çirklənməsini təmin edən əsas şəhərlər Bakı, Mahaçqala, Astraxan,
Rəşd, Ənzəli, Türkmənbaşı və s-dir. Bu şəhərlər əhalinin sıx məskunlaşdığı obyekt -
lər olmaqla sənaye sahələrinin də inkişaf etdiyi ərazilərdir. Şəhərlərdən dənizə
əsasən sənaye tullantıları, çirkab suları, məişət tullnatıları, kanalizasiya suları
axıdılır. Bakı şəhərində Dənizkənarı parkdan dənizə baxdıqda çirklənməni hətta adi
gözlə belə görmək mümkündür.

Suvarma zamanı kollektor drenaj sistemindən təcrid olunan sular yeraltı axım
şəlkilində dənizə axaraq dənizi çirkləndirir. Bunun əyani nümunəsi kimi Kür-Araz
ovalığında suvarma zamanı dənizə axıdılan çirkli sualrı göstərmək olar.

Xəzər dənizi sahillərində yerləşən şəhərlərdən Bakı, Sumqayıt, Mahacqala,
Həştərxan, Türkmənbaşı, Rəşd, Ənzəli şəhərlərindən dənizə axıdılan çirkab suları
onun əsas çirkləndiricilərindən hesab olunur. Bununla yanaşı dəniz neft yataqlarının
istismarı və neft məhsullarının daşınması, dəniz nəqliyatı da Xəzər sularını xeyli
çirkləndirir. Lakin son bir neçə ildə hər 3 mənbədən dənizə daxil olan çirkləndiri-
cilərin miqdarı xeyli azalmışdır. Bunun əsas səbəbi  Xəzər hövzəsində yerləşən
bütün res publikalarda istehsalın azalmasıdır. 2012-2014-cü illər ərzində "Azərsu"
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ASC tərəfindən Bakı bulvarı ərazisindən bir başa dənizə axıdılan kanalizasiya xətləri
Sahil kollektoruna qoşularaq təmizləndikdən sonra dənizə axıdılır. 

Nəticə

Tədqiqat nəticəsində akvatoriyanın dayaz və daha dərin  (10 metrdən çox)
hissələrində AH-ın zona və mövsüm dəyişkənliyi aşkar edilmişdir. Müəyyən
edilmişdir ki, assimlasiya həcmi maksimal qiymətinə payız və qış aylarında çatır,
yaz və yay mövsümündə isə azalır. O cümlədən, akvatoriyada şərti olaraq ayrılmış
B zonasında AH-ın neft məhsulları üzrə konsentrasiyası daha yüksəkdir, fenol və
SSAM lar isə özünün ən yüksək qiymətini C zonasında alır. Akvatoriyanın daha
dərin hissələrində (10 metrdən dərin) assimlasiya həcmi daha böyük olur.

Xəzər dənizinin ekoloji cəhətdən çirklənməsinin qiymətləndiriləsi zamanı onun
çirklənmə mənbələri kompleks olaraq araşdırılmalı, mənbələr arasında əlaqələrə
diqqət yetirilməlidir. İstər dənizə axıdılan çaylarda istər dəniz kənarı şəhərlərdən
dənizə axıdılan sənaye məişət tullantılarında çirkləndiricilərin buraxıla biləcək hədd
normalarına riayət edilməlidir. Bunun üçün transsərhəd ekoloji sazişlərin tələblərinə
əməl olunmalı, sənayə müəssələri üçün müvafiq ekoloji pasportlar hazırlanmalı,
vaxtaşırı monitorinq işlərinin aparılması məqsədəuyğundur.
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Abstract.  Water is the most common substance on earth. It accompanies every
moment of our life. But do we know what kind of mystery is stored in this amazing
element. Where did it come from, who and why gave it to our planet the only one in
the whole universe. Perhaps only the water itself knows the answers to all these
questions. After all, today there are as many on the earth as it was when everything
began, when the world was born acquiring the familiar outlines and sensations.

