
SU PROBLEMLƏRİ
ELM VЯ TEXNOLOGИYALAR

ISSN 2414-5742

BEYNƏLXALQ  RESENZİYALI  ELMİ  JURNAL

S
U

 P
R

O
B

LE
M

LЯ
R

И:
 E

LM
 V

Я
T

E
X

N
O

LO
G

ИY
A

LA
R

 |
№

 1
 (

1
3

) 
2

0
1

9

n Su ehtiyatlarının tədqiqi və inteqrasiyalı idarəetmə problemləri

n Su təchizatı, tullantı və yağış suları sistemlərinin idarə olunması

n Sudan istifadənin ekoloji problemləri

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Beynəlxalq resenziyalı elmi jurnal

№ 1 | 2019

Çapa imzalanıb: 

24.06.2019.

Tiraj: 250

№ 1 (13) 2019

WATER PROBLEMS: SCIENCE AND TECHNOLOGY

International refereed academic journal

№ 1 | 2019

It is sent for the press: 

24.06.2019.

Circulation: 250



“Kütləvi 
informasiya vasitələri 

haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa müvafiq

şəkildə təsis edilmişdir.  
Reyestr № 3961

İldə iki dəfə nəşr edilir.

2015-ci ilin mart ayından 
nəşr edilir.

Redaksiyanın ünvanı:
AZ 1012. Bakı, Azərbaycan,

Moskva prospekti, 73.

Telefon:
(+99412) 430-08-25/35 

(daxili: 27-43)

e-mail: 
journal@azersu.az

Established 
by the Law 

“On Mass Media” 
of the Republic of Azerbaijan.

Registry № 3961

Published twice a year.  

Published since 
March, 2015. 

Editorial office address: 
73, Moskow street, 

Baku, AZ 1012.  

Phone: 
(+99412) 430-08-25/35 

(ext.: 27-43)

e-mail: 
journal@azersu.az

Учрежден
согласно Закону Азербайджан-
ской Республики “О средствах 

массовой информации”.

Реестр № 3961

Издаётся два раза в год.

Издаётся с марта 2015 года. 

Адрес редакции:
AZ 1012. Баку, Азербайджан,

Московский прос., 73 

Телефон: 
(+99412) 430-08-25/35 
(внутренний: 27-43)

e-mail: 
journal@azersu.az

SU PROBLEMLƏRİ 
ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

WATER PROBLEMS 
SCIENCE AND TECHNOLOGY

TƏSİSÇİ учРедитель PUBLİSHED BY 

Международный рецензируемый научный журнал International refereed academic journalBeynəlxalq resenziyalı elmi jurnal

“AZƏRSU” ASC

1 (13) / 2019

ISSN 2414-5742

“Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali

Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 31.03.2017

tarixli qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında disser-

tasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə

edilən elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Журнал “Водные проблемы: наука и тех-
нологии” с 31.03.2017 года включен Президиумом
Высшей Аттестационной Комиссии при Прези-
денте  Азербайджанской Республики в “Перечень
изданий,  рекомендуемых для публикации основных
научных результатов диссертаций в Азербайджан-
ской Республике” 



SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Baş redaktor: Qorxmaz Hüseynov 
“Azərsu” ASC-nin sədri

Baş redaktorun müavini: prof. Fərda İmanov 
“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat  və 
Layihə İnstitutu

1/20192

Redaksiya heyətinin yerli üzvləri:

Teyyub Cabbarov  
“Azərsu” ASC
Etibar Məmmədov
“Azərsu” ASC
Seymur Seyidov 
“Azərsu” ASC 
Köçərli Həsənov
“Azərsu” ASC 
Çingiz Qurbanov 
“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat 
və Layihə İnstitutu
prof. Çingiz Abdullayev
“Azərsu” ASC
prof. Yaşar Kəlbiyev
“Azərsu” ASC
Aydın Abbasov
“Azərsu” ASC
akad. Ramiz Məmmədov
AMEA-nın akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya  
İnstitutu
t.ü.e.d. Fazil Əbilov 
“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat   
və Layihə İnstitutu
r.ü.e.d. Murad İmanov
“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat  
və Layihə İnstitutu
dos. Asif Kəngərli
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti  
prof. Sevinc Hacıyeva
Bakı Dövlət Universiteti 
t.ü.f.d. Elşad Cavadzadə
“Azərsu” ASC 
c.ü.f.d. Rəşail İsmayılov 
“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat   
və Layihə İnstitutu
g-m.e.d. Yusif İsrafilov 
AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu
t.ü.f.d. Elman Qənbərov
“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”
ASC-nin Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu
k.ü.f.d. Zahid Qasımov 
“Azərsu” ASC
tibb.ü.f.d. Şəmsəddin Abdullayev 
“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat  
və Layihə İnstitutu

Redaksiya heyətinin xarici üzvləri: 

t.ü.e.d. Mixail Bolqov 
Rusiya Elmlər Akademiyasının Su Problemləri
İnstitutu, Rusiya Federasiyası
prof. Jovan Despotoviç 
Belqrad Universiteti, Serbiya Respublikası
prof. Nadejda Proxorova
Rusiya Su Ehtiyatlarından Kompleks İstifadə
və Su Obyektlərinin Mühafizəsi Elmi-Tədqiqat
İnstitutu, Rusiya Federasiyası           
prof. Ahmet Mete Saatçı
Türkiyə Su İnstitutu, 
Türkiyə Respublikası 
prof. Qivi Qavardaşvili 
Gürcüstan Texniki Universitetinin 
T.Mirsxulava adına Su Təsərrüfatı İnstitutu,
Gürcüstan Respublikası
prof. Milan Radovanoviç 
Serbiya Elm və İncəsənət Akademiyasnın
Yovan Sviiç adına Coğrafiya İnstitutu,
Serbiya Respublikası           
prof. Yevgeni Pupıryov 
Rusiya Su Təchizatı və Tullantı Suların 
Kənarlaşdırılması Assosiasiyasının Ekspert-
Texnoloji Şurası, Rusiya Federasiyası
dos. Аleksandr Sikan
Rusiya Dövlət Hidrometeorologiya Universiteti,
Rusiya Federasiyası
prof. Pyotr Lopux 
Belarus Dövlət Universiteti, 
Belarus Respublikası 
dr. Meri Metyus
BMT İP QEF, II Kür layihəsi, ABŞ
prof. Nikolay Korenkeviç 
Rusiya Elmlər Akademiyasının Coğrafiya 
İnstitutu, Rusiya Federasiyası
prof. Aleksey Pervov 
Moskva Dövlət İnşaat Universiteti, 
Rusiya Federasiyası
prof. Leszek Kuçar
Ətraf Mühit və Həyat Elmləri Universiteti, 
Polşa Respublikası
prof. Mitja Brilly
Lyublyana Universiteti, Sloveniya Respublikası
prof. Əhməd Rəşad Xater 
Su Ehtiyatları və İrriqasiya Nazirliyi, 
Misir Ərəb Respublikası



ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

1/2019 3

Главный редактор: Горхмаз Гусейнов
председатель ОАО “Азерсу” 

Зам главного редактора: проф. Фарда Иманов
ОАО “Азерсу”, Научно-исследовательский и 
проектный институт “Суканал”

Местные члены Редакционной коллегии:

Тейюб Джаббаров
ОАО “Азерсу”
Этибар Мамедов
ОАО “Азерсу”
Сеймур Сеидов
ОАО “Азерсу”
Кёчарли Гасанов
ОАО “Азерсу”
Чингиз Курбанов
ОАО “Азерсу”, Научно-исследовательский 
и проектный институт “Суканал”
проф. Чингиз Абдуллаев
ОАО “Азерсу”
проф. Яшар Калбиев
ОАО “Азерсу”
Айдын Аббасов
ОАО “Азерсу”
акад. Рамиз Мамедов
Институт географии им.  акад. Г.А.Алиева
НАНА
д.т.н. Фазил Абилов
ОАО “Азерсу”, Научно-исследовательский 
и проектный  институт “Суканал” 
д.м.н. Мурад Иманов
ОАО “Азерсу”, Научно-исследовательский 
и проектный институт “Суканал”
доц. Асиф Кенгерли
Азербайджанский университет архитектуры
и строительства
проф. Севиндж Гаджиева
Бакинский Государственный Университет
к.т.н. Эльшад Джавадзаде
ОАО “Азерсу” 
к.г.н. Рашаил Исмаилов
ОАО “Азерсу”, Научно-исследовательский 
и проектный институт “Суканал”
д.г.-м.н. Юсиф Исрафилов
Институт геологии и геофизики
НАНА
к.т.н. Эльман Ганбаров
ОАО "Мелиорации и водного хозяйства
Азербайджана", Научно-исследовательский
институт водных проблем
к.х.н. Захид Касумов
ОАО “Азерсу”
к.м.н. Шамсаддин Абдуллаев
ОАО “Азерсу”, Научно-исследовательский 
и проектный институт “Суканал”

Иностранные члены Редакционной коллегии: 

д.т.н. Михаил Васильевич Болгов
Института водных проблем РАН,  
Российская Федерация
проф. Йован Деспотович
Белградский Университет, Республика Сербия
проф. Надежда Борисовна Прохорова
Российский научно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных
ресурсов, Российская Федерация
проф. Ахмет Мете Саатчы
Водный Институт Турции, 
Турецская  Республика
проф. Гиви Гавардашвили
Институт водного хозяйства 
им. Т.Мирсхулавы Грузинского технического 
университета, Республика Грузия
проф. Милан Радованович
Сербская академия наук и искусств, Институт
географии им. Йован Цвиич, Республика Сербия
проф. Евгений Иванович Пупырев
Экспертно-технологический Совет Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения,
Российская Федерация
доц. Александр Владимирович Сикан 
Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 
Российская Федерация
проф. Петр Степанович Лопух
Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь
др. Мери Метюз
II проект Кура ПРООН-ГЭФ,  США
проф. Николай Иванович Коренкевич
Институт географии РАН, Российская 
Федерация
проф. Алексей Германович Первов
Московский государственный строительный 
университет, Российская Федерация
проф. Лесзек Кучар
Университет окружающий среды и наук о жизни,
Республика Польша
проф. Митжа Брилли
Люблинский университет,  
Республика Словения
проф. Ахмед Рашад Хатер
Министерство водных ресурсов и ирригации,
Арабская Республика Египет



Editor-in-chief: Gorkhmaz Huseynov
Chairman of  “Azersu” OJSC

Deputy editor-in-chief: prof. Farda Imanov 
“Azersu” OJSC, “Sukanal” Scientific-Research 
and Design Institute 

Local members of the editorial board:

Teyyub Jabbarov
“Azersu” OJSC 
Etibar Mammadov 
“Azersu” OJSC 
Seymur Seyidov
“Azersu” OJSC 
Kocharli Hassanov
“Azersu” OJSC
Chingiz Gurbanov 
“Azersu” OJSC, “Sukanal” Scientific-Research
and Design Institute
prof. Chingiz Abdullayev
“Azersu” OJSC
prof. Yashar Kalbiyev
“Azersu” OJSC 
Aydın Abbasov
“Azer su” OJSC 
acad. Ramiz Mammadov
Institute of geography name after 
acad. H.A. Aliyev of ANAS
prof. Fazil Abilov
“Azersu” OJSC, “Sukanal” Scientific-Research
and Design Institute
prof. Murad Imanov 
“Azersu” OJSC, “Sukanal” Scientific-Research
and Design Institute 
ass. prof. Asif Kengerli 
Azerbaijan University of Architecture and 
Construction 
prof. Sevinj Hajiyeva
Baku State University 
dr. Elshad Cavadzadeh
“Azersu” OJSC 
dr. Rashail Ismayılov
“Azersu” OJSC, “Sukanal” Scientific-Research
and Design Institute 
prof.  Yusif Israfilov
Institute of Geology and Geophysics of ANAS
dr. Elman Ganbarov
“Azerbaijan Amelioration and Water Manage-
ment” OJSC, Water Problems Scientific-Re-
search Institute
dr. Zahid Gasimov
“Azersu” OJSC 
dr. Shamsaddin Abdullayev
“Azersu” OJSC, “Sukanal” Scientific-Research
and Design Institute

Foreign members of the editorial board: 

prof. Mikhail Bolgov
Institute for Water Problems of the Russian
Academy of Sciences, Russian Federation
prof. Jovan Despotovich
Belgrade University, Republic of Serbia
prof. Nadezhda Proxorova 
Research Institute for Integrated Water 
Management and Protection, 
Russian Federation
prof. Ahmet Mete Saatchi
Turkish Water Institute
Republic of Turkey 
prof. Givi Gavardashvili 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute
of Georgian Technical University,
Republic of Georgia 
prof. Milan Radovanovic 
Geographical Institute “Jovan Cvijić”, Serbian
Academy of Sciences and Arts, Republic 
of Serbia
prof. Aleksey Pervov
Moscow State University of Civil Engineering, 
Russian Federation
ass.prof. Alexander Sikan
Russian State Hydrometeorological University,
Russian Federation
prof. Pyotr  Lopux  
Belarus State University, Republic 
of Belarus
dr. Mary Matthews
UNDP-GEF, Kura II Project, USA
prof. Nikolay  Korenkevich 
Institute of Geography Russian Academy 
of Sciences, Russian Federation
prof. Leszek Kuchar
University of Environmental and Life Siences,
Republic of  Poland 
prof. Mitja Brilly
University of Ljubljana, Republic of Slovenia
prof. Evgeny Pupyrev 
The Technical Expert Council of the Russian
Association of Water Supply and Sanitation, 
Russian Federation
prof. Ahmed Rashad Khater
Ministry of Water Resources and Irrigation
The Arab Republic of Egypt

4 1/2019

WATER PROBLEMS: SCIENCE AND TECHNOLOGY 



n Su ehtiyatlarının tədqiqi  və 
inteqrasiyalı idarəetmə 
problemləri

Хисматуллин т.и., Шныпарков А.л.
Селевые потоки на острове 
Матуа ...................................................7

Набиев Г.л. Oсобенности 
территориального распределения
селей в Aзербайджане и их связь 
с солнечной активностью и типами 
атмосферной циркуляции ...................19

İsmayılova Ş.F. Böyük Qafqazın 
cənub yamacının hidroloji 
və hidrogeoloji abidələri. ...................... 29

Əbülfətov A.Q. Dəniz suyunun 
şirinləşdirilməsi üçün yeni texnoloji 
qurğunun işlənməsi ..............................36

n Su təchizatı, tullantı və yağış suları
sistemlərinin idarə olunması

Qurbanov Ç.Z. Abşeron yarımadasının
su təchizatında Ceyranbatan və 
Taxtakörpü su anbarlarının rolu ............41

Əliyev A.H., Kərimov R.M., Əliyev M.A.,
Əsgərov A.Ə. Su təchizatı və tullantı 
sularının kənarlaşdırılmasında 
tətbiq edilən texnoloji proseslərin 
avtomatlaşdırılmış idarəetmə 
sistemləri ...............................................54

Cəfərov C.F.,Əhmədov F.Ş. Hidravliki
zərbənin borularda yüksək təzyiqli 
axınlara təsirinin tədqiqi ................... 63

Əkbərova S.M. Su  ilə  soyudulan  
çillerlərin enerji effektivliliyinin analizi .... 68

n The research on water resources 
and problems of integrated 
management

Khismatullin T.I., Shnyparkov A.L.
Mudflows on the island 
Matua ...................................................7

Nabiev G.L. Features territorial 
distribution mudflows in Azerbaijan 
and their relationship with solar activity 
and types atmospheric circulatio ............19

Ismailova S.F. Hydrological and 
hydrogeological monuments of the 
southern slope Great Caucasus ............. 29

Abulfatov А.G. Development  
new technological facility 
for desalination sea water ........................36

n Water supply, wastewater and
stormwater management systems

Gurbanov Ch.Z. Role of Jeyranbatan 
and Takhtakorpu reservoirs in water 
supply Absheron peninsula ......................41

Aliyev A.H., Karimov R.M., Aliyev M.A.,
Askerov А.А. Automated control 
systems of technological processes 
applied for the water supply and 
removal wastewater  .................................54

Jafarov J.F., Ahmedov F.Sh. Investigation
impact high pressure on pipes of hydraulic 
shock on streams .................................... 63

Akbarova S.M. Energy efficiency 
analysis of cooled chillers ....................... 68

51/2019

MÜNDƏRİCAT

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

CONTENTS 



SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

1/20196

MÜNDƏRİCAT CONTENTS 

Əlizadə A.A. XX əsrin ortalarında
Azərbaycanda su təchızatı və 
kanalizasiya sistemlərinin 
tarixi-sosioloji təhlil ............................... 75

n Sudan istifadənin ekoloji 
problemləri

Kamilova N.S.  Abşeron yarımadasında
faydalı qazıntıların hasilatının hidroloji
şəraitin  çirklənməsinə təsirinin 
tədqiqi ................................................... 89

Məmmədov V.A., Salamov Ə.M., 
Nəcəfov O.F., Təhməzova M.V. 
Qızılnohur gölünün geoekoloji və 
geofiziki xüsusiyyətlərinin 
qiymətləndirilməsi .............................. 95

Qənbərov E.S., Abdullayev Ş.N., 
Hümbətova R.B., Salmanova S.Q.
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında
yerləşən təbii və süni su obyektlərinin
bakteroloji xüsusiyyətlərinin təhlili ...... 106

n MÜƏLLİFLƏR ÜÇÜN 
QAYDALAR .....................................112

Alizadeh A.A. Historical and sociological
analysis of water supply and sewage 
systems  in the middle of the 20th century 
in Azerbaijan .......................................... 75

n Ecological problems 
of  water use

Kamilova N.S.  Research impact 
extraction of mineral resources 
on contamination of hydrological 
conditions .............................................. 89

Mammadov V.A., Salamov AM., 
Najafov O.F., Tahmazova M.V. 
Evaluation geoecological and 
geophysical characteristics 
of Gızılnohur ............................................ 95

Ganbarov E.S., Abdullayev Sh.N., 
Humbatova R.B., Salmanova S.G  
Analysis of bacteriological properties 
of natural and artificial water bodies 
on the north-eastern slope of the 
Greater Caucasus ............................... 106

n NOTES
FOR CONTRIBUTORS......................112



УДК 556.18(082)

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

SU EhTİyATlARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlI
İDARƏETMƏ PROblEMlƏRİ

1/2019 7

(Стр. 7-18)

СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ НА ОСТРОВЕ МАТУА

Хисматуллин Т.И., Шныпарков А.Л.
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 

timkhism@gmail.com

Abstract. This article describes the results of debris flow researches on the Matua
Island (Kuril Islands). Urgency of this topic emphasized by recent state activity on
Matua Island. This was highlighted via mass media, and led to several scientific ex-
peditions under associated guidance of Russian Geographic Society and Ministry of
Defenses of Russian Federation. Only during the latter of these, which took place in
summer of 2017, a special attention was paid to specific matter of debris flow activity
on the Matua Island, and its possible impact on potential future area development.
The results show that debris flow processes are widespread on the island, and are
hugely influenced by the defining factor of Sarychev Peak volcano. For potential
debris flows of rain genesis preliminary calculations were made, using «ВСН 03-
76» regulations. Also a map is created, dividing territory of the Matua Island in dif-
ferent zones depending on the character of debris flow origination.

Ключевые слова: селевые потоки, остров Матуа, Курильские острова, ла-
хары, экспедиционные исследования, расход селей, картографирование селей.

Введение

Остров Матуа, административно входящий в состав Сахалинской области,
известен тем, что на нем находится один из самых активных курильских вул-
канов – Пик Сарычева. В последние годы о. Матуа также приобрел известность
в связи с несколькими экспедициями, организованными Министерством обо-
роны РФ и Русским Географическим обществом, широко освещавшимися в
средствах массовой информации. Авторами представлены результаты селевых
исследований, выполненных в июне 2017 года во время одной из таких экспе-
диций, дополненные материалами предыдущей экспедиции в 2016 г. Цель на-
стоящей статьи – выявление особенностей распространения селевых
процессов на о. Матуа. Решаемые задачи – анализ селевой опасности и её кар-
тографическое отображение.

Материалы и методика исследований

Объект исследований – о. Матуа (площадь 52 км2) – расположен в централь-
ной части Курильской островной дуги (рис. 1). Вулкан Пик Сарычева (абсо-



Рис. 1. Географическое положение о. Матуа. Условные обозначения: 1 – дей-
ствующие вулканы Курильских островов, 2 – границы между Северными, Цент-
ральными и Южными Курилами, 3 – авиалинии, соединяющие страны Азии с
Северной Америкой [4].

лютная высота (далее – а. в.) – 1446 м) занимает северо-западную часть о-ва
Матуа. Его постройка включает в себя плейстоценовый вулкан Матуа с вер-
шинной кальдерой и молодой действующий конус Пик Сарычева - типичный
посткальдерный стратовулкан с вершинным кратером. Пик Сарычева является
одним из самых активных вулканов на Курильских островах; его очередное
извержение произошло 11-19 июня 2009 г. и стало первым на Центральных
Курильских островах в текущем столетии. Суммарный объем изверженных
продуктов составил, по разным оценкам, от 0,08 [9] до 0,2-0,4 км3 [8]. Поступ-
ление большого количества пирокластического материала в прибрежную ак-
ваторию привело к увеличению площади островной суши на 1,1 км2 (2,09 %).
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Как и на любой селеопасной территории, селеформирование на о. Матуа
обусловлено двумя группами факторов: климато-ландшафтной и геолого-гео-
морфологической (антропогенная группа факторов на острове не выражена).
Остров обладает аномально холодным (для широты 48°) климатом Северных
Курил, характеризующимся постоянными сильными ветрами, преобладанием
облачности и частых туманов [7]. Предоставленные Росгидрометом резуль-
таты наблюдений на метеостанции о. Матуа (1947-1995 гг.) позволили выявить
следующие особенности местного климата:

Основной объем осадков (в среднем более 140 мм за месяц) на острове вы-
падает в осенние месяцы (сентябрь-ноябрь). При этом переход среднесуточ-
ных значений температур через 0°С обычно происходит в ноябре, что
свидетельствует об окончании селеопасного периода в октябре месяце. Исходя
из описанного характера распределения осадков, можно предположить, что
период наибольшей селевой опасности на о. Матуа сдвинут на сентябрь-ок-
тябрь – конец основного селеопасного периода. 

В среднем за период наблюдений, количество осадков в зимние месяцы
больше чем в летние месяцы, и обычно превышает 100 мм в месяц; единствен-
ный летний месяц со среднемноголетней суммой осадков более 100 мм – ав-
густ. Такой характер распределения способствует накоплению мощного
снежного покрова в зимнее время года. Невысокие положительные темпера-
туры в теплое время года (максимальная средняя температура самого теплого
месяца, августа – +10,6°С, при среднегодовой t=2,2°С) способствуют продол-
жительному залеганию снежников. Как следствие, формируются благопри-
ятные условия для схода особого подтипа снеговых селей – селей
снежниковых.

Переход среднесуточных температур от отрицательных к положительным
происходит обычно в начале-середине мая. 

Растительность Матуа по составу и структуре типична для Северных Курил,
но выражена в обедненном, редуцированном варианте [3]. Растительный по-
кров острова начисто лишен деревьев, и состоит из субальпийского ольхового
стланика, луговой растительности, верещатников и несомкнутых группировок
растений на вулканических отложениях. Подобный характер растительности
слабо способствует уменьшению поверхностного стока и цементированию
обломочного материала на склонах.

Современное оледенение и участки многолетнемерзлых пород на острове
отсутствуют. Однако, во время маршрутных наблюдений на границе обломоч-
ного субстрата и снежника была обнаружена небольшая линза льда, на кон-
такте с которой промерз грунт.

Геолого-геоморфологические условия вулканического острова Матуа как
нельзя лучше способствуют формированию селевых процессов. Главная и наи-
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более важная для селеформи-
рования особенность острова
– собственно, его вулканиче-
ские происхождение и актив-
ность. Действующий вулкан
Пик Сарычева поставляет
свежий рыхлообломочный
материал, поступающий со
склонов вулкана в селевые
русла; вызываемое во время
извержений (обычно экспло-
зивного, или эксплозивно-эф-
фузивного типа) лавовыми и
пирокластическими потоками
интенсивное таяние снежного
покрова провоцирует сход
мощных лахаров.

Более чем на 2/3 террито-
рии поверхность острова
представляет собой склон с
углами наклона от 5° и выше (рис. 2). Примерно половина площади этой по-
верхности имеет уклон более 20°. В южной и северо-восточной частях острова
следует отдельно выделить крутые участки склонов, густо изрезанные эро-
зионными врезами и со средней крутизной порядка 30-50°. На спутниковых
снимках острова явственно видны мощные конуса выноса у подножия этих
врезов, сложенные рыхлообломочными отложениями различного генезиса
(коллювий, пролювий, пирокластический материал). Ещё одним фактором,
способствующим перемещению рыхлообломочного материала вниз со скло-
нов вулкана, является сейсмичность территории острова, находящегося на гра-
нице Охотской и Тихоокеанской литосферных плит [2].

Основные методы исследования – маршрутные описания, сравнительно-
географический метод, анализ космических снимков, статистические и мате-
матические расчеты. Использовались снимки высокого разрешения со
спутников Geoeye-1, Worldview 1-2 (разрешение до 0,5 м), опубликованные на
сервисах Яндекс Карты и Google Earth, а также цифровая модель рельефа
SRTM, по которой рассчитывались необходимые количественные характери-
стики для расчетов. Для расчета селевых параметров 1% обеспеченности (для
селей дождевого генезиса) использовались формулы и рекомендации ВСН 03-
76 [5], а также предоставленные Росгидрометом данные – для расчета модуля
максимального дождевого стока 1% обеспеченности.
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ности о. Матуа и легенда к ней
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Полученные результаты и их обсуждение
По итогам камеральных и полевых исследований можно утверждать, что

селевые потоки на о. Матуа могут быть трёх генетических типов: снеговые,
дождевые и вулканогенные по классификации В.Ф.Перова [6]). Наиболее мощ-
ными являются, очевидно, сели последнего типа, при этом дальность выброса
лахаров 2009 года в юго-восточной части острова не была максимально воз-
можной. Полевые исследования подтверждают это предположение. Крупно-
обломочные неокатанные и слабоокатанные отложения, аналогичные
материалу в русле и конусах выноса селевых долин, были встречены в шурфах
на глубине до 4 м на расстоянии до 1 км от устья долин. В некоторых случаях
древние генерации лахаров были слабо сцементированы под давлением вы-
шележащих пород, что свидетельствует об их значительном возрасте (рис. 3).
При совпадении трех факторов: а) если извержение вулкана происходит в
марте – апреле, в период максимальных снегозапасов; б) если зимний сезон
является многоснежным; в) если извержение является сильным и относи-
тельно кратковременным, – можно ожидать образования лахаров существенно
большей мощности и дальности выброса по сравнению с событиями 2009
года. При совпадении факто-
ров, способствующих образо-
ванию подобных мегаселей,
селевые массы могут пере-
крыть основную дорогу на
острове, идущую из б. Айну
до м. Клюв, а также старую
взлетно-посадочную полосу. 

По результатам обработки
материалов маршрутных на-
блюдений и данных ДЗЗ,
было принято решение разде-
лить селеопасные территории
о. Матуа на три типа (рис. 4).

Первый тип – это собст-
венно выраженные селевые
бассейны (в количестве 15), 3
из которых (помимо номеров
им даны собственные назва-
ния) в случае извержения вул-
кана несут реальную угрозу
для объектов потенциальной
инфраструктуры.

Рис. 3. Расчистка у тылового шва правого
борта древней селевой долины (бассейн №5).



Второй тип – мелкие склоновые бассейны, приуроченные к абразионно-де-
нудационным склонам. Они довольно ярко выражены в северной части бухты
Айну, между выделенными бассейнами №№ 1 и 2. Это мощный хорошо раз-
витый активный абразионно-денудационный уступ, высота которого достигает
на отдельных участках 300 м и более. Юго-восточнее него, ближе к бухте
Айну, расположен гораздо меньший по размерам уступ, также явно изрезан-
ный селевыми и оползневыми процессами. Площади этих элементарных бас-
сейнов маленькие (сотые и тысячные доли км2), они находятся вдали от мест
потенциального освоения и выходят прямиком на берег. Опасность могут
представлять лишь во время схода селей при нахождении у подножия этих
уступов, либо при прохождении близко к побережью водного транспорта. Ана-
логичные обрывистые участки с развитием селевых и оползневых процессов
можно обнаружить почти по всему периметру береговой линии о. Матуа, осо-
бенно в его северной, северо-восточной и западной частях. Можно с уверен-
ностью предположить, что в весенний сезон на этих участках активно развиты
водоснежные потоки.

Хотя рельеф и состав отложений современной вулканической постройки
Пика Сарычева весьма способствуют формированию селевого процесса, с при-
менением имеющегося ГИС-материала затруднительно выделить отдельные
бассейны на склонах вулкана. Ситуация сильно осложнена деятельностью ла-
вовых и пирокластических потоков, которые сглаживают неровности подсти-
лающего их скального рельефа. Поэтому данные территории обозначены на
карте как «Область преимущественной аккумуляции отложений лавовых и
пирокластических потоков». В основном это западный, северо-западный и се-
верный сектора острова, а также обширная территория между бассейнами 8 и
9. Данный участок вызывает особые затруднения при попытке разбить его на
отдельные селевые бассейны. Выраженные здесь русла по сути являются бар-
ранкос, через которые материал со склонов вулкана проходит напрямик к бе-
регу, формируя поля лавовых и пирокластических отложений. Безусловно,
здесь развиты дождевые и снеговые сели, берущие твердый материал из отло-
жений пирокластики, однако селевых бассейнов, в которых можно ясно выде-
лить не только зону транзита, но и зону зарождения, здесь нет. Селевые
процессы в основном выражены микроселями, незначительно перераба-  ты-
вающими рельеф и переносящих малые объемы отложений [1].

Сели не вулканогенного происхождения распространены  лишь в трудно-
доступных районах острова, либо на склонах самого вулкана Пик Сарычева,
и равнинной части почти не достигают. Следует также отметить, что границы
бассейнов, проведенные по чехлу покрывающих конус постройки вулкана пи-
рокластических отложений, носят достаточно условный характер, и проводи-
лись на основе вычислений по базовому слою ЦМР c использованием
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инструмента «Соз-
дать путь с макси-
мальным уклоном»
из пакета 3DAna-
lyst в программе
ArcMap.

Выделенные се-
левые бассейны
имеют разные вы-
сотные границы
зон зарождения,
транзита и аккуму-
ляции. Наиболее
отчетливо морфо-
динамические зо-
ны выделены в
бассейнах №№4
(«Большой Лахар»)
и 6 («мыс Клюв»)
(табл. 1).

В верхней части
зоны транзита
Большого Лахара
отложения одного
из пирокластиче-
ских потоков ухо-
дят в соседнюю
долину. Здесь
сформировано ещё
одно селевое рус-
ло, по которому
также прошел ла-
хар 2009 года. Ла-
хар был останов-
лен остатками
японской противо-
селевой дамбы. По
месту остановки
потока проведена
нижняя граница
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Рис. 4. Карта селевой опасности о. Матуа и легенда к
ней.
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бассейна 4/1 на карте. Бассейн не выделен как отдельный, поскольку главное
русло имеет общую с Большим Лахаром зону зарождения.

Бассейн №5 («массив Плоский») характеризуется древним селевым руслом,
без постоянного водотока, в котором в настоящее время почти отсутствуют
признаки схода лахаров. Верховье русла заросло стлаником, во время экспе-
диции 2017 г. всё ещё было занято снежником. Пирокластический поток, пи-
тающий русла четвертого бассейна, в этот бассейн не сворачивает. В бассейне
отсутствуют признаки вулканогенных селей, но развитие в нем селевых пото-
ков дождевого и снегового генезиса не подвергается сомнению – в нижней по-
ловине бассейна часть русла имеет выраженный эрозионный облик.
Масштабы этих потоков невелики, можно предположить, что в большинстве
своем они принимают форму селевых паводков. 

Бассейн №3 выделен по причине наличия здесь выраженного эрозионного
русла. Рельеф предполагает здесь активное развитие склоновых процессов, и
маршрутные наблюдения на месте подтверждают это. Однако пирокластиче-
ские потоки со склонов вулкана не доходят до этого бассейна, и развиваю-
щиеся здесь селевые процессы дождевого и селевого генезиса питаются лишь
твердым материалом из подстилающей поверхности. Свежих селевых отло-
жений в процессе полевых обследований не обнаружено.

Бассейны №№ 1, 2, 4, 6, 7 и 8 имеют сходное строение. Зона зарождения
расположена на склонах вулкана, в области аккумуляции отложений пирокла-
стических потоков. В холодный сезон эти отложения перекрываются мощным
снежным покровом, превращающимся в результате таяния в отдельные снеж-
ники. На различных высотах (в диапазоне от ≈400-450 м в бассейнах 7 и 8 до
≈750-850 в бассейне №1) полосы отложений пирокластики пересекают гребень
древней кальдеры влк. Матуа, и спускаются вниз по руслам временных водо-
токов.

Бассейны №№9-15 представляют собой эрозионно-денудационные врезы в
коренных породах древнего склона вулкана Матуа. В пределах каждого из этих
склоновых парагенетических бассейнов выделяется одно главное русло, зача-
стую – единственное. В некоторых бассейнах (11, 15) русла могут сходиться

Табл. 1. Высотные границы морфодинамических зон селевых бассейнов
№№4 и 6

Название и №
бассейна

Зона зарождения
(а. в., м)

Зона транзита
(а. в., м)

Зона аккумуляции
(а. в., м)

«Большой
Лахар» (№4)

≈1300 – 550 550-105 105-60

«мыс Клюв»
(№6)

≈1100 – 450 450-200 200-175



и расходиться, но они по-прежнему ясно ограничены друг от друга водораз-
делами отрогов склона и имеют общую, хорошо выраженную в рельефе и де-
шифрируемую на снимке, зону зарождения. В геолого-геоморфологическом
отношении эти русла схожи с руслами юго-восточнее бассейна №9, но они не
формируют столь обширного единого поля аккумуляции, и выражены как от-
дельные формы эрозионно-денудационного рельефа.

В виду отсутствия на исследуемой территории многолетних систематиче-
ских данных о проявлениях селевых процессов и натурных наблюдений, их
физические характеристики и параметры получены расчётным методом. Для
этого сначала с помощью ГИС-анализа была составлена таблица морфомет-
рических параметров расчетных бассейнов (табл. 2).

Поскольку недеформируемый морфоствор в селевых бассейнах отсутство-
вал, был выполнен расчет послеселевого вреза в пределах бровки видимых
следов. Очевидно, что в этом случае сохраняется возможность как завышения,
так и занижения расхода селя, однако это является единственной возмож-
ностью хотя бы как-то оценить параметры потока на участке его наибольшего
развития. Результаты расчетов представлены в Табл. 3.

Табл. 2. Морфометрические параметры селевых бассейнов о. Матуа

Номер селевого 
бассейна

Длина
русла, 

км

Средневзвешен-
ный уклон 

водотока, ‰

Уклон русла
в расчетном
створе, ‰

Площадь 
водосбора, 

км2

1 3,33 428 292 2,23

2 3,85 372 190 2,08

3 1,25 297 119 0,85

4 (Большой Лахар) 4,79 256 85 3,24

5 (сопка Пологая) 3,35 225 68 1,16

6 (мыс Клюв) 4,06 277 69 1,26

7 2,82 281 223 1,14

8 2,75 388 342 1,08

9 1,01 648 424 0,1

10 1 647 467 0,06

11 1,53 591 471 0,37

12 0,38 756 537 0,03

13 1,06 730 435 0,12

14 1,06 701 498 0,08

15 1,16 650 576 0,3
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Табл. 3. Расчетные параметры селевых потоков 1% обеспеченности (в скобках
даны номера использованных для расчета формул из ВСН 03-76).

Селевой
бассейн

qc, м3/с
(16)

Wc1%, м3

(22)
Wт1%, м3

(25)
vsel, м/с

(33)
hср, м
(34)

hmax, м
(41)

by, м
(28)

1 501,9 285518 173880 6,6 3,7 5,5 19,8

2 432,8 279711 168107 5,9 3,3 5 20,8

3 83,2 51239 29616 3,8 1,7 2,5 12,1

4 (Большой
Лахар)

691,3 425466 244643 5,2 4 5,9 30,5

5 (массив
Плоский)

163,5 104962 58044 3,8 2,1 3,2 18,3

6 (мыс
Клюв)

238,6 146251 84240 4 2,6 3,9 20,9

7 204,5 123879 72469 5,4 2,5 3,7 14,9

8 222,4 127252 77369 5,9 2,7 4 13,8

9 17,3 8938 5631 3,6 1 1,5 4,6

10 10,9 5603 3530 3,3 0,8 1,3 3,7

11 59,8 5697 1595 4,7 1,7 2,5 7,4

12 5,7 2867 1821 3 0,7 1 2,8

13 22 11312 7161 3,7 1,1 1,7 5

14 15,3 7835 4960 3,6 1 1,5 4,2

15 62,9 32477 20460 5 1,7 2,6 7,2

Расшифровка обозначений параметров в табл. 3:
qc1% - максимальный расход селевого потока 1% обеспеченности, м3 /сек;
Wc1% - объем селевого паводка (твердая и жидкая фазы) 1% обеспеченности,
м3;
Wт1% - объем выноса твердых материалов (в плотном теле) за расчетную
волну селевого паводка 1% обеспеченности, м3; 
vsel - скорость селевого потока, м/сек;
hср - средняя глубина селевого потока, м;
hmax - максимальная глубина селевого потока, м;
by - ширина селевого потока, м.
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Заключение
Природные условия острова Матуа чрезвычайно благоприятны для возник-

новения селевых потоков. Из-за отсутствия материалов регулярных наблюде-
ний и детальных селевых изысканий пока можно лишь весьма приблизительно
оценить потенциальный риск расчетными методами. Повторяемость селей в
мелких селевых бассейнах составляет в среднем один раз в 3-5 лет, в средних
по размеру – каждые 10-15 лет. Объемы селевых потоков в мелких селевых
бассейнах составляют 5-10 тыс. м3. В более крупных селевых бассейнах они
могут достигать сотни тысяч м3. Продолжительность селеопасного периода с
апреля-мая по октябрь-ноябрь. Селевые потоки формируются главным обра-
зом в результате выпадения интенсивных ливней. В весенний период и в пе-
риоды глубоких длительных оттепелей возможно формирование водоснежных
потоков. По соотношению водной и твердой составляющих селевые потоки
относятся к грязекаменным селевым потокам. Наличие вулканической дея-
тельности обуславливает образование специфического типа селевых потоков
– лахаров. Их образование обычно связано с извержением вулканов в зимний
период, когда склоны вулкана покрыты глубоким снежным покровом.

Указанные ранее значения получены лишь для гипотетических дождевых
селей. Предсказать потенциальный объем лахаров с какой бы то ни было точ-
ностью на данный момент не представляется возможным. С уверенностью
можно лишь утверждать, что при определенном стечении обстоятельств ла-
хары могут приобрести катастрофические масштабы и преодолеть расстояние
от зоны зарождения до берега моря даже на выложенной юго-восточной части
острова. При отсутствии извержений какую-либо опасность для потенциаль-
ных объектов инфраструктуры могут представлять лишь потоки из селевых
бассейнов 4-7, из которых наибольшую опасность представляет бассейн №4.

Работа выполнена при поддержке гранта РГО № 02/2017-Р.

Список литературы

1. Беляев Ю.Р. Геоморфологическое строение и опасные современные рель-
ефообразующие процессы острова Матуа. Москва: 2016. 58 с.

2. Быков В.Г. и др. Начало формирования единой сети геодинамических на-
блюдений ДВО РАН // Вестник ДВО РАН. 2009. № 4, с. 83–93.

3. Гришин С.Ю. Лахары на вулкане Пик Сарычева (Курильские острова) при
извержении 2009 года и их воздействие на окружающую среду // Геориск.
2012. № 4, с. 56–63.



4. Иванов А.Н., Беляев Ю.Р., Дегтерев А.В., Луговой Н.Н., Рыбин А.В., Хис-
матуллин Т.И. Опасные природные процессы на острове Матуа (Централь-
ные Курилы) // Геориск. 2017. № 4, с. 28-38.

5. Инструкция по определению расчетных характеристик дождевых селей
ВСН 03-76. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1976. 30 с.

6. Перов В.Ф. Селевые явления. Терминологический словарь. Изд-во МГУ,
1996. 45 с.

7. Справочник по климату СССР. Выпуск 34. Сахалинская область. Часть 2.
Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 200 с.

8. Satellite and ground observations of the June 2009 eruption of Sarychev Peak
volcano, Matua Island, Central Kuriles / А. Rybin, М. Chibisova, P. Webley, T.
Steensen, P. Izbekov, C. Neal, v. Realmuto // bulletin of volcanology. 2011. vol.
73. № 4,  p. 40–56.

9. Urail M., Ishizuka y. Advantages and challenges of space-borne remote sensing
for volcanic Explosivity Index (vEI): The 2009 eruption of Sarychev Peak on
Matua Island, Kuril Islands, Russia // J. volcanol. Geotherm. Res. 2011. doi:
10.1016/j.jvolgeores. 2011.07.010.

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Хисматуллин Т.И., Шныпарков А.Л.. Селевые потоки
на острове Матуа

SU EhTİyATlARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlI
İDARƏETMƏ PROblEMlƏRİ

1/201918



(Стр. 19-28)

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
И ИХ СВЯЗЬ С СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
И ТИПАМИ АТМОСФЕРНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ.

Набиев Г.Л.
Институт Географии им. ак. Г. А. Алиева НАН Азербайджана, 

AZ1143, Азербайджан. г. Баку, ул. Г. Джавида, 115. 
Е-mail: nabiyev-qasan@rambler.ru

Abstract. The article explores spread of mudflows in the country’s mudflow-re-
lated regions on the basis of data on the mudflows that occurred in the past (1891–
2016 years). Daily limit of precipitations entailing the formation of mudflows is
defined. Features of mudflow-forming torrential rains are learned, while particular
emphasis is maid upon the connection between mudflows, solar activity and types
of atmospheric circulation, prevailing over the Europe and Siberia, and synoptic
conditions responsible for the intrusion of cold and humid air masses that cause
heavy rainfall. Properties of surface- and higher baric fields in the periods of mud-
flow-related hazard are reviewed. Connections between types of circulation, shown
in the classification of G.y. vangengame and b.l. Dzerdzeyevsky, are revealed as
well.

Keywords: Mudflows, precipitation, solar activity, atmospheric circulation,
meridional and zonal processes.  

Введение

Катастрофические ливни и побуждаемые ими сели ежегодно приносят боль-
шие убытки хозяйству страны. В последние годы, в связи с широким освое-
нием горных районов, все больше внимание привлекает исследование условий
формирования этих природных явлений. Ряд работ [6,9] посвящены анализу
условий выпадения ливневых осадков, их связь с селями. Несмотря на это, по-
лученные результаты пока не удовлетворяют требованиям хозяйства, а также
не полностью раскрывают детали процессов селеобразования. Исследования
по выявлению связей между селями и солнечной активностью, а также типами
атмосферной циркуляции проводились многими учеными [4, 5]. [8], но эту
работу можно считать неполной, так как здесь использовались данные до 1987-
го года. Поэтому данному ряду были добавлены новые материалы по 2016  г.
и поставлена задача для определения особенностей территориального распре-
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деления селей в разных селеопасных районах и выявления связей между се-
лями, солнечной активностью и макроформами атмосферной циркуляции. 

Методы и материалы

Методика исследования принята синоптико – статистическая, основанная
на обработке и анализе данных о прошедших селях (1891-2016 гг.), осадков
≥20 мм за сутки за период Iv-Х 1964-2014 гг., типах циркуляции по Б.Л. Дзерд-
зеевскому (1899-2015 гг.) [2] и  Г.Я. Вангенгейму (1891-1990 гг.) [1],  солнечной
активности, выраженные в числах Вольфа (1891-2015 гг.)  и др. 

Выявлено, что сели чаще всего образуются на южном склоне Большого Кав-
каза. Этот район характеризуется максимальным количеством ливней на тер-
ритории республики, а также значительной раздробленностью горных пород,
большой крутизной склонов, чем и определяется интенсивная селевая деятель-
ность. В этом районе за исследуемый период были зарегистрированы 306 слу-
чая селей, т.е. 52,4% от общего число случаев, отмеченных на территории
республики (Таблица 1). Здесь 91,2% селей наблюдались в мае- августе, а мак-
симальное количество селей приходилось на долю июль месяц (107 селей или
35% от общего числа случаев). За исследуемый период самыми селеактив-
ными являлись реки Кишчай, Шинчай, Курмухчай, Гирдиманчай и др. Если
обратимся к повторяемости селей на северо-восточном склоне Большого Кав-
каза, то нетрудно увидеть ,что здесь сели почти в 4,5 раза меньше количества
селей, отмеченных на южном склоне. В этом селеопасном районе было заре-
гистрировано 70 селей (≈12% от общих случаев), 87,1% селей наблюдаются в
апреле-июле, а максимум приходится на июнь месяц. В августе селей совсем
мало, а осенью наблюдается их незначительное увеличение. В обоих селеопас-
ных районах Большого Кавказа существуют благоприятные геолого-геомор-
фологические и почвенно-растительные условия. Однако, на северо-восточном
склоне обильные ливневые осадки повторяются меньше, чем на южном
склоне.

Увеличение повторяемости таких селеобразующих осадков на южном
склоне Большого Кавказа зависит помимо других факторов, от экспозиции
местности по отношению к господствующему направлению переноса холод-
ных и влажных масс воздуха, большой неустойчивостью и высокой удельной
влажностью, а также от характера атмосферных процессов, высоты местности,
формы рельефа и др. Этот район подвергается воздействию юго-западных и,
отчасти, западных влажных неустойчивых масс воздуха, которые в зоне хо-
лодного фронта, при встрече с горными хребтами, вынужденно поднимаются
и, как обычно, при общей конвективной неустойчивости приводят к образо-
ванию мощных конвективных облаков, из которых выпадают ливневые осадки.
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Таблица 1. Число селей по селеопасным районам и месяцам 

Селеопасные
Месяцы

Iv v vI vII vIII IX X

Южный склон Большого 
Кавказа

5 52 59 107 61 16 6 306

Северо-восточный склон 
Большого Кавказа и Гобустан

11 14 19 17 2 4 3 70

Малый Кавказ 5 16 17 22 9 4 3 76

Нахчыван 10 22 27 28 25 4 2 118

Лянкяранская область 1 2 3 1 - 4 3 14

Итого 32 106 125 175 97 32 17 584

Таким образом, ливни, а также связанные с ними селевые потоки, обычно фор-
мируются на наветренных склонах горных хребтов. При юго-западных процес-
сах северо-восточный склон Большого Кавказа оказывается подветренным,
поэтому повторяемость ливней меньше, чем на южном склоне. На южном
склоне Большого Кавказа более интенсивные ливни наблюдаются в западной
его части. Здесь суточные максимумы осадков составляют 80-100, иногда до
200 мм. Ливни с суточным количеством 50-60 мм могут выпадать ежегодно,
80-100 мм – раз в 10 лет, более 100 мм – раз в 20 лет.

На Малом Кавказе за рассматриваемый период зарегистрированы 76 селей,
т.е. 13% от общего числа случаев 72,4% селей отмечены в мае-июле. По сравне-
нию с южным склоном Большого Кавказа и Нахчывана, здесь августовские сели
наблюдаются в 2 раза меньше. Разная повторяемость селей в бассейнах селе-
опасных рек Малого Кавказа обусловлена макроциркуляционными условиями,
интенсивными ливнями, экспозицией горных хребтов к направлению вторгаю-
щихся воздушных масс.

Нахчыванская Автономная Республика является вторым районом по селе-
опасности после южного склона Большого Кавказа. Здесь отмечено 118 селей,
т.е. 20,2% от всех случаев. 86,4% селей наблюдается в мае-августе. Этот район
окружен высокими горами, которые препятствуют проникновению сюда влаж-
ных воздушных масс   как со стороны Черного, так и со стороны Каспийского
морей. Но, несмотря на меньшее годовое количество осадков, они в теплую по-
году носят ливневый характер.

В Лянкяранской области селевые явления проявляются слабо. Здесь за ис-
следуемый период наблюдалось всего 14 селей, т.е. 2,4% от общего числа слу-

Всего



чаев. Несмотря на выпадение значительного количества осадков, сели обра-
зуются очень редко, так как эти осадки бывают, в основном, обложного харак-
тера, которые слабо связаны с ливневыми явлениями.

Представляет особый интерес выяснить предел суточных сумм осадков, не-
обходимых для формирования селевых потоков в селеопасных районах Азер-
байджана. При этом выбраны сели, которые оснащены более полными
данными об осадках. Из анализа данных о селеобразующих осадках установ-
лено, что сели на территории республики формируются при выпадении осад-
ков в количестве 20 мм и более за сутки [7]. Экстремальные значения
селеобразующих дождей в разных селеопасных районах колеблются в разных
пределах. Так, например, на южном склоне Большого Кавказа они составляют
20-188 мм, в районе северо-восточного склона Большого Кавказа с Гобустаном
20-132 мм, на Малом Кавказе 22-60 мм, а в Лянкяранском районе 26-283 мм.
Максимальное количество селепрохождения в основных селеопасных районах
наблюдается в период наибольшей повторяемости обильных осадков. Число
дней с суточным количеством осадков 20 мм на южном склоне Большого Кав-
каза увеличивается примерно до высоты 2200-2400 м, на северо-восточном
склоне до 3000-3200 м и достигает своего максимума на Малом Кавказе в се-
верной его части до высоты 1900-2100 м, а в южной части 1400-1500 мм, а в
Нахчыванской Автономной Республике 3200-3600 м.

Установлено, что основное количество осадков с суточной суммой ³ 20 мм
выпадает за сравнительно короткие промежутки времени, в течение которых
средняя интенсивность была очень высокой. Согласно анализу, доля ливневой
части (продолжительность и сумма осадков) в обильных осадках ³20 мм в раз-
ных селеопасных районах разнообразны, так как, они на южном склоне Боль-
шого Кавказа составляют соответственно 20,1 и 58,2%, на северо-восточном
склоне Большого Кавказа с Гобустаном 15,2 и 50%, в юго-западной части Ма-
лого Кавказа 18,2 и 54,5%, на северо-восточном склоне Малого Кавказа 24,6
и 66,6%, а в Лянкяранском районе 12,9 и 50,8%. Сели возникают при продол-
жительных, длящихся в течение нескольких часов дождях, сопровождаемых
короткими ливнями, интенсивностью 0,45-2,00 мм/мин и более.

Для установления связи между селями и солнечной активностью были по-
строены графики среднгодовой частоты селей по ветвям роста и спада 11-лет-
него цикла солнечной деятельности (рис. 1,2) .

Повторяемость селей на южном склоне Большого Кавказа по ветвям роста
и спада соответствует распределению их в Азербайджане. Из анализа графика
(рис.1) следует, что в республике из 7  максимумов селей 5 приходится на
ветви спада, 2 на ветви роста, а на южном склоне Большого Кавказа из 9 мак-
симумов 3 наблюдается в ветвях спада, а 6 в ветвях роста 11-летнего цикла
солнечной активности. В остальных селеопасных районах среднегодовое
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Рис. 1. Повторяемость селей по ветвям роста и спада 11-летнего солнечного цикла
1- Азербайджан в целом; 2 – Южный склон Большого Кавказа

Рис. 2. Повторяемость селей по ветвям роста и спада 11-летнего солнечного цикла.
1.Нахчыванская АР; 2.Северо-восточная часть Большого Кавказа; 3.Малый Кавказ

число селей распределяется следующим образом, в северо-восточной части
Большого Кавказа из 6 максимумов 4 и 2, на Малом  Кавказе из 7-и 5 и 2, в
Нахчыванской АР из 7-и 3 и 4 селей наблюдаются соответственно, в ветвях
спада и роста (рис.2). Отсюда следует, что во всех селеопасных районах эти
разрушительные природные явления могут формироваться как на ветвях
роста, так и на ветвях спада 11-летнего солнечного цикла, т.е. нецелесообразно
связывать активизации селевых потоков лишь с годами усиления или ослаб-
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ления солнечной активности. 
Солнечная активность влияет на формирование селей через общую цирку-

ляцию атмосферы. Даже незначительное изменение в структуре атмосферных
процессов сказывается в образовании этих природных явлений. Поэтому пред-
ставляет большой интерес выявлению связей между макроформами атмосфер-
ными циркуляциями и селями. Анализом сравнения интегральных кривых
аномалий типов циркуляции и годового количества селей (рис 3.) установлено,
что изменение модульных коэффициентов (модульные коэффициенты селевой
активности представляют  собой относительные величины отклонения про-
явления 

Рис. Интегральные кривые аномалий типов атмосферной циркуля-
ции по Б.Л. Дзердзеевскому и годового количества селей

1- зональные, 2 - южные меридиональные, 3 - нарушенные зональные, 4 -северные мери-
диональные, 5 - Южный склон Большого Кавказа, 6 - Азербайджан в целом

селей от нормы) аномалий селей в  Азербайджане, а также на южном склоне
Большого Кавказа, носит одинаковый характер. Из графика видно, что ветви
спада в ходе интегральной кривой аномалий количества селей в республике
приходятся на 1891-1944 гг., а в главном селеопасном районе на 1891-1952 гг.,
которые чередуются с ветвями подъема. На ветвях спада интегральных кривых
аномалий, селевая активность слабо выражена, это, предположительно, объ-
ясняется недостатком сведений прохождения селей в данном периоде. Не-
смотря на это и на ветвях спада можно отметить короткие периоды
активизации селей. Сопоставлением интегральных кривых аномалий установ-
лено, что ослабление процессов селеобразования сопровождается уменьше-
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нием повторяемости меридиональных и увеличением частоты зональных про-
цессов, а усиление - наоборот. 

Для анализа крупномасштабных процессов, приводящих к ливневым осад-
кам, а при их высокой интенсивности, и к селям, на исследуемой территории
были определены количественные и качественные показатели макроциркуля-
ции. Для количественного определения типов циркуляции были использованы
критерии общего индекса, предложенный А.Л. Кацем [3]. Исследование пока-
зало, что в дни селеобразований в основном преобладали меридиональные, а
в некоторых случаях – зональные процессы. Следует отметить, что как пра-
вило, зональные процессы на территории Южного Кавказа, в том числе Азер-
байджана к обильным ливневым осадкам и селям не приводят. Для выпадения
интенсивных ливней и формирования селей необходимо вторжение холодных,
влажных и неустойчиво-стратифицированных воздушных масс, что происхо-
дит только при меридионально развивающихся процессах. Исследование
селей при зональных процессах показало, что за несколько суток до начала
селей над Западной Европой произошло меридиональное преобразование цир-
куляции, в результате которых холодные массы воздуха в тыловой части вы-
сотной ложбины через район Британских островов вторгаются в южные
районы Западной Европы, где происходит усиление высотной фронтальной
зоны (ВФЗ) и циклогенез. В дальнейшем высотная ложбина и циклон посте-
пенно смещается к востоку – на территорию Малой Азии и Южного Кавказа.
Иначе говоря, при образовании селей взаимодействовали те массы холодного
воздуха, которые вошли в систему ВФЗ в период меридионального преобра-
зования.

При меридиональных преобразованиях под высотным гребнем в нижней
тропосфере на севере Европы образуются антициклоны. В дни селеобразова-
ния они смещаются на центральные районы европейской части России. Ста-
ционирование этих антициклонов происходит при блокировании циклона над
Малой Азией – востоком Средиземного моря. Следует отметить, что разделе-
ние атмосферных процессов количественным способом на зональные и мери-
диональные, дает общее представление о направлениях воздушных течений в
тот или иной период времени, но этого не всегда достаточно для детальной
характеристики процессов, приводящих к обильным ливням и селям. Поэтому
мы сочли целесообразным использование и качественных методов определе-
ния характера циркуляции. Чтобы выявить связь между атмосферной цирку-
ляцией и селями в Азербайджане были использованы типы циркуляции по
классификации Г.Я. Вангенгейма [1] и Б.Л. Дзердзеевского [2]. Г.Я. Ванген-
гейм принял более простую форму типизации атмосферных процессов. Он
предложил 3 типа или формы основных атмосферных процессов: западный
(W), меридиональный (С) и восточный (Е). При типе W преобладает западный
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перенос масс воздуха, при С перенос происходит с северо-запада и севера, а
при Е- северо-востока. Исследованием установлено, что между селями в Азер-
байджане и процессами Е существует прямая связь, т.е. при усилении этих
процессов на исследуемой территории происходит активизация селей. Наобо-
рот, при процессах W селеобразование ослабляется. Полученные результаты
оправдывают себя не только на Кавказе, а также в регионах Средней Азии [10],
так как, на реках этих территорий активизация селевых явлений наблюдается
при процессах Е, а ослабление при процессах W. При макроформах Е в Сред-
ней Азии, Казахстане, а также на Кавказе осадки выпадают выше нормы, что
приводит к повышению вероятности образования селей. При процессах W на
указанных территориях осадки выпадают мало и селевая деятельность ослаб-
ляется.

При западном переносе небезразлично на какой широте располагается ось
высокого давления. Поэтому процессы W можно подразделить на два подтипа
(W1 и W2).  Такое деление показывает, что погодные условия на территории
Южного Кавказа, как и вдоль его широт различны. В первом случае (W1)
область высокого давления охватывает южные районы Европы и следова-
тельно, при этом подтипе здесь, как и в Южной Европе преобладает засушли-
вая погода. При подтипе W2, наоборот, область антициклона располагается на
широтах севернее 50о с.ш., а над южными районами Европы, в том числе и на
Южном Кавказе преобладает циклоническая погода с достаточным увлажне-
нием.

Для оценки синоптических ситуаций, приводящих к образованию селей,
была использована также классификация типов атмосферной циркуляции по
Б.Л. Дзердзеевскому [2]. Установлено, что сели в Азербайджане в основном
формируются при подтипе 12а (подтип северной меридиональной циркуля-
ции) и 13л (подтип южной меридиональной циркуляции, господствующий
летом). Эти подтипы наблюдались во всех селеопасных месяцах за период
1960-2014 гг., и привели к выпадению селеобразующих осадков. В некоторые
годы одни типы по сравнению с другими были более интенсивными и отлича-
лись ростом повторяемости. Например, в период уменьшения повторяемости
подтипа 12а (1980-1992 гг.) наблюдалось увеличение подтипа 13л, а в 2008-
2014 гг. наоборот. За период 1899-2014 гг. участие макропроцессов подтипа
12а всегда были заметными  в селеобразовании. Однако процессы подтипа 13л
активизировались, начиная  с 60-х годов ХХ века и из года в год росла их по-
вторяемость  .

При подтипе 13л происходит выход южных циклонов на территорию Се-
верного и Южного Кавказа, Они отличаются большой скоростью перемещения
и значительными температурными контрастами, и поэтому в кратчайшее
время приводят к выпадению ливневых осадков и активизации селей. В под-
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типе 12а над Сибирью формируется блокированный антициклон, вытянутый
до южных областей Западной Сибири. В это время циклоны, образованные
над Средиземным морем, перемещаются на территорию Южного Кавказа, а
оттуда к северо-востоку. При встрече теплых и влажных масс со стороны Сре-
диземного моря с холодными арктическими воздушными массами происходит
усиление атмосферных фронтов, в результате которого на исследуемой терри-
тории осадки выпадают выше нормы, следовательно,  повышается селеактив-
ность рек.  

Выводы
В заключение нужно отметить, что на территории Азербайджана сели фор-

мируются при выпадении обильных осадков с суточным количеством ≥20 мм,
сопровождающиеся короткими ливнями с интенсивностью 0,45-2,00 мм/мин
и более. Анализом повторяемости селей по ветвям роста и спада 11-летнего
солнечного цикла установлена, что между этими разрушительными природ-
ными явлениями и солнечной активностью  связь незначительна. Выявлено,
что без вторжения холодных и влажных масс воздуха из северных районов Ев-
ропы в исследуемом регионе сильные ливневые осадки и сели не образуются.
При всех процессах холодные и влажные массы воздуха проникают на терри-
торию республики за холодными фронтами при меридиональных преобразо-
ваниях высотных деформационных полей тропосферы. При этом
увеличивается значение удельной и относительной влажности, а также не-
устойчивость стратификации, которые приводят к выпадению селеобразую-
щих ливней. Получено, что сели в Азербайджане могут формироваться как на
ветви роста, так и на ветви спада 11-летнего цикла солнечной активности. При
выявлении связи между селями и типами циркуляции по Г.Я. Вангенгейму
установлено, что в процессах Е в Азербайджане селеактивность повышается,
а при W - ослабляется. В период селеобразования, в основном, участвовали
подтипы 12а и 13л по классификации Б.Л. Дзердзеевского. 
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BöYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACININ 
HİDROLOJİ VƏ HİDROGEOLOJİ 
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Abstract. The article gives information about the hydrological monuments of
the southern slope of the Greater Caucasus. hydrological, hydrogeological monu-
ments which belongs to the geological monuments, are the most attractive monu-
ments of the fast growing ecotourism and sometimes it is the main reason of the
creation of recreational tourism. In this regard in article it is mentioned hydrological
monuments which have special aesthetic beauty and hydrogeological monuments
(mineral and thermal water) which are the main resources of  health tourism.

Açar sözlər: dağ çayları, dağ gölləri, çayın yuxarı sutoplayıcı hövzəsi.

Giriş

Təbii ehtiyatların ən maraqlı və əhəmiyyətli komponentlərindən olan təbiət
abidələri respublikanın başqa bölgələrində olduğu kimi böyük qafqazın cənub ya-
macında da geniş yayılmışdır.Onlar burada müxtəlif mənşəli və çoxsaylı olmaqla
canlı (biotik) və cansız (abiotik)  növlərlə təmsil olunmuş, əsasən, relikt və endemik
bitki və heyvan, quş və nadir qayalar, su mənbələri (şəlalələr, bulaqlar), mənzərə və
s. təbiət abidələrini əhatə edir. 

bu baxımdan bioloji, geoloji (geomorfoloji, tektonik, litoloji-petroloji, paleon-
toloji, mineroloji, hidroloji və s.),  kompleks (landşaft)  və  başqa  növlərlə  təmsil
olunmuş abidələr müxtəlif zamanlarda baş vermiş endogen və ekzogen hadisə və
proseslərin informasiya daşıyıcıları-şahidləri kimi mühüm elmi əhəmiyyət kəsb
edirlər. 

bununla yanaşı ərazinin, estetik baxımdan bənzərsiz və diqqətəlayiq zahiri
görünüşü, möhtəşəmliyi və təkrarolunmaz cazibədarlığı ilə nəzəri cəlb edən həmin
abidələr ilə zənginliyi və onların öz növbəsində turizm sənayesinin ən mütərəqqi və
müasir, iqtisadi cəhətdən gəlirli sahəsi olan ekoturizmin əsas obyektlərini təmsil et-
məsi burada turizmin bu istiqamətdə inkişafının yüksək potensial imkanlara malik
olmasına dəlalət edir [3].

UOT 556.3



Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatda ekspedisiya, fon və arxiv materiallarından istifadə edilmişdir. Tədqiq
olunan ərazi geoloji abidələr qrupuna aid olan hidroloji və hidrogeoloji abidələrlə
zəngindir. hündür şəlalələr, iti axan çaylar, dəniz səviyyəsindən 3000-3500 m
hündürlükdə yerləşən dağ gölləri ərazinin lanşaftına xüsusi gözəllik verir. Təbiətin
ən çevik komponentlərindən olan su okeanlarda, dənizlərdə, göllərdə və su anbar-
larında göz oxşayan gözəlliyə, düzənlik və dağ çaylarında isə cəzbedici qüvvəyə
malikdir. 

Tədqiqatların şərhi

Unikal coğrafi əraziyə malik olan böyük qafqazın cənub yamacında əsasən dağ
çayları axır. Onlar kiçik bir məsafədə formalaşıb, düzənliyə çıxırlar. Çayın yuxarı
və aşağı axımları arasındakı fərq 2000-3000 m olmaqla çayların mənbəyi və düzən-
liyə çıxdığı məsafə 15-20-dən 30 km-ə çatır. buna görə dərin dərələrdən axan çayın
gurultusu ətrafa əks-səda yayır və insanı valeh edir [2] . bu gözəlliyə tədqiq olunan
ərazinin Kişçay, Şinçay, Daşağılçay, Dəmiraparançay, bumçay, Girdimançay və
başqa çayları malikdir. 

Çay yatağı boyu əlverişli şərait yarandıqda şəlalələr əmələ gəlir. Daimi fəaliyyətə
malik olan bu şəlalələr ərazinin morfometriyasından asılı olaraq müxtəlif nisbi
hündürlüyə malikdirlər [1].

Ətrafi yaşıl dağ meşələri ilə əhatə olunan bu şəlalələr yay aylarında əsrarəngiz
mənzərəsinə görə minlərlə turisti özünə cəlb etdiyi kimi qış aylarında donaraq
nəhəng şaquli buz parçalarına çevrilir və buza dırmanma idman növünü həyata
keçirmək üçün böyük potensiala malik olur. 

Tədqiq olunan ərazidə böyük hündürlüyə malik olan şəlalələrdən biri qəbələ
rayo nu laza kəndi yaxınlığında Dəmiraparançayın üzərində formalaşan Mucux
şəlaləsidir ki, bu şəlalənin hündürlüyü 96 m-dir (şəkil 1.). Şəlalə mənbəyini qotur
dağının ətəklərindən qar və yağış sularının götürür.

qafqaz dağlarının ən uca zirvələrindən axan yeddi Gözəl şəlaləsi qəbələ rayonu
vəndam kəndindədir. Deyilənlərə görə şəlalənin adı şəlaləyə çatmaq üçün keçilən
7 dağlıq yolun adından gəlir. Şəlalə qış aylarında tamamilə donduğundan buraya
qalxmaq bir qədər çətinləşir. Sıx meşəsi olan dağlıq ərazidə yerləşən şəlaləyə bax-
mağa hər il minlərlə turist gəlir.

Olduqca gözəl təbiətə malik İsmayıllı rayonu ərazisində də şəlalələr çoxdur.
hündürlüğü 50 metrə çatan qalacıq və burovdal, 30 metr yüksəklikdən tökülən
Çayqovuşan, 25 metrlik hündurükdən axan İstisu və Mədrəsə şəlalələrini misal
göstərmək olar. Unikal Pirbənövşə şəlaləsi də bu rayondadır. bu şəlalənin suyu göz
oxşayan təbii lövhələr yaradıb. belə təbiət möcüzələrindən biri də suyun təsiri ilə
qayadan yonulub minarə forması almış fiqurdur.
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Azərbaycanın İsveçrəsi adlandırılan, dağ çayları, vadilər, qalın meşələr, qaynar
çeşmələr, sərt qayalıqlara malik Oğuz rayonunda da çoxlu şəlalələr var. Rayondakı
ən hündür şəlalə 22 metrlik hündürlükdən axır. Xalxal kəndi ərazisində yerləşən
Xalxal şəlaləsi ətrafında yaradılmış turistik baza son illər daha çox turistin gəlməsinə
səbəb olmuşdur. 

Şəki rayonu ərazisindəki Kişçay üzərində  Kirintov və Sarıgüney şəlalələri [2],
qaynar kəndi ərazisində qoçyumruğu şəlaləsi formalaşır [7]. 

Tədqiq olunan ərazi gözəl mənzərəyə malik dağ gölləri ilə zəngindir. Girdi-
mançayı hövzəsində sürüşmə nəticəsində əmələ gəlmiş 20-dən artıq göl vardır. bu
göllər müxtəlif fiziki-coğrafi şəraitdə yerləşmiş və hidroloji xüsusiyyətlərinə görə
bir-birindən fərqlənir.

Girdimançayın hövzəsində sürüşmə nəticəsində əmələ gəlmiş 20-dən artıq göl
vardır. bu göllər müxtəlif fiziki-coğrafi şəraitdə yerləşmiş və hidroloji xü-
susiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Çayın mənsəbindən 67 km yuxarıda, sol
tərəfdən ona tökülən Siyarüçay hövzəsində, dəniz səviyyəsindən 1820 m yüksək-
likdə bir-birindən 50 m məsafədə qoşa qaranohur gölləri yerləşmişdir [4].    

Girdimançayın çayın sağ qolu olan varnaçayın mənbə hissəsi rayonunda, varna
kəndindən

2,5 km cənub-qərb hissədə, dəniz səviyyəsindən 1960 m yüksəklikdə Novruzno-
hur gölü yerləşmişdir. bu göldən 0,5 km qərbdə, dəniz səviyyəsindən 2000 m yük-
səklikdə ikinci Novruznohur gölü yerləşmişdir.
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Şəkil 1. Mucux şəlaləsi



Dəmiraparançay hövzəsindəki göllər əsasən çayın yuxarı sutoplayıcı hövzəsində,
xüsusilə onun mənbə hissəsi rayonunda yerləşmişdir. bu göllər dəniz səthindən 2300
m ilə 3800m yüksəklik arasında olub çoxu sinklinal çökəklikdə yerləşmiş, bir qismi
moren çöküntülərinin dərə qabağını kəsməsi nəticəsində yaranmışdır. burada yalnız
qoturdağın yamacının uçaraq Dəmiraparançayın sol qolu olan Arpalıxçayın dərəsini
kəsməsi nəticəsində yaranmış  qoturgöl bənd gölüdür. Göl dəniz səviyyəsindən
2340 m yüksəklikdə yerləşmişdir. 

Dəmiraparançayın sol qolu olan Tufançayın sağ qolunun mənbəyindən 4 km
şimalda, dəniz səviyyəsindən 3277 m yüksəklikdə Tufangöl yerləşmişdir. Şah-
nabadçay hissəsindəki Tufangöldən 200 m cənubda olan  bu göl Tufandağın 2,6 km
qərbindədir. 

Tufangöldən 4 km şimal-qərbdə, Dəmiraparançayın sol qolunun mənbəyindən 3
km şimalda, dəniz səviyyəsindən 3305m yüksəklikdə Turfangöl (İsmayılbəy
qutqaşınlı gölü) yerləşmişdir. bu göldən 1 km qərbdə, dəniz səthindən 3380 m yük-
səklikdə Küləkgöl yerləşmişdir [5]. Tədqiq olunan ərazinin əsas göl və anbarlarının
əsas göstəriciləri cədvəl 1-də verilmişdir. 

hidrogeoloji təbiət abidələrinə termal və mineral sular aiddir. Tədqiq olunan ərazi
Azərbaycanın ən zəngin termal və mineral su ehtiyatlarına malik olsa da, onların
dağlıq ərazidə yerləşməsi, ərazinin kəskin xarakterli dağlıq relyefi, qafqazın ən selli
çaylarının buradan keçməsi, sürüşmələr, uçqunlar onların az bir hissəsindən səmərəli
istifadə olunmasına səbəb olur. 
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Cədvəl 1. Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən göllər

Gölün adı Yerləşdiyi rayon
Dəniz səviyyəsindən

hündürlüyü, m
Sahəsi, ha

qaranohur İsmayıllı rayonu 900 0,3

qaranohur İsmayıllı rayonu 1820 1

Turfangöl qəbələ rayonu 3305 2,5

Küləkgöl qəbələ rayonu 3380 3,6

Tufangöl qəbələ rayonu 3277 1,7

Novruznohur İsmayıllı rayonu 2000 0,4

Novruznohur İsmayıllı rayonu 1960 0,2

yekəxana su anbarı İsmayıllı rayonu 550 30

Aşıq bayramlı su anbarı İsmayıllı rayonu 600 120

Nohurqışlaq su anbarı qəbələ rayonu 700 240
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Tədqiq olunan ərazidə yerləşən qəbələ rayonu termal və mineral sularla
zəngindir. burada hidrogen sulfidli iki qrup bulaqlar- isti bum və soyuq qəmərvan
bulaqları məlumdur. bum mineral bulağı hidrogen sulfidli olub bir neçə çıxışı ilə
bumçayın subasarında, quruçay və yatıxçayın qollarının qovuşmasından aşağıda,
sol sahilə yaxın və qəbələ rayonunun qəmərvan kəndindən 5 km şimalda yerləşir.
Mütləq hündürlüyü 1388 m olan bum termal bulaqlarının suyunun temperaturu
39,2ºC, debiti 120 min litr/günə bərabər olub yüngül hidrosulfid iyi verir. Kimyəvi
xüsusiyyətlərinə görə bu su Avropada Priney yarımadasında yerləşən Kuldur termal
suyunun analoqudur. 2007-ci ildən qəmərvan kəndində “qəmərvan” isti su sağlam-
lıq kompleksi fəaliyyət göstərir.  

qəmərvan mineral bulağı eyniadlı kənddən 1 km şimal-şərqdə, bum çayın sol
sahilində, dəniz səviyyəsindən 1388 m yüksəklikdə, çox mənzərəli ərazidə yerləşir.
Suyun temperaturu 38,5ºC olub debiti  120 min litr/günə bərabərdir. Zəif hidrosulfid
iyi hiss olunur. Suyun tərkibinə görə bulaqlar müəyyən miqdar kalsiumun iştirakı
ilə hidrokarbonatlı-natriumlu kimi təsnifatlaşdırılır. bu termal bulağın suyundan
əhali müalicə məqsədilə, əsasən revmatizm və dəriütsü xəstəliklərin müalicəsi üçün
istifadə edirlər. 

Böyük Qafqazın cənub yamacının hidroloji və hidrogeoloji abidələri



qəbələ rayonunun yengicə kəndinin şimal-şərqində, çaydərəsində yengicə mi-
neral bulağı yerləşir. hidrokarbonatlı natrium, maqnezium və əhəng tərkibli sudur.
bu suyu çay daşı ilə süni şəkildə qızdırıb vanna kimi  bir çox xəstəliklərin müa-
licəsində geniş istifadə edirlər. ərazidə 2007-ci ildən müasir tələblərə cavab verən
“yengicə” istisu müalicə-sağlamlıq kompleksi fəaliyyət göstərir. 

Oğuz rayonundakı termal və mineral bulaqları üç qrupa aırmaq olar: Xalxal,
buqusşor və Ağbulaq bulaqlarının hamısı az debitlidir.

Kükürdlü isti Xalxal bulağı eyniadlı kənddən 8 km şimalda, Xalxal çayının sol
qolu olan Gərədərə çayının sol sahilində yerləşir. Əsas bulağın debiti 90 min
litr/sutka olub suyun temperaturu 32ºC-dir. bulağın suyu kimyəvi tərkibinə görə
hidrosulfidli, hidrokarbonat-natriumlu sular tipinə aiddir [6]. 

buqusşor soyuq bulaqları Xaçmaz kəndindən 5 km şimal-şərqdə, Uzun-Sərt dağ
dərəsinin şərq tərəfində yerləşir. bulağın suyunun temperaturu 13,5ºC, debiti isə 35
min litr/sutka təşkil edir. buqusşor bulaqlarının suyu hidrosulfidli, hidrokarbonat-
natriumlu tipinə aid edilir. 

Oğuz rayonundakı Ağbulaq mineral bulağı Xaçmaz kəndinin qərb tərəfində yer-
ləşir. bulağın suyu soyuq olub debiti çox deyil və fiziki-kimyəvi xassələrinə görə
buqusşor mineral suyuna daha yaxındır [6].

İsmayıllıda təbii mineral su bulaqları çoxdur. böyük qafqazın cənub yamacların-
dan süzülüb gələn bu sular, əsasən bədo, həftəsiyab, Dilyallı, Namazgah, lahıc,
qəndob və sair kəndlərdə yerləşir. Kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlı, sulfatlı,
natriumlu, kalsiumlu, maqneziyumlu sular tipinə mənsubdur. Məşhur mineroloq
bertmenson 1884-cü ildə “Xaricdə və Rusiyada olan mədən müalicə suları” adlı
elmi əsərində lahıc yaxınlığındakı mineral suların əhəmiyyətindən bəhs edib. Tər-
kibində müxtəlif minerallar olan bu sular böyük müalicə əhəmiyyətinə malikdir 

Şəki rayonunda isə bir mineral bulaq qeydə alınmışdır ki, o da Şəki-Oğuz avto-
mobil yolunun 10-11-ci kilometrləri arasında yerləşir. 

Nəticə

beləliklə, böyük qafqazın müxtəlif xassəli təbii ehtiyatlarının ən dəyərli tərkib
hissəsi olan və turizm obyektlərini təcəssüm etdirən hidroloji və hidrogeoloji
abidələrlə zəngin olması ekoturizmin tərəqqisinin və beləliklə də, regionun dayanıqlı
inkişafının təmin olunması baxımından ərazinin geniş potensial imkanlara malik
olduğuna dəlalət edir. Odur ki, mühüm elmi  və əməli əhəmiyyət kəsb edir.
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Giriş

Respublikanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən amillərin təhlili
göstərir ki, ölkədə iqtisadi islahatları müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün region-
ların təbii şəraitinin və daxili ehtiyatlarının kompleks halda öyrənilməsi, onların
obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsi və elmi baxımdan əsaslandırılmış formada is-
tifadəsinin reallaşdırılması çox vacibdir. bu baxımdan ölkədə maddi nemətlər bol-
luğunun dayanıqlı inkişafını təmin edən başlıca amillərdən olan şirin su
ehtiyatlarının lazımi miqdara çatdırılması üçün günün tələblərinə cavab verən və
eyni zamanda şəraitimizə uyğun yeni texnologiyaların işlənib hazırlanaraq həyata
tətbiqi labüddür və qaçılmazdır.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatlarda Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun arxiv ma-
teriallarından istifadə olunmuşdur və respublikamızda şirin su ehtiyatlarının artırıl-
ması üçün yeni üsul və bu üsulu həyata keçirə bilən qurğu işlənib hazırlanmışdır.

Tədqiqatın şərhi
Əhali artımı ilə əlaqədar olaraq maddi nemətlərə olan tələbatın artması təbii

olaraq su sərfiyyatının da durmadan artırılmasını tələb edir.
Məlumdur ki, ölkəmizdə su ehtiyatlarının təxminən 70%-i bizə həmsərhəd

ölkələrdən (Gürcüstan, İran, Türkiyə, Dağıstan, Ermənistan) keçib gələn, suyunun

(Səh. 36-40)
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YENİ TEXNOLOJİ QURğUNUN İŞLƏNMƏSİ
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Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

a.g.abulfatov @ gmail.com

Abstract: İn study were analyzed the main indicators of the existing water re-
sources and water use of the Azerbaijan Republic. The article is devoted to affairs
in the amelioration and water farm system of  Azerbaijan.

Açar sözlər: su ehtiyatları, su təminatı, şor su, Günəş enerjisi, kollektor qurğusu,
səmərəli yenu üsul, meliorasiya-irriqasiya.
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Əbülfətov A.Q. Dəniz suyunun şirinləşdirilməsi 
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əksər hissəsini bu ölkələrin suya tələbatını ödəyən və tərkibi ifrat dərəcədə çirk-
ləndirilən Kür, Araz, Samur və s. çaylar hesabına formalaşır. belə bir, təbii şəraitə
görə respublikamız su məhdudiyyətlərinə məruz qalan ölkələr sırasına daxildir [1].
Əsasəndə bu səbəbdən maddi nemətlər bolluğunu təmin edən suvarılan torpaq
sahələrinin artırılması, şoranlaşmaya məruz qalmış torpaqların şirin su ilə yuyulub
yenidən dövriyyəyə qaytarılması və s. hidromeliorativ işlər və tədbirlər ləngiməyə
məruz qalır.

bazar iqtisadiyyatı şəraitində kənd təsərrüfatı kompleksini indiki vəziyyətindən
çıxarmaq üçün alternativi olmayan və yeganə çıxış yolu respublikamızın daxili
imkanları hesabına su təminatını yaxşılaşdırmaqdır. belə bir həyatı vacib hədəfə
çatmaq üçün Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun əməkdaşları
tərəfindən axtarış-tədqiqat işləri aparılmış və nəticədə lazımi miqdarda su ehtiyat-
larına malik olmaq üçün Günəş enerjisi hesabına dəniz suyunun şirinləşdirilməsi
üsulu işlənib hazırlanmışdır. bu üsulu həyata keçirə bilən yeni texnoloji qurğu aşağı-
dakı əsas hissələrdən ibarətdir: 

1- dəniz suyunu su şirinləşdirici qurğuya nəql edən nasos stansiyası; 
2- dəniz suyunu qaynatmaq üçün parabolik şəkilli Günəş şüalarını toplayan 

kollektor qurğusu;
3- buxarı suya çevirən buxar-kondensasiya qurğusu;
4- su toplama anbarları;
5- şirinləşdirilmiş dəniz suyunu içməli-məişət su təsərrüfatlarına və meliorasiya-

irriqasiya obyektlərinə nəql edən nasos stansiyası.

İlkin araşdırmalarımız əminliklə onu deməyə əsas verir ki, əkinçilik praktikasında
analoqu tərəfimizdən aşkar olunmamış belə qurğuların respublikamızda tətbiqinin
reallaşdırılması meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin istismar səmərəliliyini
xeyli dərəcədə  yaxşılaşdırmaq  imkanı  yarada bilər. belə ki, dənizlə 800 km-ə
yaxın sərhəddi və əlverişli iqlim şəraiti olan respublikamızda dəniz-ətrafı əkinə
yararsız torpaq sahələrində istənilən qədər belə, konstruksiyası sadə və istismar xərc-
ləri ucuz başa gələn Günəş enerjisi hesabına şor su şirinləşdirici qurğular quraşdırıb
istifadə etmək mümkündür. belə olan halda heç bir həmsərhəd ölkələrdən suya görə
asılılığımız qalmayacaq və kənd təsərrüfatı kompleksini daha da inkişaf etdirməklə
maddi nemətlər bolluğu yaratmaq imkanımız artacaqdır.

laboratoriya qurğusunda apardığımız tədqiqatlarla təsdiq olunmuşdur ki, şoran-
laşmaya məruz qalmış torpaqların yuyulma-bərpa prosesi adi təbii şirin su ilə
müqayisədə şirinləşdirilmiş dəniz suyu ilə həyata keçirildikdə proses daha səmərəli
və tez zamanda başa çatır. bu onunla izah olunur ki, adi təbii şirin suyun tərkibində
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bir qayda olaraq həmişə 12 qrama yaxın müxtəlif növ həll olmuş duzlar mövcud
olur ki, bu da suyun həlledici qabiliyyətini azaldır. lakin şirinləşdirilmiş dəniz suyu-
nun tərkibi tamamilə bütün növ duzlardan azad olunduğuna görə onun həlledici qa-
biliyyəti daha çox olur və bu da yuma suyuna 15-20% qənaət etməyə imkan verir.

qeyd etmək lazımdır ki, şoran torpaqların yuyulma-bərpa prosesindən sonra
drenaj sistemlərində toplanan şor suların kanallar vasitəsi ilə dənizə və ya digər yer-
lərə nəql edilməsinə lüzum qalmır, ona görə ki, təklif olunan qurğunun mobil vari-
antı vasitəsilə bu suların yerindəcə şirinləşdirilməsi və lazımi məqsədlər üçün sərf
edilməsi mümkündür.   

yuxarıda qeyd olunanlara əsasən, respublikanın regionları üzrə suvarılan torpaq
sahələrinin genişləndirilməsi, şoran torpaqların yuyulub əkinçiliyə yararlı hala salı-
naraq təkrar dövriyəyə qaytarılması, əkin altında olan torpaq sahələrinin su-fiziki
xassələrinin pisləşməyə meyilliyinin operativ şəkildə aradan qaldırılması və digər
hidromeliorativ tədbirlərin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi təklif olunan üsul
vasitəsi ilə mümkündür və məqsədəuyğundur. bu da öz növbəsində torpaq fondunun
qorunub saxlanılmasında, əkin sahələrinin münbitliyinin artırılması üçün vacib və
mühüm amillərdən hesab olunan meliorasiya və su təsərrüfatı qurğularının,
həmçinin hidromeliorativ sistemlərin təkmilləşdirilməsində, mütərəqqi suvarma
(damcı, toz halında və s.) üsullarının tətbiqinə və digər mühəndis-meliorativ tədbir-
lərin daha səmərəli şəkildə həyata keçirilməsində müsbət istiqamətverici faktordur.
belə ki, araşdırdığımız tədqiqatlar nəticəsində təyin olunmuşdur ki, mütərəqqi və
yüksək dərəcədə səmərəli üsul olan damcı ilə suvarmada adi təbii su ilə müqayisədə
şirinləşdirilmiş dəniz suyundan istifadə etdikdə əkin sahəsində bir dəfə quraşdırılmış
damcı ilə suvarma sisteminin istismar müddəti heç bir kənar müdaxilə olunmadan
15-35 il və daha çox ola bilər [2]. bu onunla izah olunur ki, şirinləşdirilmiş dəniz
suyundan fərqli olaraq adi təbii suvarma suyunun tərkibində bir qayda olaraq 25
mq/litr-ə qədər asılı bərk maddələrin olması mümkündür. bu bərk  maddələr dam-
cıladıcı elementlərin 0,5 - 1,5 mm diametri olan sudamcıladıcı dəliklərinin tədricən
tutulmasına səbəb olur və nəticədə bütövlükdə sistemin işlək rejimi pozulur. belə
mənfi fəsadların nəticəsində tutulmuş dəliklərə məxsus bitkilər susuzluğa  məruz
qalır və əksinə olaraq hələ tutulmamış dəliklərdən normadan dəfələrlə çox (təzyiq
nəticəsində) suvarma suyu axaraq uyğun ərazidə gölməçələrin yaranmasına səbəb
olur. bu da öz növbəsində bitkinin məhv olmasıyla yanaşı çoxlu miqdarda səmərəsiz
su itkisinə səbəb olur. Dəniz suyundan damcı ilə suvarmada istifadənin daha bir
üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, əkinin növündən asılı olaraq normativ sənədlərin
tələblərinə uyğun bitki tərəfindən mənimsəniləcək su miqdarını dəqiq şəkildə tən-
zimləmək mümkün olur və suvarmaya verilən sudan tam səmərəli istifadə təmin
edilir.

qeyd etmək lazımdır ki, şirinləşdirilmiş dəniz (Xəzər dənizi) suyundan içmək
və məişətdə istifadəsini təmin etmək  üçün kifayət edir ki, 1 litr şirinləşdirilmiş (dis-
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tilə edilmiş) dəniz suyuna 100 milli litr olmaq şərtilə xüsusi metodla [3]
saflaşdırılmış və zərərsizləşdirilmiş adi dəniz suyu qatışdırılsın. bu üsulla hazırlan-
mış su insan orqanizminə lazım olan kimyəvi makro və mikro elementlərinə görə
“içməli su” standartlarına tam uyğun gəlir və 1 m3 içməli suyun maya dəyəri 0,15
manat təşkil edir.  

Dünya ekspertlərinin fikrincə, XXI əsrdə suya təlabatın  kəskin şəkildə artması,
ümumiyyətlə, şirin su çatışmazlığı əksər dünya dövlətlərinin o cümlədən də bizə
həmsərhəd dövlətlərin xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevriləcəkdir
[4]. bu baxımdan su problemləri sahəsində bizi narahat edən məsələlərdən olan,
mövcud  meliorasiya və su təsərrüfatı xidməti və tədqiqatlarını müasir səviyyədə
aparmaqla ulu öndərimiz h.Ə.Əliyevin dediyi “SSRİ-dən bizə miras qalmış melio-
rasiya və su təsərrüfatı  kompleksi respublikamızın milli sərvətidir, onu daim tək-
milləşdirib genişləndirməliyik” kimi tövsiyəsini heç bir məhdudiyyət olmadan
yerinə yetirə bilərik.

Termodinamikanın birinci qanununa (U=A, burada U-sərf olunan istilik, A-
görülən iş) əsasən bilirik ki, Günəş istiliyi (enerjisi) hesabına iş görə bilən qurğuların
(Günəş elektrik batareyaları, Günəş istiliyi  hesabına yük qaldırıcı “termo-domkrat”
[5], Günəş şüa toplayıcı kollektorlar və s.) iş görmə qabiliyyəti onların Günəş
şüalarını qəbul edən sahəsiylə düz mütənasibdir. başqa sözlə desək, qurğunun
qabarit ölçüləri böyüdükcə onun görə biləcəyi işin kəmiyyəti də böyüyür. Ona görə
də nəzəri olaraq, günəşli hava şəraitində riyazi modelləşdirmə yolu ilə hesablanmış
bir qurğunun şirinləşdirilmiş dəniz suyuna görə sutkalıq məhsuldarlığı onun qabarit
ölçülərindən asılı olaraq 100000 m3/sut və daha çox miqdara çatdırıla bilər. bu məh-
suldarlığa malik olan qurğunun istismarı zamanı şirinləşdirilmiş dəniz suyundan
başqa prosesin səmt (əlavə) məhsulu kimi  meqavat/sut gücündə elektrik enerjisi və
1000 ton/sut həcmində xörək duzu hasil etmək olar. bununla yanaşı qeyd etmək
lazımdır ki, sənaye miqyaslı qurğuların optimal texnoloji parametrlərinin
dəqiqləşdirilməsi üçün laboratoriya tədqiqatlarından əlavə çöl şəraitində yarım sə-
naye gücündə pilot qurğusunun düzəldilib ətraflı və geniş şəkildə tədqiq edilməsini
məqsədəuyğun hesab edirik.

Nəticə

beləliklə, əhalinin rifahı naminə maddi nemətlər bolluğunun daha yüksək
səviyyəyə qaldırmaq üçün daxili imkanlarımız hesabına şirin su ehtiyatlarını artır-
maqla ölkəmizi su məhdudiyyətlərinə məruz qalan ölkələr sırasından çıxarmaq
vacibdir. bunun üçün laboratoriya şəraitində işlənib hazırlanmış dəniz suyunun
Günəş enerjisi hesabına şirinləşdirilməsi üsulunun genişləndirilərək sənaye
miqyasında  həyata tədbiqi məqsədəuyğundur, qaçılmazdır və alternativi yoxdur. 
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UOT 628.1

Giriş

Keçən əsrin ortalarında  Abşeron yarımadasının su təchizatı sisteminin inkişaf
etdirilməsi məsələləri yenidən aktuallaşmışdır. bir tərəfdən İkinci bakı su kəmər-
lərinin tikintisinin ləngiməsi, digər tərəfdən ötən əsrin ortalarında  keçmiş Sovetlər
İttifaqı rəhbərliyinin qərarına əsasən 1938-ci ildən tikintisinə başlanılan, müharibə
illərində tikintisi dayandırılmış və 1944-cü ildən yenidən tikintisi bərpa olunan
Sumqayıt şəhərinin Abşeron yarımadasında iri ağır sənaye mərkəzinə çevirilməsi
ilə bir-birinin ardınca kimya, metallurgiya, boruyayma və alüminium zavodlarının,
neft-kimya kombinatlarının tikilməsi, yeni müəssisələrin yaradılması, yüngül və
maşınqayırma sənayelərinin inkişaf etdirilməsi, həmçinin müharibədən sonrakı
dövrlərdə bütövlükdə bakı şəhərinin daha da inkişaf etdirilərək  yeni fabrik və za-
vodların tikilməsi, qaraçuxur,  bakıxanov, 8-ci kilometr, Montin və digər kiçik
qəsəbə-rayonlardan ibarət yeni yaşayış sahələrinin salınması və nəticə etibarı ilə
bakı və Sumqayıt şəhərlərində, həmçinin bütün Abşeron yarımadasında yerləşən
yaşayış məntəqələrində əhalinin sürətlə artımı səbəblərindən regionda su çatışmaz-
lıqları, problemləri yenidən aktuallaşmışdır. 

Sonralar 1963-cü ildə bakı və Sumqayıt şəhərləri əhalisininin kənd təsərrüfatı
məhsulları təminatı məqsədi ilə Abşeron rayonu yaradılmışdır. Nəticədə Abşeron
yarımadasında böyük su qıtlığı yaranmış, içməli və texniki suya olan tələbatlar xeyli
artmışdır.

(Səh. 41-53)
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bu dövrlərdə Abşeron yarımadasının su təminatı Azərbaycan hökuməti qarşısında
duran təxirəsalınmaz məsələlərdən biri olmuşdur. bu məqsədlə ən real və iqtisadi
cəhətdən səmərəli olan bir variant, Samur çayından suyun Ceyranbatan su anbarına
verilməsini və daha sonra buradan Abşeron regionunun içməli və texniki su təchiza-
tına yönəldilməsinə, həmçinin suvarma məqsədlərinə istifadə üçün nəzərdə tutul-
muşdu [1, 2].

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat fond və arxiv materiallarından və müəllifin apardığı tədqiqatların
nəticələrindən istifadə edilmişdir. Tədqiqatda aparılan zaman müqayisəli təhlil və
statistik metodlardan istifadə edilmişdir.

Tədqiqatların şərhi

Ceyranbatan su mənbəyinin yaradılmasına səbəb və əsas real faktorlar aşağı-
dakılardır:

- II bakı su kəmərlərinin tikintisinin gecikdirilməsi nəticəsində 1948-ci ilə qədər
nəzərdə tutulmuş su çatışmazlıqlarının qarşısının alınması məsələləri həll olunmamış
qalırdı. bu məsələ həll olunmuş olsa belə, 1932-ci illə müqayisədə 1958-ci ildə su
defisitliyi 150 min m3/gün (1,7 m3/san) olacağı gözlənilirdi.

- Digər tərəfdən, müharibədən sonra bakıda sənayenin sürət tempinin artırılaraq
daha da inkişaf  etdirilməsi, ətraf ərazilərdə yeni sputnik şəhərlərin salınaraq burada
nəhəng kimya, maşınqayırma və metallurgiya sənaye obyektlərinin yaradılması,
nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsi, digər fabrik, zavod və iri müəs-
sisələrin yaradılması suya olan tələbatı daha da artırırdı.

- yeni yaşayış massivlərinin yaradılması, yüksək mərtəbəli binaların tikilməsi,
ictimai-iaşə obyektlərinin salınması və eləcə də digər tikinti sahələrinin sürətli
inkişafı, insanların həyat tərzlərinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlər,
sağlamlıq, mədəni-məişət və təlim-tədris mərkəzlərinin və sair tədbirlərin yerinə
yetirilməsi məsələlərində,  ilk növbədə,  su təchizatının  təxirəsalınmaz həlli tələb
olunur.

- Abşeron yarımadasında əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının
ödənilməsi məqsədi ilə yaradılan kolxoz və sovxozlar, quşçuluq sənayesinin inkişaf
etdirilməsi, aqrar sahələrə xidmət edən idarə və müəssisələrin, kənd tikinti və me-
liorasiya təşkilatlarının, aqrar istiqamətli bir çox elmi-tədqiqat  təşkilatlarının
yaradılması və s. məsələlər də suya olan tələbatları xeyli artırmışdır.

bütün bu məsələlər Abşeron əhalisinin suya olan tələbatlarının (təsərrüfat-məişət,
istehsalat və texniki su sərflərinin artan normaları, şəhər və şəhər ətrafı ərazilərdə
yaşıllıqların suvarılma sularının miqdarları və s. nəzərə alınmaqla) yenidən baxılaraq
hesablanması və hesabat əsasında yeni su təchizatı obyektlərinin layihələndirilərək
tikilməsi tələb olunurdu. bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, eləcə də Abşeron yarı-
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madasında olan digər yaşayış məntəqələrinin su təminatı Azərbaycan hökuməti
qarşısında duran ən vacib və təxirə salınmaz məsələ idi. yaranmış şəraitdə  əhalinin
su tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə ilk növbədə içməyə yararlı real su mən-
bəyinin  qəbul edilməsi idi.

Abşeron yarımadasının su mənbəyi olaraq Samur çayının suyundan qidalanmaqla
Ceyranbatan su anbarının hələ 1900-cü ilin əvvəllərində ingilis mühəndisi Uilyam
harleyn lindley tərəfindən hazırlanmış layihə əsasında yaradılması planlaşdı-
rılmışdı. bu layihəyə görə Samur çayının suyunun Ceyranbatan anbarına gətirilməsi
və təmizlənərək istehsalçılara çatdırılması nəzərdə tutulurdu [1, 2]. 

başlanğıcını  Azərbaycan ilə Rusiya sərhəddində Samur çayından götürən Samur-
Abşeron kanalı  hazırda respublikanın şimal bölgəsi rayonlarının 150 min hektar
torpaq sahələrini suvarma suyu və bakı, Sumqayıt şəhərlərini, habelə Abşeron yarı-
madasını içməli, suvarma və texniki su ilə təmin edən irimiqyaslı kompleks su təsər-
rüfatı obyektidir (şəkil 1).

Şəkil 1. Samur-Abşeron  kanalı sistemlərinin  sxemi

Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası ilə  Azərbaycan Respublikasının
sərhəddində yerləşən Samur çayı ölkəmizdə Kür və Araz çaylarından sonra üçüncü
ən böyük çaydır. Samur çayının uzunluğu 213 km, su hövzəsinin sahəsi 7930 km2,
çayda minimum orta aylıq su sərfi (Xəzər dənizinə tökülən yerdə) 21 m3/san-dir
(fevral ayında), maksimum su sərfi isə 167 m3/san (iyun ayında) olur. Orta illik su
sərfi 65 m3/san qiymətləndirilmişdir.  Çay suyunun orta illik lilliyi təxminən 2300
q/m3-dir [3, 4, 5].

1930–1934-cü illərdə Moskva “Sukanal” tresti tərəfindən aparılan hesabatlar
əsasında Samur çayının suyundan istifadə olunması iqtisadi cəhətdən ən əlverişli
və real variant hesab olundu. bu variantda  Ceyranbatan su anbarının yaradılması,
Samur çayının suyunun eyni adlı kanal vasitəsi ilə yaradılan anbara ötürülməsi və
sonralar bu sudan təsərrüfat içmək (təmizləyici qurğular tikilməklə), texniki



məqsədlər və Abşeron yarımadasında olan torpaq sahələrinin suvarılması üçün isti-
fadə edilməsi nəzərdə tutulurdu.

Uzunluğu 108 km olan Samur-Dəvəçi kanalının  layihəsi 1938-ci ildə Za-
qafqaziya Su layihə-Axtarış İdarəsi tərəfindən hazırlanmış və “Xalq tikintisi” adı
ilə inşa edilən kanalın Şabran rayonu ərazisindəki Ataçayadək hissəsi (108,7 km)
28 aprel 1940-cı ildə istifadəyə verilmişdir. O dövrdə tikintidə 30 min yerli əhali
çalışmışdır. Samur-Dəvəçi kanalının baş mühəndisi Cəfər vahab oğlu Səlimbəyov
olmuşdur. layihənin hazırlanması və tikintisində N.leşov, N.Dikov, İ.varonin,
b.Pilnik, v.Kələntərova, İ.quluzadə, İ.Kiloşvili və başqaları iştirak etmişlər. İlkin
vaxtlarda  kanalla saniyədə   16-24 kub metr su axıdılırdı ki, bu sular da Xudat, Xaç-
maz, Dəvəçi (indiki Şabran) və Siyəzən rayonlarının 70 min hektar suvarma
sahələrinə verilirdi. Kanal torpaq məcrada inşa olunmuşdu. Samur-Dəvəçi kanalının
istismara verilməsi qafqaz bölgəsində ən iri suvarma sistemlərindən birinin yaran-
masına səbəb oldu. Samur-Dəvəçi kanalı 1960-layihə üzrə Samur-Abşeron
kanalının ikinci növbəsinin, Ataçay-Abşeron kanalının tikintisi 1946-cı ildə başa
çatdırılması nəzərdə tutulmuşdu. lakin 1941-ci ildə böyük vətən Müharibəsinin
başlanması kanalın tikintisində işlərin dayandırılmasına səbəb olmüşdur. Dəvəçidən
(indiki Şabran) Abşerona qədər uzunluğu 86,3 km olan kanalın tikintisinə
müharibədən sonrakı dövrdə uzadılmasına qərar verilir, bu məqsədlə 1951-ci ildə
Azərbaycan SSR Su Təsərrüfatı Nazirliyinin “Azdövsutəclayihə” İnstitututu
tərəfindən mövcud Samur-Dəvəçi kanalının Abşeron yarımadasına qədər kanalın
və Ceyranbatan su anbarının layihə-smeta sənədləri hazırlanır və elə həmin ildən
də kanalda tikinti işlərinə başlanılaraq, 1955-ci ildə istismara verilir. Son illərə kimi
“Stalin adına Kanal” adlandırılırdı.