Ключевые слова: субстанция, климат, аномальность, кластер, структур-
ная память, квазижидкое состояние воды, духовное возрождение.

Все законы физики всего лишь модели. Самое пре-
красное и глубокое ощущение дарованное человеку это
ощущение загадки. Оно лежит в основе как религии,
так и всех дерзновений в искусстве и науки. Тот кто
никогда с ним не сталкивался кажется мне если не
мертвым, то по крайней мере слепым.

Альберт Энштейн.

Введение

Если вода была до начала творения, может все законы записанные богом
до сотворения мира и есть вода?!

Вода колыбель и источник  жизни. Космос почему-то выбрал воду в каче-
стве основы жизни.

В старину люди преклонялись перед водой. О ней слагались сказки, ле-
генды, саги. Ей были посвящены обряды. И у всех народов вода считалась ко-
лыбелью и источником жизни. Еще древнегреческий философ Фалес из
Милета (624-546 до н.э.) провозгласил «ВОДУ» - источником и первоначалом
всего сущего» и этим нанес смертельный удар по традиционному греческому
ПОЛИТЕИЗМУ. Миллиарды лет тому назад, в холодном газопылевом облаке
из которого образовалась земля уже содержалась вода в виде ледяной пыли.
Это подтверждают исследования вселенной.
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Описание исследований

Академик Вернардский писал, «Нет такого соединения, которая могла срав-
ниться с водой по влиянию на ход основных самых грандиозных геологиче-
ских процессов. Нет земного вещества, минерала, горной породы, живого тела,
которая бы ее не включала.»

Роль воды в жизни на земле определяющая - потому, что все изменения кли-
мата, необходимые условия для существования жизни, создается практически
водной средой. И круговорот, который мы наблюдаем направлен именно на
существование живых существ.

Издревне люди пологали, что свойства (физико-химические) воды суще-
ственным образом влияет на уклад, здоровье, поведение, темперамент интел-
лектуальные и другие показатели индивидиумов.

Китайский император Цинь Ши Хуанди (259-210 до н. э.) спрашивает у
своих мудрецов. Что нужно знать императору чтобы управлять миром? Муд-
рецы ответили: - достаточно узнать воду. 

Царство Ци -  вода стремительная и глубокая, поэтому его народ алчный и
храбрый.

Царство Чу - вода легкая и прозрачная, поэтому его народ легкомысленный,
но смелый.

Царство Юэ– вода тяжелая и темная. Поэтому его народ тупой, болезнен-
ный и грязный.

Царство Цин – вода малоподвижная, в ней много ила, поэтому его народ
хитрый, свирепый и склонный к интригам.

В царстве Су – вода легкая, стремительная и чистая- и поэтому его народ
простой и правдивый.

Солнце всего за одну минуту испаряет с поверхности океанов около мил-
лиарда (109) тон воды, за одну секунду на землю выпадает 14 миллиардов кг
дождя и снега) каждую минуту этот пар поглощая колоссальное количество
солнечной энергии передает его атмосфере земли. За счет этой энергии дуют
ветры, идут дожди, возникают бури, рождаются штормы и ураганы.

Только вода встречается в земных условиях во всех трех агрегатных состоя-
ниях. При этом, большенство ее свойств не вписываются в общие физические
принципы. Именно аномальностью своих свойств, вода всегда привлекала
ученных.

Сегодня мы сделали громадный шаг, мы осознали по настоящему, что мы о
воде почти ничего не знаем. Вслед за этим пониманием начинает происходит
желание узнать его свойства  в широком диапазоне.

Только на рубеже 21 века одна из ее главных тайн была разгадана. Оказа-
лось, что вода состоит из супер молекул, так называемых кластеров и ячеек,



т.е обладает особой молекулярной структурой. Структура очень подвижна, так
соединения молекул распадаются каждую 10ˉ9 секунд. В каждой памяти воды
находятся 440 тысяч информационных панелей, каждая из которых отвечает
за свой вид взаимодействия с окружающей средой. Эта структура меняется,
если на нее воздействовать различными способами: механическим, звуковым
колебанием, электромагнитным, химическим, ядерным и др. Под этим воздей-
ствием ее молекулы способны перестраиватся и таким образом запоминать
любую информацию. Феномен структурной памяти позволяет воде впитывать
в себя, хранить и обмениваться с окружающей средой данными, которые несет
свет, мысль , музыка, молитвы или простые слова.