Ceyranbatan su anbarı bakı şəhərindən 18 km şimalda, Xırdalan şəhərilə Ceyran-
batan qəsəbəsi arasında, bakı-Sumqayıt avtomagistralının sol tərəfində,  köhnə
bakı-Şamaxı yolu ətrafında, hər tərəfdən yüksəkliklər, cənubi-şərqdən “Keçəldağ”
palçıq vulkanı ərazilərdə Ceyranbatan çökəkliyində yerləşir. Ceyranbatan su anbarı
o vaxtlar mövcud olmuş, duzlu yataqları olan “Dəvə-yatağı” və “Ceyran-batan”
göllərinin yerində 1951-1955-ci illər ərzində yaradılmışdır. Sonralar “Samur-
Abşeron” kanalı adlandırılan kanalın  tikintisi isə 1957-ci ildə yekunlaşdırılmışdır.
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 17 iyun 1955-ci il tarixli №342 qərarı  və bakı
şəhər Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin 23 iyun 1955-ci il ta-
rixli №05/284 Sərəncamına əsasən “qafqazenerjiquraşdırma” tərəfindən 1957-ci
ildə Ceyranbatan su anbarının doldurulmasına başlanılır. Ceyranbatan su anbarının
doldurulması ilə paralel olaraq Ceyranbatan su anbarının “Cənub” qovşağında
texniki su təchizatının təminatı məqsədi ilə sugötürücü qurğuların tikintisinə baş-
lanılmış və I və II qaldırıcı nasos stansiyalar komplekslərinin tikintisi üçün layihə-
smeta sənədlərinin hazırlanmasına qərar verilmişdir. Ceyranbatan gölünün “Şimal”
qovşağında isə sugötürücü qovşaqlar kompleksinin tikintisi ilə paralel həm də
Ceyranbatan I növbə su təmizləyici qurğuların layihə-smeta sənədlərinin hazırlanıl-
ması proseslərinə başlanılmışdır [2, 6].
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Ceyranbatan su anbarının tikintisi ilə paralel olaraq sutəmizləyici qurğulara xam
suyun ötürülməsi üçün gölün daxilində sugötürücü qüllənin və onun 2 ədəd sifon
prinsipi ilə işləyən özüaxımlı (2xD1220 mm) boru xətlərinin, həmçinin gölün cənub
qovşağında bakı şəhər ərazilərində texniki su tələbatlarının ödənilməsi üçün
suqəbuledici qurğuların tikinti işləri aparılmış, bu sahələrdə nəzərdə tutulan işlər
1956-cı ilin sonlarında yekunlaşdırılmışdır. 

Ceyranbatan su anbarının yatağı şimaldan cənuba doğru uzanan bir dərəni xatır-
ladır. bu anbarın istismara verildiyi ilkin vaxtlarda onun texniki göstəriciləri: həcmi
141 milyon m3 (+25,2 m səviyyədə), bundan 104,5 milyon m3-u faydalı həcm ol-
muşdur. həmin dövrdə Samur-Abşeron kanalının məhsuldarlığı kanalın
başlanğıcında, Samur çayından su götürülən hidroqovşaqda  26,4 m3/san, Ceyran-
batan su anbarına tökülən yerdə isə 12,3 m3/san olmuşdur [1, 7, 8].

Sonrakı illərdə Ceyranbatan su anbarının yatağını üç tərəfdən əhatə edən torpaq
bəndin üzərinə beton üzlüklər çəkilmiş, onu dövrələyən yüksəkliklərdə və boş torpaq
sahələrində yaşıllaşdırma işləri aparılmış, əsasən də küknar, şam, palıd, söyüd, əncir,
tut, alça, digər dekorativ və meyvə ağacları əkilmişdir. 1970-1974-cü illər ərzində
Samur-Abşeron kanalı, onun hidrotexniki qurğuları və Ceyranbatan su anbarında
aparılan bərpa və genişləndirilmə işləri aparılmış, görülən işlərin nəticəsi kimi,
Samur-Abşeron kanalının  məhsuldarlığı mənbədə, Samur çayının başlanığıcında
55 m3/san, Ceyranbatan anbarına tökülən yerdə isə 26,4 m3/san-ə çatdırılmışdır
(şəkil 1). bu işlərin görülməsi nəticəsində ilkin vaxtlarda Ceyranbatan nasos stan-
siyasından gölə nəql olunan su xətlərinin trayektoriyası dəyişdirilərək, gölün “şimal”
hissəsindən “cənub” hissəsinə qədər 1,5 km məsafəyə qədər uzadılması sutəmiz-
ləyici qurğulara verilən xam suyun keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaş-
masına səbəb olmuşdur.

Aparılan yenidənqurma işlərindən sonra, anbarda maksimum su səviyyəsi +28,5
m-ə qədər (dərinliyi 15 m) qaldırılmış, su tutumu isə 186 milyon kubmetrə (su
səthinin sahəsi 1389 ha olmaqla) çatdırılmışdır. Anbarda suyun maksimal dərinliyi
25 metrdir. Anbardan 75 km-lik Abşeron suvarma kanalı çıxır. Kanal Türkan və Zirə
yaşayış məntəqələrinə qədər uzanır. Ceyranbatan anbarında toplanmış suların 80-
90%-i  bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və Abşeron yarımadasında yerləşən digər
yaşayış məntəqələrinin su təchizatına, 10-15%-i isə suvarmaya istifadə olunur.
Ceyranbatan anbarında suyun səviyyəsi sabit olmayıb il ərzində daim 3-5 m hü-
dudunda dəyişir. bu zaman sahilyanı zonaların müəyyən yerlərində su, əvvəlki
vəziyyətindən 50-60 m horizontal xətt üzrə yatağın içərisinə doğru çəkilir, bu proses
su anbarının cənubunda daha aydın özünü göstərir. Samur-Abşeron kanalına su
Samur çayından eyni adlı hidroqovşaq vasitəsilə qəbul edilərək sudurulduculara
ötürülür. Durulducularda çökdürülən lilli sular texnoloji prosesə uyğun fasiləsiz
olaraq Samur çayına axıdılır. Durulducularda ilkin təmizlənmiş sular Samur-
Abşeron kanalına verilir (şəkil 2).

Samur çayından suyun götürülməsi, duruldurularaq kanala ötürülməsi özüaxım-
lıdır. Samur-Abşeron kanalının en kəsiyi trapesvari olmaqla uzunluğu 182,0 km-ə
yaxındır (daha dəqiq 181790 m).
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Relyefə uyğun olaraq Samur-Abşeron kanalı  üzərində yol boyu iki yerdə nasos
stansiyası tikilmişdir.  bu nasos stansiyaların birincisi  (q-30,0 m3/sa n, h-17 m)
kanalın 138-ci km-də Sitalçay ərazisində, ikincisi isə (q-27,0 m3/san, h-25 m)
kanalın sonunda Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşir. Samur çayından götürülən yük-
sək bulanlıqlı sular ilk olaraq Samur-Abşeron hidroqovşağında quraşdırılmış durul-
ducularda çökdürüldükdən sonra kanala ötürülür, daha sonra  kanal vasitəsi ilə gələn
asılı-çöküntülü qatlı hissəciklər (lil) Siyəzən rayonu ərazisində Sitalçay üzərində
tikilmiş (1967-ci ildə istismara verilmiş) və ümumi həcmi 6,6 mln. m3 olan durul-
ducularda çökdürülür və bundan sonra Ceyranbatan su anbarına verilir.yol boyu
Samur-Abşeron kanalına qusarçay, qudyalçay, Caqacuqçay və vəlvələçayın suları
əlavə olunur [2, 4, 5]. 

Kanalın başlanğıcında Samur çayı üzərində sugötürücü hidroqovşaq və sudurul-
ducular, kanal üzərində trass boyu 350-ə yaxın müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qurğu-
lar tikilmişdir. 

1957-1960-cı illərdə Ceyranbatan su anbarında yığılan suyun keyfiyyət göstəri-
ciləri tam stabilləşdi. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzi tərəfindən
Ceyranbatan su anbarından təsərrüfat-məişət (içmək) məqsədi ilə istifadəyə müsbət
rəy verildikdən Ceyranbatan birinci növbə sutəmizləyici qurğular kompleksinin ti-
kintisinə başlanıldı və 8 sentyabr 1961-ci ildən istismara verildi.

bununla da, 1960-cı illərin əvvəllərində Samur-Abşeron kanalı sistemləri və
Ceyranbatan su anbarının yaradılması ilə bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, eləcə də
Abşeron yarımadasında yerləşən bütün yaşayış məntəqələrinin su təchizatı sistemləri
üçün daha etibarlı yeni nəhəng su mənbəyi yaradılmış oldu. Ceyranbatan su təmiz-
ləyici qurğular kompleksi eyniadlı su anbarının bazasında yaradılmışdır. Ceyran-
batan su anbarı Samur-Abşeron suvarma sisteminin tərkib hissəsi olmaqla, bakı,
Sumqayıt şəhərlərinin və eləcə də Abşeron yarımadasının yaşayış məntəqələrini və
əkin sahələrini uzunmüddətli içməli və suvarma suları ilə təmin etmək məqsədilə
yaradılmışdır. hazırda Ceyranbatan su anbarı Abşeron yarımadasının ciddi mühafizə
olunan ən böyük və dərin “süni gölüdür”. Su anbarı Samur-Abşeron və Taxtakörpü-
Ceyranbatan kanalları vasitəsilə qidalandırılır. Doldurma xarakterli, göl tipli su an-
barıdır.
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Xanarx kanalı (uzunluğu l-67,2 km) Samur-Abşeron Kanal Sisteminin subu-
raxma qabiliyyətinin genişləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2 iyul 1999-cu il tarixli №181 Sərəncamına əsasən  İslam İnkişaf bankının
krediti hesabına “Azərkörpü” və “Azərenerji” Tikinti-quraşdırma Səhmdar
Cəmiyyətləri tərəflərindən 2003-2006-cı illərdə tikilmişdir. Xanarx kanalının
başlanığıcı Samur-Abşeron kanalının mənbəyindən təxmini olaraq 1,0 km məsafədə
olmaqla bu kanala birləşdirilmişdir. Xanarx kanalı Şabran rayonununun qəndob
ərazisində yenidən Samur-Abşeron kanalı ilə birləşir (şəkil 3). Xanarx kanalının is-
tismara verilməsilə respublikanın Xaçmaz, Şabran və qusar rayonları ərazilərində
ümumi sahəsi 60 mindən çox olan kənd təsərrüfatı ərazilərinin suvarılması həyata
keçirildi. Eyni zamanda Samur-Abşeron kanalının təmiri zamanı Xanarx kanalı su-
tullayıcı kanal kimi də istifadə oluna bilər.

2007-ci ildə Dünya bankı tərəfindən ayrılmış kredit vəsaiti hesabına Samur-
Abşeron kanalı sistemlərində yenidənqurma və reabilitasiya xarakterli işlər
aparılaraq, kanalın ilk 50 km hissəsi, Samur çayı üzərində olan mövcud  baş
suqəbuledici qurğular bərpa edilmiş, eləcə də bu hissələrdə yerləşən təsərrüfat-
lararası kanallar yenidən qurulmuş, “Samur” hidroqovşaq qurğuları ərazisində sudu-
rulducular tikilmişdir [1, 2]. 

Samur baş sugötürücü qurğulardan başlayaraq Samur-Abşeron və Xanarx kanal
sistemlərində suyun axını özüaxımlıdır. Abşeron yarımadasının işməli su təchiza-
tında Samur-Abşeron kanalı vasitəsi ilə qidalanan Ceyranbatan su anbarı və bu su
anbarının bazasında tikilmiş sutəmizləyici qurğular kompleksi faiz nisbətində böyük
paya malikdir.

Taxtakörpü su anbarı və bununla əlaqədar digər hidrogeoloji qurğuların tikilərək
istismara verilməsi ilə Ceyranbatan su anbarının yenidən qurularaq model-
ləşdirilməsi ilə bir çox problem məsələlərin həlli tam təmin edilmişdir. belə ki, bu
sistemin yaradılması ilə trass boyu Samur-Abşeron kanalı üzərində daim qəzalı
vəziyyətdə olan bir çox yüksək enişli ərazilər və mövcud 2 ədəd nasos stansiyaları
konservasiya olunmuş, ehtiyat su həcmi yaradılmış və Ceyranbatan gölünə axıdılan
suyun miqdarı 40 m3/san-ə qədər artırılmış, suyun keyfiyyət göstəriciləri daha da
yaxşılaşdırılmışdır. vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı
özüaxımlıdır və suyu nasos stansiyaları vasitəsilə Ceyranbatan su anbarına verilən
Samur-Abşeron kanalının alternatividir. 2003-2013-cü illərdə Samur-Abşeron kanalı
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və bütövlükdə suvarma sistemlərində yenidənqurma işləri aparılmışdır. bu layihə
çərçivəsində “Xanarx” kanalı, “vəlvələçay-Taxtakörpü” kanalı, Taxtakörpü su an-
barı, ümumi gücü 25 Mvt olan “Taxtakörpu”  Su Elektrik Stansiyası və “Tax-
takörpü-Ceyranbatan” kanalı tikilmişdir [9]. 

“Samur-Abşeron suvarma sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsinin əsas
məqsədi bakı və Sumqayıt şəhərlərinin su təchizatı sistemləri üçün sabit su sərfinə
malik etibarlı su mənbəyi yaratmaq, suyun nəqlində mövcud enerji sərfini aradan
qaldırmaq və yeni enerji istehsal etməkdir.

2007-ci ildə Dünya bankının krediti ilə Samur-Abşeron kanalının ilk 50 km
hissəsi, Samur çayı üzərindəki  baş Suqəbuledici qurğular bərpa edilmiş, eləcə də
bu hissələrdə yerləşən təsərrüfatlararası kanallar yenidən qurulmuş, “Samur”
hidrouzeldə sudurulducular tikilmişdir.

“Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsi Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 fevral 2006-cı il tarixli №42s Sərəncamına
əsasən həyata keçirilmişdir. bu Sərəncamla layihənin sifarişçi funksiyalarının icrası
“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-yə həvalə olunmuşdur.

“Samur-Abşeron kanalı sistemi üzrə Uzunmüddətli Strategiya və Texniki-İqtisadi
Əsaslandırma” 2004-cü ildə yaponiyanın “Nippon Koei” və yerli “Sulako” Şirkətləri
tərəflərindən hazırlanmışdır. 

Ümumi uzunluğu l=31,45 km, suburaxma qabiliyyəti 75 m3/san olan vəl-
vələçay-Taxtakörpü kanalının layihəsinin tərkibinə ümumi uzunluğu 3,5 km olan 2
ədəd tunel, 31 ədəd kanalaltı leysanaxıdan, 5 ədəd kanalüstü leysanaxıdan, 10 ədəd
körpü keçidləri və 5 ədəd düker tikintisi daxildir.

Ümumi həcmi 268,4 milyon kub metr olan Taxtakörpü su anbar kompleksi və
25 Mvt gücündə enerji istehsal edən Su Elektrik Stansiyası ilə birgə dəyəri 564,7
milyon manat olmaqla Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına tikilmişdir. Tax-
takörpü su anbarının tikinti layihəsi çərçivəsində tikinti zolağına düşən 70 yaşayış
evi sökülmüş, evləri sökülən sakinlər yeni yaşayış evlərilə təmin olunmuş, mövcud
neft və qaz kəmərləri köçürülmüşdür. Taxtakörpü su anbarının sahəsi 8,71 km2, su
tutumu 270 milyon m3-ə yaxındır. Gil nüvəli torpaq bənd olan bu hidrotexniki qurğu-
nun dibdən eni 754 m, hündürlüyü 142,5 m olmaqla, nəinki regionda, o cümlədən
Avropada ən hündür torpaq bəndli su anbarlarından biridir. qeyd olunmalıdır ki,
təkcə  anbarın bəndinin gövdəsinin tikintisində 23 milyon m3-dən çox torpaq işləri
görülmüşdür. Anbar sahəsində qəza uzunluğu 891 metr olan sutullayıcıları inşa olu-
muşdur. Anbarda suqəbuledici qurğunun uzunluğu 43,6 m, çıxış (enerji) tunelinin
uzunluğu isə 543 m-dir. qapı şaxtası maksimum su səviy-yəsindən 56 m dərin-
likdədir. Su elektrik stansiyasında ümumi gücü 25 meqavat olan 3 dəst hidroaqreqat
quraşdırılmış, giriş hissədə stansiyada sərfiyyata nəzarət hovuzu yaradılmışdır.
Anbar ətrafı ərazilərdə xüsusi təyinatlı və inzibati binalar tikilmiş, müasir işıqlanma
sistemləri quraşdırılmış, böyük həcmdə abadlıq işləri aparılmış, magistral şossedən
əraziyə və ərazi daxili yollar çəkilmiş, asfalt döşənilmiş, yaşıllaşdırma işləri həyata
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keçirilmişdir. Taxtakörpü su anbarı Siyəzən rayonu ərazisində bakı Rusiya magistral
avtomobil yolunun üst hissəsində yerləşir [9].  

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı ilə sular Ceyranbatan su anbarına ötürülməklə,
həm də yol boyu Siyəzən və Xızı rayonları ərazilərində olan mövcud və yeni su-
varılan əkin sahələrinin suvarılma sistemlərinə verilir. Uzunluğu 110,33 km, dərin-
liyi 4,0 m, dibdən eni 2,1 m, suburaxma qabiliyyəti 40 m3/san olan bu obyektin
tikinti dəyəri 406,2 milyon manat olmaqla, Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına
tikilmişdir. bu kanalla ötürülən su Taxtakörpü su anbarından Ceyranbatan su an-
barına qədər özüaxımlıdır.yeni sistemdə suyun öz axını ilə hərəkəti hər il ərzində
167 milyon kilovat/saat elektrik enerjisinə qənaət olunmasına səbəb olunmuşdur.
Trass boyu kanal olduqca çətin relyefə məxsus ərazilərdən keçir. Taxtakörpü-
Ceyranbatan kanalı üzərində çoxlu sayda müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qurğular
inşa olunmuşdur. Kanal boyu dəmir-beton üzlüklü açıq kanalların uzunluğu 84 km-
dən çoxdur. Dərinliyi 35-45 m-ə çatan dərələr və çaylardan keçid üçün polad boru-
lardan və dəmir-betondan ibarət dükerlər quraşdırılmışdır. Dağın altından keçən
dağaltı tünelin uzunluğu 1454 m-dir. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının istismara
verilməsi nəticəsində Abşeron suvarma kanalı ilə bakıətrafı qəsəbələrə suvarma
suyunun verilməsinə də imkan yaradılmışdır.  

Taxtakörpü su anbarının istismara verilməsi ilə Samur-Abşeron kanalı üzərində
olan Sitalçay və Ceyranbatan nasos stansiyaları konservasiya olunmuş, suvarılan
sahələrin miqdarı əlavə olaraq daha da artırılmış, bakı və Sumqayıt şəhərlərinə,
eləcə də Abşeron yarımadasına verilən içməli su təminatı iki dəfədən çox
yaxşılaşdırılmışdır.  

“Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində
Taxtakörpü su anbarı, vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanal-
larının layihələndirilərək  2006-2013-cü illər ərzində tikintisi başa çatdırılmış və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə 28 sentyabr 2013-cü il tarixdə
açılış mərasimi keçirilməklə istismara verilmişdir .

Dövlət qəbul komissiyasının 12 noyabr 2014-cü il tarixli aktı ilə Taxtakörpü su
anbarı su elektirik stansiyası ilə birgə tikintisi obyekti, Taxtakörpü su anbarı ilə
yanaşı avtomobil yollarının tikintisi,  vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyran-
batan kanalları istismara qəbul edilmişdir.

Abşeron yarımadasında bakı ətrafı ərazilərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının əkin
sahələrinin və yaşıllıqların suvarılması və s. məqsədlərlə yaradılan Abşeron suvarma
sistemlərinə su verilməsi üçün Ceyranbatan su anbarından Xəzər rayonunun Zirə
qəsəbəsinə qədər Abşeron suvarma kanalı çəkilmişdir.

Samur-Abşeron suvarma sistemi Respublikamızın şimal bölgəsi rayonlarının
(Xaçmaz, quba, qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı) suvarma sistemlərini və eləcə də
bakı, Sumqayıt şəhərlərini və Abşeron yarımadasını istər içməli, istər texniki, istərsə
də suvarma suları ilə təmin edən irimiqyaslı kompleks su təsərrüfatı obyektidir [2,
4, 8]. 
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Samur-Abşeron kanalı vasitəsi ilə hazırda 136,6-165,5 min ha-dan çox torpaq
sahələri suvarılır, bakı və Sumqayıt şəhərlərini, həmçinin Abşeron yarımadasında
yerləşən digər yaşayış məntəqələrini içməli, suvarma və texniki su ilə təmin edir.
Samur-Abşeron kanalı vasitəsilə ildə 703 - 865 mln.m3 su verilir ki, ondan da 280
– 400 mln.m3-i içmək və digər məqsədlər üçün istifadə olunur.

Samur-Abşeron kanalının texniki göstəriciləri cədvəl 1-də, Taxtakörpü və
Ceyranbatan su anbarlarının texniki göstəriciləri isə cədvəl  2-də  göstərilmişdir.

qeyd olunduğu kimi, Ceyranbatan su anbarının yerləşdiyi eyni adlı qəsəbə
Abşeron rayonu ərazisində yerləşir. Ərazisi 8-9 ballıq seysmik zonadadır. Rayon
ərazisində yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra iqlimi hakimdir. Günəşli saat-
ların illik miqdarı 2440-2445 saat, ümumi günəş radiasiyasının illik miqdarı 130-
135 kkal/sm2 təşkil edir. Ərazi ən az yağıntılı (200-400 mm) və ən çox küləkli olur,
küləyin sürəti 4-6 m/san və daha çox olur. İl ərzində sürəti 21 m/san-ə qədər və daha
çox olan günlərin sayı 100-ə yaxındır. Şimal və şimal-qərb küləkləri üstünlük təşkil
edir.Su hövzəsi üçün külək əmsalı 1,2-dir. Anbarın yerləşdiyi ərazidə havanın illik
orta temperaturu 10-140C, yanvar ayının temperaturu -3; -40C, iyun ayının tempe-
raturu isə +20 - +270C olur.  İl ərzində şaxtasız dövrün davamlılığı 250 gün və daha
çox, havanın temperaturunun 00C-dən aşağı olan günlərin sayı 10-20 gün olur.İsti
dövrlərdə (aprel-oktyabr) mümkün buxarlanma 1000 mm tərtibindədir. Rütubət
çatışmazlığı 700-945 mm təşkil edir. Nisbi rütubət il ərzində cüzi (20-30%) və
zəifdir (30-50%) [2, 3, 8].  

Anbar yerləşən ərazinin iqlim şəraitinə uyğun olaraq boz və boz-qonur torpaqlar
çox yayılmışdır. Axarsız çöküntülərdə və zəif axımı olan düzənliklər şorakətləşmiş
torpaqlar formalaşmışdır. Ceyranbatan anbarında isə suyun temperatoru +60 - +270

C (nadir hallarda +280-300 C), orta illik temperatur +140-150C olur.
Anbarda suyun üst və alt təbəqələri arasında temperatur fərqi 0,20 - 0,60 C-dir.

Samur-Abşeron kanalı ilə gələn suyun temperaturu anbarlarda olan suyun tempe-
raturundan 20C qədər aşağı olur. Sərt keçən qış aylarında su anbarlarının səthi buzla
örtülür. Ümumilikdə isə Taxtakörpü və Ceyranbatan su anbarları müsbət tempe-
raturlu su anbarlarıdır.

Taxtakörpü və Ceyranbatan su anbarlarında buxarlanan suların həcmi anbarlarda
olan suların ümumi həcminin 8-10 %-ni təşkil edir.

Taxtakörpü və Ceyranbatan su anbarlarının ən vacib xüsusiyyəti təbii biokimyəvi
proseslər nəticəsində hövzədə gedən özünü təmizləmədir. Samur Abşeron kanalı ilə
axıdılaraq Taxtakörpü və Ceyranbatan su anbarlarında toplanan sular təbii durulma
prosesi nəticəsində 99,99%-ə qədər təmizlənir. Samur-Abşeron kanalında suyun
“Taxtakörpü” anbarına açılan ərazisində suda olan şəffaflıq praktik olaraq “0”-a,
bəzi hallarda isə 1-2 sm-ə bərabər olur. Taxtakörpü və Ceyranbatan anbarlarının
müxtəlif yerlərində suyun şəffaflığı fərqlidir, beləki, anbarların yuxarı hissələrində
şəffaflıq 4-12 sm, onların orta və aşağı hissələrində isə 20-80 sm olur. Ceyranbatan
anbarında suyun rəngliliyi də çox aşağıdır, 80 – 100 olur, bu da nəinki su anbarında
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olan suyun tərkibində və eləcə də onun yatağını örtən qruntun tərkibində üzvi mad-
dələrin az olması ilə əlaqədardır. Suda fitoplanktonun inkişafı zamanı suyun
rəngliliyi yüksəlir. Taxtakörpü su anbarı istismara verildikdən sonra Ceyranbatan
su anbarında suda asılı hissəciklərin miqdarı  3-35 mq/l arasında dəyişir. qeyd etmək
lazımdır ki, Samur-Abşeron kanalında asılı hissəciklərin miqdarı 3500-7000 mq/l
arasında dəyişir, bəzi hallarda isə bu rəqəm 10 min mq/l-dən də çox olur. Taxtakörpü
və Ceyranbatan su anbarlarında toplanan sular iysiz və dadsızdır.

bu anbarlarda suların tərkibində olan azotun miqdarı 0-1,0 mq/l, nitrat azotunun
miqdarı 0,01-0,14 mq/l, fosfat fosforunun miqdarı 0-0,007 mq/l, silisiumun miqdarı
0,8-2,5 mq/l, dəmirin yalnız izinə rast gəlinir, flüorun miqdarı 400-650 mkq/l, yodun
miqdarı 4,6-8,3 mq/l, misin miqdarı 1,0-4,0 mkq/l aralarında dəyişir. Oksigenlə zən-
gin olan və 190 km-lik məsafədə öz axını ilə hərəkət edən dağ çayının suyu oksi-
genlə daha çox zənginləşərək anbarlara daxil olur və nəticə etibarı ilə bu cür sular
bir tərəfdən anbarlardakı sular oksigenlə zənginləşdirilir (su anbarlarında suyun ok-
sigenlə doyma dərəcəsi 8,2-14,5 mq/l arasında dəyişir), digər tərəfdən isə su
kütlələrini hərəkətə gətirərək, anbarların yataqları boyunca horizontal, vertikal və
dairəvi qarışmasına səbəb olur ki, bu da anbarlarda hidrobiontların yaşaması və
inkişafı üçün ən əlverişli oksigen tutumudur. Anbar sularında karbon qazının miqdarı
0,7-3,6 mq/l arasında dəyişir, ph 8,1-8,4-ə bərabərdir, hidrogen sulfit qazına isə
(h2S) rast gəlinmir.

Ceyranbatan su anbarının yatağında bitki, qum,lilli qum, gil, çınqıl və sairə bu
kimi qruntlara rast gəlinir. Anbarın əsas biotopu isə lil biotopudur ki, bunların da
qalınlığı 10-35 sm, bəzi yerlərdə isə 50-75 sm (1980-ci illərin məlumatlarına görə)
təşkil edir. Ceyranbatan su anbarının sahil zonalarının böyük hissələri beton üzlük-
lərlə örtüldüyündən burada sahillərin yuyulması və eroziyası nəticəsində əmələ
gələn lilin miqdarı o qədər də çox deyil. Ceyranbatan su anbarının istifadəsi 50-60
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№ Göstəricilərin adı Ölçü vahidi Miqdarı

1. Samur-Abşeron kanalı km 182

Sugötürmə qabiliyyəti mənbədə m3/san 70

Ceyranbatan gölünə tökülən yerdə m3/san 26.апр

2. Xanarx kanalı km 67,2

Sugötürmə qabiliyyəti m3/san 35

3. vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı km 35,415

Sugötürmə qabiliyyəti m3/san 75

4. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı km 110,33

Sugötürmə qabiliyyəti m3/san 40

Cədvəl 1. Samur-Abşeron kanalının texniki göstəriciləri
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№ Göstəricilərin  adı Ölçü 
vahidi

Ceyranbatan 
su anbarının

texniki 
göstəriciləri

Taxtakörpü 
su anbarının

texniki 
göstəriciləri

1 Su anbarının istismara verildiyi
tarix

il 1955 2013

2 Anbarın qidalanma mənbəyi çay Samur-Abşeron
və Taxtakörpü-
Ceyranbatan

kanalları

Samur-Abşeron
kanalı,

vəlvələçay-
Taxtakörpü kanalı

5 Anbarın maksimum su həcmi mln.m3 186,0 268,4

6 Anbarın “ölü” həcmi -“- 36,0 30,0

7 Anbarın faydalı həcmi -“- 150,0 238,4

8 Anbarda minimum istismar
(ölü həcm) səviyyəsi

m 14,5 130

9 Anbarda maksimum su
səviyyəsi

m 28,5 183,09

10 Anbarın minimum istismar su
səviyyəsi

m 14,5 140

11 Anbarın “ölü həcm”  səviyyəsi m 8,9 130,0

12 Maksimum dərinliyi m 23,0 53,09

13 bənd:
hündürlüyü 
uzunluğu 
eni 
dibdən maksimum eni

m Sayı 7 ədəd 
13 

5128 
5 
- 

142,
5 

1180 
10 
750

14 Mühafizə zolağının eni (normal
səviyyədən)

m 300 300

15 Anbarın su ilə əhatələnmiş
ərazisi (güzgüsü): 
a) maksimum su səviyyəsində
b) minimum su səviyyəsində

ha

1389 
750

8700

16 Anbarın su buraxma 
qabiliyyəti, cəmi:

m3/san 17 70

17 Su anbarını xidmət sahəsi ha 14000 24812

18 Su anbarının ümumi balans
dəyəri

mln.man 500,3 532,7

Cədvəl 2. Ceyranbatan və Taxtakörpü su anbarlarının texniki göstəriciləri



ilə hesablansa da, Taxtakörpü su anbarının istifadəyə verilməsilə bu rəqəm ikiqat
artırılmışdır.

Nəticə

beləliklə, “Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsi
çərçivəsində Taxtakörpü su anbarı, vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyran-
batan kanallarının layihələndirilərək 2006-2013-cü illər ərzində tikintisi başa çat-
dırılmışdır. “Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsinin
icrası nəticəsində bakı və Sumqayıt şəhərlərinin su təchizatı sistemləri üçün sabit
su sərfinə malik etibarlı su mənbəyi yaradılmışdır.

Taxtakörpü su anbarının istismara verilməsi ilə Samur-Abşeron kanalı üzərində
olan Sitalçay və Ceyranbatan nasos stansiyaları konservasiya olunmuş, suvarılan
sahələrin miqdarı əlavə olaraq artırılmış, bakı və Sumqayıt şəhərlərinə, eləcə də
Abşeron yarımadasına  içməli su təminatı verilən iki dəfədən çox yaxşılaşdırılmışdır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Ağayev T.S. böyük bakının Su Sektorunun Master Planı. bakı, 2015, 86 s.
2. Ağayev T.S.Ceyranbatan Su Kəmərləri Kompleksi. bakı, 2016, 50 s.
3. Əliyev E.q. Samur-Abşeron kanalının təbii və antropogen təsirlərə həssaslığının

qiymətləndirilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin planlaşdırılması/ Dis. / bakı, 2010,
142 s.

4. İsmayılov R.A. Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə axan çayların ekoloji
vəziyyətinin tədqiqi/ Dis.avtoreferatı/ bakı, 2010, 26 s.

5. Abduyev M.A. Azərbaycan dağ çaylarının hidrokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi
və su ilə təminatın ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi/ Dis. / bakı, 2013,
157 s. 

6. “bakı və Sumqayıt şəhərlərinin su təchizatı məqsədi ilə Ceyranbatan su anbarının
suyunun çökdürülməsiz şəffaflandırılması üçün yüksəksürətli təzyiqli filtrlərin
istifadəsinin mümkünlüyünün tədqiqi” mövzusunda hesabat, Azərb.Politexnik
İnstitutu, bakı, 1965, 107 s.

7. “1961-ci ilin tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən təsərrüfat-içməli su təchizatı mən-
bəyi kimi Ceyranbatan su anbarının suyunun keyfiyyətinin öyrənilməsi və proq-
nozlaşdırılması” haqqında hesabat, Azərb.Politexnik İnstitutu, bakı, 1962, 133
səh.

8. “Dib çöküntülərinin xarakterinin nəzərə alınması ilə Ceyranbatan su anbarının
lilləşmə prosesinin öyrənilməsi” haqqında hesabat, S.M.Kirov adına Azərbaycan
Dövlət Universiteti, bakı, 1975, 110 s. 

9. https://az.wikipedia.org/wiki/Taxtak%C3%b6rp%C3%bC_su_anbar%C4%b1
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Giriş

Avtomatik idarəetmə probleminin mahiyyəti idarəetmə obyektinə göstərilən
məqsədyönlü təsirdən  ibarətdir. İdarəetmədə əsas metodoloji prinsip sistemli yanaş-
madır.

Sistem – vahid məqsədə xidmət edən müxtəlif təyinatlı element və qurğuların
vəhdətindən ibarətdir [1,8].

Müasir dövrümüzdə su təchizatı və tullantı sularının axıdılması müəssisələrində
texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin mövcudluğu yenilik
sayılmır. hazırda belə sistemlər digər texnoloji və mühəndis sistemləri ilə yanaşı
fəaliyyətdə olan və layihələndirilən təmizləyici qurğular kompleksinin ayrılmaz
hissəsinə çevrilmişdir.

Avtomatlaşdırmanın texniki vasitələri sferasında əldə olunmuş inkişaf səviyyəsi
su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sahəsində yüksək keyfiyyətli, texnoloji
proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yaradılmasına kifayət edir. belə
ki, avtomatlaşdırmanın texniki vasitələri sahəsindəki yüksək tərəqqi avtomatlaşdır-
manı məhdudlaşdıran cəld işləmə, güc, yaddaş həcmi, informasiyanın ötürülmə
sürəti, etibarlılıq və s. kimi problemlərin aradan qaldırılmasını təmin etmişdir.

(Səh. 54-62)

SU TƏCHİZATI VƏ TULLANTI SULARININ 
KƏNARLAŞDIRILMASINDA  TƏTBİQ EDİLƏN

TEXNOLOJİ PROSESLƏRİN  AVTOMATLAŞDIRILMIŞ
İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ 

¹Əliyev A.H., ¹Kərimov R.M., ²Əliyev M.A., ¹Əsgərov A.Ə.
¹“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu

²“Azərsu” ASC
arif.aliyev.1954@mail.ru

Abstract. In modern times availability of automated management systems for
technological processes in water supply and wastewater treatment facilities is not
innovation. At present, these systems have become an integral part of the existing
and designed treatment complexs, along with other technological and engineering
systems.

Açar sözlər: texnoloji proses, avtomatlaşdırma, interfeys, erqonomika, sistem,
idarəetmə, tənzimləmə, etibarlıq, optimizasiya, iyerarxiya.



Tədqiqatın şərhi

Avtomatlaşdırmanın məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- xidmət personalının sayının optimallaşdırılması;
- istehsal olunan əmtəənin kəmiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi;
- xammal sərfiyyatının azaldılması;
-istehal prosesinin ahəngdarlığının yüksəldilməsi;
- əməyin təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi;
- ekoloji təkmilləşmə;
- iqtisadi yüksəlişə nail olunması.
Avtomatlaşdırmanın vəzifələri və onların həlli üsulları kimi bunları göstərmək

olar:
- tənzimləmə keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
- avadanlıq hazırlığı əmsalının yüksəldilməsi;
- proses operatorları əməyinin erqonomikliyinin* yaxşılaşdırılması;
- istehsalat prosesində tətbiq edilən mal-material komponentləri barədə infor-

masiyanın səhihliyinin təmin edilməsi;
- texnoloji prosesin gedişatı və qəza şəraiti (vəziyyəti) haqqında informasiyanın

mühafizə edilməsi.
bir istehsal prosesi hüdudlarında texnoloji proseslərin (TP) avtomatlaşdırılması,

istehsalın idarəolunması və müəssisənin idarəetmə sistemində tətbiq olunması üçün
əsasın yaradılmasına imkan verir. 

TP-nin avtomatlaşdırılmasının təməl prinsipi – seçilmiş idarəetmə kriteriyasına
müvafiq olaraq maddi, energetik və informasiya axınlarının yenidən optimal
bölüşdürülməsidir.

Fərqli yanaşma tərzləri nəzərə alınaraq TP-in avtomatlaşdırılmasının təsnif olun-
ması aşağıdakı kimidir:

1. Kəsilməz TP-in avtomatlaşdırılması (Process Automation).
2. Diskret TP-in avtomatlaşdırılması (Factory Automation).
3. hibrid TP-in avtomatlaşdırılması (hybrid Automation).
Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması TP-idarəedilməsi prosesinə insan mü-

daxiləsinin tam istisna olunması yaxud daha məsuliyyətli qərarların qəbul edilməsi
hüququnun saxlanılmasının gerçəkləşdirilməsi üçün təxsis** olunan üsul və vasitələr
məcmusu sistemidir [2, 5, 9]. 

TP-lərin avtomatlaşdırılması nəticəsində texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış
idarəetmə sistemi (TP AİS) yaradılır. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi qəbul
edilmiş standartlara əsasən çox səviyyəli iyerarxik sturuktura malikdir.

Əliyev A.H., Kərimov R.M., Əliyev M.A., Əsgərov A.Ə.
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* insan orqanizminin fiziki və psixi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə presonalın daha təhlükəsiz və effektiv
əmək şəraitini təmin edən iş yerinin yaradılması.

** təxsis – həsretmə; bir şeyi biri üçün ayırma; birinə məxsusetmə (edilmə)



Avtomatlaşdırma səviyyələrinin qiymətləndirilməsi meyarları lokal, kompleks
və tam kimi təsnifatlandırıla bilər.

Lokal avtomatlaşdırma.
Əlahiddə aparat, maşın və texnoloji əməliyyatların avtomatlaşdırılmasını nəzərdə

tutur. bu növ avtomatlaşdırma üsullarından istifadə olunması, texnoloji proseslərin
çox sürətli inkişafı və mürəkkəbliyi səbəbindən idarə olunmasının praktiki olaraq
insanın imkanları xaricində olması ilə əlaqədardır.

bir qayda olaraq fəaliyyətdə olan avadanlıq parkı lokal avtomatlaşdırılır.
Kompleks avtomatlaşdırma.
bu, vahid avtomatlaşdırılmış kompleks kimi fəaliyyət göstərən müəssisə, sex,

texnoloji sahənin avtomatlaşdırılmasını nəzərdə tutur.
bunlara elektrik stansiyası misal göstərilə bilər.
Tam avtomatlaşdırma.
bu avtomatlaşdırmanın yüksək səviyyəsi olub (müəssisə səviyyəsində) istehsal

proseslərinin nəzarət və idarəetmə funksiyalarının bütövlüklə texniki vasitələrə təs-
lim edilməsi ilə əldə olunur.

İnkişafın müasir səviyyəsində tam avtomatlaşdırma praktiki olaraq tətbiq olun-
mur. belə ki, nəzarət funksiyaları insan üzərində saxlanılır. Tam avtomatlaşdırmaya
yaxın müəssisələrə nüvə energetikası sahəsi misal ola bilər.

baxmayaraq ki, proseslərin avtomatlaşdırılması müxtəlif səviyyələrdə icra edilə
bilər, avtomatlaşmanın prinsipləri bütün səviyyələr və müxtəlif növ proseslər üçün
eynidir [3, 4, 7].

bu ümumi prinsiplər avtomatik rejimdə proseslərin effektiv icrası üçün şərtləri
və proseslərin avtomatlaşdırılması qaydalarını müəyyən edir.

Proseslərin avtomatlaşdırılmasının əsas prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir.
- Uyğunlaşdırma (uzlaşdırma) prinsipi 

Avtomatlaşdırılmış proseslərdə bütün əməliyyatlar öz aralarında uzlaşdırılmalı,
prosesin giriş və çıxışı ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Əks halda əməliyyatlar arası
uzlaşmanın pozulacağı təqdirdə prosesin icrası da pozulur.

- İnteqrasiya prinsipi
Avtomatlaşdırılmış proses, təşkilatın ümumi mühitinə inteqrasiya olunma
imkanına malik olmalıdır.
Avtomatlaşdırmanın müxtəlif səviyyələrində inteqrasiya da müxtəlif cür icra
edilir, lakin prinsipin mahiyyəti dəyişməz olaraq qalır
belə ki, Proseslərin avtomatlaşdırılması avtomatlaşdırılmış proseslə  xarici
mühitin qarşılıqlı əlaqəsini bu proses timsalında təmin etməlidir.

- İcranın müstəqilliyini  prinsipi
Avtomatlaşdırılmış proses, insanın iştirakı olmadan və ya insanın minimal
nəzarəti şəraitində icra olunmalıdır. belə ki, əgər proses müəyyən edilmiş
tələblərə  müvafiq  icra olunursa, prosesə  insan  faktorunun qatılması istisna
olunur.

Əliyev A.H., Kərimov R.M., Əliyev M.A., Əsgərov A.Ə.
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Proseslərin avtomatlaşdırılması çox mürəkkəb və zəhmət tələb edən məsə-
lələrdəndir. qarşıya qoyulmuş məsələnin müvəffəqiyyətli həlli üçün avtomatlaşdır-
manın müəyyən strategiyasına istinad olunmalıdır [6, 9].

bununla prosesləri optimallaşdırmaq və avtomatlaşdırmadan əhəmiyyətli fay-
dalar əldə etmək mümkün olur.

qısa olaraq strategiyanı aşağıdakı kimi ifadə etmək olar.
- Proseslərin incələnməsi
Proses bütün detalları ilə tam incələnib dərk edilmədən onun avtomatlaşdırlması

mümkün deyil. Prosesin bütövlüklə təhlil olunması zəruridir. Prosesin giriş və çıxışı,
əməliyyatların ardıcıllığı, digər proseslə əlaqəsi, prosesin resurs tərkibi və s.
öyrənilərək təyin olunmalıdır.

- Proseslərin sadələşdirilməsi
Proses tam təhlil edildikdən sonra onun sadələşdirilməsi zərurəti yaranır. bu

zaman dəyər verməyən artıq əməliyyatlar ixtisar edilir. Əlahiddə əməliyyatlar isə
birləşdirilə və ya paralel icra edilə bilər. Prosesin təkmilləşdirilməsi üçün digər
texnologiyaların da təklif olunması mümkündür.

- Prosesin avtomatlaşdırılması 
Proseslərin avtomatlaşdırılmasına, yalnız proses maksimal dərəcədə sadələş-

dirildikdən sonra başlanıla bilər.
Əməliyyatların icra ardıcılıllığı sadə olduqca prosesin avtomatlaşdırılması da ki-

fayət qədər sadələşəcək və avtomatlaşdırılmış proses daha effektli fəaliyyət
göstərəcəkdir. Aşkar üstünlüklərə baxmayaraq istehsal proseslərinin avtomatlaşdırıl-
ması həmişə məqsədə uyğun olmur. 

Prosesin dərin təhlili və optimallaşdırılması aparıldıqdan sonra məlum ola bilər
ki, prosesin avtomatlaşdırılması tələb edilmir və ya iqtisadi cəhətdən əlverişli deyil.

bira sıra situasiyalarda proseslərin manual rejimdə icra edilməsi onların avtomat-
laşdırılmasından daha üstün tutula bilər, məsələn
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- Prosesin əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasının mürəkkəbliyi.
Texnoloji və ya iqtisadi nöqteyi nəzərdən bəzi əməliyyatların avtomatlaşdırılması
çox mürəkkəb və ya səmərəsiz olur.
- Əmtəənin və ya istehsal olunan məhsulun qısa ömürlü olması.
Əgər məhsul qısa zaman kəsiyində layihələndirilərək tətbiq edilməlidirsə və ya

onun bazarda mövcudiyyət müddəti qısadırsa istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması
məqsədəuyğun sayılmır. bu halda prosesin manual rejimdə aparılması daha az məs-
rəfli olmaqla avtomatlaşdırmadan daha sürətlidir.

- Unikal və ya cüzi miqdarda məhsul istehsalı.
Əgər istehlakçıya unikal xarakterli əl işi məhsulu tələb edilərsə belə məhsul yal-

nız manual rejimdə hazırlana bilər.
- Tələb və təklifin kəskin tərəddüdü. 
Məhsula tələb dəyişərkən istehsal həcminin də dəyişməsinə ehtiyac yaranır. belə

dəyişikliklər prosesin manual rejimdə icrası şəraitində daha asan yerinə yetirilir.
İstənilən halda istehsal prosesinin avtomatlaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu

barədə qərar qəbul edilməzdən əvvəl qeyri-korrekt nəticəyə gəlinməsi ehtimalının
istisna edilməsi üçün əsaslı təhlil aparılması zəruridir.

Müasir dövrümüzdə su təchizatı və tullantı sularının axıdılması müəssisələrində
texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin mövcudluğu yenilik
sayılmır. hazırda belə sistemlər digər texnoloji və mühəndis sistemləri ilə yanaşı
fəaliyyətdə olan və layihələndirilən təmizləyici qurğular kompleksinin ayrılmaz
hissəsinə çevrilmişdir [2, 3, 6].

Avtomatlaşdırmanın texniki vasitələri sferasında əldə olunmuş inkişaf səviyyəsi
su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sahəsində yüksək keyfiyyətli, texnoloji
proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yaradılmasına kifayət edir. belə
ki, avtomatlaşdırmanın texniki vasitələri sahəsindəki yüksək tərəqqi avtomatlaşdır-
manı məhdudlaşdıran cəld işləmə, güc, yaddaş həcmi, informasiyanın ötürülmə sü-
rəti, etibarlılıq və s. kimi problemlərin aradan qaldırılmasını təmin etmişdir [1, 5, 8].

hazırda avtomatlaşdırma sahəsində TP AİS-in bütün mövcud texniki vasitələri
arasında hesablama texnikası gücünün – mikroprosessor kontrollerləri, icra mexa-
nizmləri, lokal texnoloji qovşaqları və s. bölüşdürülməsi və informasiyanın
ötürülməsi şəbəkəsi üzərində qurulan, paylanmış sturukturu qəbul olunmuşdur.
bununla yanaşı nəzarət və qərar qəbuletmə prinsipi üzərində qurulmuş sistem
mərkəzləşdirilmiş olaraq qalır [4, 7, 9].  

AİS arxitekturasında əsas təməl prinsipi, verilənlərin ötürülməsi prinsipidir.
İdarəetmə obyektindən, bütün sistemlərdən, qovşaq və ayrı-ayrı qurğulardan in-

formasiya lokal şəbəkəyə ötürülür.
Texnoloji prosesi idarəedən müxtəlif cihaz, verici (sensor), çoxsaylı icra me-

xanizmlərindən alınan informasiya avtomatik rejimdə idarəetmə sisteminə ötürülür.
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bu informasiyaya operativ olaraq avtomatik analizatorların, laborator analiz
nəticələri, konturların avtomatik idarəedilməsi üzrə təlimatlar və digər avtomat-
laşdırılmamış sahə parametrləri əlavə edilir. Sonuncular, sistemə mütəxəssis və ope-
ratorlar tərəfindən klaviatur vasitəsilə daxil olunur.

Real vaxt miqyasında qəbul edilmiş informasiya müxtəlif avtomatlaşdırılmış işçi
yerlərindən daxil olan hesabat və emal edilmiş informasiya, sistemli texnoloji və
qəza məlumatları ilə zənginləşərək müəssisənin informasiya bazasının yaradılmasına
xidmət edir.

TP AİS-in ümumiqəbul edilmiş sturukturunun müasir gerçəkləşdirilməsi prosesi
obyektin vahid şəbəkəsinə müxtəlif intellektual qurğu və qovşaqlarının bir-
ləşdirilməsi ilə əldə edilir. Texnoloji avadanlıqlar istehsalı sahəsindəki nailiyyətlər,
yüksək etibarlığa malik texnoloji qovşaqların meydana çıxması insanın iştirakını is-
tisna edən texnologiyaların tətbiq edilməsini günün reallığına çevirir.

TP AİS-in yaradılmasına xidmət edən texniki və proqram təminatı vasitələrinin
çox çeşidliyi və əldə edilməsinin asanlığı bu sistemlərinin layihələndirilməsi və tət-
biqində bir sıra problemlərin yaranmasına da səbəb olur.

TP AİS-in yaradılması zamanı mövcud olan lakin hələ də öz həllini tam tapmayan
problem müxtəlif alt sistemlərinin, qurğu, avadanlıq və qovşaqların qovuşdurularaq
uzlaşdırılmasının mürəkkəbliyidir.

hesab edilirdi ki, bu problemin həlli interfeys və protokolların standartlaşdırıl-
ması ilə mümkün ola bilər. 
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layihələndirmə mərhələsində texnoloji qovşağın xarakteristikaları TP AİS-in
tələbləri əsasında deyil, texnologiyanın tələblərinə müvafiq tərtib edilir kimi standart
yanlışlıq mövcuddur.

birgə iş birliyinin üstünlüklərini iki səciyyəvi misal üzərində görmək mümkün
olur.

Tullantı suların təmizlənməsi qurğularında faydalı alt sistemlərdən biri – bioloji
təmizləmə prosesləri əsnasında verilən havanın tənzimlənməsidir.

Optimist layihəçilərin proqnozlarına görə, TP AİS-in tətbiqi ilə elektrik enerjisinə
əhəmiyyətli miqdarda qənaət edilə bilər.

Proqnozun əsaslandırılması tullantı sularının axıdılmasının qeyri-müntəzəmlik
əmsalının 1,3-ə bərabər olması və bu əmsalın axıntının tənzimlənməyən rejimində
gözlənilməməsi ilə izah edilə bilər. belə ki, tənzimlənməyən sistemdə hava vurma
rejimi maksimal həddə uyğun (etibarlılığın təmin edilməsi üçün bəzən daha yüksək)
sazlanır.

İkinci misala şəhər su təchizatı sisteminin diktə edici nöqtəsində təzyiq xarak-
teristikasının sabit saxlanılması üçün rəvan və hidravlik zərbəsiz rejimin təmin
edilməsi üçün tezlik çeviricisindən istifadə edilməsi aid ola bilər. Avadanlıq
bazarının analizi göstərir ki, tənzimləmə keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yük-
səldilməsi üçün avtomatik sinxronlaşdırılan  baypas funksiyasına sahib tezlik çe-
viricisindən istifadə olunması daha məqsədəuyğundur. bu funksiya tezlik
çevircisinin nasos aqreqatlarını saxlamadan və müvafiq olaraq tənzimlənən para-
metrin sıçrayışsız  keçid rejiminin təmin edilməsi ilə digər nasosun işə qoşulmasına
imkan verir.

Sxem aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərir . 
Tezlik çeviricisindən qidalan nasos aqreqatı dəyişən tezlikli dövrlər sayı ilə işə

qoşulur. Nominal təzyiq-sərf rejiminə çatdıqdan sonra sərf xarakteristikasının artırıl-
ması zərurəti yarandıqda nasos avtomatik baypasın köməyilə nominal dövrlər sayı
saxlanmaqla şəbəkəyə qoşulur, tezlik dəyişdirici isə növbəti nasos aqreqatını işə
salır. bunun nəticəsi kimi şəbəkədə təzyiq sıçrayışları istisna olunmaqla basqı sabit
qalır.

Tezlik çeviricilərindən istifadə olunması bağlayıcı-tənzimləyici armaturun
drossellə nizamlanmasından imtina etməyə və təzyiq-sərf rejimlərinin daha effektiv
idarə edilməsinin nasos aqreqatının işçi çarxının dövrlər sayının dəyişdirilməsi ilə
əldə olunmasına imkan verir. bu halda tənzimləmə dəqiqliyi yüksəlir, başlıcası isə
dövrlər sayı  azaldıqda  sərf edilən  elektrik  gücünün azalması hesabına elektrik
enerjisinə qənaət edilir.

Rəvan işəqoşulma və nəql etdirilən su həcminin tədrici tənzimlənməsi hidrodi-
namik zərbələri minimallaşdırır. Elektrik mühərrikinin işəqoşma cərəyanı xeyli aza-
lır və cərəyanın qidalandırcı şəbəkəyə mənfi təsiri istisna olunur.
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beləliklə, nasos aqreqatlarının aşınma dərəcələri azalır, yastıqların və digər fır-
lanan hissələrin istismar müddətləri uzanır. Ümumiyyətlə tezlik çeviriciləri ilə təmin
edilmiş mexanizmlərin fırlanan hissələri nominal fırlanma sürətlərinə nisbətən daha
optimal az tezliklə fırlanır bu isə öz növbəsində təmirlər arası müddətlərin
əhəmiyyətli dərəcədə uzanmasını təmin edir.

Nəticədə istismar xərcləri və qəza hallarının xeyli azalması ilə iqtisadi effek-
tivliyin yüksəlməsi təmin edilir.

Nəticə

hazırda su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sektorunda TP AİS geniş
vüsət almaqdadır. Son illər sektorun intellektual icra mexanizmləri və digər “ağıllı”
(smart) qurğularla təchiz edilməsi ilə dinamik modernizasiyası xüsusilə diqqəti cəlb
edir.

TP AİS-nin kommunal su təchizatı və tullantı sularının axıdılması təsərrüfatının
üzvi hissəsinə çevrilməsi, yalnız avtomatlaşdırma ilə məşğul olan mütəxəssislərin
deyil, o cümlədən bu sektorun digər mühəndis texniki işçilərinin də diqqətini cəlb
etməkdədir.

hal-hazırda səciyyəvi xarakter almış Texnoloji qovşaqların “bir-birilə calanması”
problemi su sektorunun gələcək inkişafı prosesində interfeyslərin standartlaşdırıl-
ması və avadanlığın unifikasiya edilməsi ilə tədricən öz həllini tapacaqdır.
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Giriş

Su təchizatı və tullantı sularının kənarlaşdırılması sistemlərində, neft daşıyıcı
kəmərlərdə nasos qurğularının işinin ani dayanması, boru kəmərlərinin keçdiyi
ərazilərin relyefi, borularda sürət rejminin dəyişməsi, borulardakı siyirtmələrin
açılıb-bağlanması ilə əlaqədar borularda hidravliki zərbə dalğası əmələ gəlir. bu da
borularda işçi təzyiqdən böyük olan təzyiqlərin yaranmasına səbəb olur. hidravliki
zərbələrin təsirindən boru divarları genişlənir, çatlar əmələ gəlir, sərf rejimini
idarəedici qurğuların dağılması baş verir, su itkiləri yaranır. Ona görə də borularda
əmələ gələn hidravliki zərbələrin tədqiq olunması, bunlara qarşı tədbirlərin
görülməsi praktiki əhəmiyyət kəsb edir, istismar xərclərinin azalmasına səbəb olur.                              

Tədqiqatlarda istifadə olunan materiallar və metodika

Tədqiqat işində məlum ədəbiyyat mənbələrindən, görülmüş elmi işlərin
nəticələrindən istifadə olunmuşdur. bu sahədə görülmüş nəzəri və praktiki işlərin
nəticələri təhlil olunmuşdur.

Tədqiqatların şərhi

hidravliki zərbə borularda mayenin axın sürətinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar,
borudaxili təzyiqin kəskin dəyişməsi hesabına yaranır. bu halda sürətin azalmasında

(Səh. 63-67)
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Abstract. The article discusses the causes of hydraulic shock in pipes and repor-
ting formulas. It turned out that application of formulas depends on the speed of the
pipes. In the lower speeds of the velocity (v<O, 8 m/s), the existing expressions are
justified. Since the kinetic energy of the stream depends on the square of the velocity,
the greater the velocity of the load creates a larger hydraulic impact. For this reason,
it is necessary to conduct experimental studies of hydraulic shocks and to develop
reporting methods at high speeds.

Açar sözlər: hidravliki zərbə, faza, axın sürəti, zərbə dalğası,təzyiq, boru,
siyirtmə.



boru elementlərinə göstərilən təzyiq ən böyük, hidravliki zərbə müsbət olur, sürətin
əksinə artmasında hidravliki zərbə boru elementinə göstərilən təzyiqin azalması ilə
əlaqədar mənfi olur. Mənbədən su götürən borudan müəyyən (l) məsafəsində qoyul-
muş siyirtmənin bağlanması ilə əlaqədar hidravliki zərbənin yaranmasına baxaq.
Siyirtmənin tam bağlanmasında maye axınının kinetik enerjisinin potensial enerjiyə
çevrilməsi ilə əlaqədar siyirtməyə göstərilən təzyiq  borudakı Po işçi təzyiqlə
müqayisədə çox böyük qiymət alır. bu da mayenin sıxılması ilə əlaqədar borunun
genişlənməsinə və çatların əmələ gəlməsinə, siyirtmənin dağılmasına səbəb ola bilər.
Mayenin sıxılmasında siyirtməyə göstərilən təzyiq böyük, mənbədə təzyiq kiçik
olduğu üçün mayenin mənbəyə tərəf hərəkəti yaranacaq. beləliklə mayenin boruda
düzünə və əksinə hərəkəti hidravliki zərbə dalğalarının yaranmasına səbəb olur.
Düzünə və əksinə hidravliki zərbə dalğalarının davam etmə müddəti  hidravliki zər-
bənin fazası adlanır və aşağıdakı kimi təyin olunur.

(1)

Siyirtməyə göstərilən təzyiqin və mənbədəki təzyiqin dəyişməsi nəticəsində zərbə
dalğasının rəqsləri və fazası dövrü olaraq təkrar olunacaq. Zərbə dalğalarının enerjisi
boruda sürtünmə qüvvəsinin işinə sərf olunduğu üçün bu rəqslər müəyyən müddət-
dən sonra sönəcək. Şəkil 1-də hidravliki zərbənin yaratdığı təzyiqin zamandan
asılılıq qrafiki göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi hidravliki zərbədə təzyiqin
artması borudakı Po işçi təzyiqdən çox olur. bu da boruların dağılmasına, catların
əmələ gəlməsinə, su itkilərinə səbəb olur.

borularda hidravliki zərbənin yaranmasına səbəb aşağıdakılardır:
1. boru ilə əlaqəli qurğuların (siyirtmə, klapan və s.) açılmasında və bağlan-

masında;
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2. Nasoslara verilən cərəyanın kəsilməsində, nasos qurğularının birdən-birə
dayanmasında;

3. boruların doldurulmasında və boşaldılmasında;
Göstərilən məsələlərin həllini K.q.Asaturanınin, A.N.brovkoviçin, F.F.qubinin,

İ.v.Eqizarovun, A.b.Jmudanın, N.A.Karuvelişvilinin, N.T.Meleşenkonun, A.A.Mo-
rozovun, M.A.Mostkovun, A.A.Surinin, D.N.Smirnovun və s. işlərində tapmaq olar.

hidravliki zərbə nəzəriyyəsi ilk dəfə N.E.Jukovski tərəfindən işlənmişdir. bu
nəzəriyyəyə görə hidravliki zərbə dalğasının boru boyunca yayılma sürəti mayenin
və borunun deformasiyasından asılı olaraq aşağıdakı kimi təyin olunur [7]: 

(2)

burada həcmi çəkisi γ və elastiklik modulu E0 olan mayedə elastiki 

deformasiyanın yayılma sürətidir və aşağıdakı ifadədən tapılır:

buradan   ifadəsinin qiyməti 1425 m/s olur.

bu halda boruda hərəkətdə olan su mühütündə zərbə dalğasının yayılma sürəti
üçün alırıq: 

(3)

burada am=1425 m/s, səs dalğalarının 150 s-də suda yayılma sürətidir; E0 - suyun
elastiklik əmsalıdır, soyuq su üçün E0=2,1∙104 kq/sm2; E - boru materialının elastik-
lik əmsalıdır, çuqun boru üçün E0=1∙106 kq/sm2, polad və dəmir boru üçün
E0=2.1∙106 kq/sm2; asbesement boru üçün E0=2∙105 kq/sm2 təyin olunmuşdur; d -
borunun diametri, δ - boru divarının qalınlığıdır.

hidravliki zərbədə borularda yaranan təzyiq N.E.Jukovskinin aşağıdakı formulası
ilə təyin olunur:

(4)

burada P0 - zərbədən əvvəl borudakı işçi təzyiq, 0 - boruda suyun axın sürəti,  -
siyirtmənin bağlanması ilə əlaqədar dəyişən sürətdir,  - suyun həcmi çəkisi, a -
zərbə dalğasının yayılma sürətidir.

Siyirtmənin tam bağlanmasında   =0 olanda zərbə dalğasının yaratdığı təzyiq
maksimum olur:
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                                                                                      (5)

yuxarıdakı (4) formulasının hər tərəfini  -ya bölsək, zərbədən sonra boruda
basqının artmasını təyin edə bilərik.

(6)

burada h və h0 m. su sütunu ilə ölçülür.
basqının maksimal qiyməti (5) -dən təyin olunur.

(7)

qeyd olunana ifadələrin müqayisəli araşdırmaları tədqiqatçılar tərəfindən
araşdırılmışdır. Z.F.Moşninin tədqiqatlarında sıxılma fazasında basqı aşağıdakı kimi
təyin olunur [5, 8]:

(8)

bununla bərabər, Z.F.Moşninin təcrübi tədqiqatlarda, nasos stansiyalarının is-
tismarda olan borularında basqının bu artımı müşahidə olunmayıb. Sürətin müxtəlif
diapozonları üçün  borunun sonundakı siyirtmənin bağlanmasında (7)-dən təyin olu-
nan basqının qiyməti dəqiqləşdirilmişdir. Təcrübələrə əsasən müəyyən olunmuşdur
ki, borulardakı sürətin                      qiymətlərində A.C. Jukovskinin formulasından
istifadə  etmək  məqsədə uyğundur. başlanğıc sürətin sonrakı 
diapozonunda artmasında maksimal qiyməti bir h0 qədər arta bilər. başlanğıc sürətin        

qiymətlərində aparılmış təcrübələrin nəticəsi göstərdi ki, zərbə
dalğasında yaranan basqının qiyməti aşağıdakı həddi aşmır:

                                                (9)

Siyirtməyə göstərilən zərbələrin düzünə və əksinə olması siyirtmənin tam bağlan-
ması müddəti ilə təyin olunur. Əgər siyirtmənin tam bağlanması müddəti  tb<2 L/a
olarsa, hidravliki zərbə düzünə olur. bu halda siyirtmənin arxasında zərbə dalğasının
yaratdığı tam təzyiq təyin olunur. 

Siyirtmənin bağlanması müddəti  tδ>tf=2 L/a olarsa,  zərbə  qüvvəsi  av0/g
qiymətinə çatmır və bu əksinə zərbə adlanır. 

hidravliki zərbədə yaranan böyük təzyiqlər boruların dağılmasına səbəb olur.
bunun qarşısının alınması üçün bir çox üsullar mövcuddur. Məsələn, hidravliki zər-
bənin qiymətini borularda qoyulmuş siyirtmələri yavaş-yavaş bağlamaqla almaq
olar. bu halda təzyiqin qiymətini  aşağıdakı ifadədən hesablamaq olar:

                                                    (10)
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v0<0.24 m/s
0.24≤v0≤0.55 m/s 

0.55<v0<0.8 m/s



burada T - zərbənin davametmə fazası, Tb - bağlama müddətidir, san;  - mayenin
sıxlığıdır kq/m3.

beləliklə, hidravliki zərbənin qarşısının alınması mümkün olmayan hallarda onun
yaranmasına təsadüf edilir.  Suyun boruya nasosla verilməsində, cərəyanın ani
kəsilməsi ilə əlaqədar hidravliki zərbə yarana bilər. Ona görə də, hal-hazırda boru-
larda hidravliki zərbə əleyhinə qurğular (qoruyucu klapanlar, vantuzlar və s.) tətbiq
olunur. Təzyiq artdıqda klapanlar avtomatik açılır və suyun müəyyən hissəsi, qazlar
atmosferə buraxır. bunun nəticəsində boruda təzyiq aşağı düşür.

Aparılmış araşdırmalardan 6; 8; 9 göründüyü kimi hidravliki zərbənin təyini
ifadələri axın sürətinin 

0<0.8 m/s qiymətləri üçün yerinə yetririlmişdir. Axın sürətinin böyük qiymət-
lərində hidravliki zərbənin təsir müddəti azaldığı üçün qurğuların idarə olunmasında
çətinliklər yarana bilər. Gələcək işlərimizdə təcrübi tədqiqatların və müşahidələrinin
bu istiqamətdə aparılması nəzərdə tutulur.

Nəticə

1. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, borularda sürətin  Vo<0,24 m/s qiymətində
hidravliki zərbənin hesabatı üçün (7)-ni istifadə etmək olar.

2. Sürətin  0.24 ≤ vo ≤ 0.55 m/s qiymətlərində zərbə dalğasının yaratdığı basqı
(9)-la təyin olunan həddi aşmır.

3. Axımın kinetik enerjisi artdıqda  hidravliki zərbə böyüyür və onun zərbə
dalğasının təzyiqini (8) –lə təyin etmək olar.
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Abstract. In recent years, the actual energy consumption by the buildings has in-
creased dramatically because of the necessity of maintaining optimum microclimatic
conditions in the building due to the increase of peoples living standards and their
labor activity. Therefore, it is undeniable that there is a great need for the develop-
ment and application of new construction and engineering technologies. The article
analyzes the effective technological mode of the chillers with water-cooled con-
dencer which are widely used in the conditioning systems. A water-cooled condenser
is a heat exchanger that removes heat from refrigerant vapor and transfers it to the
water running through it. having the refrigerant vapor condensed on the outside of
a tube does this. In doing so, the vapor condenses and gives up heat to the water run-
ning inside the tube. Monitoring during the operation of these systems in some build-
ings of baku show the following results. In comparison with split systems, these are
up to 35% more energy-saving, water-cooled chillers have many advantages, their
work is efficiency. The energy efficiency of chillers is determined by their respective
coefficient of energy efficiency. 

Açar sözlər: çiller-fankoyl mərkəzi kondisioner sistemi, kondensator, kompressor,
buxarlandırıcı, enerji effektivliliyi əmsalı, soyuducu agent, soyuducu su, texnoloji
iş sxemi, çillerlərin enerji effektivliliyi sinifi.

Giriş

bazar iqtisadiyyatı şəraitində mövcud enerji sərvətlərinin qiymətinin günbəgün
artması bütün sahələrdə olduğu kimi inşaat sənayesində, bina və tikililərin is-
tismarında da özünü göstərir. Eyni zamanda son illər insanların yaşayış səviyyəsinin
və əmək fəaliyyətinin artması ilə əlaqədar olaraq  ictimai-inzibati, yaşayış bi-
nalarında, mehmanxana, ticarət komplekslərində daxili mühitdə optimal iqlim şəra-
itinin yaradılması və tələb olunan normada saxlanılması üçün sərf olunan faktiki
enerji xərcləri kəskin sürətdə artmaqdadır. buna görə də yeni inşaat-mühəndis
texnologiyalarının işlənilməsi və tətbiqinə böyük ehtiyacın olduğu danılmaz həqiqət-
dir. bununla əlaqədar olaraq, enerji effektivli havalandırma sistemlərinin səmərəli
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iş sxemləri əsasında optimal layihələndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalədə binaların havalandırma sistemlərində geniş istifadə olunan su ilə soyudu-
lan çillerlərin səmərəli texnoloji iş rejimi analiz olunub.

Məlumdur ki, bugün bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da bina və tiki-
lilər enerji sərfinə görə digər sahələri üstələyir. Məsələn, bakı şəhəri iqlim göstəri-
ciləri üçün ictimai binaların mühəndis-kommunikasiya sistemləri üzrə enerji sərfi
şəkil 1-də göstərilən kimi paylanır (şəkil 1a). Tədqiqatlar göstərir ki, çoxmərtəbəli,
çoxsayda otaqlar olan, iri sahəli binalarda tətbiq olunan havalandırma sistemlərindən
ən səmərəlisi çiller-fankoyllarla təchiz olunmuş mərkəzi kondisioner sistemidir
(şəkil 2). Digər geniş istifadə olunan split kondisioner sistemi (KS) ilə müqayisədə
bunlar illik 11-15% daha az enerji sərf edir. Şəkil 1b-də aylar üzrə bu iki növ sistem
üçün xüsusi enerji sərfi, kvt/m2, şəkil 1c-də isə kondisionerləşdirilən sahənin
ölçülərindən asılı olaraq dollarla istismar xərcləri göstərilib.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində mövcud ədəbiyyat materiallarından istifadə
olunmuşdur. bakı şəhərinin binalarında istifadə olunan su ilə soyudulan konden-
satorlu çiller-fankoyl sisteminlərinin vəziyyəti öyrənilmiş, monitorinqi aparılmış,
alınan nəticələr əsasında texniki göstəricilər analiz olunmuşdur.

Tədqiqatın şərhi

Çiller– fankoyl (chiller- fan coil) havalandırma sistemi geniş istifadə olunan
müasir kondisioner sistemlərinin bir növüdür (şəkil 2). Sistemin əsas hissələri olan
çiller və fankoyllar arası borularda freon yox adətən adi su nasos stansiyası- hidrav-
lik modul-vasitəsi ilə sirkulyasiya etdirilir. belə sistem iki konturlu çiller- fankoyl
sistemi adlanır: çillerin daxilində olan birinci kontur donmayan maye ilə doldurulub,
ikincisi isə çiller və fankoyllar arası su borularıdır. Fankoyllar ənənəvi split sistem-
lərin daxili blokları oynadığı rolu yerinə yetirir və havalandırılan otaqlarda yer-
ləşdirilir [1]. 

Çiller-fankoyl sistemləri split kondisioner sistemləri ilə müqayisədə bir sıra
üstünlüklərə malikdir: bir çillera birləşdirilən fankoylların sayı yalnız çillerin məh-
suldarlığı ilə məhdudlanır; çiller və fankoyllar arasındakı məsafə nasosun məhsul-
darlığı və yaratdığı təzyiqlə müəyyən edilir və bu məsafə yüzlərlə metr ola bilər;
adətən çiller xüsusi yer tələb etmir, minimum həcm tutur, binanın və ya qazan-
xananın damında yerləşdirilir, buna görə də xarici fasadın görünüşünə xələl yetirmir;
kondensatoru su ilə soyudulan çiller adətən texniki otaqda yerləşdirilir; çiller və
fankoyllar arası borular adi su borularıdır, split sisteminin mis borularından həm
keyfiyyətcə həm də qiymətcə üstündülər; sistemin tənzimlənməsi, iş rejiminin,
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suyun normativ axın sürətinin və təzyiqin təmini daha asan və ucuz başa gəlir;  is-
tifadəçilər sistemə tədricən qoşula bilər və eyni çillerə qoşulmalarına baxmayaraq
müxtəlif temperatur rejimində işləyə bilər: istismar nöqteyi-nəzərdən sistem təh-
lükəsizdir, ətraf mühitə zərər yetirmir [2-3]

Çiller-fankoyl sistemlərinin mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, onların vasitəsi ilə
daxili havanı sirkulyasiya etdirərək yalnız isidib və ya soyutmaq olur, təmiz xarici
havanı daxili məkanlara vurmaq üçün əlavə hava kəmərləri ilə təchiz olunmuş ven-
tilyasiya sistemi layihələndirilməlidir [4]. Müasir çillerlər geniş məhsuldarlıq dia-
pazonunda istehsal olunur 5÷9000 kvt, bu da həm çoxmərtəbəli multifunksional
binaları və tikinti kompleksləri, ticarət mərkəzləri, iri sənaye müəssisələri həm də
azmərtəbəli ofis binaları kondisionerləşdirməyə imkan yaradır. 

Tədqiqatın şərhi

Çiller soyuducu maşındır, onun əsas işçi elementləri olan kompressor, konden-
sator, termotənzimləyici ventil və buxarlandırıcı borular vasitəsi birləşərək qapalı
kontur təşkil edir (şəkil 2). Konturda soyuducu agent aqreqat halını dəyişərək
hərəkət edir. Adətən soyuducu agent kimi donmayan maye istifadə olunur. Çillerlər
həm də istilik rejimində xarici havanın temperaturu -150C olduqda belə isitməyə
işləyə bilirlər, bunlar riversiv çillerlər adlanır. Çillerlər kondensatorun soyudul-
masının növünə görə iki cür olur hava ilə soyudulan və ya axar su ilə soyudulan [5].
Su ilə soyudulan çillerlərdə (şəkil 3) kondensatorun növləri: qabırğalı, lövhəli, boru
daxili boru. lövhəli kondensatorlar bəzi texniki göstəricilərinə görə daha üstün
olduğu üçün geniş istifadə olunurlar. bunların həcmi, qabarit ölçüləri kiçik olduğu
üçün istilikötürmə qabiliyyəti yuxarıdır, daha az miqdarda soyuducu agent istifadə
edirlər, istiliyin resirkulyasiyası mümkündür, axar soyuducu suyun aşağı potensiallı

Şəkil 1. a) ictimai binaların enerji sərfi: 1-soyudulma, 2-isitmə, 3-işıqlandırma,
4-digərləri,
b) illik enerji sərfi qrafiki: 1- çiller-fankoyl mərkəzi KS, 2- split KS, 
c) illik istismar xərcləri: 1- çiller-fankoyl mərkəzi KS, 2- split KS
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istiliyindən təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edərək təkrar yararlanmaq olar
(dövriyyə su təchizatı sistemlərini yaradaraq) [6].

Kondensatorun yerləşməsinə görə çillerlər monoblok yəni bir modulda yığılan
və ya kondensatoru kənarda yerləşən  olur. birinci halda çiller avtonom soyuducu
maşın rolunu oynayır [7]. İkinci növ çillerlərin özü otaqda, kondensator isə damda
yerləşdirilə bilər. Monoblok çillerlərıin kondensatorunu hava ilə soyutmaq üçün ox
üzrə və ya mərkəzdənqaçma ventilyatorlar istifadə olunur. Ox üzrə ventilyatorlar
həm ucuzdur həm də daha az təzyiqlə işləyir. bu səbəbdən belə çillerlər açıq yerlərdə
- damda və ya divar üzərində quraşdırılır. Mərkəzdənqaçma ventilyatorlar daha yük-
sək təzyiq yaratmaq imkanına malikdirlər və  adətən yüksək məhsuldarlıqlı çiller-
lərdə tətbiq olunurlar.

Soyuqluq agentin iş tsiklinə görə çillerlər absorbsion və buxar-kompressorlu
olurlar. Absorbsion çillerlərdə  absorbent kimi bromid litium istifadə edilir.

hidravlik modul-nasos stansiyası çiller və fankoyllar arasındakı istilik
daşıyıcısının dövriyyəsini təmin edir (şəkil 2). İstilik daşıyıcısı kimi adətən su isti-
fadə edilir. Nasos stansiyasına daxildir: dövretdirici nasos, akumulyasiya çəni,
genişləndirici çən, süzgəc. Dövretdirici nasos suyun konturda lazımi təzyiqini təmin
edir. Akkumulyasiya çəni sistemdə su sərfinin və həcminin  dəyişməsinə görə
hesablanır. Günün saatı və ilin mövsümündən asılı olaraq çillerin soyuqluq yükü də
dəyişir bu qeyri-bərabərliyin qarşısını almaq üçün çən istifadə edilir. Suyun tem-
peratur genişlənməsi və ya sıxılmasının kompensasiyası üçün genişləndirici çən is-
tifadə olunur. Çən hərəkətli plastik membranla iki hissəyə bölünür, bir hisəsində su,
digərində isə azot var. Suyun temperaturu dəyişdikdə onun tutduğu həcm membran
vasitəsi ilə dəyişir. 

Fankoyllar müxtəlif növdə olsalar da (divar, döşəmə, tavana, kanal tipli, asma
tavan arxasında yerləşdirilən korpussuz),  onların əsas elementləri eynidir: səthli is-
tilik mübadiləedici, ventilyator, süzgəc, drenaj suyu altlığı, tənzimləyici-bağlayıcı
armaturlar, idarəetmə bloku, paneli, sistemi.

Su ilə soyudulan çillerin iş prinsipi

Su ilə soyudulan çillerin iş prinsipi ondan ibarətdir ki, buxar şəkilli olan soyuducu
agent kompressorda sıxılır buna görə də onun təzyiqi, temperaturu artır və konden-
satora yönəlir. yüksək temperaturlu soyuducu agent (+(80÷90)0C) kondensatorda
soyuducu suyun hesabına soyudularaq kondensata çevrilir, sonra termotənzimləyici
klapandan keçərkən genişlənir və nəticədə onun təzyiqi və temperaturu düşür. Daha
sonra yaranan maye daxil olur buxarlandırıcıya, burada hidravlik moduldan gələn
suyun istiliyinin hesabına qaynayaraq yenidən buxar halına keçir. buxarlandırıcıdan
çıxan soyuducu agent yenidən kompressora yönəlir və beləliklə, tsikl təkrarlanır.
buxarlandırıcı və kondensatoron ölçüləri düzgün seçilməlidir. buxarlandırıcının
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ölçüləri kifayət qədər olmalıdır ki, soyuducu agent tamamilə buxarlansın. lövhəli
buxarlandıcıların istifadəsi həm hidravlik konturda işçi təzyiqin aşağı olmasına
imkan yaradır  həm də soyuqluq agenti və istilik daşıyıcısı arası temperaturlar qra-
dientinin aşağı olmasını təmin edir. Kondensatorun ölçüləri isə elə olmalıdır ki,
buxar şəkilli soyuducu agent tamamilə maye halına çevrilsin.

Sistemdə istifadə olunan suyun parametrləri:
- fankoyllara gedən suyun temperaturu +7 0C;
- fankoyllardan qayıdan suyun temperaturu +12 0C;
- kondensatora daxil olan / çıxan suyun temperaturu +30/35 0C;
- kondensatora girişdə soyuducu suyun temperaturu +160C olduqda soyuducu

agentin kondensasiya temperaturu 32÷38 0C olur;

Şəkil 2. Su ilə soyudulan çiller-fankoyl mərkəzi kondisioner sisteminin prinsipial sxemi:
1- çiller, 2-hidravlik modul, 3- fankoyllar, 4-su boruları, 5- kompressor,
6- kondensator, 7- termotənzimləyici ventil, 8- buxarlandırıcı, 9- soyuducu su, 
10- akumulyasiya çəni, 11- genişləndirici çən, 12- dövretdirici nasos, 13-süzgəc

Şəkil 3. Su ilə soyudulan kondensatorlu çiller: a) foto, b) prinsipial iş sxemi:
1-kompressor, 2- su ilə soyudulan kondensator, 3- termotənzimləyici qapaq,
4- lövhəli buxarlandırıcı, 5- sutənzimləyici qapaq, 6- süzgəc, 
7- nəzarət üçün şüşəli borucuq, 8- solenoidli qapaq



N 2013-cü ilə qədər 2013-cü ildən sonra

Soyutma
rejimində

enerji effek-
tivliliyi 
əmsalı, 

EEP

İsitmə 
rejimində

enerji effek-
tivliliyi 
əmsalı, 
COP

İşarəsi

Soyutma 
rejimində

enerji effek-
tivliliyi 
əmsalı, 

EEP

İsitmə 
rejimində

enerji effek-
tivliliyi 
əmsalı, 
COP

İşarəsi

1 >3.2 >3.6 >8.5 >5.1

2 3.0-3.2 3.6-3.4 >6.1 >4.6

3 2.8-3.0 3.4-3.2 >5.6 >4.0

4 2.6-2.8 3.2-2.8 >5.1 >3.4

5 2.4-2.6 2.8-2.6 >4.6 >3.1

6 2.2-2.4 2.6-2.4 >4.1 >2.8

7 <2.2 <2.4 >3.6 >2.5.

- kondensatora girişdə soyuducu suyun temperaturu +240C olduqda soyuducu
agentin kondensasiya temperaturu 38÷400C olur;

- kondensatorda soyuducu suyun axın sürəti-  ≥1 m/san;
- suyun codluğu normalara uyğun olmalıdır.
Çillerlərin soyutmaya görə enerji effektivliliyi əmsalı (Energy Efficiency Ratio,

EER) aşağıdakı düsturla hesablanır:

Qsoyuqluq - çillerin nominal soyutma enerji sərfi, kvt;
N - kompressorun faydalı hesabat gücü, kvt, burada ventilyatorlar nəzərə alın-

mır.
Çillerlərin isitməyə görə enerji effektivliliyi əmsalı COP (coefficient of perform-

ance) işarə olunur və analoji düsturla hesablanır. 2013-cü ilə qədər xarici havanın
hesabi temperaturları standart qəbul olunurdu: soyuq dövr üçün +7 0C, isti dövr üçün
isə +35 0C və hesabatlar kompressorun maksimal enerji gücünə görə hesablanırdı.
bu yanaşma sistemin real istismar şəraitini və inventorlu kompressorların iş rejimini
nəzərə almırdı. 2013-cü ildən sonra hesabatlar 3 müxtəlif temperatur rejimləri üçün
aparılır və işçi olmayan rejimlər nəzərə alınır. bu göstəricilərə görə çillerlər 7 enerji
efektivliliyi sinifinə bölünürlər və nəticələr cədvəl 1-də göstərilib.
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Cədvəl 1. Çillerlərin enerji effektivlilik sinifi
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Nəticə

Müasir kondisioner sistemlərinin vəzifəsi müxtəlif təyinatlı binalarda insanların
komfortlu yaşayış və məhsuldar əmək fəaliyyətinin təmini üçün normativ
mikroiqlimin yaradılması və saxlanılmasıdır.  bugün ölkəmizin tikinti sektorunda
müxtəlif çeşidli enerji səmərəli texnoloji rejimlərlə işləyən innovativ kondisioner
sistemləri istifadə olunur. bunlardan daha çox öz bir sıra üstünlükləri ilə seçilən
çiller-fankoyl sistemləri geniş tətbiq olunur, xüsusi ilə də su ilə soyudulan konden-
satorlu çillerlər. bakı şəhərinin bir sıra binalarında tətbiq olunan bu sistemlərin is-
tismarı dövründə aparılan monitorinq aşağıdakı nəticələri göstərir: 

- split sistemləri ilə müqayisədə bunlar 35%-ə qədər daha enerji qənaətlidir, bun-
dan başqa sistemlər düzgün istismar olunduqda daha 10%-ə qədər enerjiyə qənaət
olunur;

- su ilə soyudulan kondensatorlu çillerlər bir çox üstünlüklərə malikdirlər: onların
iş səmərəliliyi, uzunmüddətli istifadəsi bilavasitə soyuducu suyun codluğundan
asılıdır, soyudan suyun istiliyinin rekuperasiyası imkanı bu növ sistemlərin istifadə
və əlavə tətqiqat perspektivlərini artırır; 

- çillerlərin enerji effektivliyi sinifi onların müvafiq enerji effektivliyi əmsalı ilə
təyin olunur:

- çillerlərin enerji effektivliyi göstəricisi iqlim zonasına uyğun olaraq 4 xarici
iqlim parametr üçün hesablandıqda çillerin real texnoloji iş rejimi daha enerji qə-
naətli olur.
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Giriş

Müstəqil Azərbaycanda su təsərrüfatı və yaşayış məntəqələrin kanallaşdırılması
sahəsində böyük uğurlar əldə edilmişdir. Respublika üzrə yeni kəmərlər çəkilmiş,
şəbəkələr qurulmuş, əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Eyni zamanda, xidmətlərin key-
fiyyəti artmış və su təhlükəsizliyi təmin edilmişdir. “Azərsu” ASC tərəfindən böyük
bakının və regionların 2035-ci ilə qədər planlaşdırılan və icra olunan Master Plan-
lara uyğun olaraq su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üzrə
işlər uğurla davam edir. Görülən tədbirlər nəticəsində əhalinin həyat şəraiti
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. 

Eyni zamanda, müasir dövrün uğurları qeyd edilərkən keçmiş tarix də unudul-
mamalıdır. Çünki günümüzdə baş verən proseslərə keçmişi araşdırmadan doğru
qiymət vermək olmur. yalnız keçmişlə müqayisədə müasir inkişafın surətini və
böyüklüyünü göstərmək mümkündür. Ona görə su təsərrüfatı və kanalizasiya ilə
bağlı tarixi-sosioloji araşdırmalara da ehtiyac vardır.

Tarixi baxımdan Azərbaycanın su və kanalizasiya təsərrüfatının inkişafı pro-
sesində bir neçə mərhələ olmuşdur: Rusiya imperiyası dövrü yaranmış [2], sovet
dövrü zamanı genişlənmiş [3] və müstəqillik dövründə daha da inkişaf edib mo-
dernləşmişdir [1]. Sovet dövrü zamanı isə su və kanalizasiya təsərrüfatının ən
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Abstract. In this article investigated the problems of the water and sewage econ-
omy of the Soviet Azerbaijan of the Khrushchev thaw period (1953-1962) in the his-
torical and sociological aspect. Also shown the archival documents regarding growth
rates, power systems, sanitary condition and protection of reservoirs and communi-
cations.

In this study used the methods of descriptive and analytical social research. 
The scientific novelty of the study is that this study is being conducted for the

first time. The main conclusion is that the growth of indicators of water and sewage
economy influenced the social processes of the next decades.

Açar sözlər: su təchizatı, kanalizasiya, ekologiya, tikinti, sosiologiya, quyu suyu.
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əhəmiyyətli inkişaf mərhələlərinin biri 2 dünya müharibəsindən sonra başlamışdır.
bu istiqamətdə 1953–1963 illər arası böyük layihələr həyata keçirilmiş və bunun
nəticəsində əhalinin sosial vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılığa doğru dəyiş-
mişdir. O zaman su təsərrüfatı və kanalizasiya sistemi Kommunal Təsərrüfatı Nazir-
liyinin (bundan sonra KTN) tabeliyində olan təşkilatlar tərəfindən  istismar edilirdi.
Nazirlik, həmçinin bu sahədə tikinti işlərinin böyük bir qismini həyata keçirirdi.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodlar

Məqalə Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivində (ARDA) saxlanan sənədlərin
əsasında yazılıb. Eyni zamanda 1960-cı illərin dövri mətbuatından və elmi ədəbiy-
yatdan da istifadə edilib. Təsviri və analitik tarixi-sosioloji metodlardan istifadə
edilib. Tədqiqatın yeniliyi onun ilk dəfə aparılmasındadır.

Tədqiqatın şərhi

1953–1958-ci illərdə su təsərrüfatı. 1959-cu ilə qədər KTN tərəfindən Azər-
baycan ərazisində su təchizatı üzrə böyük layihələr həyata keçirilmiş, əhalinin və
müəssisələrin su ilə təchiz edilməsində əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş əldə
edilmişdir. həmin müddət ərzində yeni su kəmərləri tikilib, artezian quyuları qazılıb,
köhnə kəmərlər əsaslı təmir edilib, şəhər və qəsəbə su şəbəkələri genişləndirilib,
bəziləri isə yenidən qurulub. 
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Cədvəl 1. 1940–1954-cü illər üzrə su təsərrüfatının əsas göstəriciləri 
və inkişaf dinamikası [7, 14]

Ölçü vahidi 1940 1950 1951 1952 1953 1954

Şəhər
şəbəkəsinin
uzunluğu

kilometr 519, 8 593,1 594,7 597,7 624,3 633,6

Suyun verilməsi Min kubmetr 46539,7 70291, 8 77154,1 82242 87493 98285, 9

Sutka üzrə suyun
verilməsi

Min kubmetr 127,2 192,6 211,4 224,7 239,7 269,3

Suyun ümumi
sərfi

Min kubmetr 40213 62003 70166,5 75039 80059 89993,6

Suyun məişət
ehtiyacları üçün

sərfi
Min kubmetr 23946,8 33035,3 35622,3 32271 33379 32686,7

Əhali tərəfindən
sərfi

Min kubmetr -- 8821,7 16856,8 17442 18926 21024,8



Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, 1953–1954-cü illərdə KTN bütün göstəricilər üzrə
artım dinamikasını keçən illərə nisbətən daha da yüksəldə bilmişdir. belə ki, 1954-
cü ildə suyun respublikanın şəhər və qəsəbələrinə verilməsi 1940-cı illə müqayisədə
2 dəfədən çox, 1950-ci illə müqayisədə 39,8%, 1953-cu illə müqayisədə isə 12,3%,
artırılmışdır. həmçinin suyun sərfi də 1954-cü ildə 1940-cı illə müqayisədə 2
dəfədən çox, 1950-ci illə müqayisədə 45,1%, 1953 illə müqayisədə isə 12,4% art-
mışdır. Eniş yalnız məişət ehtiyacları üçün sərf edilən suyun miqdarında müşahidə
edilib. bu da onunla bağlı idi ki, müəssisələr daha çox quyu suyundan istifadə et-
məyə başlamışdırlar. Eyni zamanda, 1954-cü ildə əhali tərəfindən sərf edilən suyun
miqdarı 1953-cü illə müqayisədə 11,1% artmışdır.

1955-ci ilə qədər Azərbaycanın 35 şəhər və rayon mərkəzlərinə su kəmərləri çə-
kilmiş, su şəbəkələri yaradılmışdır [7]. Onlardan on biri (Sumqayıt, Ağstafa, Astara,
Daşkəsən, Kürdəmir, Mingəçevir, Siyəzən, Tovuz, Ucar, Xudat, Şəmkir) KTN-nə
deyil, başqa təşkilatlara aid bdilər. 

Əlizadə A.A. XX əsrin ortalarında Azərbaycanda 
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Cədvəl 2. KTN-nin nəzdində olan 24 şəhərin su şəbəkələrinin 1953 və 1954-cü
illər üzrə ümumi göstəriciləri [7]

Şəhərlər
Kəmərin suyu 
buraxma gücü 

(kubmetr sutkada)

1954-cü ildə 
kəmərlərin ümumi

uzunluğu 
(kilometrlə)

Suyun şəbəkəyə verilməsi
(kubmetr sutkada)

1953-cü ildə 1954-cü ildə

bakı 232,7 415 206 232,7
Gəncə 17,6 62,2 16,5 17,34
Naxçıvan 1,55 14,9 1,3 1,55
Xankəndi 1,53 9,8 1,26 1,71
Ağdam 0,82 7,5 0,78 1,08
Ağdaş 0,17 2,4 0,08 0,11
Şirvan 0,22 2,5 -- 0,21
bərdə 0,49 2,6 0,46 0,5
Göyçay 0,42 7,6 0,42 0,42
Culfa 0,3 4,5 0,33 0,27
yevlax 1,92 6,4 1,64 1,93
Zaqatala 0,27 3 0,27 0,27
qazax 0,15 4 0,16 0,15
quba 0,8 8,4 0,71 0,72
qusar 0,06 4,1 0,05 0,06
laçın, 0,15 0,7 0,09 0,15
lənkəran 0,72 21,2 0,61 0,71
Şəki 7,6 17,4 7,01 7,1
Sabirabad 0,06 1,4 0,05 0,07
Salyan 0,57 6,7 0,48 0,43
Göygöl 0,82 8 0,78 0,84
Xaçmaz 0,4 3,7 0,15 0,32
Şamaxı 0,16 7 0,15 0,13
Şuşa 0,58 12,6 0,61 0,57



Əlizadə A.A. XX əsrin ortalarında Azərbaycanda 
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tarixi...

SU TƏChİZATI, TUllANTI vƏ yAğIŞ SUlARI
SİSTEMlƏRİNİN İDARƏ OlUNMASI

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, şəhərlər üzrə su təsərrüfatı göstəricilərinin ümu-
miyyətlə yaxşılığa doğru inkişaf etməsinə baxmayaraq, qazax, Şamaxı, Salyan,
Culfa, Şuşa kimi şəhər və rayon mərkəzlərinə suyun verilməsində problemlər
yaranırdı, verilən suyun həcmi azalmağa doğru gedirdi. bunun səbəbi daha çox su
kəmərlərinin və şəhər su şəbəkəsinin köhnəlib yararsız vəziyyətə düşməsində idi.
buna görə də həmin dövrdə qazax və Şamaxıda su şəbəkəsinin əsaslı təmiri gedirdi,
Salyanda filtrlər təmir edilmiş, Şuşanın və Culfanın su şəbəkələrinin yenidən qu-
rulması istiqamətində işlərə başlanılmışdır [7]. həmçinin həmin cədvələ görə res-
publikada su təchizatının əsas payı bakı şəhərinə, xüsusən də onun mərkəzi
hissələrinə düşürdü. başqa şəhər və rayon mərkəzlərində su şəbəkələri inkişaf et-
məmişdi. hətta Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncədə şəbəkənin uzun-
luğu cəmi 62,2 kilometr olmuşdur.
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Cədvəl 3: 1955–1957 illər ərzində Azərbaycanın su təchizatında artıma doğru
gedən dinamikası [8]:

Ölçü
vahidi

1955 1956 1957
1956 ilə nisbətdə

artım (faizlə)

Şəhər şəbəkəsinin 
uzunluğu

kilometr 485,5 496,8 499,7 --

Suyun verilməsi
Min 

kubmetr
108703 117293 121727 4

Sutka üzrə suyun 
verilməsi

Min 
kubmetr

297,8 320,5 333,5 --

Suyun ümumi 
sərfi

Min 
kubmetr

99790 107482 110727 3

Məişət ehtiyacları 
üçün sərfi

Min 
kubmetr

40363 40472 68068 68

Əhali tərəfindən sərfi
Min 

kubmetr
26011 32474 37106 14

Suyun satışından 
gəlirlər

Min manat 51156 54601 56028 3

İstismar xərcləri Min manat 35772 37673 40220 7



Cədvəldən göründüyü kimi, 1956-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə suyun
şəbəkələrə verilməsi 4434 min kubmetr, və ya 4%, ümumi sərfi isə 3% artmışdır.
Ən böyük artım isə (68%) məişət xidmətləri üçün sərf olunan suyun həcmində ol-
muşdur. Eləcə də 1957-ci ildə 1956-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə şəhər su
şəbəkələrinin istismarından əldə edilən gəlir xərcləri 7% üstələmişdi. 

1957-ci ildə artıq 30 şəhər və rayon mərkəzlərinin (bakı, Gəncə, Mingəçevir,
Naxçıvan, Xankəndi, Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, Şirvan, bərdə, Göyçay, Culfa, yevlax,
Zaqatala, qazax, hacıqabul, quba, qusar, Kürdəmir, laçın, lənkəran, Şəki,
Sabirabad, Salyan, Tovuz, Ucar, Göygöl, Xaçmaz, Şamaxı, Şuşa) su şəbəkələri
KTN-in nəzdində idi. yalnız 5 şəhərin (Sumqayıt, Daşkəsən, Siyəzən, Xudat,
Şəmkir) su təsərrüfatı başqa təşkilatlara aid idi. 

Kanalizasiyanın vəziyyəti. 1954-cü ildə Azərbaycanın yalnız altı şəhərində kana-
lizasiya var idi və bu sahədə ən acınacaqlı vəziyyət yaranmışdır. yalnız bakıda
inkişaf etmiş kanalizasiya şəbəkəsi var idi. O, KTN nəzdində olan kanalizasiya
idarəsi tərəfindən istismar edilirdi. 1954-cü ildə onun ümumi uzunluğu 165,5 kilo-
metr olmuşdur, 1940-cı illə müqayisədə 19,5 kilometr artmışdır (o zaman 146 kilo-
metr idi). 

Cədvəldən göründüyü kimi, 1954-cü ildə bakı kanalizasiyası üzrə bütün rəqəmlər
keçən illərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. həmin artım dinamikası
da gələcək illər ərzində davam etdirilmişdir. 
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Cədvəl 4: Bakı kanalizasiyasının illər üzrə əsas göstəriciləri [7]:

İllər
Min kubmetr Min manat

Axıdılan sular
Təmizlənən

sular
Gəlirlər Xərclər

1940 11693,1 6513,2 3282 2226

1950 18038,7 9106,5 5411,6 2729,1

1951 19669,2 9405,2 5900,8 2862,4

1952 19895,5 9639,8 5968, 6 2810,5

1953 21671,2 10144,6 6501,4 2973

1954 23461,7 11036,9 7038,5 3144,5

1954 ildə 1953 illə
müqayisədə dəyişiklik %

8,3 8,8 8,3 5,8



beləliklə, 1954-cü illə müqayisədə kanalizasiya vasitəsi ilə axıdılan suların həcmi
1957-ci ildə 12679,7 min kubmetr, təmizlənən suların həcmi isə 4574,3 min kubmetr
artmışdır. həmçinin 1954-cü ilin göstəriciləri ilə müqayisədə kanalizasiyanın isti-
fadəsindən əldə edilən gəlir 3796,2 min manat, xərclər isə 442,4 min manat art-
mışdır.

Ümumiyyətlə isə respublikanın əksər yerlərində natəmizliklər və çirkli sular
ibtidai üsullarla qazılmış və divarları daşla hörülmüş quyulara (şambolara)
tökülürdü.  Şambolardan natəmizliklər assinizasiya maşınlarının vasitəsi ilə sovu-
rulub yaşayış məntəqələrinin kənarlarında xüsusi yerlərə daşınıb axıdılırdı. bu işi
KTN nəzdində fəaliyyət göstərən təmizləmə idarələri yerinə yetirirdilər. Natəmiz-
liklərin assinizasiya maşınları vasitəsiiə sovurulub daşınması zamanı sanitariya qay-
dalarına heç də həmişə riayət olunmurdu. Məsələn rayonların birində natəmizliklərin
daşınması üçün istifadə edilən assinizasiya maşınının sürücüsü həmin maşının
çənində həm də suvarma məqsədi üçün istifadə edilən suları daşıyırdı, buna görə
də ona qarşı cəza tədbiri görülmüşdür [17]. 
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KTN-nə aid olan Şuşanın 8,5 kilometrlik kanalizasiyası yarıtmaz vəziyyətdə idi.
Nazirliyin hesabatına görə onun bərpa olunması məqsədə uyğun olmamışdır, buna
görə daha sonra onu öz balansından çıxartmışdır. Gələcəkdə isə Şuşada yeni kanal-
izasiya şəbəkəsi tikildi.

bundan başqa, 1954-cü ildə Azərbaycanın daha dörd şəhərində (Gəncə, Mingəçe-
vir, Sumqayıt, Göygöl) kanalizasiya olmuşdur, ancaq onlar başqa təşkilatlar
tərəfindən istismar edilirdi [7]. bu şəhərlərin də kanalizasiya şəbəkələri ya ibtidai,
ya da yarıtmaz vəziyyətdə idi, əhalinin ehtiyaclarını ödəmirdi. Ən yaxşı vəziyyət
kanalizasiyası yeni tikilmiş Mingəçevirdə idi. Ancaq onun da tikintisi o zaman başa
çatmamış, yalnız 20 kilometri istismar olunurdu. 

1957-ci ildə isə Azərbaycanın yeddi şəhərində kanalizasiya şəbəkəsi olmuşdur
(1954-cü ilin siyahısına Xudat şəhəri əlavə olunmuşdur). Onlardan beşi başqa təş-
kilatlara aid idilər. 
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Cədvəl 5: KTN istismar etdiyi Bakı və Mingəçevir kanalizasiya şəbəkəsinin
göstəriciləri [8]

Şəhərlər

Baş 
kollektorların

uzunluğu
(kilometrlə)

Baş 
kollektorların

uzunluğu
(kilometrlə)

Axıdılan 
sular
(min 

kubmetrlə)

Təmizlənən
sular
(min 

kubmetrlə)

Gəlir
(min 

manatla)

Xərclər
(min 

manatla)

bakı 4,8 167,6 35605,1 15075 10681,5 3246

Mingəçevir 1,5 12,8 536,3 536,3 153,2 340,9

Cəmi 6,3 180,4 36141,4 15611 10834,7 3586,9
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir zamanımızda da kanalizasiya şəbəkəsinin
inkişaf etməsinə baxmayaraq, dünyanın çox yerlərində, o cümlədən Azərbaycanın
bəzi bölgələrində mərkəzləşmiş kanallaşma yoxdur və natəmizliklər köhnə qayda
ilə şambolardan sovurulub daşınır.

1959–1962 illərdə şəbəkələrin tikintisi və istismarı. 1959-cu ilin avqustun 20-
də Nazirlər Soveti “Azərbaycan SSR şəhər və fəhlə qəsəbələrində su kəməri və
kanalizasiya təsərrüfatının inkişafına dair” adlı 702 №-li qərar qəbul etdi. İşlərin
görülməsi üçün vəsait ayrıldı və geniş miqyaslı layihələrin yerinə yetirilməsinə
başlanıldı. qərarın icrası istiqamətində görüləcək işlərin böyük həcmi KTN üzərinə
düşdü. O zaman bu nazirliyin nəzdində aşağıdakı su və kanalizasiya idarələri
fəaliyyət göstərirdi: 1. bakı Su Kəməri İstismar İdarəsi; 2. bakı Kanalizasiya Xid-
məti İdarəsi; 3. Gəncə Su Kəməri İstismar İdarəsi; 4. Sumqayıt “Sukanal” Kontoru;
5. Mingəçevir “Sukanal” Kontoru; 6. Naxçıvan Su Kəməri İstismar İdarəsi. Respub-
likanın başqa rayon mərkəzlərində və Dağlıq qarabağda isə su kəmərlərini yerli
kommunal təsərrüfat idarələri istismar edirdilər.

Görülmüş işlərin nəticəsində 1951–1961-ci illər ərzində Azərbaycanda otuz su
kəməri tikilmiş, bəziləri isə əsaslı təmir edilmişdir [6]. Mərkəzləşmiş su təminatının
yox dərəcəsində olan Sabirabad, Şəmkir, biləsuvar, Ağstafa, Ağdaş şəhərlərinə ilk
dəfə su kəmərləri çəkilərək şəbəkələr yaradılmış, bəzi rayonlarda isə artezian quyu-
ları qazılmışdır. Təkcə 1960-cı ildə su kəmərlərinin tikilməsi üçün 16 milyon manat
vəsait xərclənmişdir.