Подобно тому, как каждая живая клетка хранит в себе сведение обо всем
организме, каждая ячейка воды способна хранить в себе информацию о всей
нашей планетарной системе. Уникальная структура воды стала совсем недавно
понята. Она оказалась присутствует для нас в состоянии, которое называется
ИНВЕРСИОННО-ФАЗОВОЕ состояние, которая позволяет ей принимать на
себя информацию, запоминать, отражать, т.е, она состоит из ячеек, каждая из
которых представляет собой минимальный компьютер, и на этом БИО ком-
пьютере мы и построены. Значит человек представляет из себя программи-
руемую систему. Любые внешние факторы, в том числе и общение людей друг
с другом, меняет структуру и биохимический состав жидких сред организма.
Это происходит на клеточном уровне, программируется даже сама молекула
ДНК, вплоть до его полного разрушения.

Основная программа на молекулярном уровне заложена в воде и для каж-
дого организма человека биокомпютер воды индивидуален. И нарушение этой
программы, это тот источник болезни, которая проявится в будущем.

Так называемые любые энерго-информационные воздействия оказывают
влияние на структуру воды. И это можно исследовать, контролировать, диаг-
ностировать самыми различными методами и средствами. Информационное
загрязнение пожалуй пострашнее, чем любое другое. Есть мнение, что многие
штормы, ураганы, наводнения – реакция воды на общее загрязнени энерго-ин-
формационной среды. Так вода возвращает вложенную в нее информацию. 

Если воду заморозить и потом оттаить, память воды стирается. Так вода
очищает себя от информационной грязи, давая человечеству новый шанс осо-
знать свою роль на земле. Будет ли вода настолько благосклонной бесконечно.
Ответ на этот вопрос лежит в сфере духовного развития человека.

Абсолютно чистой воды в природе нет, и даже в лабораторных условиях
получить ее не удавалось. Ученые смогли получить только столбик сверх очи-
щенной воды диаметром 25 мм. Результат был поразительным оказалось, что
сцепление молекул этой воды такова, что для разрыва этого столбика потре-
бовалась сила в 900 кг.
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В поисках новых возможностей воды, ученые поместили обычную дисти-
лированую воду в супер критические условия, в углеродную нанотрубку диа-
метром 10-9 метра. Иными словами воду сжали и молекулы выстроились «в
ряд» одна за другой. Так была получена квази одномерная и квазижидкое со-
стояние воды. Вода в этом состоянии оставалась обычной дистиллированной
водой, но    повела себя, как новое неизвестное науке вещество. Она не замер-
зала даже при - 269°С, мало того, вода обрела сверх текучесть.

Духовный мир проявляет себя в материальном вполне конкретно. Он не-
разрывно связан с ним, постоянно влияет на него и это уже не абстракция.
Вода помогает нам все это увидеть.

Чистотой собственных мыслей человек способен поправить собственное
здоровье и очистить окружающую среду. Так мудрость древних находит в
наше время свое научное подтверждение.

Выводы

Вода проявляет себя, как возможно мыслящая субстанция, которая обмени-
вается информацией со всей вселенной. У нее есть очень важное сообщение
человечеству. Она предлогает нам поглубже заглянуть в нас самих. И когда мы
посмотрим в себя через зеркало воды, сообщение удивительным образом про-
явится и заставит нас о многом задуматься, многое переосмыслить и лишь
тогда, начнется духовное возрождение.

Рано или поздно вода вернет нам то, что мы вложили в ее память. Нет такого
вещества во вселенной, которая могла бы заменить это удивительное соеди-
нение под названием вода.
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