1959–1962 illər arası görülən işlər nəticəsində istehlakçılara gedən suyun miqdarı
keçən illərə nisbətən saniyədə 73,35 min kubmetr, şəhər su şəbəkələrin ümumi uzun-
luğu isə 220 kilometr artmışdır [22]. 1951-ci ildə respublikada istehlakçılar 70 mi-
lyon kubmetr su alırdılarsa, 1960-cı ildə bu rəqəm 80% artaraq 135,5 milyon
kubmetr təşkil etmişdır.  

Obyektlər üzrə görülən inşaat-quraşdırma işlərinin bir hissəsi Azərbaycan SSR
Tikinti nazirliyinin və Xalq Təsərrüfatı Sovetinin tabeliyində olan təşkilatlar
tərəfindən, digəri isə KTN-in nəzdində fəaliyyət göstərən təşkilatlar (rayonların yerli
kommunal  şöbələrin  təmir-tikinti  idarələri,  “Azərkommunenerji”  trestinin təmir-
mexaniki zavodu, baş qaz idarəsinin tikinti-quraşdırma idarəsi) tərəfindən yerinə
yetirilirdi [10]. 1960-cı ilin hesabatına görə, iyirmi beş tikinti obyektindən on beşi
KTN-in payına düşmüşdü [22]. 

həmçinin kanalizasiya kollektorlarının və şəbəkələrin tikintisi gedirdi. həmin
illər ərzində Şəki, Ağdam, Göyçay, laçın, yevlax kimi şəhərlərdə kanalizasiyanın
qurulmasına başlanılmışdır. bakıda və Mingəçevirdə kanalizasiya şəbəkəsi daha da
genişlənmişdir. Respublikanın kanalizasiya ilə təchiz edilmiş şəhərlərin siyahısı
keçən illərlə müqayisədə bir qədər artmışdır. 

Kanalizasiya üzrə tikintinin aparılmasına baxmayaraq, bu sahədə əsaslı dönüş
yaratmaq  mümkün olmamışdır. belə ki, 1961-ci ildə su təsərrüfatının tikintisi və
əsaslı təmiri üçün  büdcədən 1651500 manat vəsait ayrılmışdısa, kanalizasiya üçün
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bu rəqəm cəmi 134000 manat təşkil edirdi [20]. bu rəqəmlərin müqayisəsi kanal-
izasiya inkişafının nə qədər su təsərrüfatının inkişafından geri qalmasının göstəri-
cisidir.

1961-ci ildə bütün Azərbaycan ərazisində kanalizasiya borularının və kollektor-
larının uzunluğu 250 kilometrdən artıq olmamışdır, bunun da 180 kilometri 1957-
ci ilə qədər tikilmişdir. Müqayisə üçün Rusiyanın təkcə Sankt-Peterburq şəhərində
1959-1961-ci illərdə 300 kilometr yeni boru və kollektorlar inşa edilmiş, istismar
olunan şəbəkəyə qoşulmuşdur [4].

Faktiki olaraq 1962-ci ildə bakı, Sumqayıt və Mingəçevirdən başqa digər şəhər-
lərdə inkişaf etmiş kanalizasiya şəbəkəsi olmamışdır. hətta Gəncə kimi böyük şəhər
qismən kanallaşdırılmış və tikinti işləri hələ başlanğıc mərhələsində idi.  başqa şəhər
və məntəqələrdə isə kanalizasiyanı yalnız bəzi obyektlərə qədər çəkmək mümkün
olmuşdur. Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı naziri (bundan sonra KT naziri)
Abutalıb Abdullayev SSRİ Kommunist Partiyasının Tikinti şöbəsinə ünvanlandırdığı
məktubunda [24] bunun səbəbini hökumət tərəfindən maliyyə vəsaitinin ayrılma-
ması ilə izah etmişdir.  Daha sonra  nazir qeyd etmişdir ki, maliyyə problemi həll
olunmasa və müasir kanalizasiya şəbəkələri qurulmasa, şəhərlərdə 4 və daha yuxarı
mərtəbəli binaların və başqa kommunal obyektlərin tikilməsi, eləcə də abadlaşdırma
işlərin aparılması mümkün olmayacaq. həm də respublikada sanitar vəziyyət daha
da ağırlaşacaq. Nazir daha sonra yazmışdır ki, KTN məhdud imkanları daxilində
bu sahədə işlər həyata keçirir, xüsusi ilə də gələcək perspektivləri nəzərə alaraq
şəhərlərin kanalizasiya ilə təmin olunmasına dair layihə-araşdırma işləri aparır.

Kanalizasiyanın inkişafı üçün vəsaitin ayrılmamasını KT naziri hələ 1960-cı ildə
rəsmi çıxışlarının birində səsləndirmişdir [22]. Ancaq həmin illər ərzində vəziyyət
dəyişməmiş,  lazımi vəsait  ayrılmamışdır.  Ona görə də  su təsərrüfatının inkişaf
templəri kanallaşmanı dəfələrlə üstələyirdi. halbuki onların inkişafı eyni səviyyədə
getməli idi.

Ceyranbatan su anbarı. 1950-ci illər ərzində bakının da su təchizatı böyük
problemlərlə üzləşirdi. hələ Rusiya imperiyasının dövründə çəkilmiş Şollar kəməri
böyüyən və genişlənən şəhərin ehtiyaclarını artıq ödəmirdi. Ona görə də Xaçmaz
rayonundan bakıya qədər ikinci su kəməri çəkilmişdir. Onun vasitəsi ilə sutkada 9
milyon vedrə həcmində şəhərə su verilməli idi. Ancaq istismar zamanı məlum ol-
muşdur ki, kəmərlə sutkada yalnız 650 min vedrə həcmində su keçir [7]. buna görə
1954-cü ildə hökumət tərəfindən təcili tədbirlər görülmüş, Xaçmazda çayların su
yataqlarından qış mövsümündə də istifadə edilmişdir. halbuki bu əməliyyatı yalnız
yayda etmək olardı. beləliklə, bakının su təchizatı hələ bir necə il çətinliklərlə
üzləşirdi. 

Problemi yalnız 1955-ci ildə  Samur-Abşeron su kanalının Şabrandan Abşerona
qədər olan 86,3 kilometrlik hissəsinin tikintisinin bitirilməsi və daha sonra 1961-ci
ildə Ceyranbatan su anbarının tikintisinin başa çatdırılmasından sonra aradan qaldır-
maq mümkün olmuşdur. Ceyranbatan anbarına həmin kanaldan su daxil olub təmiz-
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lənəndən sonra bakıya verilməyə başlamışdır. Su təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
1960-cı ildə onun ətrafında üç zolaqdan ibarət sanitar-mühafizə zonası yaradılmışdır.
1961-ci ildə Ceyranbatan su anbarının 1-ci sanitar-mühafizə zolağı genişləndirilərək
hasara alınmışdır.

bundan başqa, bakı su kəmərləri idarəsi də suyun israfının aradan qaldırılması
istiqamətində işlər görmüş, suya nəzarəti gücləndirmişdir. bunun nəticəsində həm
şəhərin su təchizatı daha da yaxşılaşmış, həm də verilən sudan planda nəzərdə tu-
tulmuşdan əlavə 914,8 min manat gəlir əldə etmək mümkün olmuşdur. bu uğura
görə KT nazirinin 28 aprel 1960-cı il tarixli əmri ilə bakı su kəmərləri idarəsinin
işçiləri mükafatlandırılmışdırlar [15].

Ağsu-Gəncə su kəməri. Su təchizatı üzrə ən böyük layihələrdən biri Ağsu-Gəncə
kəmərinin tikintisi idi. “Azərsənayelayihə” institutu onun layihəsini 1956-cı ildə
tərtib etmiş və o, KT naziri tərəfindən həmin tarixdə təsdiq edilmişdir. bundan bir
qədər sonra Gəncə və Şəmkiri su ilə təmin edəcək bu kəmərin tikintisinə başlanılmış
və 1959-cu ildə işlərin bir hissəsi tamamlanmışdır. Tikintisi bitmiş hissənin istismarı
Gəncə kommunal təsərrüfatı şöbəsinə tapşırılmışdır [14]. 1960-cı ildə həmin layi-
həyə ikinci dəfə baxılmış və o, bəzi düzəlişlərlə ikinci dəfə nazir tərəfindən təsdiq
edilmişdir [21].  Tikintinin iş həcminin dəyəri 15 milyon 882 min manata bərabər
idi. Kəmərin tikintisi 1962 ildə başa çatmış və onu istismara vermək üçün qəbul
komissiyası yaradılmışdır [19]. yeni tikilmiş kəmərin vəziyyətini yoxlayandan sonra
onun istismar edilməsinə icazə verilmişdir. Kəmərdən istehlakçılara sutkada 30,1
min kubmetr həcmində su verilirdi. Ağsu-Gəncə kəmərinin əsas su mənbəyi Göy-
Göl idi.

Su hövzələrinin çirklənməsinə qarşı tədbirlər. Azərbaycanda su təsərrüfatının
inkişafı ekoloji problemlərin həll edilməsi məsələsini aktuallaşdırmışdır. Əhalinin
sağlamlığı su mənbələrinin təmizliyindən, onların qorunmasından, şəhərlərə verilən
suyun sanitar qaydalara uyğun olmasından asılı idi. buna görə su hövzələrində
ekoloji problemlərin həll edilməsinə dair respublikada lazımi tədbirlərin görülməs-
inə başlanılmışdır. 

İlk olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 15 noyabr 1956 il tarixli 605 №-
li qərarı ilə bütün müəssisə və təşkilatlar çevrəni çirkləndirdikləri təqdirdə böyük
məbləğdə cərimə olunurdular. bu qərarın icra edilməsi əsasən Səhiyyə və KT nazir-
liklərinə həvalə edilmişdir. bu nazirliklərin birgə dərc etdiyi təlimata [13] görə
Səhiyyə Nazirliyi idarə və müəssisələr tərəfindən çirkli suların su hövzələrinə axıdıl-
masını təyin edib bu halların monitorinqini aparmalı, laboratoriyalarında suların
analizini edib onların hesabatlarını aidiyyətli qurumlara çatdırmalı idi. bundan
başqa, işlənən suları hövzələrə axıdan hər bir təşkilat həmin suların çirklənmə həd-
dini aşmamaq məqsədi ilə onların analizlərini öz laboratoriyalarında etməli idilər.
Çirklənmə dərəcəsini yayımlanmış “Sanitariya qaydalarına” uyğun həddə saxlamaq
üçün müəssisələr axıdılan suları təmizləyici qurğulardan keçirməli idilər. bunun
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üzərində daimi nəzarəti KTN həyata keçirirdi. Əgər hansısa müəssisə qaydaları
pozaraq çirklənmə dərəcəsi yüksək olan işlənmiş suları kanalizasiyaya ya da birbaşa
su hövzələrinə axıtsaydı, qanunla müəyyən edilmiş məbləğdə cərimə ödəməli idi.
həmin məbləğ KTN tərəfindən təyin edilib alınırdı. Cərimələrdən alınan vəsaitin
hara xərclənməsi haqqında Nazirlər Sovetinə təkliflər verilirdi. bundan başqa, Kom-
munal Təsərrüfatı və Səhiyyə nazirlikləri sənaye obyektləri tərəfindən çirklənmiş
su hövzələrin təmizlənməsi istiqamətində tədbirlər planının hazırlanmasını da həyata
keçirirdilər. Su hövzələrini başqa respublikaların müəssisələri çirkləndirirdilərsə,
onda bu nazirliklər onların aidiyyətli qurumları ilə əlaqə saxlayıb birgə tədbirlərin
görülməsinə nail olmalı idilər.

KTN-in 1957-ci ilin 1 yanvar tarixli “Çirkli suların axıdılmasına görə cərimələrin
alınması haqqında” əmrinə [13] görə yerli kommunal idarələr Azərbaycan ərazisində
çirkli suları su hövzələrinə axıdan bütün müəssisələrin siyahısını tərtib edib, onlar-
dan cərimələrin alınmasını və alınan vəsaitin büdcəyə daxil olmasını təmin etməli
və bu barədə nazirliyə hesabat verməli idilər. 

beləliklə, ekoloji təmizlik uğrunda tədbirlər planları tərtib olunub icra edilməyə
başlamışdır. 1957-1960-cı illər ərzində müəssisələrdən 41 milyon manata qədər
cərimələr alınmış, dövlət büdcəsinə keçirilmişdir. buna baxmayaraq, ekoloji prob-
lemlərin həll edilməsi cəhdləri problemlərlə üzləşirdi. Müəssisələrin bir çoxu təmiz-
ləyici qurğuları quraşdırmaqdan və axıdılan suların çirklənmə dərəcəsini təyin
etməkdən yayınırdılar, çevrənin çirkləndirilməsini davam etdirirdilər. vəziyyət o
yerinə gəlib çatmışdır ki, hətta Moskva mətbuatı Azərbaycanda müəssisələrinin nefti
Xəzər dənizinə axıtdıqları haqqında məqalə dərc etmişdir [5]. bu məsələ üzrə
araşdırma aparan Azərbaycan SSR Maliyyə Nazirliyinin hesabatına görə [11, 7-8]
vəziyyətin bu həddə çatmasında bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi və KTN təqsirli idi.
hesabatda qeyd olunmuşdur ki, 1957-ci ilin sonlarında onlar çevrənin çirk-
ləndirilməsinə görə neft sənayesi müəssisələrindən 17,8 milyon manat cərimə almış,
ancaq sonra bu məbləği geriyə qaytarmışdırlar. Maliyyə Nazirliyinin iddiasına görə,
məhz buna görə həmin müəssisələr ekoloji təmizliyə riayət edilməsində maraqlı ol-
mayıblar. 

Maliyyə Nazirliyinin ittihamlarına münasibət bildirən KT naziri bu ittihamları
rədd edərək Nazirlər Sovetinə ünvanlamış cavab məktubunda [11] yazmışdır ki,
həmin cəriməni geriyə Nazirlər Sovetinin keçmiş rəhbərliyinin əmri ilə qaytarmışdı
və Maliyyə Nazirliyi bunu bilirdi. Daha sonra nazir qeyd etmişdir ki, keçən illər
ərzində müxtəlif müəssisələrdən 40 milyondan çox cərimə alınsa da, görülən təd-
birlər ekoloji təmizlik problemini həll edə bilməyib. bunun səbəbini isə nazir çevrəni
çirkləndirən müəssisələrin qarşısında lazımi tələblərin qoyulmamasında görürdü.
Dolayısı ilə o, sovet idarəçilik sisteminin qüsurlarını ortalığa çıxardırdı. Çünki o
vaxtın müəssisə rəhbərləri bir çox hallarda şəxsi əlaqələri və münasibətləri işə
salaraq qanunların icrasından yayınırdılar. Nazirin iddiasına görə, ekoloji problemin



həll edilməməsinin əsas səbəbi məhz budur. Məktubun sonunda nazir qeyd etmişdir
ki, KTN və o zaman Əliş ləmbəranskinin başçılıq etdiyi bakı Şəhər İcraiyyə
Komitəsi ekoloji durumun qaydaya salınmasına dair öz tədbirlər planını hazır-
lamışdırlar. Onu qəbul edən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 13 aprel 1960-cı il
tarixli 292 №-li əmri ilə işlərin görülməsi üçün vəsait də ayırmışdır. Ancaq buna
baxmayaraq, aidiyyətlı qurumlar KTN-nə bu istiqamətdə layihə-araşdırma işlərinin
aparılması üçün lazımi material və limitlər ayırmamışdırlar.  

bundan başqa, şəhər su şəbəkələrini istismar edən KTN-nin nəzdində olan təşki-
latlar mənzillərə verilən suyun təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyırdılar. Müx-
təlif xəstəliklərin və epidemiyaların su vasitəsi ilə yayılmaması üçün şəhərlərə və
qəsəbələrə verilən suyun xlorlaşdırılması və xlorun suda qalır miqdarı xüsusi qay-
dalarla təyin edilmişdir. bunun üçün  kəmərlərdə xüsusi xlor qurğuları quraşdırılırdı.
bu işə nazirlik böyük diqqət yetirmiş, dəfələrlə müxtəlif əmr və sərəncamlar verib,
onların icra edilməsinə nəzarət edirdi. Məsələn, nazirin 26 dekabr 1960-cı il tarixli
əmrində qeyd edilmişdir ki, “Suyun xlorlaşması məsələsi əsas məsələlərdən biri ol-
masına baxmayaraq, indiyədək lənkəran, quba, Şuşa, Ağdam və Göyçay şəhər-
lərində xlor qurğuları olduğu halda, onlar quraşdırılmamışdır” [16]. Ona görə bu
şəhərlərin kommunal təsərrüfatı şöbələrinə 1961-ci ilin birinci rübünə qədər xlor
qurğularını quraşdırıb istifadəyə vermək, bu işə cəlb olunan işçiləri isə təlimatlandır-
maq əmri verilmişdir. 

Xüsusi ilə qeyd edilməlidir ki, xlor qurğularını KTN-nin təmir-mexaniki zavodu
həmin nazirliyin layihə-smeta bürosunun sxemləri əsasında istehsal edirdi. bu da o
deməkdir ki, qurğuların layihələndirilməsindən istehsal edilməsinə qədər bütün
proses nazirliyin daxili gücləri ilə həyata keçirilirdi.

1962-ci ildə görülən tədbirlərin nəticəsində infeksion xəstəliklərin azalması qeydə
alınmışdır. buna baxmayaraq bəzi yerlərdə yenə suyun xlorlaşdırılması ilə bağlı
problemlər həll olunmamışdır. Ona görə də nazirin əmri [19] ilə həmin məntəqələrdə
təcili olaraq xlor qurğuları quraşdırılmalı idi. Əmrə əsasən qurğuların istehsal edilib
yerlərə çatdırılmasına qədər içməli suyun xlorlaşdırılması ibtidai üsullarla aparılmalı
idi. bundan başqa əmr olunmuşdur ki, nazirliyin kollegiyalarında respublikada in-
feksion xəstəliklərinin durumu və onların qarşısının alınması üçün KTN-nin gördüyü
tədbirləri daim müzakirə edilsin.

Hidroloji elmi-tədqiqat laboratoriyasının fəaliyyəti. Su təsərrüfatının genişlən-
məsi sanitariya və su hövzələrinin mühafizəsi probleminə daha ciddi yanaşmaq
zərurətini ortalığa çıxartmışdır. bu məqsədlə 1959-cu ildə KTN-nin layihə-smeta
bürosunun nəzdində nazirin təşəbbüsü ilə hidroloji elmi-tədqiqat laboratoriyası
yaradılmışdır. Onun vəzifələri: a) istismarda olan su kəmərləri və kanalizasiyanın
vəziyyətini araşdırmaq və onların imkanlarının artırılması üçün tədbirlər həyata
keçirmək; b) respublikada su ehtiyatlarını araşdırılmaq və onların səmərəli istifadəsi
üçün təkliflər vermək; c) məişət və kanalizasiya sularının daha da səmərəli təmiz-
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ləmə üsullarını tapmaq və içməli suların keyfiyyətini yüksəltmək, texnoloji və sə-
naye ehtiyacları ödəmək üçün istifadə edilən şirin suları dəniz suyu ilə əvəz etmək,
şəhər və kəndlərdə istifadə edilən çay və kəhriz suları ziyanlı qatqılardan təmiz-
ləmək; d) su kəmərlərinin sanitariya mühafizəsi və suların təhlükəsizliyi ilə bağlı
problemləri həll etməkdən ibarət olmuşdur [9].

1960-cı ildə elmi-tədqiqat laboratoriyası respublikanın 25 rayonunda su kəmər-
lərinin pasportlaşmasını, 30 rayonda mənbələrdən suyun alınma yerlərinin araşdırıl-
masını, başqa elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqələrin yaradılması işlərini həyata
keçirmişdir; həmçinin, elmi-tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları yerlərdə suların
xlorlaşdırma işinin təşkili və bu işi görən işçilərin təlimatlandırması işinə
qatılmışdırlar [22].

Eyni zamanda, bu kimi əhəmiyyətli məsələləri həll edə edən laboratoriya tam
gücü ilə fəaliyyət göstərə bilmirdi. bu da mərkəzləşdirilmiş sovet təsərrüfat siste-
minin qüsurlarından irəli gəlirdi. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri
M.A.İskəndərova ünvanlanmış 29 yanvar 1960-cı il tarixli ərizəsində [9] KT naziri
laboratoriyanın işinin ciddi çətinliklərlə üzləşdiyini, reaktivlər və kimyəvi mad-
dələrin hələ də ayrılmamasını, işçilərin ayrıca otaqlarla təmin edilməməsini qeyd
etmişdir. həmin ərizədə nazir bu problemlərin həll edilməsi üçün məsələ qaldır-
mışdır. Ancaq 1961-ci ildə də laboratoriyanın problemləri həll olunmadı.

beləliklə, 1959-cu ildən başlayaraq 1961-ci ilin sonuna qədər KTN-nin hidroloji
elmi-tədqiqat laboratoriyası məhdud imkanlarına baxmayaraq respublika üzrə su
təchizatı və kanalizasiya ilə bağlı bütün elmi-tədqiqat işlərini aparırdı. Ancaq res-
publikanın o zamankı rəhbərliyi hansısa səbəblər üzündən bu laboratoriyanın
genişləndirilməsində və onun elmi-tədqiqat institutuna çevrilməsində maraqlı deyil
idilər. bunun əvəzində Azərbaycanda 1961-ci ilin sonunda Moskvanın birbaşa
tabeçiliyində fəaliyyət göstərən ümumittifaq “vodgeo” Elmi-Tədqiqat İnstitutunun
filialı açıldı. beləliklə, strateji əhəmiyyətə malik olan su tədqiqatları Azərbaycan
nazirliyinin nəzdindən çıxarılıb ümumittifaq qurumuna verildi. buna baxmayaraq,
KTN-nin hidroloji elmi-tədqiqat laboratoriyası su kəmərlərinin sanitar mühafizə-
sinə, rayon su kəmərlərinin və kanalizasiyanın iş rejiminin araşdırılmasına və saz-
lanmasına, təmizləyici qurğuların quraşdırılmasına dair işləri davam etdirirdi [18].

Su obyektlərinin hərbiləşdirilmiş mühafizəsi. Su anbarlarını və başqa strateji
obyektləri KT nazirinə tabe olan hərbiləşdirilmiş mühafizə qoruyurdu. Azərbaycan
SSR Nazirlər Sovetinin 25 noyabr 1961 il tarixli 1029 №-li qərarı ilə Ağsu-Gəncə
kəmərinin əsas su mənbəyi olan Göygölün ətrafında sanitar-mühafizə zolaqları
yaradılmışdır. bu işin təşkil olunması və gələcəkdə mühafizənin aparılması KTN-ə
tapşırılmışdır. Nazirin 15 dekabr 1961-il tarixli əmri ilə tabeliyində olan Gəncənin
“Sukanal” idarəsi Ağsu-Gəncə kəmərinin su mənbələrini çirklənmədən qorumaq və
suların keyfiyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün üç sanitar-mühafizə zolağının
yaradılmasını təşkil etməli idi [18]. bundan sonra Göygölə çirkli suları axıtmaq,
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sahillərində mal-qara otarmaq, bostan salmaq, ova çıxmaq, ağacları kəsmək, balıq
tutmaq, qayıqda üzmək ya da çimmək, ərazini zibilləmək, fərdi tikinti aparmaq
qadağan olunmuşdur. 

1961-ci ildə Ceyranbatan su anbarının yeni tikilmiş obyektlərini, eləcə də hövsan
və binədə yerləşən qurğuları qorumaq üçün 40 nəfər döyüşçüdən ibarət hərbi
mühafizə dəstəsi təşkil olunmuşdur. KT nazirinin əmri ilə həmin ilin sonuna qədər
postların sayı və yeri müəyyən edilməli, keşikçi qüllələr tikilməli, döyüşçülərə xid-
məti otaqlar verilməli; onlar silah, rabitə və texniki vasitələrlə təmin edilməli idilər.
1962-ci ildə Nazirlər Soveti Ceyranbatan su anbarının mühafizəçilərinin sayının
artırılmasına dair KTN və bakı şəhər İcraiyyə Komitəsinə göstəriş vermiş, əmək
haqqı fondunu artırmışdır [10].

hərbi mühafizənin zabitləri həm də KTN-nin işçiləri üçün hərbi dərslər keçmiş,
hava hücumundan müdafiə tədbirlərini həyata keçirmişdirlər [13]. yanğından
müdafiə tədbirlərini də hərbi mühafizənin zabitləri həyata keçirirdi. bayramlar və
dövlət tədbirləri zamanı nazirin əmri ilə su obyektlərinin mühafizəsi daha da güc-
ləndirilirdi. Mühafizə xidmətində fərqlənən döyüşçülər mükafatlandırılırdılar və
təltif edirdilər [18].

Nəticə

Azərbaycanda su və kanalizasiya təsərrüfatının tarixi-sosioloji baxımdan
araşdırılması keçmiş zamanla müasirliyi birləşdirməyə imkan verir. bunun
nəticəsində bu  təsərrüfat sahəsi üzrə XX əsrin ortalarında olan vəziyyəti və statistik
göstəriciləri müasir vəziyyətlə müqayisə etmək və inkişaf dinamikasıni izləmək
imkanı yaranır. Eyni zamanda, bu kimi tədqiqatların nəticəsində keçmiş zamanların
idarəçilik və iş prinsipləri öyrənilir və onların müasirliyə uyğun olan bəzi məqam-
larının günümüzdə tətbiq edilməsi imkanları yaranır. bundan başqa, keçmişdə bu-
raxılan səhvlərin öyrənilməsi ona görə lazımdır ki, onlar müasir dövrdə təkrar
olunmasın. Nəhayət, keçmiş olayların araşdırılması insanların rahat yaşaması,
dövlətin inkişafı və sosial gərginliyin aradan qaldırılması üçün gələcəkdə hansı təd-
birlərin görüləcəyini təsəvvür etmək və onları planlaşdırmaq perspektivlərini açır.
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Giriş
Son dövrlərdə bakı şəhərində və onun ətraf ərazilərində tikinti sənayesinin

inkişafı ilə əlaqədar faydalı qazıntı yataqlarının çıxarılması da geniş vüsət almışdır.
Faydalı qazıntıların çıxarılması zamanı ətraf mühit müxtəlif dərəcədə çirklənməyə
məruz qalmışdır. bu çirklənmə özünü su obyektlərində də biruzə verir.  Onların çirk-
lənmə  dərəcəsini  öyrənmək  ətraf  mühitin  ekologiyasında  vacib  şərtlərdən  hesab
olunur.

hələ sovet dönəmindən başlayaraq qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin
genişlənməsi ilə neftin, qazın, mineral sərvətlərin çıxarılması və emalı, yaşayış mən-
təqələrində su mənbələrindən plansız surətdə istifadə olunması müşahidə edilirdi.
bununla yanaşı su hövzələrinin çirklənməsi torpaq-bitki sisteminə kökündən təsir
etmişdir. belə ki, Ceyranbatan, Pirşağı, balaxanı, Zabrat, Maştağa istiqamətində
torpaqlarda bataqlıqlaşma prosesi getmiş və Samur-Abşeron kanalı boyu alçaq
sahələrdə şorsulu göllər yaranmışdır [1]. Müstəqillik illərində Samur-Abşeron
kanalının yaşayış məntəqələri daxilindən və yaxınlığından keçən hissələri yerli
sakinlər tərəfindən xeyli dərəcədə çirklənməyə məruz qalmışdır. belə ki, kanalın
hövsan-Türkan-qala yaşayış massivindən keçən hissəsinə maşın təmiri müəs-
sisələrindən, yaşayış məntəqələrindən hasil olan məişət, neft mədənlərindəki buruq
tullantılarının axıdılması, onun suyunun çirklənməsini daha da artırmışdır.

(Səh. 89-94)

ABŞERON YARIMADASINDA FAYDALI QAZINTILARIN
HASİLATININ HİDROLOJİ ŞƏRAİTİN  ÇİRKLƏNMƏSİNƏ

TƏSİRİNİN  TƏDQİQİ

Kamilova N.S.
AMEA-nın akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pros.115
k.narxanim@gmail.com

Abstract. Mining in the Absheron Peninsula further aggravates the environmental
situation. It is known that the area under study is poorly supplied with water re-
sources. For this reason, our article is selected for its relevance. As a result of the
exploitation of minerals, water bodies in this area are subject to pollution. The
amount of salts in them was studied, as well as indicators of salinity. Prevent pollu-
tion of water bodies forms the basis of the reclamation work to be carried out in the
area.

Açar sözlər: landşaft, ətraf mühit, minerallar, suyun çirklənməsi, qurun suları.
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Tədqiq olunan ərazinin Ramana çökəkliyində yerləşən neft mədəni suları
çoxsaylı neftli inqrediyentlərlə və digər neftli tullantılarla çirklənmişdir (şəkil 1).
həmçinin neft mədənlərindən axıdılan suların hesabına yaranan göldən çirkab suyu
yerüstü açıq kanal vasitəsilə hövsan yaxınlığında təmizlənmədən Xəzər dənizinə
axıdılır. 

yarımadanın ərazisində 200-dən artıq şorsulu göl mövcuddur. Onların hamısı
neft mədənlərindən çıxan buruq suları, sənaye və məişət suları tərəfindən çirklən-
mişdir. bunlardan qırmızı, hacı-həsən, bülbülə, Zığ və balaxanı göllərini misal
göstərə bilərik. qeyd olunan göllərlə yanaşı tədqiq olunan ərazinin çökək
hissələrində ilin yağıntılı dövründə atmosfer yağıntıları, suvarma suları və eləcə də
Samur-Abşeron kanalından sızan sular hesabına yaranan göllər də mövcuddur. bu
tipli göllərə Masazır, Mirzələdi (0,36 km3), qala (0,08 km3) və s. misal göstərə
bilərik [3]. 

lakin əfsuslar olsun ki, Masazır (0,93 km3)  kimi təlabət baxımından çox qiymətli
təbii xörək duzu çıxan gölün suyu Novxanı kimi iri yaşayış məntəqəsindən və emal
müəssisələrindən atılan çirkab suları ilə çirkləndirilir. bir sutka ərzində Masazır
gölünə 2,3 min m3 çirkab suyu axıdılır. Masazır gölü kimi təbiət möcüzəsinin  çirkab
suları ilə çirkləndirilməsi qətiyyən yol verilməzdir. bu göldə toplanan ümumi duz-
ların tərkibində NaCl duzunun miqdarı 96,5% təşkil edir. buradakı duzlar insanların
sağlamlığı üçün faydalı olan yod elementi ilə zəngindir. həmçinin burada yodla
zəngin NaCl duzu 3800 m dərinlikdən çıxır. hal-hazırda gölün ekoloji təmizliyi
məqsədi ilə tədbirlər həyata keçirilmir. yarımadanın dəniz sahili zolaqla, çala və
çuxurlu nəlbəkiyə bənzər düzənliklərində yüksək dərəcədə minerallaşmış qrunt su-
ları da geniş yayılmışdır. Dəniz sahili zolaqda qrunt sularının dərinlik səviyyəsi
2,80-3,51 m arasında dəyişməkdədir (şəkil 2). 
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Şəkil 1. Ramana çökəkliyindən Hövsan yaşayış məntəqəsi yaxınlığından 
Xəzərə ötürülən çirkli su kanalı. 



Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tərəfimizdən aparılan çöl torpaq-qrunt tədqiqatları və fond məlumat ları nın anal-
itik təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, yer səthinə yaxın və torpaqəmələgəlmədə
iştirak edən qrunt suları ən çox yarımadanın Zabrat-Maştağa, Pirşağı-Məm məd li-
bala xanı massivində və şərq hissədə Abşeron-liman, Abşeron-ma yak bux ta sın da
yayılmışdır [1]. Göstərilən massivlərdə qrunt sularının sə viy yəsi 0,5-3,5 m, şirin
xassəli su ehtiyatına malik su quyularının maksimum dərinliyi 15-60 m, bəzi yer-
lərdə 30-70 m təşkil edir. yer səthinə yaxın yerləş məklə torpaq əmə lə gəl mədə iştirak
edən qrunt sularının əksəriyyəti şor xassə li olmaqla müx tə lif də rəcədə mineral-
laşmışdır.

bir sıra ədəbiyyat məlumatlarına əsasən onu demək olar ki, qrunt və yer altı sula -
rına neft mədəni ərazisindən axan suların təsiri bö yük olmuşdur. yarımadanın şərq
yarusunda subar te ziyan qu yu larının sularının kimyəvi tərkiblərində kimyəvi in-
qrediyent lərin qarışığı ço xalmış və nəticədə onlar suvarma və məişət əhəmiyyətini
itirmişlər. binə-qala-Zirə-Şahdili istiqamətində qrunt suları şor xassəli ol duq  ları
üçün bu mas siv  lərdə torpaq örtüyündə şoran torpaqlar ya yıl mışdır [4,5,6].

qrunt sularının tərkibində şorluluq yaradan duzlar xloridli-sulfatlı, xlo rid li-
natriumlu və xlorlu-maqneziumlu minerallaşma tipinə aiddirlər. On la rın  mi ne  ral -
laşma dərəcəsi ilin mövsümündən asılı olaraq dəyişkən xarak terli dir. Su da asan həll
olunan və sularda şorlululuq yaradan duzların miq da rı geniş dia pa zonda olub 5,1-
153,2 q/l arasında dəyişir. Digər tərəfdən qrunt və quyu sula rının dərinlik
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Şəkil 2. Xəzəryanı ovalığın Şüvəlan-Zirə arası ərazidə qrunt suyunun 
sabitləşmə səviyyəsi.
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səviyyəsinin və minerallaşma dərəcələrinin də yiş kən xarak terli ol ma sında Xəzər
dənizində suyun səviyyəsinin dəyiş kən liyinin də təsiri vardır [7].

qrunt və quyu sularının kimyəvi tərkibi haqqında həm fond məlumatlarına istinad
etdikdə həmçinin tərəfimizdən apa rı lan tədqiqatlara əsasən deyə bilər ki, onlar yük -
sək, qis mən zəif və orta dərəcədə minerallaşmışlar. hidrokimyəvi analizlərə əsasən
onu demək olar ki, qrunt su la rı nın və yeraltı suların tərkibində NaCl, CaCl2, MgCl2,
Na2CO3,  MgCO3, CaCO3 duzları üstünlük təşkil edir. 

Çöl tədqiqatları zamanı yarımadanın müxtəlif sahələrində torpaq əmələgəl mədə
iştirak edən qrunt sularının dərinlik səviyyəsi və mineral duzlarla çirk lənmə
dərəcələrinin öyrənilməsi məqsədilə müşahidələr aparılmışdır. Analitik təhlillərdən
məlum olduğu kimi qrunt sularının yer səthindən dərinlik səviyyəsi geniş diapa-
zonda olub 45-145 sm arasında tərəddüd edir. qrunt suları bütün hal larda yüksək
dərəcədə minerallaşmışdır. yəni suda həll olunan duzların miq da rı minerallaşmaya
aid yol verilən hədd (yvh) göstəricilərindən onlarla dəfə çoxdur (cədvəl 1).

Tərəfimizdən karxanalar ətrafı ərazilərdə, xüsusən Zirə-Şüvə lan və Türkan-
Abşeron qobustan massivində yayılmış torpaq sahələrində qoyul muş torpaq kəsim-
lərindən və bir sıra göl sularından götürülmüş nümunələrdə suların minerallaşma
və çirklənmə əlamətləri öyrənilmişdir. Fond məlumatlarına əsasən karxana oyuqları
ətrafı sahələrdə yayılmış çalalı düzənliklərdə yayılmış tor paq larda qrunt sularının
həm dərinlik səviyyələri  yerin səthinə yaxındır (45-145 sm), həm də həmin sular
yüksək dərəcədə minerallaşmışlar. həmçinin öyrənilmişdir ki, qrunt sularında müx-
təlif dərə cədə həll olunma qabiliyyətinə malik duzların miqdarı götürülmüş nü-
munələr üzrə 22,74-81,42 q/l arasında dəyişməkdədir. Suların minerallaşma
dərəcələrinə aid şkalaya əsasən yol verilən hədd (yvh) 0,5  q/l, maksimum isə 0,5-
0,7q/l götürülmüşdür [1].

Suda asan həll olunan duzlar torpaq bitki sistemində toksiklik yaratma qa bi  liy -
yətinə görə aşağıdakı qruplara ayrılır.

1. Toksiki duzlar-çoxdan az tərəfə azalma sxemi üzrə aşağıdakı göstəri ci lər lə sə-
ciyyələnir:

NaCl>CaCl2>MgCl2→>NaSO4>Na2CO3>MgSO4

2. qeyri toksiki duzlar ümumi duzların içərisində azlıq təşkil edirlər və onlar duz
tərkibinə görə aşağıdakı kimi reqressiv qaydada sıralanır.

CaSO4>MgCO3>CaCO3

qrunt suları mineral duzlarla həddən çox minerallaşdıqları üçün məişət də və su-
varma məqsədilə istifadəyə tamamilə yararsızdır. Sularda duzların yük sək hədd da-
xilində olması torpaqyaradıcı süxurların dəniz mən şəli pliosen dövr yaşlı olmaları
ilə əlaqədar olduğu məlum olmuşdur [2]. 

qrunt sularının minerallaşmasında  həmin sahələrin buruq və mədən sularının
infiltrasiyasının da rolu vardır. Çünki analitik təhlillərdən məlum olmuşdur ki,
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Kamilova N.S. Abşeron yarımadasında faydalı
qazıntıların hasilatının hidroloji şəraitin...

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ PROblEMlƏRİ

mazutlaşmış və bitumlaşmış neftli torpaqyanı sahələrdə yayılmış qrunt suları neft li
tullantılarla çirklənmişdir. qrunt sularında neft emulsiyasının miqdarı torpağın pro -
fi lin də qranulometrik tərkibdən asılı olaraq infiltrasiya rejimində yaranır ki, onla -
rın da miq darı 0,5-200 mq/l arasında dəyişir. bununla onu demək olar ki, qrunt
sula rının tərkibində bu miqdarda neftli emulsiyanın olmağı torpaq-bitki siste mində
zəif dərəcədə olsa da toksiklik yaradır. 

Çoxsaylı tədqiqat məlumatlarının araşdırılması nəticəsində aydın olduğu ki mi
yeraltı sərvətlərin çıxarılması respublikamızın bütün bölgələrində açma üsulla apa -
rıldığına görə yataqlarüstü münbit torpaq kütləsi bütün hallarda məhv olunmaqla
istifadə dövriyyəsindən birdəfəlik çıxarılır [6].

Nəticə

1. qrunt su la rı nın və yeraltı suların tərkibində NaCl, CaCl2, MgCl2, Na2CO3,
MgCO3, CaCO3 duzları üstünlük təşkil edir.  

2. Su da asan həll olunan və sularda şorlululuq yaradan duzların miq da rı geniş
dia pa zonda olub 5,1- 153,2 q/l arasında dəyişir.

3. qrunt sularında neft emulsiyasının miqdarı torpağın pro fi lin də qranulometrik
tərkibdən asılı olaraq infiltrasiya rejimində yaranır ki, onla rın da miq darı 0,5-200
mq/l arasında dəyişir.

4. qrunt sularında müxtəlif dərə cədə həll olunma qabiliyyətinə malik duzların
miqdarı götürülmüş nümunələr üzrə 22,74-81,42 q/l arasında dəyişməkdədir. bu
göstərici yol verilən qatılıq həddindən çox yüksəkdir.
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Giriş

XIX əsrin axırları və xüsusəndə XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Abşeron yarı-
madasının ərazisi müxtəlif tərkibli və dərəcəli çirklənməyə məruz qalıb. Son illər
ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirilsədə çirk-
lənmiş və ekoloji durumu pozulmuş ərazilər və təbii obyektlər hələ də az deyildir.
Təbii inkişaf rejimi pozulmuş su mənbələrindən biri də qızılnohur gölüdür. bu göl
Sabunçu rayonu ərazisində, Pirşağı qəsəbəsinin cənubunda, Abşeron Magistral
kanalının sağ sahilinə yaxın hissədə, təxminən 2 m yüksəklikdə yerləşir (şəkil 1).

Göl çalası dördüncü dövr çöküntülərindən təşkil olunmuş Pirşağı sinklinal dep-
ressiyasının eyni adlı düzənliyində, suffoziya proseslərinin aktivdir, olduğu zonada
yerləşir. Gölün ətraflarında kənd yaşayış məskənləri yerləşdiyindən, onu sənaye tul-
lantıları ilə çirkləndirən mənbələr yoxdur. 

Müasir qızılnohur gölünün formalaşması iki inkişaf mərhələsi keçmişdir: təbii
və antropogen təsirli dövr. 

Təbii inkişaf mərhələsi XX əsrin əvvəli - ortalarına kimi olan dövrü əhatə edib,
Abşeron yarımadasının bir çox gölləri kimi dayaz, axarsız, ilin isti dövründə quruma
həddinə yaxınlaşan və şor sulu olub. İlin isti dövründə çalanın dibinə az miqdarda
duz çökürdü [4,8]. Sonralar, kənd əhalisi və həyətyanı təsərrüfat sahələrinin artması
və xüsusəndə gölün yaxınlığından keçən Abşeron Magistral Kanalının istismara ver-

(Səh. 95-105)

QIZILNOHUR GöLÜNÜN GEOEKOLOJİ VƏ 
GEOFİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Məmmədov V.A., Salamov Ə.M., Nəcəfov O.F., Təhməzova M.V.
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı şəhəri, H.Cavid pr 119 

vmamed@rambler.ru

Abstract. One of the lakes, which is the subject to anthropogenic load on the
Absheron peninsula, is Gizilnohur. Field studies have identified trends in quality
and quality of this lake in recent decades. Geophysical studies have revealed the ge-
ological structure, physical and chemical properties of the layers forming the lake
and the factors that generate the exogenous geological processes and the predictions
of these processes. In general, modern geoecological conditions of the lake and its
surroundings have been assessed.

Açar sözlər: hidrokimyəvi tərkib, şaquli elektrik zondlama, ekzogen geoloji pro-
seslər, dib çöküntüləri, mikroelementlər, çirklənmə.
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ilməsi ilə suvarılan torpaq sahələri genişlənir, gölə istiqamətlənən tullantı sularının
miqdarı isə artır (şəkil 2). Nəticədə, gölün su həcmi artdığıdan, minerallaşma
dərəcəsi azalır, efemer xüsusiyyəti itir.  Davamlı atmosfer yağıntıları  zamanı suyun
daşması təhlükəsi yaranır. 1994-cü ildə göl suları sahil bəndini dağıdaraq Pirşağıdakı
ev və həyətyanı sahələrin müəyyən hissəsini  su altına aldı. bu hadisədən sonra, göl
ərazisi torpaq bəndlə iki hissəyə bölündü. Kanala yaxın olan, nisbətən kiçik sahəli
göl, fərdi balıq artırma təsərrüfatı kimi istifadə olunaraq vaxtaşırı Abşeron Magistral
Kanalının suları ilə qidalandırılır. hazırda bu göl süni olaraq vaxtaşırı axarlı
olduğundan su dövranı aktivləşib.  Torpaq bənddən cənubda yerləşən nisbətən böyük
sahəli göl isə tullantı sularını qəbul etdiyindən ilboyu suludur.

Şəkil 2. Qızılnohur (cənub hissədəki) gölün görünüşü.
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qızılnohur gölünün yerləşdiyi ərazidə yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra
və quru çöllər iqlim tipi hakimdir. bu iqlim tipi yayının quru-isti, qışının mülayim
keçməsi ilə səciyyələnir. Ümumi günəş radiasiyasının illik miqdarı 130,3 kkal/sm2,
havanın orta illik temperaturu 13,5°C, 10°-dən yüksək olan temperaturların illik
miqdarı 4200°, torpaq səthinin orta illik temperaturu 16°C, havanın orta illik nisbi
rütubəti 76%, atmosfer yağıntılarının illik miqdarı  310 mm, mümkün buxarlanma-
nın illik miqdarı 990-1000mm, hakim küləklərin istiqaməti şimal, şimal-qərbdən
olub, orta sürəti ~6,0m/saniyədir. qar örtüklü günlərin miqdarı ildə 10-dan artıq
deyil. 

qızılnohur gölü ətrafında Ekzogen Geoloji Proseslərin(EGP) inkişafını tədqiq
etmək üçün elektrik kəşfiyyatının Şaquli Elektrik Zondlama (ŞEZ) üsulu ilə
müəyyən geofiziki tədqiqatlar aparılmışdır. 

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

qızılnohur gölündə hidrometeoroloji və geofiziki monitorinq işləri heç vaxt
aparılmayıb. bütün məlumatlar çöl tədqiqatları zamanı əldə olunub. 

Göl sularının kimyəvi tərkibi və minerallaşma dərəcəsinə görə qruplaşdırılması
O.A.Alyokinin hidrokimyəvi təsnifata əsaslanır [1]. 

Su kütləsindəki bir sıra fiziki-kimyəvi para-
metrlər mobil Multi 3430 WTW cihazı ilə
müəyyənləşdirilmişdir (şəkil 3).

Multi WTW 3430 cihazı ilə ölçülən göstəri-
cilər aşağıdakı dəqiqliklə verilir: ph=±0.004;
suyun temperaturu ±0.2°C; suyun müqaviməti
±0.5%±1; suyun elektrik keçiriciliyi ±0.5%
tam miqyaslı; suyun minerallaşma dərəcəsi
±0.5% tam miqyaslı; suda həll olmuş oksigenin
miqdarı ±0.5%.

Dib çöküntü nümunələrinin laboratoriya şə-
raitində radionuklid tərkibini müəyyən etmək
üçün СЕГ-001 “АКП-С-150” qamma-spektrometrik cihazından istifadə olunmuş-
dur. Radioaktivliyin çöl şəraitində müəyyənləşdirilməsi Dozimetrik Radiometr
MKC-AT1125 cihazı ilə yerinə yetirilmişdir.

Mikroelementlərin təyinində laboratoriya şəraitində atom-absorbs və s. metod-
lardan istifadə olunub. Su və dib çöküntülərində ≥10 mikroelement (Cu, Zn, Mn,
Ti, Ni, Cd, Sr, ba, Pb, v, Cr, Co, Mo və s.) müəyyənləşdirilib. Dib çöküntülərindəki
mikroelementlərin miqdarı (mq/kq), çökmə süxurlardakı klarkından neçə dəfə çox
və ya az olması, həm də elementin konsentrasiya klarkı hesablanmışdır.

Üzvi karbonun çöküntülərdəki miqdarının qiymətləndirilməsində Knop meto-
dundan istifadə olunmuşdur.  

Məmmədov V.A., Salamov Ə.M., Nəcəfov O.F., 
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Şəkil 3.  Mobil Multi WTW 3430
cihazı
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Ərazinin ayrı-ayrı yerlərində Şaquli Elektrik Zondlama (ŞEZ) üsulu ilə çöl ölçmə
işləri, elektrik kəşfiyyatı təlimatında nəzərdə tutulmuş müxtəlif ölçü qurğularından
istifadə edilməklə müşahidələr aparılmışdır.

Sahənin geoloji kəsilişini təşkil edən litoloji tərkiblərin əsasən gilli süxurlardan
təşkil olunması ilə əlaqədar olaraq ayrı-ayrı qatların bölgülərə ayrılmasında çətin-
liklər yaranmışdır. Ona görə də, sıxlaşdırılmış ölçü qurğusu hazırlamış və sahənin
müxtəlif yerlərində yenidən təcrübi ölçmə işləri həyata keçirilmişdir. Alınmış
məlumatlar sahənin geoloji kəsilişini təşkil edən qatların bölgülərə ayrılması
məsələsinin həll edilməsinə imkan yaratmışdır. Nəticədə, yeni hazırlanmış ölçmə
qurğusu ilə bir müşahidə nöqtəsində aparılan ölçmələrin sayı elektrik kəşfiyyatı təli-
matında göstərilmiş ölçmələrin sayı ilə müqayisədə üç-dörd dəfədən çox olmuşdur. 

Təcrübi ölçmələr nəticəsində qidalandırıcı Ab/2 və qəbuledici MN/2 xətlərinin
ölçüləri müvafiq olaraq Ab/2 =1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10,10; 12,12; 14; 16; 18; 20;
22; 24,24; 26,26; 28; 30; 32; 34; 36,36; 38,38; 40,40, və MN/2=0,3; 0,3; 0,3; 0,3;
0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 1; 0,3; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1,2; 1,2; 2; 2; 2; 2; 2,3; 2,3; 2,3
[2,5].

qızılnohur gölü yerləşən ərazinin relyefinin mülayim xarakterə malik olmasını
nəzərə alaraq, ŞEZ üsulu ilə ölçmələrin aparılması zamanı profillərin istiqamətləri,
müəyyən qanunauyğunluq nəzərə alınmaqla, sərbəst seçilmiş və çöl ölçmə işləri za-
manı simmetrik AMNb tipli Şlümberje qurğusundan istifadə edilmişdir [7]. 

qidalandırıcı elektrodlar (Ab), uzunluğu 1 m, diametri 0,02 m, olan dəmirdən,
qəbul edici (MN), uzunluğu 0,5 m, diametri 0,01 m, olan elektrodlar isə latundan
hazırlanmışdır. qidalandırıcı elektrodlar öz aralarında qPSMPO tipli naqillə,
qəbuledici elektrodlar isə qSP-2 tipli naqil vasitəsilə əlaqələndirilmişdir.

Geofiziki tədqiqatlar zamanı, çöl ölçmələri qəbuledici və generator qrupundan
ibarət olan, öz aralarında radio əlaqə yaradan, AMC-1 tipli elektrik kəşfiyyatı ci-
hazından istifadə edilmişdir (DU mv, İ mA, 4,88 hz).

Çöl ölçmə işləri zamanı birinci və sonuncu ölçmələr təkrarlanmış, ölçü pros-
esində alınmış qiymətlərin dəyişmə həddi çöl işlərinin keyfiyyətlə aparılmasının
fəaliyyətdə olan təlimata uyğun olduğu müəyyən edilmişdir. 

Çöl işləri nəticəsində alınmış ölçü qiymətləri kompüterə daxil edilərək riyazi
hesablama qaydasında interpretasiya olunmuş və aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə ye-
tirilmişdir. 

Fərz olunan elektrik müqavimətlərinin hesablanmasında:
ρf.o.e.m = K*ΔU mV/İ mA düsturundan istifadə edilmişdir [7].
burada ρf.o.e.m – geoloji kəsilişi təşkil edən süxurun fərz olunan elektrik müqa-

viməti;
K – ölçü qurğusunun düzəliş əmsalı;
ΔU mV – ölçmə zamanı ölçü cihazından götürülmüş potensiallar fərqi;
İ mA – ölçmə zamanı generatordan götürülmüş cərəyan şiddətidir.  
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Geoloji kəsilişi təşkil edən ehtimal olunan litoloji tərkiblərin ρx.e.m-in   hesablan-
masında aşağıdakı düsturlar tətbiq edilmişdir:

əgər ρf.o.e.m.i> ρf.o.e.m.i-1 onda
ρx.e.m.i = [ρf.o.e.m.i (AB/2)i - ρf.o.e.m.i-1(AB/2)i-1]/[(AB/2)i - (AB/2)i-1] [1,2] 
düsturu tətbiq edilir, 
əgər ρf.o.e.m.i < ρf.o.e.m.i-1 o zaman, 
ρx.e.m.i=[(AB/2)i-(AB/2)i-1*ρf.o.e.m.i*ρf.o.e.m.i-1]/[ρf.o.e.m.i-1*(AB/2)i]-[ρf.o.e.m.i*(AB/2)i-1]

tətbiq edilir.
ρx.e.m.i – geoloji kəsilişi təşkil edən süxurun xüsusi elektrik müqavimətidir.
Çöl işlərinin keyfiyyətini qiymətlədirmək məqsədilə, sərbəst olaraq seçilmiş ŞEZ

müşahidə nöqtəsində, təkrar ölçmə işləri aparılmışdır. Müşahidə nöqtəsində nisbi
xətanı (w) hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edilmişdir:

w={ρf.o.e.m.i – [( ρf.o.e.m.i.ə. + ρf.o.e.m.i.n)]/2 * 100%}/( ρf.o.e.m.i.ə. + ρf.o.e.m.i.n)/2 [7].
hesablanmış nisbi xəta elektrik kəşfiyyatı təlimatında nəzərdə tutulan həddə ol-

muşdur.
Aparılmış emal işləri nəticəsində sahənin geoloji kəsilişini təşkil edən süxurların

ρf.o.e.m - fərz olunan elektrik müqavimətləri (f.o.e.m.) və ρx.e.m - xüsusi elektrik müqa-
vimətləri (x.e.m.) qiymətləri hesablanmışdır.  

ŞEZ – üsulu ilə aparılmış çöl işlərinin nəticələrinə əsasən dörd profil üzrə x.e.m-
in qiymətlərinə əsasən litoloji-geofiziki kəsilişlər və geoloji kəsilişi təşkil edən
litoloji tərkiblərin ehtimal olunan fiziki xüsusiyyətlərini əks etdirən xəritələr tərtib
edilmişdir.

Geofiziki tədqiqatların interpretasiyası zamanı Surfer 12, CorelDRAW-6 proq-
ramlarından istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın şərhi

qızılnohur gölü təbii vəziyyətdə vahid çalada yerləşən şor sulu, dayaz və efemer
göl olub. Sonralar göl çalası torpaq bəndlə iki hissəyə ayrılmışdır. hazırda bu göl-
lərin hidravlik əlaqəsi yoxdur, qidalanma rejimi, su balansı və axarlıq xü-
susiyyətləridə fərqlidir. bu göllərin su səthinin ümumi sahəsi ~1km2-ə yaxın,
maksimal dərinlikləri isə 1-2 m-dən azdır. Şimal hissədəki nisbətən kiçik ölçülü
gölün hidroloji və hidrokimyəvi xüsusiyyətləri balıqçılıq təsərrüfatının tələblərinə
münasib tənzimlə nərək suyu az minerallaşmış ( 1-3 q/dm3) və su dövranı süni olaraq
aktivləş dirilmişdir.

Cənub hissədəki nisbətən böyük sahəli göldə su səviyyəsinin  il ərzində tərəddüdü
0,5m olub, ilin isti dövründə suyun temperaturu  25-30-yə qədər arta bilir. qış
mövsümünün  şaxtalı günlərində dəyanətsiz sahil buzları formalaşır. Cənubi qafqaz
ölkələrinin su ehtiyyatlarına aid 1935-ci ildə nəşr olunmuş kitabda [6] göl suyunun
minerallaşma dərəcəsi ~260 q/dm3, tərkibinə görə xlor sinfinin natrium qrupuna aid



olması qeyd olunur. 1969-cu ilin avqust ayında X.C.Zamanov[3] tərəfindən göldən
götürülmüş su nümunəsinin kimyəvi tərkibində anionların  miqdarı  4,04 q/dm3, ka-
tionların 2,23 q/dm3 və ümumi  minerallaşma dərəcəsi  6,3 q/dm3 olmuşdur.
hidrokimyəvi təsnifata əsasən  bu sular  xlor sinfinin natrium qrupuna aiddir. bizim
2014 – cü ilin noyabr ayında cənubdakı (böyük ölçülü) göldən götürdüyümüz su
nümunəsində anionların miqdarı 1.15 q/dm3 , kationların 0.84 q/dm3  və mineral-
laşma dərəcəsi ümumən 2 q/dm3 olmuşdur. burada NO3=1.72 mq/dm3 , fosfor=0.01
mq/dm3 və brom= 0.016 mq/dm3 təşkil edir. Mikroelementlərin su nümunəsindəki
miqdarı şəkil 4–də göstərilir.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 2002- ci ilə aid olan məlumatına görə
bu gölə ildə ətraf ərazilərdən 1,4 mln.m3-ə yaxın müxtəlif tərkibli çirklənmiş sular
daxil olur. Göl suyunun keyfiyyət xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək: ph=8,42, həll
olmuş oksigenin miqdarı 5,71 mq/dm3 NO2=0,049 mq/dm3, Nh4=1,5 mq/dm3,
ObT5=4,8 mq/dm3, OKT=12,42 mq/dm3, codluq= 67,32 mq-ekv/dm3-dir. Məlumat-
ların təhlili göstərir ki, təxminən son 80 ildə antropogen təsirə məruz qalmış qızıl-
nohur gölü suyunun minerallaşma dərəcəsi 2CO q/dm3 -dən 2 q/dm3-ə kimi azalmış,
çirklənmə dərəcəsi isə dəfələrlə artmışdır.

Dib çöküntrüləri tünd boz-qara rəngdə olub, kütləsinin qalınlığı sahildən çalanın
mərkəzinə doğru artır, çöküntülər əsasən kiçik fraksiyalardan ibarətdir. Üzvi kar-

bonun miqdarı 0,90% - dir. Dib
çöküntü nümunəsindəki mikroele-
mentlər haqqında məlumat şəkil 5 –
də verilir.

Məlumatların təhlili gödtərir ki,
dib çöküntülərində dəmir, kobalt,
barium, stronsium, kadmium,
qurğuşun və molibdenin miqdarı
onların çökmə süxurlardakı klarkın-
dan 1.4 -7.0 dəfə artıqdır. Radioak-
tivlik fon göstəricisindən yüksək
deyil. 

Gölətrafı ərazidə EGP-in
inkişafını öyrənmək məqsədilə
1:5000 miqyasında elektrik kəşfiy-
yatının ŞEZ üsulu ilə geofiziki
tədqiqatlar həyata keçirilmişdir. 

Ərazidə şimal-qərb istiqamə-
tində seçilmiş I-I, II-II profilləri
üzrə 11 fiziki nöqtədə şimal-şərq is-
tiqamətində III-III və cənub-şərq is-

Şəkil 4. Qızılnohur gölünün su kütləsində
mikroelementlərin paylanması, mq/dm3

100 1/2019

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ PROblEMlƏRİ
Məmmədov V.A., Salamov Ə.M., Nəcəfov O.F., 

Təhməzova M.V.  qızılnohur gölünün geoekoloji və...

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR



tiqamətində Iv-Iv pro-
filləri üzrə 6 fiziki nöq-
tədə ŞEZ üsulu ilə 4491
metr uzunluqda çöl işləri
həyata keçirilmişdir (şə-
kil 6).

qızılnohur gölü ət-
rafında geofiziki tədqi-
qatların aparılmasında
məqsəd aşağıdakı geo-
loji məsələlərin araşdı-
rılmasından ibarət ol-
muşdur:

- gölətrafı ərazinin
geoloji kəsilişinin 40 m
dərinliyə qədər dəqiq
bölgülərə ayrılması; 

- ehtimal olunan pozulma xətlərinin aşkar edilərək izlənilməsi; 
- müxtəlif litoloji tərkiblərə malik olan qatların qalınlıqlarının müəyyən edilməsi;
- gölətrafı ərazilərdə EGP - ə məruz qalma ehtimalı olan sahələrin müəyyən

edilməsi.

Şəkil 5. Qızılnohur gölünün dib çöküntülərində
mikroelementlərin konsentrasiya klarkı (mq/kq/ 
elementin klarkı) əmsallarının (kk) paylanması

Şəkil 6. 
Qızılnohur gölü

ətrafındakı geofiziki 
profilin yerləşmə

sxemi (miqyas 1:5000) 
və göldən nümunə

götürülən 
məntəqələrin yeri

1 – ŞEZ nöqtələri və 
onların nömrəsi; 

2 – geofiziki profil xətləri
və onların nömrəsi; 

3 – su nümunələrinin
götürüldüyü məntəqələr; 

4 – dib çöküntülərinin
götürüldüyü  məntəqələr.
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Geofiziki tədqiqatlar nəticəsində I-I, II-II, III-III və Iv-Iv profilləri üzrə litoloji-
geofiziki kəsilişlər tərtib edilmişdir (şəkil 7).

Tərtib edilmiş litoloji-geofiziki kəsilişdə müxtəlif qalınlığa, yatım şəraitinə,
x.e.m-ə və litoloji tərkibə malik olan qatlar müəyyən edilmişdir. 

yer səthində delüvial-qumlu gilli örtük qatın qalınlığı 1-9 m, x.e.m-i isə 20-150
Om•m arasında dəyişir və bu qatın sahə üzrə fasiləsiz olaraq yayılması müşahidə
edilmişdir. 

Örtük qatın dabanında sahənin şimal-qərb və cənub-şərq tərəfində müvafiq olaraq
əhəngdaşı və aralarında az qalınlıqlı qumlardan ibarət olan gil qatı aşkar edilmişdir.
Əhəngdaşı qatının qalınlığı 3-7 m, x.e.m-i 200-500 Om•m, tərkibində nazik qum
qatı olan gillərin qalınlığı 4-15 m, x.e.m-i isə 30-100 Om•m arasında dəyişir.

Tərtib edilmiş ehtimal olunan litoloji-geofiziki kəsilişlərdə, gölətrafı ərazidə
qumlu gillərdən təşkil olunmuş qatın qalınlığı 3-25 m, x.e.m-i isə 5-20 Om•m təşkil
edir. 

Öyrənilən dərinlik daxilində, sahənin geoloji kəsilişinin daban hissəsi qalınlığı
5-34 m, x.e.m-i 1-4 Om•m arasında dəyişən yüksək nəmli və duzlu  gil qatından
təşkil olunmuşdur.

Aparılmış geofiziki tədqiqatların nəticəsində, gölətrafı ərazidə 1-13, 1-2, 7-8, 11-
12 və 6-7 saylı ŞEZ nöqtələri arasında pozulma xətləri aşkar edilmişdir. bu  sahənin
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Şəkil 7. Geofiziki tədqiqatların nəticələrinə əsasən I-I,II-II, III-III və IV-IV 
profilləri üzrə  tərtib edilmiş ehtimal olunan litoloji-geofiziki kəsilişlər 

(miqyas üfüqi 1:5000).
1 – ŞEZ nöqtələri və onların nömrəsi; 2 – geofiziki profil xətləri və onların nömrəsi; 3 – su nü-

munələrinin götürüldüyü məntəqələr; 4 – dib çöküntülərinin götürüldüyü məntəqələr.



dizyunktiv dislokasiya proseslərinə məruz qalmasına və ərazidə çöküntü toplama
prosesi mürəkkəb və fasiləli xarakter daşımasına, eyni zamanda tektonik proseslərin
çöküntü toplama prosesindən sonra baş verməsinə dəlalət edir. Gölətrafı ərazidə
EGP-in inkişaf edəcəyi ehtimal olunan sahələri  proqnozlaşdırmaq məqsədilə geoloji
kəsilişin üst hissəsini təşkil edən örtük qatının ehtimal olunan fiziki xüsusiyyətlərini
əks etdirən qalınlıq, sıxlıq, suyun altında sıxlıq və geofiziki tədqiqatların nəticələri
xəritələri tərtib edilmişdir (şəkil 8-a, 8-b, 8-v və 8-q).

EGP-ə məruz qalması ehtimal olunan örtük qatın qalınlıq xəritəsinə əsasən qeyd
etmək  olar ki, onun qalınlığı sahə üzrə 1-9 m arasında dəyişir. Gölün şimal-şimal-
qərb və cənub hissəsində örtük qatın qalınlığı ayrı-ayrı intervallarda 5-9 m arasında
dəyişdiyi halda, sahənin şimal-şərq və cənub-qərb tərəfində örtük qatın qalınlığı
2.5-4.5 m arasında dəyişir (şəkil 8-a). 

həmin kütlənin təbii şəraitdə ehtimal olunan sıxlıq xəritəsinə əsasən qeyd etmək
lazımdır ki, sahə üzrə örtük qatın sıxlığı 1.68-2.24 t/m3 arasında dəyişir. Örtük qatın
ehtimal olunan sıxlığı sahənin cənub, şimal-şərq və şimal-qərb tərəfində 1.68-1.84
t/m3 arasında dəyişdiyi halda, sahənin cənub-qərb, şimal və cənub-şərq tərəfində
1.92-2.24 t/m3-ə qədər artır (şəkil 8-a). 

Ekzogen geoloji proseslərə məruz qalması ehtimal olunan kütlənin suyun altında
sıxlıq xəritəsində, sahənin şimal, cənub-qərb və cənub-şərq hissəsindəki kütlənin
sıxlığı 0.6-0.9 t/m3 arasında dəyişir (şəkil 8-v). 
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Şəkil 8. Ekzogen ge-
oloji proseslərə

məruz qalması ehti-
mal edilən kütlənin
qalınlıq (a), sıxlıq
(b), suyun altında

sıxlıq (v) və geofiziki
tədqiqatların
nəticələri (q)

xəritələri
1 – ŞEZ nöqtələri və

onların nömrəsi; 
2 – geofiziki profil

xətləri; 
3 – geofiziki tədqiqat-
ların nəticəsində aşkar
edilmiş ehtimal olunan

pozulma xətləri; 
4 – EGP-ə məruz qal-
ması ehtimal olunan

sahələr. 



Geofiziki tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatların ümumi təhlilinə
əsasən söyləmək olar ki, ekzogen geoloji proseslərin qızılnohur gölü ətrafı
ərazisinin şimal, cənub-qərb və cənub-şərq tərəflərində aktivləşməsi ehtimal olunur.
İlk növbədə EGP-in əsasən pozulma xətləri aşkar edilmiş intervallarda (1-13, 1-2,
7-8, 11-12 və 6-7 saylı ŞEZ) baş verməsi ehtimalı daha yüksəkdir

bu fikri təsdiqləyən digər bir amil qeyd edilən sahələrdə suyun altında süxurların
sıxlıq xəritəsində həmin sahələrdə geoloji kəsilişi təşkil edən qatların sıxlığının ətraf
ərazilərə nisbətən daha kiçik qiymətlərlə ifadə olunması ilə əlaqədardır.

Nəticə

qızılnohur gölü və onun ətraflarında aparılmış geoekoloji və geofiziki tədqiqatlar
əsasında müəyyənləşib ki: 

- tədqiq olunan göl XX əsrdə güclü antropogen yüklənməyə məruz qalaraq mor-
fometrik parametrləri kəskin dəyişmiş, su kütləsinin minerallaşma dərəcəsi 100
dəfədən artıq azalmış, çirklənmə dərəcəsi isə artmişdir;

- dib çöküntülərində təmərküzləşən bir sıra mikroelementlərin miqdarı onların
çökmə süxurlarındakı miqdarından dəflərlə artıqdır;

- sahənin geoloji kəsilişini təşkil edən qatlar litoloji tərki etibarı ilə əsasən üst
örtük qatından, əhəngdaşı qatından,  müxtəlif qalınlıqlı gillərin az qalınlıqlı qum və
qumdaşı qatları ilə növbələşməsindən, qumlu gillərdən, yüksək  nəmli və mineral-
laşmış gillərdən təşkil olunmuşdur;

- profilin 1-13, 1-2, 7-8, 11-12 və 6-7 saylı şaquli elektrik zondlama nöqtələri
arasında ehtimal olunan pozulma xəttinin aşkar edilmiş intervallarında ekzogen ge-
oloji proseslərin inkişafı ehtimalı daha yüksək hesab edilir;

- ərazinin plikativ və dizyunktiv dislokasiyaların təsirinə məruz qalması ehtimal
olunur;

- sahənin geoloji kəsilişində iştirak edən yüksək nəmli və duzlu gillər daha yüksək
qalınlığa malikdir;  

- tədqiqat zonasında çöküntü toplama prosesinin inkişafının fasiləli xarakter
daşıdığı  güman edilir.  

Sahə üzrə geoloji kəsilişdə iştirak edən qatların horizontal yatıma malik olmasını
nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, sahədə əsasən EGP-ən olan psevdo karstların
əmələ gəlməsi və çökmə proseslərinin inkişaf etməsi proqnozlaşdirilir.
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Abstract. The purpose of the researches is to study the micro-biological charac-
teristics of valvalachay-Takhtakorpu canal, Takhtakorpu reservoir, Takhtakorpu-
Jeyranbatan canal and investigate the factors affecting the quality of water. In this
regard, the bacteriological indicators of the Samur-Absheron canal, Gusarchay,
Gudyalchay, Cagacouchay and valvalachay waters, which provided the basin's
water, were studied.

According to the findings, we can say that, water samples taken from channels
mentioned above and rivers have been compared to bacteriological aspects and have
been appointed relatively high levels of contamination and recommendations have
been given. At the same time, certain opinions were expressed on the causes of sed-
imentation.

Açar sözlər: mikrob ədədi, koli-indeks, keyfiyyət, çaylar, kanallar, dib çökün-
tüləri.

Giriş
Məlumdur ki, yerüstü suların əksəriyyəti bakterioloji nöqteyi-nəzərdən çirklən-

miş olurlar. Çayların suyu sıx təmasda olan məntəqədən keçdikcə çirklənməyə
məruz qalır. həmçinin yaz vaxtı (yağış və ərintilərin çox olduğu zaman) daşqınlar
olanda çayın suyunun minerallığı və ümumi codluğu azalır, amma bakterioloji çirk-
lənmə çoxalır.

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, su obyektlərində antropogen təsirlərin art-
ması ilə əlaqədar biogen elementlərin miqdarı dəyişmiş, eyni zamanda fotosintez
nəticəsində fitoplanktonların miqdarı çoxalmışdır. 

Müəyyən edilmişdir ki, su mənbələrində müxtəlif qrup orqanizmlərin qidalan-
ması ardıcıllıq təşkil edir. Su mənbələrində bu ardıcıllıq zəncirvari sxematik olaraq
belə təsvir olunur:

bakteriya – fitoplankton - zooplankton – balıq.
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Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Tədqiqatda Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun fond və arxiv
materiallarından və müəlliflərin apardıqları tədqiqatların nəticələrindən istifadə ol-
unmuşdur. Tədqiqatda müqayisəli təhlil metodundan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın şərhi

Məlumdur ki, yağışlı dövrlərdə çaylar özləri ilə birlikdə çoxlu dib çöküntüləri
gətirir və töküldüyü hövzənin dibini tədricən yuxarı qaldırır. bu çöküntülər su an-
barının tutumunu azaldır. Eyni zamanda bu çöküntülər kiçik hissələrdən ibarət
olaraq, yaxşı adsorbsiya etmə xüsusiyyətinə malik olduğundan metalları, neft məh-
sullarını, karbohidrogenləri, spirtləri, turşuları, biogen elementləri və s. özündə
saxlayır. bu yığıntılar müəyyən dövrdən sonra parçalanır, ikinci dəfə suyun çirk-
lənməsinə səbəb olur [1,2].

Ədəbiyyat araşdırmalarından məlum olur ki, mənbədə suyun durğunluğu, dib
çöküntülərinin yığılması və parçalanması nəticəsində qeyri-üzvi maddələr əmələ
gəlir ki, bu da fitoplanktonların çoxalmasına səbəb olur. Ona görə də mənbənin dib
çöküntülərindən təmizlənməsi əsas şərtlərdən biridir. bu prosesi aparmaqdan ötrü
ilk növbədə yuxarıda göstərdiyimiz kimi su anbarının hidrokimyəvi və bioloji xü-
susiyyətləri aydınlaşdırılmalıdır [1].

Su mənbəyinin fitoplanktonlardan təmizlənməsi üçün bir sıra balıqların (cavan),
ağ amur, leş, sudak və tinqa balıqlarının inkişaf etdirilməsini tövsiyyə edilir. Alim-
lərin apardıqları tədqiqatlar göstərmişdir ki, su mənbəyini dib çöküntülərindən tə-
mizləmək üçün gölün suyu müxtəlif texniki maşınlardan istifadə etməklə hissə-hissə
təmizlənməlidir. Əks təqdirdə  dib çöküntüləri getdikcə mənbənin su  tutumunu
azalda bilər. 

bioloji çirklənmə zamanı mənbə suyunda oksigenin miqdarı azalaraq üzvi mad-
dələrin miqdarı çoxalır, çürümə prosesləri baş verir və nəticədə xoşagəlməz qoxu
yaranır. belə vəziyyət davam edərsə göl bataqlığa çevrilə bilər.

yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədar Taxtakörpü su anbarını özünün və onu təmin
edən çayların; qusarçayın, qudyalçayın, Caqacuqçayın və vəlvələçayın, vəlvələ-
çay-Taxtakörpünün, Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarının suyunun bakterioloji
göstəriciləri öyrənilmişdir.

Məlumdur ki, çayın xarakterik xüsusiyyətindən biri onda öz-özünə təmizlənmə
prosesinin getməsidir, onda gedən bioloji proseslərin hesabına çirkləndirici mad-
dələrin miqdarı getdikcə azalır. Çay suları asılı hissəciklərdən azad olarkən,
müəyyən dərəcədə təmizlənmə prosesləri gedir və nisbətən onun keyfiyyəti
yaxşılaşır. Çay sularından istifadə etdikdə, suda olan patogen (xəstəliktörədən) bak-
teriyalar müxtəlif üsullarla - ozonlaşdırma, xlorlaşdırma və ultrabənövşəyi şüalarla
zərərsizləşdirilir [3,4,5].



Samur-Abşeron kanalının, Qusarçay, Qudyalçay, Vəlvələçay, Caqacuqçay,
Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının, Taxtakörpü su anbarının, Taxtakörpü-

Ceyranbatan kanalının sularının bakterioloji analizlərinin nəticələri

С/с Nümunələrin götürüldüyü yer Tarix
Ümumi mikrob 

ədədi/ml
Koli-

indeks

1. Samur hidroqovşağı 14.05.2018 76000 2100

2. qudyalçay quba rayonu 14.05.2018 4200 910

3. qudyalçay quba  rayonu 10.07.2018 300 < 9

4. qudyalçay quba rayonu 10.09.2018 1215 230

5. qudyalçay quba rayonu 11.10.2018 1500 910

6. qudyalçay quba rayonu 09.11.2018 2000 910

7. Caqacuqçay quba rayonu 14.05.2018 64000 2000
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Son dövrlərdə suyu zərərsizləşdirmək üçün müxtəlif dezinfeksiyaedici məhlullar-
dan istifadə edilir. Mənbə suyunda askorbin turşusu  və mis duzunun müxtəlif
qatılıqlı məhlullarından istifadə edərək ph-ın (hidrogen göstəricisi) təsiri
öyrənilmişdir [6].

Ceyranbatan su anbarını qidalandıran kanalların hidrokimyəvi, bioloji xü-
susiyyətlərini aydınlaşdırmaqdan ötrü Samur-Abşeron hidroqovşağından, qusarçay-
dan, qudyalçaydan, Caqacuqçaydan, vəlvələçaydan, vəlvələçay-Taxtakörpü
kanalından, Taxtakörpü su anbarından, Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalından bütün
fəsillərdə nümunələr götürülmüş və tədqiq edilmişdir.

vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı, Taxtakörpü su anbarı, Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanalları sularının sanitar-bakterioloji nöqteyi-nəzərdən təmizliyini müəyyən etmək
üçün bütün məntəqələrdən götürülmüş, həmin  nümunələrdə mikrob ədədi və koli-
indeks təyin edilmişdir.

Aşağıdakı cədvəldə bakterioloji analizlərin nəticələri verilmişdir. Analizlərin
nəticəsi göstərmişdir ki, Samur hidroqovşağında, Caqacuqçay (quba rayonu
ərazisindən keçən) mikrob ədədi uyğun olaraq, 76000 və 64000 olmuşdur. bu da
may ayında daşqınların və ərinti sularının gətirdiyi əlavə çirkləndiricilərin çaya
tökülməsi ilə əlaqədar ola bilər. 

vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcında və sonunda mikrob ədədi bu
dövrdə 18000-21000 arasında dəyişmişdir. həmin dövrdə Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanalının başlanğıcında isə mikrob ədədi 3000-ə qədər azalmışdır. Taxtakörpü su
anbarından, onun çıxışından, Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcından
götürülmüş su nümunələrində mikrob ədədi 400-3000 arasında dəyişmişdir. yağın-
tılar zamanı mikrob ədədinin artması müşahidə olunmuşdur.



С/с Nümunələrin götürüldüyü yer Tarix
Ümumi mikrob 

ədədi/ml
Koli-

indeks
8. Caqacuqçay quba rayonu 10.07.2018 600 23

9. Caqacuqçay quba rayonu 09.11.2018 3040 1400

10.   vəlvələçay quba rayonu 14.05.2018 6000 910

11.   vəlvələçay quba rayonu 10.07.2018 300 < 9

12.   vəlvələçay quba rayonu 13.08.2018 1300 230

13.   vəlvələçay quba rayonu 09.11.2018 1600 230

14.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı 14.05.2018 18000 1400

15.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı 10.07.2018 3000 94

16.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı 13.08.2018 600 23

17.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı 10.09.2018 620 23

18.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının sonu 14.05.2018 21000 1500

19.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının sonu 06.08.2018 960 94

20.   Taxtakörpü su anbarı giriş 11.10.2018 600 23
21.   Taxtakörpü su anbarı 13.08.2018 400 10

22.   Taxtaköprü su anbarı çıxış 11.10.2018 450 10

23.   Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 14.05.2018 3000 910

24. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 10.07.2018 500 10

25.   Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 06.08.2018 1760 120

26.   Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 10.09.2018 320 10

27.   Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 11.10.2018 350 10

28.   Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 09.11.18. 1000 94

29.   
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı Ceyranbatana
tökülməyə 1 km qalmış

14.05.2018 24000 1500

30.   
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı Ceyranbatana
tökülməyə 1 km qalmış

09.11.2018 300 900

31.   Samur-Abşeron kanalı Şabran rayonu 06.08.2018 640 23

32.   Samur-Abşeron kanalı Şabran rayonu 10.09.2018 575 23

33.   Samur-Abşeron kanalı Şabran rayonu 11.10.2018 600 23
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Samur-Abşeron kanalından götürülən nümunələrdə mikrob ədədi 575-640
arasında dəyişmişdir.

Alınan nəticələrin müqayisəli təhlili göstərir ki, gursulu dövrlərdə yağıntıların
çox olması zamanı, kanallarda mikrob ədədinin miqdarı artmışdır. Mikrob ədədinin
artması ilə yanaşı koli-indeks də dəyişmişdir.

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı və sonundan götürülən su nü-
munələrində mikrob ədədi əsasən 300-3000 arasında dəyişmişdir.  Gursulu dövrlərdə
isə mikrob ədədi 24000 olmuşdur.

beləliklə, Samur-Abşeron kanalından, qusarçay, qudyalçay, vəlvələçay,
Caqacuqçay, vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının, Taxtakörpü su anbarının, Tax-
takörpü-Ceyranbatan kanalının sularının bakterioloji analizlərinin nəticələri göstərdi
ki, Samur hidroqovşağı, Caqacuqçay, vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı
və sonu, Ceyranbatan su anbarına tökülməyə 1 km qalmış məsafədən Taxtakörpü-
Ceyranbatan kanalından götürülmüş su nümunələrində ümumi mikrob sayının miq-
darı çox olmuş və bu nöqtələrdə koli-indeks də uyğun olaraq artıq olmaqla həmin
suların bakterioloji cəhətdən çirklənməyə nisbətən çox məruz qalırlar.

Nəticə

Samur-Abşeron kanalından, qusarçay, qudyalçay, vəlvələçay, Caqacuqçay,
vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının, Taxtakörpü su anbarının, Taxtakörpü-Ceyran-
batan kanalının suları bakterioloji cəhətdən tədqiq olunmuş və müqayisəli şəkildə
təhlil edilmişdir.

Alınan nəticələrin müqayisəli təhlili göstərdi ki, gursulu dövrlərdə yağıntıların
çox olması zamanı əsasən kanallarda mikrob ədədinin miqdarı çox olmuş, bununla
yanaşı koli-indeks də artmışdır.

Tədqiq olunan su obyektlərinin bakterioloji göstəriciləri onların yaz fəslində
daha çox çirklənməyə məruz qaldığını göstərdi. bununla bağlı həmin fəsildə gursulu
dövrdə ən azı bir dəfə su nümunəsi və dib çöküntüsü götürülüb mikrobioloji cəhət-
dən tədqiq olunması tövsiyyə edilir.
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Müəlliflər üçün qaydalar  

Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin 15 may 2014-cü il tarixli 226 nömrəli əmri
ilə təsis edilmişdir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
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СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ НА ОСТРОВЕ МАТУА

Хисматуллин Т.И., Шныпарков А.Л.
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 

timkhism@gmail.com

Abstract. This article describes the results of debris flow researches on the Matua
Island (Kuril Islands). Urgency of this topic emphasized by recent state activity on
Matua Island. This was highlighted via mass media, and led to several scientific ex-
peditions under associated guidance of Russian Geographic Society and Ministry of
Defenses of Russian Federation. Only during the latter of these, which took place in
summer of 2017, a special attention was paid to specific matter of debris flow activity
on the Matua Island, and its possible impact on potential future area development.
The results show that debris flow processes are widespread on the island, and are
hugely influenced by the defining factor of Sarychev Peak volcano. For potential
debris flows of rain genesis preliminary calculations were made, using «ВСН 03-
76» regulations. Also a map is created, dividing territory of the Matua Island in dif-
ferent zones depending on the character of debris flow origination.

Ключевые слова: селевые потоки, остров Матуа, Курильские острова, ла-
хары, экспедиционные исследования, расход селей, картографирование селей.

Введение

Остров Матуа, административно входящий в состав Сахалинской области,
известен тем, что на нем находится один из самых активных курильских вул-
канов – Пик Сарычева. В последние годы о. Матуа также приобрел известность
в связи с несколькими экспедициями, организованными Министерством обо-
роны РФ и Русским Географическим обществом, широко освещавшимися в
средствах массовой информации. Авторами представлены результаты селевых
исследований, выполненных в июне 2017 года во время одной из таких экспе-
диций, дополненные материалами предыдущей экспедиции в 2016 г. Цель на-
стоящей статьи – выявление особенностей распространения селевых
процессов на о. Матуа. Решаемые задачи – анализ селевой опасности и её кар-
тографическое отображение.

Материалы и методика исследований

Объект исследований – о. Матуа (площадь 52 км2) – расположен в централь-
ной части Курильской островной дуги (рис. 1). Вулкан Пик Сарычева (абсо-



Рис. 1. Географическое положение о. Матуа. Условные обозначения: 1 – дей-
ствующие вулканы Курильских островов, 2 – границы между Северными, Цент-
ральными и Южными Курилами, 3 – авиалинии, соединяющие страны Азии с
Северной Америкой [4].

лютная высота (далее – а. в.) – 1446 м) занимает северо-западную часть о-ва
Матуа. Его постройка включает в себя плейстоценовый вулкан Матуа с вер-
шинной кальдерой и молодой действующий конус Пик Сарычева - типичный
посткальдерный стратовулкан с вершинным кратером. Пик Сарычева является
одним из самых активных вулканов на Курильских островах; его очередное
извержение произошло 11-19 июня 2009 г. и стало первым на Центральных
Курильских островах в текущем столетии. Суммарный объем изверженных
продуктов составил, по разным оценкам, от 0,08 [9] до 0,2-0,4 км3 [8]. Поступ-
ление большого количества пирокластического материала в прибрежную ак-
ваторию привело к увеличению площади островной суши на 1,1 км2 (2,09 %).
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Как и на любой селеопасной территории, селеформирование на о. Матуа
обусловлено двумя группами факторов: климато-ландшафтной и геолого-гео-
морфологической (антропогенная группа факторов на острове не выражена).
Остров обладает аномально холодным (для широты 48°) климатом Северных
Курил, характеризующимся постоянными сильными ветрами, преобладанием
облачности и частых туманов [7]. Предоставленные Росгидрометом резуль-
таты наблюдений на метеостанции о. Матуа (1947-1995 гг.) позволили выявить
следующие особенности местного климата:

Основной объем осадков (в среднем более 140 мм за месяц) на острове вы-
падает в осенние месяцы (сентябрь-ноябрь). При этом переход среднесуточ-
ных значений температур через 0°С обычно происходит в ноябре, что
свидетельствует об окончании селеопасного периода в октябре месяце. Исходя
из описанного характера распределения осадков, можно предположить, что
период наибольшей селевой опасности на о. Матуа сдвинут на сентябрь-ок-
тябрь – конец основного селеопасного периода. 

В среднем за период наблюдений, количество осадков в зимние месяцы
больше чем в летние месяцы, и обычно превышает 100 мм в месяц; единствен-
ный летний месяц со среднемноголетней суммой осадков более 100 мм – ав-
густ. Такой характер распределения способствует накоплению мощного
снежного покрова в зимнее время года. Невысокие положительные темпера-
туры в теплое время года (максимальная средняя температура самого теплого
месяца, августа – +10,6°С, при среднегодовой t=2,2°С) способствуют продол-
жительному залеганию снежников. Как следствие, формируются благопри-
ятные условия для схода особого подтипа снеговых селей – селей
снежниковых.

Переход среднесуточных температур от отрицательных к положительным
происходит обычно в начале-середине мая. 

Растительность Матуа по составу и структуре типична для Северных Курил,
но выражена в обедненном, редуцированном варианте [3]. Растительный по-
кров острова начисто лишен деревьев, и состоит из субальпийского ольхового
стланика, луговой растительности, верещатников и несомкнутых группировок
растений на вулканических отложениях. Подобный характер растительности
слабо способствует уменьшению поверхностного стока и цементированию
обломочного материала на склонах.

Современное оледенение и участки многолетнемерзлых пород на острове
отсутствуют. Однако, во время маршрутных наблюдений на границе обломоч-
ного субстрата и снежника была обнаружена небольшая линза льда, на кон-
такте с которой промерз грунт.

Геолого-геоморфологические условия вулканического острова Матуа как
нельзя лучше способствуют формированию селевых процессов. Главная и наи-
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более важная для селеформи-
рования особенность острова
– собственно, его вулканиче-
ские происхождение и актив-
ность. Действующий вулкан
Пик Сарычева поставляет
свежий рыхлообломочный
материал, поступающий со
склонов вулкана в селевые
русла; вызываемое во время
извержений (обычно экспло-
зивного, или эксплозивно-эф-
фузивного типа) лавовыми и
пирокластическими потоками
интенсивное таяние снежного
покрова провоцирует сход
мощных лахаров.

Более чем на 2/3 террито-
рии поверхность острова
представляет собой склон с
углами наклона от 5° и выше (рис. 2). Примерно половина площади этой по-
верхности имеет уклон более 20°. В южной и северо-восточной частях острова
следует отдельно выделить крутые участки склонов, густо изрезанные эро-
зионными врезами и со средней крутизной порядка 30-50°. На спутниковых
снимках острова явственно видны мощные конуса выноса у подножия этих
врезов, сложенные рыхлообломочными отложениями различного генезиса
(коллювий, пролювий, пирокластический материал). Ещё одним фактором,
способствующим перемещению рыхлообломочного материала вниз со скло-
нов вулкана, является сейсмичность территории острова, находящегося на гра-
нице Охотской и Тихоокеанской литосферных плит [2].

Основные методы исследования – маршрутные описания, сравнительно-
географический метод, анализ космических снимков, статистические и мате-
матические расчеты. Использовались снимки высокого разрешения со
спутников Geoeye-1, Worldview 1-2 (разрешение до 0,5 м), опубликованные на
сервисах Яндекс Карты и Google Earth, а также цифровая модель рельефа
SRTM, по которой рассчитывались необходимые количественные характери-
стики для расчетов. Для расчета селевых параметров 1% обеспеченности (для
селей дождевого генезиса) использовались формулы и рекомендации ВСН 03-
76 [5], а также предоставленные Росгидрометом данные – для расчета модуля
максимального дождевого стока 1% обеспеченности.
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Полученные результаты и их обсуждение
По итогам камеральных и полевых исследований можно утверждать, что

селевые потоки на о. Матуа могут быть трёх генетических типов: снеговые,
дождевые и вулканогенные по классификации В.Ф.Перова [6]). Наиболее мощ-
ными являются, очевидно, сели последнего типа, при этом дальность выброса
лахаров 2009 года в юго-восточной части острова не была максимально воз-
можной. Полевые исследования подтверждают это предположение. Крупно-
обломочные неокатанные и слабоокатанные отложения, аналогичные
материалу в русле и конусах выноса селевых долин, были встречены в шурфах
на глубине до 4 м на расстоянии до 1 км от устья долин. В некоторых случаях
древние генерации лахаров были слабо сцементированы под давлением вы-
шележащих пород, что свидетельствует об их значительном возрасте (рис. 3).
При совпадении трех факторов: а) если извержение вулкана происходит в
марте – апреле, в период максимальных снегозапасов; б) если зимний сезон
является многоснежным; в) если извержение является сильным и относи-
тельно кратковременным, – можно ожидать образования лахаров существенно
большей мощности и дальности выброса по сравнению с событиями 2009
года. При совпадении факто-
ров, способствующих образо-
ванию подобных мегаселей,
селевые массы могут пере-
крыть основную дорогу на
острове, идущую из б. Айну
до м. Клюв, а также старую
взлетно-посадочную полосу. 

По результатам обработки
материалов маршрутных на-
блюдений и данных ДЗЗ,
было принято решение разде-
лить селеопасные территории
о. Матуа на три типа (рис. 4).

Первый тип – это собст-
венно выраженные селевые
бассейны (в количестве 15), 3
из которых (помимо номеров
им даны собственные назва-
ния) в случае извержения вул-
кана несут реальную угрозу
для объектов потенциальной
инфраструктуры.

Рис. 3. Расчистка у тылового шва правого
борта древней селевой долины (бассейн №5).



Второй тип – мелкие склоновые бассейны, приуроченные к абразионно-де-
нудационным склонам. Они довольно ярко выражены в северной части бухты
Айну, между выделенными бассейнами №№ 1 и 2. Это мощный хорошо раз-
витый активный абразионно-денудационный уступ, высота которого достигает
на отдельных участках 300 м и более. Юго-восточнее него, ближе к бухте
Айну, расположен гораздо меньший по размерам уступ, также явно изрезан-
ный селевыми и оползневыми процессами. Площади этих элементарных бас-
сейнов маленькие (сотые и тысячные доли км2), они находятся вдали от мест
потенциального освоения и выходят прямиком на берег. Опасность могут
представлять лишь во время схода селей при нахождении у подножия этих
уступов, либо при прохождении близко к побережью водного транспорта. Ана-
логичные обрывистые участки с развитием селевых и оползневых процессов
можно обнаружить почти по всему периметру береговой линии о. Матуа, осо-
бенно в его северной, северо-восточной и западной частях. Можно с уверен-
ностью предположить, что в весенний сезон на этих участках активно развиты
водоснежные потоки.

Хотя рельеф и состав отложений современной вулканической постройки
Пика Сарычева весьма способствуют формированию селевого процесса, с при-
менением имеющегося ГИС-материала затруднительно выделить отдельные
бассейны на склонах вулкана. Ситуация сильно осложнена деятельностью ла-
вовых и пирокластических потоков, которые сглаживают неровности подсти-
лающего их скального рельефа. Поэтому данные территории обозначены на
карте как «Область преимущественной аккумуляции отложений лавовых и
пирокластических потоков». В основном это западный, северо-западный и се-
верный сектора острова, а также обширная территория между бассейнами 8 и
9. Данный участок вызывает особые затруднения при попытке разбить его на
отдельные селевые бассейны. Выраженные здесь русла по сути являются бар-
ранкос, через которые материал со склонов вулкана проходит напрямик к бе-
регу, формируя поля лавовых и пирокластических отложений. Безусловно,
здесь развиты дождевые и снеговые сели, берущие твердый материал из отло-
жений пирокластики, однако селевых бассейнов, в которых можно ясно выде-
лить не только зону транзита, но и зону зарождения, здесь нет. Селевые
процессы в основном выражены микроселями, незначительно перераба-  ты-
вающими рельеф и переносящих малые объемы отложений [1].

Сели не вулканогенного происхождения распространены  лишь в трудно-
доступных районах острова, либо на склонах самого вулкана Пик Сарычева,
и равнинной части почти не достигают. Следует также отметить, что границы
бассейнов, проведенные по чехлу покрывающих конус постройки вулкана пи-
рокластических отложений, носят достаточно условный характер, и проводи-
лись на основе вычислений по базовому слою ЦМР c использованием
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инструмента «Соз-
дать путь с макси-
мальным уклоном»
из пакета 3DAna-
lyst в программе
ArcMap.

Выделенные се-
левые бассейны
имеют разные вы-
сотные границы
зон зарождения,
транзита и аккуму-
ляции. Наиболее
отчетливо морфо-
динамические зо-
ны выделены в
бассейнах №№4
(«Большой Лахар»)
и 6 («мыс Клюв»)
(табл. 1).

В верхней части
зоны транзита
Большого Лахара
отложения одного
из пирокластиче-
ских потоков ухо-
дят в соседнюю
долину. Здесь
сформировано ещё
одно селевое рус-
ло, по которому
также прошел ла-
хар 2009 года. Ла-
хар был останов-
лен остатками
японской противо-
селевой дамбы. По
месту остановки
потока проведена
нижняя граница
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Рис. 4. Карта селевой опасности о. Матуа и легенда к
ней.
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бассейна 4/1 на карте. Бассейн не выделен как отдельный, поскольку главное
русло имеет общую с Большим Лахаром зону зарождения.

Бассейн №5 («массив Плоский») характеризуется древним селевым руслом,
без постоянного водотока, в котором в настоящее время почти отсутствуют
признаки схода лахаров. Верховье русла заросло стлаником, во время экспе-
диции 2017 г. всё ещё было занято снежником. Пирокластический поток, пи-
тающий русла четвертого бассейна, в этот бассейн не сворачивает. В бассейне
отсутствуют признаки вулканогенных селей, но развитие в нем селевых пото-
ков дождевого и снегового генезиса не подвергается сомнению – в нижней по-
ловине бассейна часть русла имеет выраженный эрозионный облик.
Масштабы этих потоков невелики, можно предположить, что в большинстве
своем они принимают форму селевых паводков. 

Бассейн №3 выделен по причине наличия здесь выраженного эрозионного
русла. Рельеф предполагает здесь активное развитие склоновых процессов, и
маршрутные наблюдения на месте подтверждают это. Однако пирокластиче-
ские потоки со склонов вулкана не доходят до этого бассейна, и развиваю-
щиеся здесь селевые процессы дождевого и селевого генезиса питаются лишь
твердым материалом из подстилающей поверхности. Свежих селевых отло-
жений в процессе полевых обследований не обнаружено.

Бассейны №№ 1, 2, 4, 6, 7 и 8 имеют сходное строение. Зона зарождения
расположена на склонах вулкана, в области аккумуляции отложений пирокла-
стических потоков. В холодный сезон эти отложения перекрываются мощным
снежным покровом, превращающимся в результате таяния в отдельные снеж-
ники. На различных высотах (в диапазоне от ≈400-450 м в бассейнах 7 и 8 до
≈750-850 в бассейне №1) полосы отложений пирокластики пересекают гребень
древней кальдеры влк. Матуа, и спускаются вниз по руслам временных водо-
токов.

Бассейны №№9-15 представляют собой эрозионно-денудационные врезы в
коренных породах древнего склона вулкана Матуа. В пределах каждого из этих
склоновых парагенетических бассейнов выделяется одно главное русло, зача-
стую – единственное. В некоторых бассейнах (11, 15) русла могут сходиться

Табл. 1. Высотные границы морфодинамических зон селевых бассейнов
№№4 и 6

Название и №
бассейна

Зона зарождения
(а. в., м)

Зона транзита
(а. в., м)

Зона аккумуляции
(а. в., м)

«Большой
Лахар» (№4)

≈1300 – 550 550-105 105-60

«мыс Клюв»
(№6)

≈1100 – 450 450-200 200-175



и расходиться, но они по-прежнему ясно ограничены друг от друга водораз-
делами отрогов склона и имеют общую, хорошо выраженную в рельефе и де-
шифрируемую на снимке, зону зарождения. В геолого-геоморфологическом
отношении эти русла схожи с руслами юго-восточнее бассейна №9, но они не
формируют столь обширного единого поля аккумуляции, и выражены как от-
дельные формы эрозионно-денудационного рельефа.

В виду отсутствия на исследуемой территории многолетних систематиче-
ских данных о проявлениях селевых процессов и натурных наблюдений, их
физические характеристики и параметры получены расчётным методом. Для
этого сначала с помощью ГИС-анализа была составлена таблица морфомет-
рических параметров расчетных бассейнов (табл. 2).

Поскольку недеформируемый морфоствор в селевых бассейнах отсутство-
вал, был выполнен расчет послеселевого вреза в пределах бровки видимых
следов. Очевидно, что в этом случае сохраняется возможность как завышения,
так и занижения расхода селя, однако это является единственной возмож-
ностью хотя бы как-то оценить параметры потока на участке его наибольшего
развития. Результаты расчетов представлены в Табл. 3.

Табл. 2. Морфометрические параметры селевых бассейнов о. Матуа

Номер селевого 
бассейна

Длина
русла, 

км

Средневзвешен-
ный уклон 

водотока, ‰

Уклон русла
в расчетном
створе, ‰

Площадь 
водосбора, 

км2

1 3,33 428 292 2,23

2 3,85 372 190 2,08

3 1,25 297 119 0,85

4 (Большой Лахар) 4,79 256 85 3,24

5 (сопка Пологая) 3,35 225 68 1,16

6 (мыс Клюв) 4,06 277 69 1,26

7 2,82 281 223 1,14

8 2,75 388 342 1,08

9 1,01 648 424 0,1

10 1 647 467 0,06

11 1,53 591 471 0,37

12 0,38 756 537 0,03

13 1,06 730 435 0,12

14 1,06 701 498 0,08

15 1,16 650 576 0,3
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Табл. 3. Расчетные параметры селевых потоков 1% обеспеченности (в скобках
даны номера использованных для расчета формул из ВСН 03-76).

Селевой
бассейн

qc, м3/с
(16)

Wc1%, м3

(22)
Wт1%, м3

(25)
vsel, м/с

(33)
hср, м
(34)

hmax, м
(41)

by, м
(28)

1 501,9 285518 173880 6,6 3,7 5,5 19,8

2 432,8 279711 168107 5,9 3,3 5 20,8

3 83,2 51239 29616 3,8 1,7 2,5 12,1

4 (Большой
Лахар)

691,3 425466 244643 5,2 4 5,9 30,5

5 (массив
Плоский)

163,5 104962 58044 3,8 2,1 3,2 18,3

6 (мыс
Клюв)

238,6 146251 84240 4 2,6 3,9 20,9

7 204,5 123879 72469 5,4 2,5 3,7 14,9

8 222,4 127252 77369 5,9 2,7 4 13,8

9 17,3 8938 5631 3,6 1 1,5 4,6

10 10,9 5603 3530 3,3 0,8 1,3 3,7

11 59,8 5697 1595 4,7 1,7 2,5 7,4

12 5,7 2867 1821 3 0,7 1 2,8

13 22 11312 7161 3,7 1,1 1,7 5

14 15,3 7835 4960 3,6 1 1,5 4,2

15 62,9 32477 20460 5 1,7 2,6 7,2

Расшифровка обозначений параметров в табл. 3:
qc1% - максимальный расход селевого потока 1% обеспеченности, м3 /сек;
Wc1% - объем селевого паводка (твердая и жидкая фазы) 1% обеспеченности,
м3;
Wт1% - объем выноса твердых материалов (в плотном теле) за расчетную
волну селевого паводка 1% обеспеченности, м3; 
vsel - скорость селевого потока, м/сек;
hср - средняя глубина селевого потока, м;
hmax - максимальная глубина селевого потока, м;
by - ширина селевого потока, м.
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Заключение
Природные условия острова Матуа чрезвычайно благоприятны для возник-

новения селевых потоков. Из-за отсутствия материалов регулярных наблюде-
ний и детальных селевых изысканий пока можно лишь весьма приблизительно
оценить потенциальный риск расчетными методами. Повторяемость селей в
мелких селевых бассейнах составляет в среднем один раз в 3-5 лет, в средних
по размеру – каждые 10-15 лет. Объемы селевых потоков в мелких селевых
бассейнах составляют 5-10 тыс. м3. В более крупных селевых бассейнах они
могут достигать сотни тысяч м3. Продолжительность селеопасного периода с
апреля-мая по октябрь-ноябрь. Селевые потоки формируются главным обра-
зом в результате выпадения интенсивных ливней. В весенний период и в пе-
риоды глубоких длительных оттепелей возможно формирование водоснежных
потоков. По соотношению водной и твердой составляющих селевые потоки
относятся к грязекаменным селевым потокам. Наличие вулканической дея-
тельности обуславливает образование специфического типа селевых потоков
– лахаров. Их образование обычно связано с извержением вулканов в зимний
период, когда склоны вулкана покрыты глубоким снежным покровом.

Указанные ранее значения получены лишь для гипотетических дождевых
селей. Предсказать потенциальный объем лахаров с какой бы то ни было точ-
ностью на данный момент не представляется возможным. С уверенностью
можно лишь утверждать, что при определенном стечении обстоятельств ла-
хары могут приобрести катастрофические масштабы и преодолеть расстояние
от зоны зарождения до берега моря даже на выложенной юго-восточной части
острова. При отсутствии извержений какую-либо опасность для потенциаль-
ных объектов инфраструктуры могут представлять лишь потоки из селевых
бассейнов 4-7, из которых наибольшую опасность представляет бассейн №4.

Работа выполнена при поддержке гранта РГО № 02/2017-Р.
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(Стр. 19-28)

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
И ИХ СВЯЗЬ С СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
И ТИПАМИ АТМОСФЕРНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ.

Набиев Г.Л.
Институт Географии им. ак. Г. А. Алиева НАН Азербайджана, 

AZ1143, Азербайджан. г. Баку, ул. Г. Джавида, 115. 
Е-mail: nabiyev-qasan@rambler.ru

Abstract. The article explores spread of mudflows in the country’s mudflow-re-
lated regions on the basis of data on the mudflows that occurred in the past (1891–
2016 years). Daily limit of precipitations entailing the formation of mudflows is
defined. Features of mudflow-forming torrential rains are learned, while particular
emphasis is maid upon the connection between mudflows, solar activity and types
of atmospheric circulation, prevailing over the Europe and Siberia, and synoptic
conditions responsible for the intrusion of cold and humid air masses that cause
heavy rainfall. Properties of surface- and higher baric fields in the periods of mud-
flow-related hazard are reviewed. Connections between types of circulation, shown
in the classification of G.y. vangengame and b.l. Dzerdzeyevsky, are revealed as
well.

Keywords: Mudflows, precipitation, solar activity, atmospheric circulation,
meridional and zonal processes.  

Введение

Катастрофические ливни и побуждаемые ими сели ежегодно приносят боль-
шие убытки хозяйству страны. В последние годы, в связи с широким освое-
нием горных районов, все больше внимание привлекает исследование условий
формирования этих природных явлений. Ряд работ [6,9] посвящены анализу
условий выпадения ливневых осадков, их связь с селями. Несмотря на это, по-
лученные результаты пока не удовлетворяют требованиям хозяйства, а также
не полностью раскрывают детали процессов селеобразования. Исследования
по выявлению связей между селями и солнечной активностью, а также типами
атмосферной циркуляции проводились многими учеными [4, 5]. [8], но эту
работу можно считать неполной, так как здесь использовались данные до 1987-
го года. Поэтому данному ряду были добавлены новые материалы по 2016  г.
и поставлена задача для определения особенностей территориального распре-
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деления селей в разных селеопасных районах и выявления связей между се-
лями, солнечной активностью и макроформами атмосферной циркуляции. 

Методы и материалы

Методика исследования принята синоптико – статистическая, основанная
на обработке и анализе данных о прошедших селях (1891-2016 гг.), осадков
≥20 мм за сутки за период Iv-Х 1964-2014 гг., типах циркуляции по Б.Л. Дзерд-
зеевскому (1899-2015 гг.) [2] и  Г.Я. Вангенгейму (1891-1990 гг.) [1],  солнечной
активности, выраженные в числах Вольфа (1891-2015 гг.)  и др. 

Выявлено, что сели чаще всего образуются на южном склоне Большого Кав-
каза. Этот район характеризуется максимальным количеством ливней на тер-
ритории республики, а также значительной раздробленностью горных пород,
большой крутизной склонов, чем и определяется интенсивная селевая деятель-
ность. В этом районе за исследуемый период были зарегистрированы 306 слу-
чая селей, т.е. 52,4% от общего число случаев, отмеченных на территории
республики (Таблица 1). Здесь 91,2% селей наблюдались в мае- августе, а мак-
симальное количество селей приходилось на долю июль месяц (107 селей или
35% от общего числа случаев). За исследуемый период самыми селеактив-
ными являлись реки Кишчай, Шинчай, Курмухчай, Гирдиманчай и др. Если
обратимся к повторяемости селей на северо-восточном склоне Большого Кав-
каза, то нетрудно увидеть ,что здесь сели почти в 4,5 раза меньше количества
селей, отмеченных на южном склоне. В этом селеопасном районе было заре-
гистрировано 70 селей (≈12% от общих случаев), 87,1% селей наблюдаются в
апреле-июле, а максимум приходится на июнь месяц. В августе селей совсем
мало, а осенью наблюдается их незначительное увеличение. В обоих селеопас-
ных районах Большого Кавказа существуют благоприятные геолого-геомор-
фологические и почвенно-растительные условия. Однако, на северо-восточном
склоне обильные ливневые осадки повторяются меньше, чем на южном
склоне.

Увеличение повторяемости таких селеобразующих осадков на южном
склоне Большого Кавказа зависит помимо других факторов, от экспозиции
местности по отношению к господствующему направлению переноса холод-
ных и влажных масс воздуха, большой неустойчивостью и высокой удельной
влажностью, а также от характера атмосферных процессов, высоты местности,
формы рельефа и др. Этот район подвергается воздействию юго-западных и,
отчасти, западных влажных неустойчивых масс воздуха, которые в зоне хо-
лодного фронта, при встрече с горными хребтами, вынужденно поднимаются
и, как обычно, при общей конвективной неустойчивости приводят к образо-
ванию мощных конвективных облаков, из которых выпадают ливневые осадки.
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Таблица 1. Число селей по селеопасным районам и месяцам 

Месяцы

Iv v vI vII vIII IX X

5 52 59 107 61 16 6 306

Северо-восточный склон 
Большого Кавказа и Гобустан

11 14 19 17 2 4 3 70

Малый Кавказ 5 16 17 22 9 4 3 76

Нахчыван 10 22 27 28 25 4 2 118

Лянкяранская область 1 2 3 1 - 4 3 14

Итого 32 106 125 175 97 32 17 584

Таким образом, ливни, а также связанные с ними селевые потоки, обычно фор-
мируются на наветренных склонах горных хребтов. При юго-западных процес-
сах северо-восточный склон Большого Кавказа оказывается подветренным,
поэтому повторяемость ливней меньше, чем на южном склоне. На южном
склоне Большого Кавказа более интенсивные ливни наблюдаются в западной
его части. Здесь суточные максимумы осадков составляют 80-100, иногда до
200 мм. Ливни с суточным количеством 50-60 мм могут выпадать ежегодно,
80-100 мм – раз в 10 лет, более 100 мм – раз в 20 лет.

На Малом Кавказе за рассматриваемый период зарегистрированы 76 селей,
т.е. 13% от общего числа случаев 72,4% селей отмечены в мае-июле. По сравне-
нию с южным склоном Большого Кавказа и Нахчывана, здесь августовские сели
наблюдаются в 2 раза меньше. Разная повторяемость селей в бассейнах селе-
опасных рек Малого Кавказа обусловлена макроциркуляционными условиями,
интенсивными ливнями, экспозицией горных хребтов к направлению вторгаю-
щихся воздушных масс.

Нахчыванская Автономная Республика является вторым районом по селе-
опасности после южного склона Большого Кавказа. Здесь отмечено 118 селей,
т.е. 20,2% от всех случаев. 86,4% селей наблюдается в мае-августе. Этот район
окружен высокими горами, которые препятствуют проникновению сюда влаж-
ных воздушных масс   как со стороны Черного, так и со стороны Каспийского
морей. Но, несмотря на меньшее годовое количество осадков, они в теплую по-
году носят ливневый характер.

В Лянкяранской области селевые явления проявляются слабо. Здесь за ис-
следуемый период наблюдалось всего 14 селей, т.е. 2,4% от общего числа слу-

ВсегоСелеопасные

Южный склон Большого 
Кавказа



чаев. Несмотря на выпадение значительного количества осадков, сели обра-
зуются очень редко, так как эти осадки бывают, в основном, обложного харак-
тера, которые слабо связаны с ливневыми явлениями.

Представляет особый интерес выяснить предел суточных сумм осадков, не-
обходимых для формирования селевых потоков в селеопасных районах Азер-
байджана. При этом выбраны сели, которые оснащены более полными
данными об осадках. Из анализа данных о селеобразующих осадках установ-
лено, что сели на территории республики формируются при выпадении осад-
ков в количестве 20 мм и более за сутки [7]. Экстремальные значения
селеобразующих дождей в разных селеопасных районах колеблются в разных
пределах. Так, например, на южном склоне Большого Кавказа они составляют
20-188 мм, в районе северо-восточного склона Большого Кавказа с Гобустаном
20-132 мм, на Малом Кавказе 22-60 мм, а в Лянкяранском районе 26-283 мм.
Максимальное количество селепрохождения в основных селеопасных районах
наблюдается в период наибольшей повторяемости обильных осадков. Число
дней с суточным количеством осадков 20 мм на южном склоне Большого Кав-
каза увеличивается примерно до высоты 2200-2400 м, на северо-восточном
склоне до 3000-3200 м и достигает своего максимума на Малом Кавказе в се-
верной его части до высоты 1900-2100 м, а в южной части 1400-1500 мм, а в
Нахчыванской Автономной Республике 3200-3600 м.

Установлено, что основное количество осадков с суточной суммой ³ 20 мм
выпадает за сравнительно короткие промежутки времени, в течение которых
средняя интенсивность была очень высокой. Согласно анализу, доля ливневой
части (продолжительность и сумма осадков) в обильных осадках ³20 мм в раз-
ных селеопасных районах разнообразны, так как, они на южном склоне Боль-
шого Кавказа составляют соответственно 20,1 и 58,2%, на северо-восточном
склоне Большого Кавказа с Гобустаном 15,2 и 50%, в юго-западной части Ма-
лого Кавказа 18,2 и 54,5%, на северо-восточном склоне Малого Кавказа 24,6
и 66,6%, а в Лянкяранском районе 12,9 и 50,8%. Сели возникают при продол-
жительных, длящихся в течение нескольких часов дождях, сопровождаемых
короткими ливнями, интенсивностью 0,45-2,00 мм/мин и более.

Для установления связи между селями и солнечной активностью были по-
строены графики среднгодовой частоты селей по ветвям роста и спада 11-лет-
него цикла солнечной деятельности (рис. 1,2) .

Повторяемость селей на южном склоне Большого Кавказа по ветвям роста
и спада соответствует распределению их в Азербайджане. Из анализа графика
(рис.1) следует, что в республике из 7  максимумов селей 5 приходится на
ветви спада, 2 на ветви роста, а на южном склоне Большого Кавказа из 9 мак-
симумов 3 наблюдается в ветвях спада, а 6 в ветвях роста 11-летнего цикла
солнечной активности. В остальных селеопасных районах среднегодовое
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число селей распределяется следующим образом, в северо-восточной части
Большого Кавказа из 6 максимумов 4 и 2, на Малом  Кавказе из 7-и 5 и 2, в
Нахчыванской АР из 7-и 3 и 4 селей наблюдаются соответственно, в ветвях
спада и роста (рис.2). Отсюда следует, что во всех селеопасных районах эти
разрушительные природные явления могут формироваться как на ветвях
роста, так и на ветвях спада 11-летнего солнечного цикла, т.е. нецелесообразно
связывать активизации селевых потоков лишь с годами усиления или ослаб-
ления солнечной активности. 

Рис. 1. Повторяемость селей по ветвям роста и спада 11-летнего солнечного
цикла. 1-Азербайджан в целом; 2-Южный склон Большого Кавказа.

Рис. 2. Повторяемость селей по ветвям роста и спада 11-летнего солнечного
цикла. 1-Нахчыванская АР; 2-Северо-восточная часть Большого Кавказа; 

3-Малый Кавказ
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Солнечная активность влияет на формирование селей через общую цирку-
ляцию атмосферы. Даже незначительное изменение в структуре атмосферных
процессов сказывается в образовании этих природных явлений. Поэтому пред-
ставляет большой интерес выявлению связей между макроформами атмосфер-
ными циркуляциями и селями. Анализом сравнения интегральных кривых
аномалий типов циркуляции и годового количества селей (рис 3.) установлено,
что изменение модульных коэффициентов (модульные коэффициенты селевой
активности представляют  собой относительные величины отклонения про-
явления  селей от нормы) аномалий селей в  Азербайджане, а также на южном
склоне Большого Кавказа, носит одинаковый характер. Из графика видно, что

ветви спада в ходе интегральной кривой аномалий количества селей в респуб-
лике приходятся на 1891-1944 гг., а в главном селеопасном районе на 1891-
1952 гг., которые чередуются с ветвями подъема. На ветвях спада
интегральных кривых аномалий, селевая активность слабо выражена, это,
предположительно, объясняется недостатком сведений прохождения селей в
данном периоде. Несмотря на это и на ветвях спада можно отметить короткие
периоды активизации селей. Сопоставлением интегральных кривых аномалий
установлено, что ослабление процессов селеобразования сопровождается
уменьшением повторяемости меридиональных и увеличением частоты зональ-
ных процессов, а усиление - наоборот. 
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Рис. Интегральные кривые аномалий типов атмосферной циркуляции 
по Б.Л. Дзердзеевскому и годового количества селей.

1-зональные; 2-южные меридиональные; 3-нарушенные зональные;
4-северные меридиональные; 5-Южный склон Большого Кавказа;

6-Азербайджан в целом
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Для анализа крупномасштабных процессов, приводящих к ливневым осад-
кам, а при их высокой интенсивности, и к селям, на исследуемой территории
были определены количественные и качественные показатели макроциркуля-
ции. Для количественного определения типов циркуляции были использованы
критерии общего индекса, предложенный А.Л. Кацем [3]. Исследование пока-
зало, что в дни селеобразований в основном преобладали меридиональные, а
в некоторых случаях – зональные процессы. Следует отметить, что как пра-
вило, зональные процессы на территории Южного Кавказа, в том числе Азер-
байджана к обильным ливневым осадкам и селям не приводят. Для выпадения
интенсивных ливней и формирования селей необходимо вторжение холодных,
влажных и неустойчиво-стратифицированных воздушных масс, что происхо-
дит только при меридионально развивающихся процессах. Исследование
селей при зональных процессах показало, что за несколько суток до начала
селей над Западной Европой произошло меридиональное преобразование цир-
куляции, в результате которых холодные массы воздуха в тыловой части вы-
сотной ложбины через район Британских островов вторгаются в южные
районы Западной Европы, где происходит усиление высотной фронтальной
зоны (ВФЗ) и циклогенез. В дальнейшем высотная ложбина и циклон посте-
пенно смещается к востоку – на территорию Малой Азии и Южного Кавказа.
Иначе говоря, при образовании селей взаимодействовали те массы холодного
воздуха, которые вошли в систему ВФЗ в период меридионального преобра-
зования.

При меридиональных преобразованиях под высотным гребнем в нижней
тропосфере на севере Европы образуются антициклоны. В дни селеобразова-
ния они смещаются на центральные районы европейской части России. Ста-
ционирование этих антициклонов происходит при блокировании циклона над
Малой Азией – востоком Средиземного моря. Следует отметить, что разделе-
ние атмосферных процессов количественным способом на зональные и мери-
диональные, дает общее представление о направлениях воздушных течений в
тот или иной период времени, но этого не всегда достаточно для детальной
характеристики процессов, приводящих к обильным ливням и селям. Поэтому
мы сочли целесообразным использование и качественных методов определе-
ния характера циркуляции. Чтобы выявить связь между атмосферной цирку-
ляцией и селями в Азербайджане были использованы типы циркуляции по
классификации Г.Я. Вангенгейма [1] и Б.Л. Дзердзеевского [2]. Г.Я. Ванген-
гейм принял более простую форму типизации атмосферных процессов. Он
предложил 3 типа или формы основных атмосферных процессов: западный
(W), меридиональный (С) и восточный (Е). При типе W преобладает западный
перенос масс воздуха, при С перенос происходит с северо-запада и севера, а
при Е- северо-востока. Исследованием установлено, что между селями в Азер-
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байджане и процессами Е существует прямая связь, т.е. при усилении этих
процессов на исследуемой территории происходит активизация селей. Наобо-
рот, при процессах W селеобразование ослабляется. Полученные результаты
оправдывают себя не только на Кавказе, а также в регионах Средней Азии [10],
так как, на реках этих территорий активизация селевых явлений наблюдается
при процессах Е, а ослабление при процессах W. При макроформах Е в Сред-
ней Азии, Казахстане, а также на Кавказе осадки выпадают выше нормы, что
приводит к повышению вероятности образования селей. При процессах W на
указанных территориях осадки выпадают мало и селевая деятельность ослаб-
ляется.

При западном переносе небезразлично на какой широте располагается ось
высокого давления. Поэтому процессы W можно подразделить на два подтипа
(W1 и W2).  Такое деление показывает, что погодные условия на территории
Южного Кавказа, как и вдоль его широт различны. В первом случае (W1)
область высокого давления охватывает южные районы Европы и следова-
тельно, при этом подтипе здесь, как и в Южной Европе преобладает засушли-
вая погода. При подтипе W2, наоборот, область антициклона располагается на
широтах севернее 50о с.ш., а над южными районами Европы, в том числе и на
Южном Кавказе преобладает циклоническая погода с достаточным увлажне-
нием.

Для оценки синоптических ситуаций, приводящих к образованию селей,
была использована также классификация типов атмосферной циркуляции по
Б.Л. Дзердзеевскому [2]. Установлено, что сели в Азербайджане в основном
формируются при подтипе 12а (подтип северной меридиональной циркуля-
ции) и 13л (подтип южной меридиональной циркуляции, господствующий
летом). Эти подтипы наблюдались во всех селеопасных месяцах за период
1960-2014 гг., и привели к выпадению селеобразующих осадков. В некоторые
годы одни типы по сравнению с другими были более интенсивными и отлича-
лись ростом повторяемости. Например, в период уменьшения повторяемости
подтипа 12а (1980-1992 гг.) наблюдалось увеличение подтипа 13л, а в 2008-
2014 гг. наоборот. За период 1899-2014 гг. участие макропроцессов подтипа
12а всегда были заметными  в селеобразовании. Однако процессы подтипа 13л
активизировались, начиная  с 60-х годов ХХ века и из года в год росла их по-
вторяемость  .

При подтипе 13л происходит выход южных циклонов на территорию Се-
верного и Южного Кавказа, Они отличаются большой скоростью перемещения
и значительными температурными контрастами, и поэтому в кратчайшее
время приводят к выпадению ливневых осадков и активизации селей. В под-
типе 12а над Сибирью формируется блокированный антициклон, вытянутый
до южных областей Западной Сибири. В это время циклоны, образованные
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над Средиземным морем, перемещаются на территорию Южного Кавказа, а
оттуда к северо-востоку. При встрече теплых и влажных масс со стороны Сре-
диземного моря с холодными арктическими воздушными массами происходит
усиление атмосферных фронтов, в результате которого на исследуемой терри-
тории осадки выпадают выше нормы, следовательно,  повышается селеактив-
ность рек.  

Выводы
В заключение нужно отметить, что на территории Азербайджана сели фор-

мируются при выпадении обильных осадков с суточным количеством ≥20 мм,
сопровождающиеся короткими ливнями с интенсивностью 0,45-2,00 мм/мин
и более. Анализом повторяемости селей по ветвям роста и спада 11-летнего
солнечного цикла установлена, что между этими разрушительными природ-
ными явлениями и солнечной активностью  связь незначительна. Выявлено,
что без вторжения холодных и влажных масс воздуха из северных районов Ев-
ропы в исследуемом регионе сильные ливневые осадки и сели не образуются.
При всех процессах холодные и влажные массы воздуха проникают на терри-
торию республики за холодными фронтами при меридиональных преобразо-
ваниях высотных деформационных полей тропосферы. При этом
увеличивается значение удельной и относительной влажности, а также не-
устойчивость стратификации, которые приводят к выпадению селеобразую-
щих ливней. Получено, что сели в Азербайджане могут формироваться как на
ветви роста, так и на ветви спада 11-летнего цикла солнечной активности. При
выявлении связи между селями и типами циркуляции по Г.Я. Вангенгейму
установлено, что в процессах Е в Азербайджане селеактивность повышается,
а при W - ослабляется. В период селеобразования, в основном, участвовали
подтипы 12а и 13л по классификации Б.Л. Дзердзеевского. 
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Abstract. The article gives information about the hydrological monuments of
the southern slope of the Greater Caucasus. hydrological, hydrogeological monu-
ments which belongs to the geological monuments, are the most attractive monu-
ments of the fast growing ecotourism and sometimes it is the main reason of the
creation of recreational tourism. In this regard in article it is mentioned hydrological
monuments which have special aesthetic beauty and hydrogeological monuments
(mineral and thermal water) which are the main resources of  health tourism.

Açar sözlər: dağ çayları, dağ gölləri, çayın yuxarı sutoplayıcı hövzəsi.

Giriş

Təbii ehtiyatların ən maraqlı və əhəmiyyətli komponentlərindən olan təbiət
abidələri respublikanın başqa bölgələrində olduğu kimi böyük qafqazın cənub ya-
macında da geniş yayılmışdır.Onlar burada müxtəlif mənşəli və çoxsaylı olmaqla
canlı (biotik) və cansız (abiotik)  növlərlə təmsil olunmuş, əsasən, relikt və endemik
bitki və heyvan, quş və nadir qayalar, su mənbələri (şəlalələr, bulaqlar), mənzərə və
s. təbiət abidələrini əhatə edir. 

bu baxımdan bioloji, geoloji (geomorfoloji, tektonik, litoloji-petroloji, paleon-
toloji, mineroloji, hidroloji və s.),  kompleks (landşaft)  və  başqa  növlərlə  təmsil
olunmuş abidələr müxtəlif zamanlarda baş vermiş endogen və ekzogen hadisə və
proseslərin informasiya daşıyıcıları-şahidləri kimi mühüm elmi əhəmiyyət kəsb
edirlər. 

bununla yanaşı ərazinin, estetik baxımdan bənzərsiz və diqqətəlayiq zahiri
görünüşü, möhtəşəmliyi və təkrarolunmaz cazibədarlığı ilə nəzəri cəlb edən həmin
abidələr ilə zənginliyi və onların öz növbəsində turizm sənayesinin ən mütərəqqi və
müasir, iqtisadi cəhətdən gəlirli sahəsi olan ekoturizmin əsas obyektlərini təmsil et-
məsi burada turizmin bu istiqamətdə inkişafının yüksək potensial imkanlara malik
olmasına dəlalət edir [3].

UOT 556.3



Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatda ekspedisiya, fon və arxiv materiallarından istifadə edilmişdir. Tədqiq
olunan ərazi geoloji abidələr qrupuna aid olan hidroloji və hidrogeoloji abidələrlə
zəngindir. hündür şəlalələr, iti axan çaylar, dəniz səviyyəsindən 3000-3500 m
hündürlükdə yerləşən dağ gölləri ərazinin lanşaftına xüsusi gözəllik verir. Təbiətin
ən çevik komponentlərindən olan su okeanlarda, dənizlərdə, göllərdə və su anbar-
larında göz oxşayan gözəlliyə, düzənlik və dağ çaylarında isə cəzbedici qüvvəyə
malikdir. 

Tədqiqatların şərhi

Unikal coğrafi əraziyə malik olan böyük qafqazın cənub yamacında əsasən dağ
çayları axır. Onlar kiçik bir məsafədə formalaşıb, düzənliyə çıxırlar. Çayın yuxarı
və aşağı axımları arasındakı fərq 2000-3000 m olmaqla çayların mənbəyi və düzən-
liyə çıxdığı məsafə 15-20-dən 30 km-ə çatır. buna görə dərin dərələrdən axan çayın
gurultusu ətrafa əks-səda yayır və insanı valeh edir [2] . bu gözəlliyə tədqiq olunan
ərazinin Kişçay, Şinçay, Daşağılçay, Dəmiraparançay, bumçay, Girdimançay və
başqa çayları malikdir. 

Çay yatağı boyu əlverişli şərait yarandıqda şəlalələr əmələ gəlir. Daimi fəaliyyətə
malik olan bu şəlalələr ərazinin morfometriyasından asılı olaraq müxtəlif nisbi
hündürlüyə malikdirlər [1].

Ətrafi yaşıl dağ meşələri ilə əhatə olunan bu şəlalələr yay aylarında əsrarəngiz
mənzərəsinə görə minlərlə turisti özünə cəlb etdiyi kimi qış aylarında donaraq
nəhəng şaquli buz parçalarına çevrilir və buza dırmanma idman növünü həyata
keçirmək üçün böyük potensiala malik olur. 

Tədqiq olunan ərazidə böyük hündürlüyə malik olan şəlalələrdən biri qəbələ
rayo nu laza kəndi yaxınlığında Dəmiraparançayın üzərində formalaşan Mucux
şəlaləsidir ki, bu şəlalənin hündürlüyü 96 m-dir (şəkil 1.). Şəlalə mənbəyini qotur
dağının ətəklərindən qar və yağış sularının götürür.

qafqaz dağlarının ən uca zirvələrindən axan yeddi Gözəl şəlaləsi qəbələ rayonu
vəndam kəndindədir. Deyilənlərə görə şəlalənin adı şəlaləyə çatmaq üçün keçilən
7 dağlıq yolun adından gəlir. Şəlalə qış aylarında tamamilə donduğundan buraya
qalxmaq bir qədər çətinləşir. Sıx meşəsi olan dağlıq ərazidə yerləşən şəlaləyə bax-
mağa hər il minlərlə turist gəlir.

Olduqca gözəl təbiətə malik İsmayıllı rayonu ərazisində də şəlalələr çoxdur.
hündürlüğü 50 metrə çatan qalacıq və burovdal, 30 metr yüksəklikdən tökülən
Çayqovuşan, 25 metrlik hündurükdən axan İstisu və Mədrəsə şəlalələrini misal
göstərmək olar. Unikal Pirbənövşə şəlaləsi də bu rayondadır. bu şəlalənin suyu göz
oxşayan təbii lövhələr yaradıb. belə təbiət möcüzələrindən biri də suyun təsiri ilə
qayadan yonulub minarə forması almış fiqurdur.
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Azərbaycanın İsveçrəsi adlandırılan, dağ çayları, vadilər, qalın meşələr, qaynar
çeşmələr, sərt qayalıqlara malik Oğuz rayonunda da çoxlu şəlalələr var. Rayondakı
ən hündür şəlalə 22 metrlik hündürlükdən axır. Xalxal kəndi ərazisində yerləşən
Xalxal şəlaləsi ətrafında yaradılmış turistik baza son illər daha çox turistin gəlməsinə
səbəb olmuşdur. 

Şəki rayonu ərazisindəki Kişçay üzərində  Kirintov və Sarıgüney şəlalələri [2],
qaynar kəndi ərazisində qoçyumruğu şəlaləsi formalaşır [7]. 

Tədqiq olunan ərazi gözəl mənzərəyə malik dağ gölləri ilə zəngindir. Girdi-
mançayı hövzəsində sürüşmə nəticəsində əmələ gəlmiş 20-dən artıq göl vardır. bu
göllər müxtəlif fiziki-coğrafi şəraitdə yerləşmiş və hidroloji xüsusiyyətlərinə görə
bir-birindən fərqlənir.

Girdimançayın hövzəsində sürüşmə nəticəsində əmələ gəlmiş 20-dən artıq göl
vardır. bu göllər müxtəlif fiziki-coğrafi şəraitdə yerləşmiş və hidroloji xü-
susiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Çayın mənsəbindən 67 km yuxarıda, sol
tərəfdən ona tökülən Siyarüçay hövzəsində, dəniz səviyyəsindən 1820 m yüksək-
likdə bir-birindən 50 m məsafədə qoşa qaranohur gölləri yerləşmişdir [4].    

Girdimançayın çayın sağ qolu olan varnaçayın mənbə hissəsi rayonunda, varna
kəndindən

2,5 km cənub-qərb hissədə, dəniz səviyyəsindən 1960 m yüksəklikdə Novruzno-
hur gölü yerləşmişdir. bu göldən 0,5 km qərbdə, dəniz səviyyəsindən 2000 m yük-
səklikdə ikinci Novruznohur gölü yerləşmişdir.
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Dəmiraparançay hövzəsindəki göllər əsasən çayın yuxarı sutoplayıcı hövzəsində,
xüsusilə onun mənbə hissəsi rayonunda yerləşmişdir. bu göllər dəniz səthindən 2300
m ilə 3800m yüksəklik arasında olub çoxu sinklinal çökəklikdə yerləşmiş, bir qismi
moren çöküntülərinin dərə qabağını kəsməsi nəticəsində yaranmışdır. burada yalnız
qoturdağın yamacının uçaraq Dəmiraparançayın sol qolu olan Arpalıxçayın dərəsini
kəsməsi nəticəsində yaranmış  qoturgöl bənd gölüdür. Göl dəniz səviyyəsindən
2340 m yüksəklikdə yerləşmişdir. 

Dəmiraparançayın sol qolu olan Tufançayın sağ qolunun mənbəyindən 4 km
şimalda, dəniz səviyyəsindən 3277 m yüksəklikdə Tufangöl yerləşmişdir. Şah-
nabadçay hissəsindəki Tufangöldən 200 m cənubda olan  bu göl Tufandağın 2,6 km
qərbindədir. 

Tufangöldən 4 km şimal-qərbdə, Dəmiraparançayın sol qolunun mənbəyindən 3
km şimalda, dəniz səviyyəsindən 3305m yüksəklikdə Turfangöl (İsmayılbəy
qutqaşınlı gölü) yerləşmişdir. bu göldən 1 km qərbdə, dəniz səthindən 3380 m yük-
səklikdə Küləkgöl yerləşmişdir [5]. Tədqiq olunan ərazinin əsas göl və anbarlarının
əsas göstəriciləri cədvəl 1-də verilmişdir. 

hidrogeoloji təbiət abidələrinə termal və mineral sular aiddir. Tədqiq olunan ərazi
Azərbaycanın ən zəngin termal və mineral su ehtiyatlarına malik olsa da, onların
dağlıq ərazidə yerləşməsi, ərazinin kəskin xarakterli dağlıq relyefi, qafqazın ən selli
çaylarının buradan keçməsi, sürüşmələr, uçqunlar onların az bir hissəsindən səmərəli
istifadə olunmasına səbəb olur. 
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Cədvəl 1. Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən göllər

Gölün adı Yerləşdiyi rayon
Dəniz səviyyəsindən

hündürlüyü, m
Sahəsi, ha

qaranohur İsmayıllı rayonu 900 0,3

qaranohur İsmayıllı rayonu 1820 1

Turfangöl qəbələ rayonu 3305 2,5

Küləkgöl qəbələ rayonu 3380 3,6

Tufangöl qəbələ rayonu 3277 1,7

Novruznohur İsmayıllı rayonu 2000 0,4

Novruznohur İsmayıllı rayonu 1960 0,2

yekəxana su anbarı İsmayıllı rayonu 550 30

Aşıq bayramlı su anbarı İsmayıllı rayonu 600 120

Nohurqışlaq su anbarı qəbələ rayonu 700 240
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Tədqiq olunan ərazidə yerləşən qəbələ rayonu termal və mineral sularla
zəngindir. burada hidrogen sulfidli iki qrup bulaqlar- isti bum və soyuq qəmərvan
bulaqları məlumdur. bum mineral bulağı hidrogen sulfidli olub bir neçə çıxışı ilə
bumçayın subasarında, quruçay və yatıxçayın qollarının qovuşmasından aşağıda,
sol sahilə yaxın və qəbələ rayonunun qəmərvan kəndindən 5 km şimalda yerləşir.
Mütləq hündürlüyü 1388 m olan bum termal bulaqlarının suyunun temperaturu
39,2ºC, debiti 120 min litr/günə bərabər olub yüngül hidrosulfid iyi verir. Kimyəvi
xüsusiyyətlərinə görə bu su Avropada Priney yarımadasında yerləşən Kuldur termal
suyunun analoqudur. 2007-ci ildən qəmərvan kəndində “qəmərvan” isti su sağlam-
lıq kompleksi fəaliyyət göstərir.  

qəmərvan mineral bulağı eyniadlı kənddən 1 km şimal-şərqdə, bum çayın sol
sahilində, dəniz səviyyəsindən 1388 m yüksəklikdə, çox mənzərəli ərazidə yerləşir.
Suyun temperaturu 38,5ºC olub debiti  120 min litr/günə bərabərdir. Zəif hidrosulfid
iyi hiss olunur. Suyun tərkibinə görə bulaqlar müəyyən miqdar kalsiumun iştirakı
ilə hidrokarbonatlı-natriumlu kimi təsnifatlaşdırılır. bu termal bulağın suyundan
əhali müalicə məqsədilə, əsasən revmatizm və dəriütsü xəstəliklərin müalicəsi üçün
istifadə edirlər. 
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qəbələ rayonunun yengicə kəndinin şimal-şərqində, çaydərəsində yengicə mi-
neral bulağı yerləşir. hidrokarbonatlı natrium, maqnezium və əhəng tərkibli sudur.
bu suyu çay daşı ilə süni şəkildə qızdırıb vanna kimi  bir çox xəstəliklərin müa-
licəsində geniş istifadə edirlər. ərazidə 2007-ci ildən müasir tələblərə cavab verən
“yengicə” istisu müalicə-sağlamlıq kompleksi fəaliyyət göstərir. 

Oğuz rayonundakı termal və mineral bulaqları üç qrupa aırmaq olar: Xalxal,
buqusşor və Ağbulaq bulaqlarının hamısı az debitlidir.

Kükürdlü isti Xalxal bulağı eyniadlı kənddən 8 km şimalda, Xalxal çayının sol
qolu olan Gərədərə çayının sol sahilində yerləşir. Əsas bulağın debiti 90 min
litr/sutka olub suyun temperaturu 32ºC-dir. bulağın suyu kimyəvi tərkibinə görə
hidrosulfidli, hidrokarbonat-natriumlu sular tipinə aiddir [6]. 

buqusşor soyuq bulaqları Xaçmaz kəndindən 5 km şimal-şərqdə, Uzun-Sərt dağ
dərəsinin şərq tərəfində yerləşir. bulağın suyunun temperaturu 13,5ºC, debiti isə 35
min litr/sutka təşkil edir. buqusşor bulaqlarının suyu hidrosulfidli, hidrokarbonat-
natriumlu tipinə aid edilir. 

Oğuz rayonundakı Ağbulaq mineral bulağı Xaçmaz kəndinin qərb tərəfində yer-
ləşir. bulağın suyu soyuq olub debiti çox deyil və fiziki-kimyəvi xassələrinə görə
buqusşor mineral suyuna daha yaxındır [6].

İsmayıllıda təbii mineral su bulaqları çoxdur. böyük qafqazın cənub yamacların-
dan süzülüb gələn bu sular, əsasən bədo, həftəsiyab, Dilyallı, Namazgah, lahıc,
qəndob və sair kəndlərdə yerləşir. Kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlı, sulfatlı,
natriumlu, kalsiumlu, maqneziyumlu sular tipinə mənsubdur. Məşhur mineroloq
bertmenson 1884-cü ildə “Xaricdə və Rusiyada olan mədən müalicə suları” adlı
elmi əsərində lahıc yaxınlığındakı mineral suların əhəmiyyətindən bəhs edib. Tər-
kibində müxtəlif minerallar olan bu sular böyük müalicə əhəmiyyətinə malikdir 

Şəki rayonunda isə bir mineral bulaq qeydə alınmışdır ki, o da Şəki-Oğuz avto-
mobil yolunun 10-11-ci kilometrləri arasında yerləşir. 

Nəticə

beləliklə, böyük qafqazın müxtəlif xassəli təbii ehtiyatlarının ən dəyərli tərkib
hissəsi olan və turizm obyektlərini təcəssüm etdirən hidroloji və hidrogeoloji
abidələrlə zəngin olması ekoturizmin tərəqqisinin və beləliklə də, regionun dayanıqlı
inkişafının təmin olunması baxımından ərazinin geniş potensial imkanlara malik
olduğuna dəlalət edir. Odur ki, mühüm elmi  və əməli əhəmiyyət kəsb edir.
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Giriş

Respublikanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən amillərin təhlili
göstərir ki, ölkədə iqtisadi islahatları müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün region-
ların təbii şəraitinin və daxili ehtiyatlarının kompleks halda öyrənilməsi, onların
obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsi və elmi baxımdan əsaslandırılmış formada is-
tifadəsinin reallaşdırılması çox vacibdir. bu baxımdan ölkədə maddi nemətlər bol-
luğunun dayanıqlı inkişafını təmin edən başlıca amillərdən olan şirin su
ehtiyatlarının lazımi miqdara çatdırılması üçün günün tələblərinə cavab verən və
eyni zamanda şəraitimizə uyğun yeni texnologiyaların işlənib hazırlanaraq həyata
tətbiqi labüddür və qaçılmazdır.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatlarda Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun arxiv ma-
teriallarından istifadə olunmuşdur və respublikamızda şirin su ehtiyatlarının artırıl-
ması üçün yeni üsul və bu üsulu həyata keçirə bilən qurğu işlənib hazırlanmışdır.

Tədqiqatın şərhi
Əhali artımı ilə əlaqədar olaraq maddi nemətlərə olan tələbatın artması təbii

olaraq su sərfiyyatının da durmadan artırılmasını tələb edir.
Məlumdur ki, ölkəmizdə su ehtiyatlarının təxminən 70%-i bizə həmsərhəd

ölkələrdən (Gürcüstan, İran, Türkiyə, Dağıstan, Ermənistan) keçib gələn, suyunun

(Səh. 36-40)
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Əbülfətov A.Q. Dəniz suyunun şirinləşdirilməsi 
üçün yeni texnoloji qurğunun işlənməsi 

əksər hissəsini bu ölkələrin suya tələbatını ödəyən və tərkibi ifrat dərəcədə çirk-
ləndirilən Kür, Araz, Samur və s. çaylar hesabına formalaşır. belə bir, təbii şəraitə
görə respublikamız su məhdudiyyətlərinə məruz qalan ölkələr sırasına daxildir [1].
Əsasəndə bu səbəbdən maddi nemətlər bolluğunu təmin edən suvarılan torpaq
sahələrinin artırılması, şoranlaşmaya məruz qalmış torpaqların şirin su ilə yuyulub
yenidən dövriyyəyə qaytarılması və s. hidromeliorativ işlər və tədbirlər ləngiməyə
məruz qalır.

bazar iqtisadiyyatı şəraitində kənd təsərrüfatı kompleksini indiki vəziyyətindən
çıxarmaq üçün alternativi olmayan və yeganə çıxış yolu respublikamızın daxili
imkanları hesabına su təminatını yaxşılaşdırmaqdır. belə bir həyatı vacib hədəfə
çatmaq üçün Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun əməkdaşları
tərəfindən axtarış-tədqiqat işləri aparılmış və nəticədə lazımi miqdarda su ehtiyat-
larına malik olmaq üçün Günəş enerjisi hesabına dəniz suyunun şirinləşdirilməsi
üsulu işlənib hazırlanmışdır. bu üsulu həyata keçirə bilən yeni texnoloji qurğu aşağı-
dakı əsas hissələrdən ibarətdir: 

1- dəniz suyunu su şirinləşdirici qurğuya nəql edən nasos stansiyası; 
2- dəniz suyunu qaynatmaq üçün parabolik şəkilli Günəş şüalarını toplayan 

kollektor qurğusu;
3- buxarı suya çevirən buxar-kondensasiya qurğusu;
4- su toplama anbarları;
5- şirinləşdirilmiş dəniz suyunu içməli-məişət su təsərrüfatlarına və meliorasiya-

irriqasiya obyektlərinə nəql edən nasos stansiyası.

İlkin araşdırmalarımız əminliklə onu deməyə əsas verir ki, əkinçilik praktikasında
analoqu tərəfimizdən aşkar olunmamış belə qurğuların respublikamızda tətbiqinin
reallaşdırılması meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin istismar səmərəliliyini
xeyli dərəcədə  yaxşılaşdırmaq  imkanı  yarada bilər. belə ki, dənizlə 800 km-ə
yaxın sərhəddi və əlverişli iqlim şəraiti olan respublikamızda dəniz-ətrafı əkinə
yararsız torpaq sahələrində istənilən qədər belə, konstruksiyası sadə və istismar xərc-
ləri ucuz başa gələn Günəş enerjisi hesabına şor su şirinləşdirici qurğular quraşdırıb
istifadə etmək mümkündür. belə olan halda heç bir həmsərhəd ölkələrdən suya görə
asılılığımız qalmayacaq və kənd təsərrüfatı kompleksini daha da inkişaf etdirməklə
maddi nemətlər bolluğu yaratmaq imkanımız artacaqdır.

laboratoriya qurğusunda apardığımız tədqiqatlarla təsdiq olunmuşdur ki, şoran-
laşmaya məruz qalmış torpaqların yuyulma-bərpa prosesi adi təbii şirin su ilə
müqayisədə şirinləşdirilmiş dəniz suyu ilə həyata keçirildikdə proses daha səmərəli
və tez zamanda başa çatır. bu onunla izah olunur ki, adi təbii şirin suyun tərkibində
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bir qayda olaraq həmişə 12 qrama yaxın müxtəlif növ həll olmuş duzlar mövcud
olur ki, bu da suyun həlledici qabiliyyətini azaldır. lakin şirinləşdirilmiş dəniz suyu-
nun tərkibi tamamilə bütün növ duzlardan azad olunduğuna görə onun həlledici qa-
biliyyəti daha çox olur və bu da yuma suyuna 15-20% qənaət etməyə imkan verir.

qeyd etmək lazımdır ki, şoran torpaqların yuyulma-bərpa prosesindən sonra
drenaj sistemlərində toplanan şor suların kanallar vasitəsi ilə dənizə və ya digər yer-
lərə nəql edilməsinə lüzum qalmır, ona görə ki, təklif olunan qurğunun mobil vari-
antı vasitəsilə bu suların yerindəcə şirinləşdirilməsi və lazımi məqsədlər üçün sərf
edilməsi mümkündür.   

yuxarıda qeyd olunanlara əsasən, respublikanın regionları üzrə suvarılan torpaq
sahələrinin genişləndirilməsi, şoran torpaqların yuyulub əkinçiliyə yararlı hala salı-
naraq təkrar dövriyəyə qaytarılması, əkin altında olan torpaq sahələrinin su-fiziki
xassələrinin pisləşməyə meyilliyinin operativ şəkildə aradan qaldırılması və digər
hidromeliorativ tədbirlərin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi təklif olunan üsul
vasitəsi ilə mümkündür və məqsədəuyğundur. bu da öz növbəsində torpaq fondunun
qorunub saxlanılmasında, əkin sahələrinin münbitliyinin artırılması üçün vacib və
mühüm amillərdən hesab olunan meliorasiya və su təsərrüfatı qurğularının,
həmçinin hidromeliorativ sistemlərin təkmilləşdirilməsində, mütərəqqi suvarma
(damcı, toz halında və s.) üsullarının tətbiqinə və digər mühəndis-meliorativ tədbir-
lərin daha səmərəli şəkildə həyata keçirilməsində müsbət istiqamətverici faktordur.
belə ki, araşdırdığımız tədqiqatlar nəticəsində təyin olunmuşdur ki, mütərəqqi və
yüksək dərəcədə səmərəli üsul olan damcı ilə suvarmada adi təbii su ilə müqayisədə
şirinləşdirilmiş dəniz suyundan istifadə etdikdə əkin sahəsində bir dəfə quraşdırılmış
damcı ilə suvarma sisteminin istismar müddəti heç bir kənar müdaxilə olunmadan
15-35 il və daha çox ola bilər [2]. bu onunla izah olunur ki, şirinləşdirilmiş dəniz
suyundan fərqli olaraq adi təbii suvarma suyunun tərkibində bir qayda olaraq 25
mq/litr-ə qədər asılı bərk maddələrin olması mümkündür. bu bərk  maddələr dam-
cıladıcı elementlərin 0,5 - 1,5 mm diametri olan sudamcıladıcı dəliklərinin tədricən
tutulmasına səbəb olur və nəticədə bütövlükdə sistemin işlək rejimi pozulur. belə
mənfi fəsadların nəticəsində tutulmuş dəliklərə məxsus bitkilər susuzluğa  məruz
qalır və əksinə olaraq hələ tutulmamış dəliklərdən normadan dəfələrlə çox (təzyiq
nəticəsində) suvarma suyu axaraq uyğun ərazidə gölməçələrin yaranmasına səbəb
olur. bu da öz növbəsində bitkinin məhv olmasıyla yanaşı çoxlu miqdarda səmərəsiz
su itkisinə səbəb olur. Dəniz suyundan damcı ilə suvarmada istifadənin daha bir
üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, əkinin növündən asılı olaraq normativ sənədlərin
tələblərinə uyğun bitki tərəfindən mənimsəniləcək su miqdarını dəqiq şəkildə tən-
zimləmək mümkün olur və suvarmaya verilən sudan tam səmərəli istifadə təmin
edilir.

qeyd etmək lazımdır ki, şirinləşdirilmiş dəniz (Xəzər dənizi) suyundan içmək
və məişətdə istifadəsini təmin etmək  üçün kifayət edir ki, 1 litr şirinləşdirilmiş (dis-
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tilə edilmiş) dəniz suyuna 100 milli litr olmaq şərtilə xüsusi metodla [3]
saflaşdırılmış və zərərsizləşdirilmiş adi dəniz suyu qatışdırılsın. bu üsulla hazırlan-
mış su insan orqanizminə lazım olan kimyəvi makro və mikro elementlərinə görə
“içməli su” standartlarına tam uyğun gəlir və 1 m3 içməli suyun maya dəyəri 0,15
manat təşkil edir.  

Dünya ekspertlərinin fikrincə, XXI əsrdə suya təlabatın  kəskin şəkildə artması,
ümumiyyətlə, şirin su çatışmazlığı əksər dünya dövlətlərinin o cümlədən də bizə
həmsərhəd dövlətlərin xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevriləcəkdir
[4]. bu baxımdan su problemləri sahəsində bizi narahat edən məsələlərdən olan,
mövcud  meliorasiya və su təsərrüfatı xidməti və tədqiqatlarını müasir səviyyədə
aparmaqla ulu öndərimiz h.Ə.Əliyevin dediyi “SSRİ-dən bizə miras qalmış melio-
rasiya və su təsərrüfatı  kompleksi respublikamızın milli sərvətidir, onu daim tək-
milləşdirib genişləndirməliyik” kimi tövsiyəsini heç bir məhdudiyyət olmadan
yerinə yetirə bilərik.

Termodinamikanın birinci qanununa (U=A, burada U-sərf olunan istilik, A-
görülən iş) əsasən bilirik ki, Günəş istiliyi (enerjisi) hesabına iş görə bilən qurğuların
(Günəş elektrik batareyaları, Günəş istiliyi  hesabına yük qaldırıcı “termo-domkrat”
[5], Günəş şüa toplayıcı kollektorlar və s.) iş görmə qabiliyyəti onların Günəş
şüalarını qəbul edən sahəsiylə düz mütənasibdir. başqa sözlə desək, qurğunun
qabarit ölçüləri böyüdükcə onun görə biləcəyi işin kəmiyyəti də böyüyür. Ona görə
də nəzəri olaraq, günəşli hava şəraitində riyazi modelləşdirmə yolu ilə hesablanmış
bir qurğunun şirinləşdirilmiş dəniz suyuna görə sutkalıq məhsuldarlığı onun qabarit
ölçülərindən asılı olaraq 100000 m3/sut və daha çox miqdara çatdırıla bilər. bu məh-
suldarlığa malik olan qurğunun istismarı zamanı şirinləşdirilmiş dəniz suyundan
başqa prosesin səmt (əlavə) məhsulu kimi  meqavat/sut gücündə elektrik enerjisi və
1000 ton/sut həcmində xörək duzu hasil etmək olar. bununla yanaşı qeyd etmək
lazımdır ki, sənaye miqyaslı qurğuların optimal texnoloji parametrlərinin
dəqiqləşdirilməsi üçün laboratoriya tədqiqatlarından əlavə çöl şəraitində yarım sə-
naye gücündə pilot qurğusunun düzəldilib ətraflı və geniş şəkildə tədqiq edilməsini
məqsədəuyğun hesab edirik.

Nəticə

beləliklə, əhalinin rifahı naminə maddi nemətlər bolluğunun daha yüksək
səviyyəyə qaldırmaq üçün daxili imkanlarımız hesabına şirin su ehtiyatlarını artır-
maqla ölkəmizi su məhdudiyyətlərinə məruz qalan ölkələr sırasından çıxarmaq
vacibdir. bunun üçün laboratoriya şəraitində işlənib hazırlanmış dəniz suyunun
Günəş enerjisi hesabına şirinləşdirilməsi üsulunun genişləndirilərək sənaye
miqyasında  həyata tədbiqi məqsədəuyğundur, qaçılmazdır və alternativi yoxdur. 
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Giriş

Keçən əsrin ortalarında  Abşeron yarımadasının su təchizatı sisteminin inkişaf
etdirilməsi məsələləri yenidən aktuallaşmışdır. bir tərəfdən İkinci bakı su kəmər-
lərinin tikintisinin ləngiməsi, digər tərəfdən ötən əsrin ortalarında  keçmiş Sovetlər
İttifaqı rəhbərliyinin qərarına əsasən 1938-ci ildən tikintisinə başlanılan, müharibə
illərində tikintisi dayandırılmış və 1944-cü ildən yenidən tikintisi bərpa olunan
Sumqayıt şəhərinin Abşeron yarımadasında iri ağır sənaye mərkəzinə çevirilməsi
ilə bir-birinin ardınca kimya, metallurgiya, boruyayma və alüminium zavodlarının,
neft-kimya kombinatlarının tikilməsi, yeni müəssisələrin yaradılması, yüngül və
maşınqayırma sənayelərinin inkişaf etdirilməsi, həmçinin müharibədən sonrakı
dövrlərdə bütövlükdə bakı şəhərinin daha da inkişaf etdirilərək  yeni fabrik və za-
vodların tikilməsi, qaraçuxur,  bakıxanov, 8-ci kilometr, Montin və digər kiçik
qəsəbə-rayonlardan ibarət yeni yaşayış sahələrinin salınması və nəticə etibarı ilə
bakı və Sumqayıt şəhərlərində, həmçinin bütün Abşeron yarımadasında yerləşən
yaşayış məntəqələrində əhalinin sürətlə artımı səbəblərindən regionda su çatışmaz-
lıqları, problemləri yenidən aktuallaşmışdır. 

Sonralar 1963-cü ildə bakı və Sumqayıt şəhərləri əhalisininin kənd təsərrüfatı
məhsulları təminatı məqsədi ilə Abşeron rayonu yaradılmışdır. Nəticədə Abşeron
yarımadasında böyük su qıtlığı yaranmış, içməli və texniki suya olan tələbatlar xeyli
artmışdır.

(Səh. 41-53)

ABŞERON YARIMADASININ SU TƏCHİZATINDA
CEYRANBATAN VƏ TAXTAKöRPÜ 

SU ANBARLARININ ROLU
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Bakı Dövlət Universiteti 

Azərbaycan, Bakı ş., Z.Xəlilov küç., 23
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Abstract. The main factor is the adoption of a real source of drinking water, pri-
marily to meet the water needs in baku and Sumgayit, as well as in other regons on
the Absheron Peninsula. All these issues have been successfully resolved thanks to
the new water supply standards designed to meet the growing economic, domestic,
industrial and technical water consumption standards in the city of baku and the Ab-
sheron peninsula, as well as the amount of irrigation water in urban areas.

Açar sözlər: su sərfi, İkinci Bakı su kəmər, su təchizatı, su qıtlığı, içməyə yararlı
su mənbəyi.



bu dövrlərdə Abşeron yarımadasının su təminatı Azərbaycan hökuməti qarşısında
duran təxirəsalınmaz məsələlərdən biri olmuşdur. bu məqsədlə ən real və iqtisadi
cəhətdən səmərəli olan bir variant, Samur çayından suyun Ceyranbatan su anbarına
verilməsini və daha sonra buradan Abşeron regionunun içməli və texniki su təchiza-
tına yönəldilməsinə, həmçinin suvarma məqsədlərinə istifadə üçün nəzərdə tutul-
muşdu [1, 2].

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat fond və arxiv materiallarından və müəllifin apardığı tədqiqatların
nəticələrindən istifadə edilmişdir. Tədqiqatda aparılan zaman müqayisəli təhlil və
statistik metodlardan istifadə edilmişdir.

Tədqiqatların şərhi

Ceyranbatan su mənbəyinin yaradılmasına səbəb və əsas real faktorlar aşağı-
dakılardır:

- II bakı su kəmərlərinin tikintisinin gecikdirilməsi nəticəsində 1948-ci ilə qədər
nəzərdə tutulmuş su çatışmazlıqlarının qarşısının alınması məsələləri həll olunmamış
qalırdı. bu məsələ həll olunmuş olsa belə, 1932-ci illə müqayisədə 1958-ci ildə su
defisitliyi 150 min m3/gün (1,7 m3/san) olacağı gözlənilirdi.

- Digər tərəfdən, müharibədən sonra bakıda sənayenin sürət tempinin artırılaraq
daha da inkişaf  etdirilməsi, ətraf ərazilərdə yeni sputnik şəhərlərin salınaraq burada
nəhəng kimya, maşınqayırma və metallurgiya sənaye obyektlərinin yaradılması,
nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsi, digər fabrik, zavod və iri müəs-
sisələrin yaradılması suya olan tələbatı daha da artırırdı.

- yeni yaşayış massivlərinin yaradılması, yüksək mərtəbəli binaların tikilməsi,
ictimai-iaşə obyektlərinin salınması və eləcə də digər tikinti sahələrinin sürətli
inkişafı, insanların həyat tərzlərinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlər,
sağlamlıq, mədəni-məişət və təlim-tədris mərkəzlərinin və sair tədbirlərin yerinə
yetirilməsi məsələlərində,  ilk növbədə,  su təchizatının  təxirəsalınmaz həlli tələb
olunur.

- Abşeron yarımadasında əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının
ödənilməsi məqsədi ilə yaradılan kolxoz və sovxozlar, quşçuluq sənayesinin inkişaf
etdirilməsi, aqrar sahələrə xidmət edən idarə və müəssisələrin, kənd tikinti və me-
liorasiya təşkilatlarının, aqrar istiqamətli bir çox elmi-tədqiqat  təşkilatlarının
yaradılması və s. məsələlər də suya olan tələbatları xeyli artırmışdır.

bütün bu məsələlər Abşeron əhalisinin suya olan tələbatlarının (təsərrüfat-məişət,
istehsalat və texniki su sərflərinin artan normaları, şəhər və şəhər ətrafı ərazilərdə
yaşıllıqların suvarılma sularının miqdarları və s. nəzərə alınmaqla) yenidən baxılaraq
hesablanması və hesabat əsasında yeni su təchizatı obyektlərinin layihələndirilərək
tikilməsi tələb olunurdu. bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, eləcə də Abşeron yarı-
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madasında olan digər yaşayış məntəqələrinin su təminatı Azərbaycan hökuməti
qarşısında duran ən vacib və təxirə salınmaz məsələ idi. yaranmış şəraitdə  əhalinin
su tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə ilk növbədə içməyə yararlı real su mən-
bəyinin  qəbul edilməsi idi.

Abşeron yarımadasının su mənbəyi olaraq Samur çayının suyundan qidalanmaqla
Ceyranbatan su anbarının hələ 1900-cü ilin əvvəllərində ingilis mühəndisi Uilyam
harleyn lindley tərəfindən hazırlanmış layihə əsasında yaradılması planlaşdı-
rılmışdı. bu layihəyə görə Samur çayının suyunun Ceyranbatan anbarına gətirilməsi
və təmizlənərək istehsalçılara çatdırılması nəzərdə tutulurdu [1, 2]. 

başlanğıcını  Azərbaycan ilə Rusiya sərhəddində Samur çayından götürən Samur-
Abşeron kanalı  hazırda respublikanın şimal bölgəsi rayonlarının 150 min hektar
torpaq sahələrini suvarma suyu və bakı, Sumqayıt şəhərlərini, habelə Abşeron yarı-
madasını içməli, suvarma və texniki su ilə təmin edən irimiqyaslı kompleks su təsər-
rüfatı obyektidir (şəkil 1).

Şəkil 1. Samur-Abşeron  kanalı sistemlərinin  sxemi

Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası ilə  Azərbaycan Respublikasının
sərhəddində yerləşən Samur çayı ölkəmizdə Kür və Araz çaylarından sonra üçüncü
ən böyük çaydır. Samur çayının uzunluğu 213 km, su hövzəsinin sahəsi 7930 km2,
çayda minimum orta aylıq su sərfi (Xəzər dənizinə tökülən yerdə) 21 m3/san-dir
(fevral ayında), maksimum su sərfi isə 167 m3/san (iyun ayında) olur. Orta illik su
sərfi 65 m3/san qiymətləndirilmişdir.  Çay suyunun orta illik lilliyi təxminən 2300
q/m3-dir [3, 4, 5].

1930–1934-cü illərdə Moskva “Sukanal” tresti tərəfindən aparılan hesabatlar
əsasında Samur çayının suyundan istifadə olunması iqtisadi cəhətdən ən əlverişli
və real variant hesab olundu. bu variantda  Ceyranbatan su anbarının yaradılması,
Samur çayının suyunun eyni adlı kanal vasitəsi ilə yaradılan anbara ötürülməsi və
sonralar bu sudan təsərrüfat içmək (təmizləyici qurğular tikilməklə), texniki



məqsədlər və Abşeron yarımadasında olan torpaq sahələrinin suvarılması üçün isti-
fadə edilməsi nəzərdə tutulurdu.

Uzunluğu 108 km olan Samur-Dəvəçi kanalının  layihəsi 1938-ci ildə Za-
qafqaziya Su layihə-Axtarış İdarəsi tərəfindən hazırlanmış və “Xalq tikintisi” adı
ilə inşa edilən kanalın Şabran rayonu ərazisindəki Ataçayadək hissəsi (108,7 km)
28 aprel 1940-cı ildə istifadəyə verilmişdir. O dövrdə tikintidə 30 min yerli əhali
çalışmışdır. Samur-Dəvəçi kanalının baş mühəndisi Cəfər vahab oğlu Səlimbəyov
olmuşdur. layihənin hazırlanması və tikintisində N.leşov, N.Dikov, İ.varonin,
b.Pilnik, v.Kələntərova, İ.quluzadə, İ.Kiloşvili və başqaları iştirak etmişlər. İlkin
vaxtlarda  kanalla saniyədə   16-24 kub metr su axıdılırdı ki, bu sular da Xudat, Xaç-
maz, Dəvəçi (indiki Şabran) və Siyəzən rayonlarının 70 min hektar suvarma
sahələrinə verilirdi. Kanal torpaq məcrada inşa olunmuşdu. Samur-Dəvəçi kanalının
istismara verilməsi qafqaz bölgəsində ən iri suvarma sistemlərindən birinin yaran-
masına səbəb oldu. Samur-Dəvəçi kanalı 1960-layihə üzrə Samur-Abşeron
kanalının ikinci növbəsinin, Ataçay-Abşeron kanalının tikintisi 1946-cı ildə başa
çatdırılması nəzərdə tutulmuşdu. lakin 1941-ci ildə böyük vətən Müharibəsinin
başlanması kanalın tikintisində işlərin dayandırılmasına səbəb olmüşdur. Dəvəçidən
(indiki Şabran) Abşerona qədər uzunluğu 86,3 km olan kanalın tikintisinə
müharibədən sonrakı dövrdə uzadılmasına qərar verilir, bu məqsədlə 1951-ci ildə
Azərbaycan SSR Su Təsərrüfatı Nazirliyinin “Azdövsutəclayihə” İnstitututu
tərəfindən mövcud Samur-Dəvəçi kanalının Abşeron yarımadasına qədər kanalın
və Ceyranbatan su anbarının layihə-smeta sənədləri hazırlanır və elə həmin ildən
də kanalda tikinti işlərinə başlanılaraq, 1955-ci ildə istismara verilir. Son illərə kimi
“Stalin adına Kanal” adlandırılırdı.

Ceyranbatan su anbarı bakı şəhərindən 18 km şimalda, Xırdalan şəhərilə Ceyran-
batan qəsəbəsi arasında, bakı-Sumqayıt avtomagistralının sol tərəfində,  köhnə
bakı-Şamaxı yolu ətrafında, hər tərəfdən yüksəkliklər, cənubi-şərqdən “Keçəldağ”
palçıq vulkanı ərazilərdə Ceyranbatan çökəkliyində yerləşir. Ceyranbatan su anbarı
o vaxtlar mövcud olmuş, duzlu yataqları olan “Dəvə-yatağı” və “Ceyran-batan”
göllərinin yerində 1951-1955-ci illər ərzində yaradılmışdır. Sonralar “Samur-
Abşeron” kanalı adlandırılan kanalın  tikintisi isə 1957-ci ildə yekunlaşdırılmışdır.
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 17 iyun 1955-ci il tarixli №342 qərarı  və bakı
şəhər Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin 23 iyun 1955-ci il ta-
rixli №05/284 Sərəncamına əsasən “qafqazenerjiquraşdırma” tərəfindən 1957-ci
ildə Ceyranbatan su anbarının doldurulmasına başlanılır. Ceyranbatan su anbarının
doldurulması ilə paralel olaraq Ceyranbatan su anbarının “Cənub” qovşağında
texniki su təchizatının təminatı məqsədi ilə sugötürücü qurğuların tikintisinə baş-
lanılmış və I və II qaldırıcı nasos stansiyalar komplekslərinin tikintisi üçün layihə-
smeta sənədlərinin hazırlanmasına qərar verilmişdir. Ceyranbatan gölünün “Şimal”
qovşağında isə sugötürücü qovşaqlar kompleksinin tikintisi ilə paralel həm də
Ceyranbatan I növbə su təmizləyici qurğuların layihə-smeta sənədlərinin hazırlanıl-
ması proseslərinə başlanılmışdır [2, 6].
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Ceyranbatan su anbarının tikintisi ilə paralel olaraq sutəmizləyici qurğulara xam
suyun ötürülməsi üçün gölün daxilində sugötürücü qüllənin və onun 2 ədəd sifon
prinsipi ilə işləyən özüaxımlı (2xD1220 mm) boru xətlərinin, həmçinin gölün cənub
qovşağında bakı şəhər ərazilərində texniki su tələbatlarının ödənilməsi üçün
suqəbuledici qurğuların tikinti işləri aparılmış, bu sahələrdə nəzərdə tutulan işlər
1956-cı ilin sonlarında yekunlaşdırılmışdır. 

Ceyranbatan su anbarının yatağı şimaldan cənuba doğru uzanan bir dərəni xatır-
ladır. bu anbarın istismara verildiyi ilkin vaxtlarda onun texniki göstəriciləri: həcmi
141 milyon m3 (+25,2 m səviyyədə), bundan 104,5 milyon m3-u faydalı həcm ol-
muşdur. həmin dövrdə Samur-Abşeron kanalının məhsuldarlığı kanalın
başlanğıcında, Samur çayından su götürülən hidroqovşaqda  26,4 m3/san, Ceyran-
batan su anbarına tökülən yerdə isə 12,3 m3/san olmuşdur [1, 7, 8].

Sonrakı illərdə Ceyranbatan su anbarının yatağını üç tərəfdən əhatə edən torpaq
bəndin üzərinə beton üzlüklər çəkilmiş, onu dövrələyən yüksəkliklərdə və boş torpaq
sahələrində yaşıllaşdırma işləri aparılmış, əsasən də küknar, şam, palıd, söyüd, əncir,
tut, alça, digər dekorativ və meyvə ağacları əkilmişdir. 1970-1974-cü illər ərzində
Samur-Abşeron kanalı, onun hidrotexniki qurğuları və Ceyranbatan su anbarında
aparılan bərpa və genişləndirilmə işləri aparılmış, görülən işlərin nəticəsi kimi,
Samur-Abşeron kanalının  məhsuldarlığı mənbədə, Samur çayının başlanığıcında
55 m3/san, Ceyranbatan anbarına tökülən yerdə isə 26,4 m3/san-ə çatdırılmışdır
(şəkil 1). bu işlərin görülməsi nəticəsində ilkin vaxtlarda Ceyranbatan nasos stan-
siyasından gölə nəql olunan su xətlərinin trayektoriyası dəyişdirilərək, gölün “şimal”
hissəsindən “cənub” hissəsinə qədər 1,5 km məsafəyə qədər uzadılması sutəmiz-
ləyici qurğulara verilən xam suyun keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaş-
masına səbəb olmuşdur.

Aparılan yenidənqurma işlərindən sonra, anbarda maksimum su səviyyəsi +28,5
m-ə qədər (dərinliyi 15 m) qaldırılmış, su tutumu isə 186 milyon kubmetrə (su
səthinin sahəsi 1389 ha olmaqla) çatdırılmışdır. Anbarda suyun maksimal dərinliyi
25 metrdir. Anbardan 75 km-lik Abşeron suvarma kanalı çıxır. Kanal Türkan və Zirə
yaşayış məntəqələrinə qədər uzanır. Ceyranbatan anbarında toplanmış suların 80-
90%-i  bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və Abşeron yarımadasında yerləşən digər
yaşayış məntəqələrinin su təchizatına, 10-15%-i isə suvarmaya istifadə olunur.
Ceyranbatan anbarında suyun səviyyəsi sabit olmayıb il ərzində daim 3-5 m hü-
dudunda dəyişir. bu zaman sahilyanı zonaların müəyyən yerlərində su, əvvəlki
vəziyyətindən 50-60 m horizontal xətt üzrə yatağın içərisinə doğru çəkilir, bu proses
su anbarının cənubunda daha aydın özünü göstərir. Samur-Abşeron kanalına su
Samur çayından eyni adlı hidroqovşaq vasitəsilə qəbul edilərək sudurulduculara
ötürülür. Durulducularda çökdürülən lilli sular texnoloji prosesə uyğun fasiləsiz
olaraq Samur çayına axıdılır. Durulducularda ilkin təmizlənmiş sular Samur-
Abşeron kanalına verilir (şəkil 2).

Samur çayından suyun götürülməsi, duruldurularaq kanala ötürülməsi özüaxım-
lıdır. Samur-Abşeron kanalının en kəsiyi trapesvari olmaqla uzunluğu 182,0 km-ə
yaxındır (daha dəqiq 181790 m).
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Relyefə uyğun olaraq Samur-Abşeron kanalı  üzərində yol boyu iki yerdə nasos
stansiyası tikilmişdir.  bu nasos stansiyaların birincisi  (q-30,0 m3/sa n, h-17 m)
kanalın 138-ci km-də Sitalçay ərazisində, ikincisi isə (q-27,0 m3/san, h-25 m)
kanalın sonunda Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşir. Samur çayından götürülən yük-
sək bulanlıqlı sular ilk olaraq Samur-Abşeron hidroqovşağında quraşdırılmış durul-
ducularda çökdürüldükdən sonra kanala ötürülür, daha sonra  kanal vasitəsi ilə gələn
asılı-çöküntülü qatlı hissəciklər (lil) Siyəzən rayonu ərazisində Sitalçay üzərində
tikilmiş (1967-ci ildə istismara verilmiş) və ümumi həcmi 6,6 mln. m3 olan durul-
ducularda çökdürülür və bundan sonra Ceyranbatan su anbarına verilir.yol boyu
Samur-Abşeron kanalına qusarçay, qudyalçay, Caqacuqçay və vəlvələçayın suları
əlavə olunur [2, 4, 5]. 

Kanalın başlanğıcında Samur çayı üzərində sugötürücü hidroqovşaq və sudurul-
ducular, kanal üzərində trass boyu 350-ə yaxın müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qurğu-
lar tikilmişdir. 

1957-1960-cı illərdə Ceyranbatan su anbarında yığılan suyun keyfiyyət göstəri-
ciləri tam stabilləşdi. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzi tərəfindən
Ceyranbatan su anbarından təsərrüfat-məişət (içmək) məqsədi ilə istifadəyə müsbət
rəy verildikdən Ceyranbatan birinci növbə sutəmizləyici qurğular kompleksinin ti-
kintisinə başlanıldı və 8 sentyabr 1961-ci ildən istismara verildi.

bununla da, 1960-cı illərin əvvəllərində Samur-Abşeron kanalı sistemləri və
Ceyranbatan su anbarının yaradılması ilə bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, eləcə də
Abşeron yarımadasında yerləşən bütün yaşayış məntəqələrinin su təchizatı sistemləri
üçün daha etibarlı yeni nəhəng su mənbəyi yaradılmış oldu. Ceyranbatan su təmiz-
ləyici qurğular kompleksi eyniadlı su anbarının bazasında yaradılmışdır. Ceyran-
batan su anbarı Samur-Abşeron suvarma sisteminin tərkib hissəsi olmaqla, bakı,
Sumqayıt şəhərlərinin və eləcə də Abşeron yarımadasının yaşayış məntəqələrini və
əkin sahələrini uzunmüddətli içməli və suvarma suları ilə təmin etmək məqsədilə
yaradılmışdır. hazırda Ceyranbatan su anbarı Abşeron yarımadasının ciddi mühafizə
olunan ən böyük və dərin “süni gölüdür”. Su anbarı Samur-Abşeron və Taxtakörpü-
Ceyranbatan kanalları vasitəsilə qidalandırılır. Doldurma xarakterli, göl tipli su an-
barıdır.
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Xanarx kanalı (uzunluğu l-67,2 km) Samur-Abşeron Kanal Sisteminin subu-
raxma qabiliyyətinin genişləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2 iyul 1999-cu il tarixli №181 Sərəncamına əsasən  İslam İnkişaf bankının
krediti hesabına “Azərkörpü” və “Azərenerji” Tikinti-quraşdırma Səhmdar
Cəmiyyətləri tərəflərindən 2003-2006-cı illərdə tikilmişdir. Xanarx kanalının
başlanığıcı Samur-Abşeron kanalının mənbəyindən təxmini olaraq 1,0 km məsafədə
olmaqla bu kanala birləşdirilmişdir. Xanarx kanalı Şabran rayonununun qəndob
ərazisində yenidən Samur-Abşeron kanalı ilə birləşir (şəkil 3). Xanarx kanalının is-
tismara verilməsilə respublikanın Xaçmaz, Şabran və qusar rayonları ərazilərində
ümumi sahəsi 60 mindən çox olan kənd təsərrüfatı ərazilərinin suvarılması həyata
keçirildi. Eyni zamanda Samur-Abşeron kanalının təmiri zamanı Xanarx kanalı su-
tullayıcı kanal kimi də istifadə oluna bilər.

2007-ci ildə Dünya bankı tərəfindən ayrılmış kredit vəsaiti hesabına Samur-
Abşeron kanalı sistemlərində yenidənqurma və reabilitasiya xarakterli işlər
aparılaraq, kanalın ilk 50 km hissəsi, Samur çayı üzərində olan mövcud  baş
suqəbuledici qurğular bərpa edilmiş, eləcə də bu hissələrdə yerləşən təsərrüfat-
lararası kanallar yenidən qurulmuş, “Samur” hidroqovşaq qurğuları ərazisində sudu-
rulducular tikilmişdir [1, 2]. 

Samur baş sugötürücü qurğulardan başlayaraq Samur-Abşeron və Xanarx kanal
sistemlərində suyun axını özüaxımlıdır. Abşeron yarımadasının işməli su təchiza-
tında Samur-Abşeron kanalı vasitəsi ilə qidalanan Ceyranbatan su anbarı və bu su
anbarının bazasında tikilmiş sutəmizləyici qurğular kompleksi faiz nisbətində böyük
paya malikdir.

Taxtakörpü su anbarı və bununla əlaqədar digər hidrogeoloji qurğuların tikilərək
istismara verilməsi ilə Ceyranbatan su anbarının yenidən qurularaq model-
ləşdirilməsi ilə bir çox problem məsələlərin həlli tam təmin edilmişdir. belə ki, bu
sistemin yaradılması ilə trass boyu Samur-Abşeron kanalı üzərində daim qəzalı
vəziyyətdə olan bir çox yüksək enişli ərazilər və mövcud 2 ədəd nasos stansiyaları
konservasiya olunmuş, ehtiyat su həcmi yaradılmış və Ceyranbatan gölünə axıdılan
suyun miqdarı 40 m3/san-ə qədər artırılmış, suyun keyfiyyət göstəriciləri daha da
yaxşılaşdırılmışdır. vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı
özüaxımlıdır və suyu nasos stansiyaları vasitəsilə Ceyranbatan su anbarına verilən
Samur-Abşeron kanalının alternatividir. 2003-2013-cü illərdə Samur-Abşeron kanalı
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və bütövlükdə suvarma sistemlərində yenidənqurma işləri aparılmışdır. bu layihə
çərçivəsində “Xanarx” kanalı, “vəlvələçay-Taxtakörpü” kanalı, Taxtakörpü su an-
barı, ümumi gücü 25 Mvt olan “Taxtakörpu”  Su Elektrik Stansiyası və “Tax-
takörpü-Ceyranbatan” kanalı tikilmişdir [9]. 

“Samur-Abşeron suvarma sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsinin əsas
məqsədi bakı və Sumqayıt şəhərlərinin su təchizatı sistemləri üçün sabit su sərfinə
malik etibarlı su mənbəyi yaratmaq, suyun nəqlində mövcud enerji sərfini aradan
qaldırmaq və yeni enerji istehsal etməkdir.

2007-ci ildə Dünya bankının krediti ilə Samur-Abşeron kanalının ilk 50 km
hissəsi, Samur çayı üzərindəki  baş Suqəbuledici qurğular bərpa edilmiş, eləcə də
bu hissələrdə yerləşən təsərrüfatlararası kanallar yenidən qurulmuş, “Samur”
hidrouzeldə sudurulducular tikilmişdir.

“Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsi Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 fevral 2006-cı il tarixli №42s Sərəncamına
əsasən həyata keçirilmişdir. bu Sərəncamla layihənin sifarişçi funksiyalarının icrası
“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-yə həvalə olunmuşdur.

“Samur-Abşeron kanalı sistemi üzrə Uzunmüddətli Strategiya və Texniki-İqtisadi
Əsaslandırma” 2004-cü ildə yaponiyanın “Nippon Koei” və yerli “Sulako” Şirkətləri
tərəflərindən hazırlanmışdır. 

Ümumi uzunluğu l=31,45 km, suburaxma qabiliyyəti 75 m3/san olan vəl-
vələçay-Taxtakörpü kanalının layihəsinin tərkibinə ümumi uzunluğu 3,5 km olan 2
ədəd tunel, 31 ədəd kanalaltı leysanaxıdan, 5 ədəd kanalüstü leysanaxıdan, 10 ədəd
körpü keçidləri və 5 ədəd düker tikintisi daxildir.

Ümumi həcmi 268,4 milyon kub metr olan Taxtakörpü su anbar kompleksi və
25 Mvt gücündə enerji istehsal edən Su Elektrik Stansiyası ilə birgə dəyəri 564,7
milyon manat olmaqla Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına tikilmişdir. Tax-
takörpü su anbarının tikinti layihəsi çərçivəsində tikinti zolağına düşən 70 yaşayış
evi sökülmüş, evləri sökülən sakinlər yeni yaşayış evlərilə təmin olunmuş, mövcud
neft və qaz kəmərləri köçürülmüşdür. Taxtakörpü su anbarının sahəsi 8,71 km2, su
tutumu 270 milyon m3-ə yaxındır. Gil nüvəli torpaq bənd olan bu hidrotexniki qurğu-
nun dibdən eni 754 m, hündürlüyü 142,5 m olmaqla, nəinki regionda, o cümlədən
Avropada ən hündür torpaq bəndli su anbarlarından biridir. qeyd olunmalıdır ki,
təkcə  anbarın bəndinin gövdəsinin tikintisində 23 milyon m3-dən çox torpaq işləri
görülmüşdür. Anbar sahəsində qəza uzunluğu 891 metr olan sutullayıcıları inşa olu-
muşdur. Anbarda suqəbuledici qurğunun uzunluğu 43,6 m, çıxış (enerji) tunelinin
uzunluğu isə 543 m-dir. qapı şaxtası maksimum su səviy-yəsindən 56 m dərin-
likdədir. Su elektrik stansiyasında ümumi gücü 25 meqavat olan 3 dəst hidroaqreqat
quraşdırılmış, giriş hissədə stansiyada sərfiyyata nəzarət hovuzu yaradılmışdır.
Anbar ətrafı ərazilərdə xüsusi təyinatlı və inzibati binalar tikilmiş, müasir işıqlanma
sistemləri quraşdırılmış, böyük həcmdə abadlıq işləri aparılmış, magistral şossedən
əraziyə və ərazi daxili yollar çəkilmiş, asfalt döşənilmiş, yaşıllaşdırma işləri həyata
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keçirilmişdir. Taxtakörpü su anbarı Siyəzən rayonu ərazisində bakı Rusiya magistral
avtomobil yolunun üst hissəsində yerləşir [9].  

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı ilə sular Ceyranbatan su anbarına ötürülməklə,
həm də yol boyu Siyəzən və Xızı rayonları ərazilərində olan mövcud və yeni su-
varılan əkin sahələrinin suvarılma sistemlərinə verilir. Uzunluğu 110,33 km, dərin-
liyi 4,0 m, dibdən eni 2,1 m, suburaxma qabiliyyəti 40 m3/san olan bu obyektin
tikinti dəyəri 406,2 milyon manat olmaqla, Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına
tikilmişdir. bu kanalla ötürülən su Taxtakörpü su anbarından Ceyranbatan su an-
barına qədər özüaxımlıdır.yeni sistemdə suyun öz axını ilə hərəkəti hər il ərzində
167 milyon kilovat/saat elektrik enerjisinə qənaət olunmasına səbəb olunmuşdur.
Trass boyu kanal olduqca çətin relyefə məxsus ərazilərdən keçir. Taxtakörpü-
Ceyranbatan kanalı üzərində çoxlu sayda müxtəlif təyinatlı hidrotexniki qurğular
inşa olunmuşdur. Kanal boyu dəmir-beton üzlüklü açıq kanalların uzunluğu 84 km-
dən çoxdur. Dərinliyi 35-45 m-ə çatan dərələr və çaylardan keçid üçün polad boru-
lardan və dəmir-betondan ibarət dükerlər quraşdırılmışdır. Dağın altından keçən
dağaltı tünelin uzunluğu 1454 m-dir. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının istismara
verilməsi nəticəsində Abşeron suvarma kanalı ilə bakıətrafı qəsəbələrə suvarma
suyunun verilməsinə də imkan yaradılmışdır.  

Taxtakörpü su anbarının istismara verilməsi ilə Samur-Abşeron kanalı üzərində
olan Sitalçay və Ceyranbatan nasos stansiyaları konservasiya olunmuş, suvarılan
sahələrin miqdarı əlavə olaraq daha da artırılmış, bakı və Sumqayıt şəhərlərinə,
eləcə də Abşeron yarımadasına verilən içməli su təminatı iki dəfədən çox
yaxşılaşdırılmışdır.  

“Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində
Taxtakörpü su anbarı, vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanal-
larının layihələndirilərək  2006-2013-cü illər ərzində tikintisi başa çatdırılmış və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə 28 sentyabr 2013-cü il tarixdə
açılış mərasimi keçirilməklə istismara verilmişdir .

Dövlət qəbul komissiyasının 12 noyabr 2014-cü il tarixli aktı ilə Taxtakörpü su
anbarı su elektirik stansiyası ilə birgə tikintisi obyekti, Taxtakörpü su anbarı ilə
yanaşı avtomobil yollarının tikintisi,  vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyran-
batan kanalları istismara qəbul edilmişdir.

Abşeron yarımadasında bakı ətrafı ərazilərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının əkin
sahələrinin və yaşıllıqların suvarılması və s. məqsədlərlə yaradılan Abşeron suvarma
sistemlərinə su verilməsi üçün Ceyranbatan su anbarından Xəzər rayonunun Zirə
qəsəbəsinə qədər Abşeron suvarma kanalı çəkilmişdir.

Samur-Abşeron suvarma sistemi Respublikamızın şimal bölgəsi rayonlarının
(Xaçmaz, quba, qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı) suvarma sistemlərini və eləcə də
bakı, Sumqayıt şəhərlərini və Abşeron yarımadasını istər içməli, istər texniki, istərsə
də suvarma suları ilə təmin edən irimiqyaslı kompleks su təsərrüfatı obyektidir [2,
4, 8]. 
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Samur-Abşeron kanalı vasitəsi ilə hazırda 136,6-165,5 min ha-dan çox torpaq
sahələri suvarılır, bakı və Sumqayıt şəhərlərini, həmçinin Abşeron yarımadasında
yerləşən digər yaşayış məntəqələrini içməli, suvarma və texniki su ilə təmin edir.
Samur-Abşeron kanalı vasitəsilə ildə 703 - 865 mln.m3 su verilir ki, ondan da 280
– 400 mln.m3-i içmək və digər məqsədlər üçün istifadə olunur.

Samur-Abşeron kanalının texniki göstəriciləri cədvəl 1-də, Taxtakörpü və
Ceyranbatan su anbarlarının texniki göstəriciləri isə cədvəl  2-də  göstərilmişdir.

qeyd olunduğu kimi, Ceyranbatan su anbarının yerləşdiyi eyni adlı qəsəbə
Abşeron rayonu ərazisində yerləşir. Ərazisi 8-9 ballıq seysmik zonadadır. Rayon
ərazisində yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra iqlimi hakimdir. Günəşli saat-
ların illik miqdarı 2440-2445 saat, ümumi günəş radiasiyasının illik miqdarı 130-
135 kkal/sm2 təşkil edir. Ərazi ən az yağıntılı (200-400 mm) və ən çox küləkli olur,
küləyin sürəti 4-6 m/san və daha çox olur. İl ərzində sürəti 21 m/san-ə qədər və daha
çox olan günlərin sayı 100-ə yaxındır. Şimal və şimal-qərb küləkləri üstünlük təşkil
edir.Su hövzəsi üçün külək əmsalı 1,2-dir. Anbarın yerləşdiyi ərazidə havanın illik
orta temperaturu 10-140C, yanvar ayının temperaturu -3; -40C, iyun ayının tempe-
raturu isə +20 - +270C olur.  İl ərzində şaxtasız dövrün davamlılığı 250 gün və daha
çox, havanın temperaturunun 00C-dən aşağı olan günlərin sayı 10-20 gün olur.İsti
dövrlərdə (aprel-oktyabr) mümkün buxarlanma 1000 mm tərtibindədir. Rütubət
çatışmazlığı 700-945 mm təşkil edir. Nisbi rütubət il ərzində cüzi (20-30%) və
zəifdir (30-50%) [2, 3, 8].  

Anbar yerləşən ərazinin iqlim şəraitinə uyğun olaraq boz və boz-qonur torpaqlar
çox yayılmışdır. Axarsız çöküntülərdə və zəif axımı olan düzənliklər şorakətləşmiş
torpaqlar formalaşmışdır. Ceyranbatan anbarında isə suyun temperatoru +60 - +270

C (nadir hallarda +280-300 C), orta illik temperatur +140-150C olur.
Anbarda suyun üst və alt təbəqələri arasında temperatur fərqi 0,20 - 0,60 C-dir.

Samur-Abşeron kanalı ilə gələn suyun temperaturu anbarlarda olan suyun tempe-
raturundan 20C qədər aşağı olur. Sərt keçən qış aylarında su anbarlarının səthi buzla
örtülür. Ümumilikdə isə Taxtakörpü və Ceyranbatan su anbarları müsbət tempe-
raturlu su anbarlarıdır.

Taxtakörpü və Ceyranbatan su anbarlarında buxarlanan suların həcmi anbarlarda
olan suların ümumi həcminin 8-10 %-ni təşkil edir.

Taxtakörpü və Ceyranbatan su anbarlarının ən vacib xüsusiyyəti təbii biokimyəvi
proseslər nəticəsində hövzədə gedən özünü təmizləmədir. Samur Abşeron kanalı ilə
axıdılaraq Taxtakörpü və Ceyranbatan su anbarlarında toplanan sular təbii durulma
prosesi nəticəsində 99,99%-ə qədər təmizlənir. Samur-Abşeron kanalında suyun
“Taxtakörpü” anbarına açılan ərazisində suda olan şəffaflıq praktik olaraq “0”-a,
bəzi hallarda isə 1-2 sm-ə bərabər olur. Taxtakörpü və Ceyranbatan anbarlarının
müxtəlif yerlərində suyun şəffaflığı fərqlidir, beləki, anbarların yuxarı hissələrində
şəffaflıq 4-12 sm, onların orta və aşağı hissələrində isə 20-80 sm olur. Ceyranbatan
anbarında suyun rəngliliyi də çox aşağıdır, 80 – 100 olur, bu da nəinki su anbarında
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olan suyun tərkibində və eləcə də onun yatağını örtən qruntun tərkibində üzvi mad-
dələrin az olması ilə əlaqədardır. Suda fitoplanktonun inkişafı zamanı suyun
rəngliliyi yüksəlir. Taxtakörpü su anbarı istismara verildikdən sonra Ceyranbatan
su anbarında suda asılı hissəciklərin miqdarı  3-35 mq/l arasında dəyişir. qeyd etmək
lazımdır ki, Samur-Abşeron kanalında asılı hissəciklərin miqdarı 3500-7000 mq/l
arasında dəyişir, bəzi hallarda isə bu rəqəm 10 min mq/l-dən də çox olur. Taxtakörpü
və Ceyranbatan su anbarlarında toplanan sular iysiz və dadsızdır.

bu anbarlarda suların tərkibində olan azotun miqdarı 0-1,0 mq/l, nitrat azotunun
miqdarı 0,01-0,14 mq/l, fosfat fosforunun miqdarı 0-0,007 mq/l, silisiumun miqdarı
0,8-2,5 mq/l, dəmirin yalnız izinə rast gəlinir, flüorun miqdarı 400-650 mkq/l, yodun
miqdarı 4,6-8,3 mq/l, misin miqdarı 1,0-4,0 mkq/l aralarında dəyişir. Oksigenlə zən-
gin olan və 190 km-lik məsafədə öz axını ilə hərəkət edən dağ çayının suyu oksi-
genlə daha çox zənginləşərək anbarlara daxil olur və nəticə etibarı ilə bu cür sular
bir tərəfdən anbarlardakı sular oksigenlə zənginləşdirilir (su anbarlarında suyun ok-
sigenlə doyma dərəcəsi 8,2-14,5 mq/l arasında dəyişir), digər tərəfdən isə su
kütlələrini hərəkətə gətirərək, anbarların yataqları boyunca horizontal, vertikal və
dairəvi qarışmasına səbəb olur ki, bu da anbarlarda hidrobiontların yaşaması və
inkişafı üçün ən əlverişli oksigen tutumudur. Anbar sularında karbon qazının miqdarı
0,7-3,6 mq/l arasında dəyişir, ph 8,1-8,4-ə bərabərdir, hidrogen sulfit qazına isə
(h2S) rast gəlinmir.

Ceyranbatan su anbarının yatağında bitki, qum,lilli qum, gil, çınqıl və sairə bu
kimi qruntlara rast gəlinir. Anbarın əsas biotopu isə lil biotopudur ki, bunların da
qalınlığı 10-35 sm, bəzi yerlərdə isə 50-75 sm (1980-ci illərin məlumatlarına görə)
təşkil edir. Ceyranbatan su anbarının sahil zonalarının böyük hissələri beton üzlük-
lərlə örtüldüyündən burada sahillərin yuyulması və eroziyası nəticəsində əmələ
gələn lilin miqdarı o qədər də çox deyil. Ceyranbatan su anbarının istifadəsi 50-60
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№ Göstəricilərin adı Ölçü vahidi Miqdarı

1. Samur-Abşeron kanalı km 182

Sugötürmə qabiliyyəti mənbədə m3/san 70

Ceyranbatan gölünə tökülən yerdə m3/san 26.апр

2. Xanarx kanalı km 67,2

Sugötürmə qabiliyyəti m3/san 35

3. vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı km 35,415

Sugötürmə qabiliyyəti m3/san 75

4. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı km 110,33

Sugötürmə qabiliyyəti m3/san 40

Cədvəl 1. Samur-Abşeron kanalının texniki göstəriciləri
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№ Göstəricilərin  adı Ölçü 
vahidi

Ceyranbatan 
su anbarının

texniki 
göstəriciləri

Taxtakörpü 
su anbarının

texniki 
göstəriciləri

1 Su anbarının istismara verildiyi
tarix

il 1955 2013

2 Anbarın qidalanma mənbəyi çay Samur-Abşeron
və Taxtakörpü-
Ceyranbatan

kanalları

Samur-Abşeron
kanalı,

vəlvələçay-
Taxtakörpü kanalı

5 Anbarın maksimum su həcmi mln.m3 186,0 268,4

6 Anbarın “ölü” həcmi -“- 36,0 30,0

7 Anbarın faydalı həcmi -“- 150,0 238,4

8 Anbarda minimum istismar
(ölü həcm) səviyyəsi

m 14,5 130

9 Anbarda maksimum su
səviyyəsi

m 28,5 183,09

10 Anbarın minimum istismar su
səviyyəsi

m 14,5 140

11 Anbarın “ölü həcm”  səviyyəsi m 8,9 130,0

12 Maksimum dərinliyi m 23,0 53,09

13 bənd:
hündürlüyü 
uzunluğu 
eni 
dibdən maksimum eni

m Sayı 7 ədəd 
13 

5128 
5 
- 

142,
5 

1180 
10 
750

14 Mühafizə zolağının eni (normal
səviyyədən)

m 300 300

15 Anbarın su ilə əhatələnmiş
ərazisi (güzgüsü): 
a) maksimum su səviyyəsində
b) minimum su səviyyəsində

ha

1389 
750

8700

16 Anbarın su buraxma 
qabiliyyəti, cəmi:

m3/san 17 70

17 Su anbarını xidmət sahəsi ha 14000 24812

18 Su anbarının ümumi balans
dəyəri

mln.man 500,3 532,7

Cədvəl 2. Ceyranbatan və Taxtakörpü su anbarlarının texniki göstəriciləri



ilə hesablansa da, Taxtakörpü su anbarının istifadəyə verilməsilə bu rəqəm ikiqat
artırılmışdır.

Nəticə

beləliklə, “Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsi
çərçivəsində Taxtakörpü su anbarı, vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyran-
batan kanallarının layihələndirilərək 2006-2013-cü illər ərzində tikintisi başa çat-
dırılmışdır. “Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsinin
icrası nəticəsində bakı və Sumqayıt şəhərlərinin su təchizatı sistemləri üçün sabit
su sərfinə malik etibarlı su mənbəyi yaradılmışdır.

Taxtakörpü su anbarının istismara verilməsi ilə Samur-Abşeron kanalı üzərində
olan Sitalçay və Ceyranbatan nasos stansiyaları konservasiya olunmuş, suvarılan
sahələrin miqdarı əlavə olaraq artırılmış, bakı və Sumqayıt şəhərlərinə, eləcə də
Abşeron yarımadasına  içməli su təminatı verilən iki dəfədən çox yaxşılaşdırılmışdır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Ağayev T.S. böyük bakının Su Sektorunun Master Planı. bakı, 2015, 86 s.
2. Ağayev T.S.Ceyranbatan Su Kəmərləri Kompleksi. bakı, 2016, 50 s.
3. Əliyev E.q. Samur-Abşeron kanalının təbii və antropogen təsirlərə həssaslığının

qiymətləndirilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin planlaşdırılması/ Dis. / bakı, 2010,
142 s.

4. İsmayılov R.A. Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə axan çayların ekoloji
vəziyyətinin tədqiqi/ Dis.avtoreferatı/ bakı, 2010, 26 s.
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İnstitutu, bakı, 1965, 107 s.
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bəyi kimi Ceyranbatan su anbarının suyunun keyfiyyətinin öyrənilməsi və proq-
nozlaşdırılması” haqqında hesabat, Azərb.Politexnik İnstitutu, bakı, 1962, 133
səh.

8. “Dib çöküntülərinin xarakterinin nəzərə alınması ilə Ceyranbatan su anbarının
lilləşmə prosesinin öyrənilməsi” haqqında hesabat, S.M.Kirov adına Azərbaycan
Dövlət Universiteti, bakı, 1975, 110 s. 

9. https://az.wikipedia.org/wiki/Taxtak%C3%b6rp%C3%bC_su_anbar%C4%b1
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Giriş

Avtomatik idarəetmə probleminin mahiyyəti idarəetmə obyektinə göstərilən
məqsədyönlü təsirdən  ibarətdir. İdarəetmədə əsas metodoloji prinsip sistemli yanaş-
madır.

Sistem – vahid məqsədə xidmət edən müxtəlif təyinatlı element və qurğuların
vəhdətindən ibarətdir [1,8].

Müasir dövrümüzdə su təchizatı və tullantı sularının axıdılması müəssisələrində
texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin mövcudluğu yenilik
sayılmır. hazırda belə sistemlər digər texnoloji və mühəndis sistemləri ilə yanaşı
fəaliyyətdə olan və layihələndirilən təmizləyici qurğular kompleksinin ayrılmaz
hissəsinə çevrilmişdir.

Avtomatlaşdırmanın texniki vasitələri sferasında əldə olunmuş inkişaf səviyyəsi
su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sahəsində yüksək keyfiyyətli, texnoloji
proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yaradılmasına kifayət edir. belə
ki, avtomatlaşdırmanın texniki vasitələri sahəsindəki yüksək tərəqqi avtomatlaşdır-
manı məhdudlaşdıran cəld işləmə, güc, yaddaş həcmi, informasiyanın ötürülmə
sürəti, etibarlılıq və s. kimi problemlərin aradan qaldırılmasını təmin etmişdir.

(Səh. 54-62)

SU TƏCHİZATI VƏ TULLANTI SULARININ 
KƏNARLAŞDIRILMASINDA  TƏTBİQ EDİLƏN

TEXNOLOJİ PROSESLƏRİN  AVTOMATLAŞDIRILMIŞ
İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ 

¹Əliyev A.H., ¹Kərimov R.M., ²Əliyev M.A., ¹Əsgərov A.Ə.
¹“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu

²“Azərsu” ASC
arif.aliyev.1954@mail.ru

Abstract. In modern times availability of automated management systems for
technological processes in water supply and wastewater treatment facilities is not
innovation. At present, these systems have become an integral part of the existing
and designed treatment complexs, along with other technological and engineering
systems.

Açar sözlər: texnoloji proses, avtomatlaşdırma, interfeys, erqonomika, sistem,
idarəetmə, tənzimləmə, etibarlıq, optimizasiya, iyerarxiya.



Tədqiqatın şərhi

Avtomatlaşdırmanın məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- xidmət personalının sayının optimallaşdırılması;
- istehsal olunan əmtəənin kəmiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi;
- xammal sərfiyyatının azaldılması;
-istehal prosesinin ahəngdarlığının yüksəldilməsi;
- əməyin təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi;
- ekoloji təkmilləşmə;
- iqtisadi yüksəlişə nail olunması.
Avtomatlaşdırmanın vəzifələri və onların həlli üsulları kimi bunları göstərmək

olar:
- tənzimləmə keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
- avadanlıq hazırlığı əmsalının yüksəldilməsi;
- proses operatorları əməyinin erqonomikliyinin* yaxşılaşdırılması;
- istehsalat prosesində tətbiq edilən mal-material komponentləri barədə infor-

masiyanın səhihliyinin təmin edilməsi;
- texnoloji prosesin gedişatı və qəza şəraiti (vəziyyəti) haqqında informasiyanın

mühafizə edilməsi.
bir istehsal prosesi hüdudlarında texnoloji proseslərin (TP) avtomatlaşdırılması,

istehsalın idarəolunması və müəssisənin idarəetmə sistemində tətbiq olunması üçün
əsasın yaradılmasına imkan verir. 

TP-nin avtomatlaşdırılmasının təməl prinsipi – seçilmiş idarəetmə kriteriyasına
müvafiq olaraq maddi, energetik və informasiya axınlarının yenidən optimal
bölüşdürülməsidir.

Fərqli yanaşma tərzləri nəzərə alınaraq TP-in avtomatlaşdırılmasının təsnif olun-
ması aşağıdakı kimidir:

1. Kəsilməz TP-in avtomatlaşdırılması (Process Automation).
2. Diskret TP-in avtomatlaşdırılması (Factory Automation).
3. hibrid TP-in avtomatlaşdırılması (hybrid Automation).
Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması TP-idarəedilməsi prosesinə insan mü-

daxiləsinin tam istisna olunması yaxud daha məsuliyyətli qərarların qəbul edilməsi
hüququnun saxlanılmasının gerçəkləşdirilməsi üçün təxsis** olunan üsul və vasitələr
məcmusu sistemidir [2, 5, 9]. 

TP-lərin avtomatlaşdırılması nəticəsində texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış
idarəetmə sistemi (TP AİS) yaradılır. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi qəbul
edilmiş standartlara əsasən çox səviyyəli iyerarxik sturuktura malikdir.
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** təxsis – həsretmə; bir şeyi biri üçün ayırma; birinə məxsusetmə (edilmə)



Avtomatlaşdırma səviyyələrinin qiymətləndirilməsi meyarları lokal, kompleks
və tam kimi təsnifatlandırıla bilər.

Lokal avtomatlaşdırma.
Əlahiddə aparat, maşın və texnoloji əməliyyatların avtomatlaşdırılmasını nəzərdə

tutur. bu növ avtomatlaşdırma üsullarından istifadə olunması, texnoloji proseslərin
çox sürətli inkişafı və mürəkkəbliyi səbəbindən idarə olunmasının praktiki olaraq
insanın imkanları xaricində olması ilə əlaqədardır.

bir qayda olaraq fəaliyyətdə olan avadanlıq parkı lokal avtomatlaşdırılır.
Kompleks avtomatlaşdırma.
bu, vahid avtomatlaşdırılmış kompleks kimi fəaliyyət göstərən müəssisə, sex,

texnoloji sahənin avtomatlaşdırılmasını nəzərdə tutur.
bunlara elektrik stansiyası misal göstərilə bilər.
Tam avtomatlaşdırma.
bu avtomatlaşdırmanın yüksək səviyyəsi olub (müəssisə səviyyəsində) istehsal

proseslərinin nəzarət və idarəetmə funksiyalarının bütövlüklə texniki vasitələrə təs-
lim edilməsi ilə əldə olunur.

İnkişafın müasir səviyyəsində tam avtomatlaşdırma praktiki olaraq tətbiq olun-
mur. belə ki, nəzarət funksiyaları insan üzərində saxlanılır. Tam avtomatlaşdırmaya
yaxın müəssisələrə nüvə energetikası sahəsi misal ola bilər.

baxmayaraq ki, proseslərin avtomatlaşdırılması müxtəlif səviyyələrdə icra edilə
bilər, avtomatlaşmanın prinsipləri bütün səviyyələr və müxtəlif növ proseslər üçün
eynidir [3, 4, 7].

bu ümumi prinsiplər avtomatik rejimdə proseslərin effektiv icrası üçün şərtləri
və proseslərin avtomatlaşdırılması qaydalarını müəyyən edir.

Proseslərin avtomatlaşdırılmasının əsas prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir.
- Uyğunlaşdırma (uzlaşdırma) prinsipi 

Avtomatlaşdırılmış proseslərdə bütün əməliyyatlar öz aralarında uzlaşdırılmalı,
prosesin giriş və çıxışı ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Əks halda əməliyyatlar arası
uzlaşmanın pozulacağı təqdirdə prosesin icrası da pozulur.

- İnteqrasiya prinsipi
Avtomatlaşdırılmış proses, təşkilatın ümumi mühitinə inteqrasiya olunma
imkanına malik olmalıdır.
Avtomatlaşdırmanın müxtəlif səviyyələrində inteqrasiya da müxtəlif cür icra
edilir, lakin prinsipin mahiyyəti dəyişməz olaraq qalır
belə ki, Proseslərin avtomatlaşdırılması avtomatlaşdırılmış proseslə  xarici
mühitin qarşılıqlı əlaqəsini bu proses timsalında təmin etməlidir.

- İcranın müstəqilliyini  prinsipi
Avtomatlaşdırılmış proses, insanın iştirakı olmadan və ya insanın minimal
nəzarəti şəraitində icra olunmalıdır. belə ki, əgər proses müəyyən edilmiş
tələblərə  müvafiq  icra olunursa, prosesə  insan  faktorunun qatılması istisna
olunur.
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Proseslərin avtomatlaşdırılması çox mürəkkəb və zəhmət tələb edən məsə-
lələrdəndir. qarşıya qoyulmuş məsələnin müvəffəqiyyətli həlli üçün avtomatlaşdır-
manın müəyyən strategiyasına istinad olunmalıdır [6, 9].

bununla prosesləri optimallaşdırmaq və avtomatlaşdırmadan əhəmiyyətli fay-
dalar əldə etmək mümkün olur.

qısa olaraq strategiyanı aşağıdakı kimi ifadə etmək olar.
- Proseslərin incələnməsi
Proses bütün detalları ilə tam incələnib dərk edilmədən onun avtomatlaşdırlması

mümkün deyil. Prosesin bütövlüklə təhlil olunması zəruridir. Prosesin giriş və çıxışı,
əməliyyatların ardıcıllığı, digər proseslə əlaqəsi, prosesin resurs tərkibi və s.
öyrənilərək təyin olunmalıdır.

- Proseslərin sadələşdirilməsi
Proses tam təhlil edildikdən sonra onun sadələşdirilməsi zərurəti yaranır. bu

zaman dəyər verməyən artıq əməliyyatlar ixtisar edilir. Əlahiddə əməliyyatlar isə
birləşdirilə və ya paralel icra edilə bilər. Prosesin təkmilləşdirilməsi üçün digər
texnologiyaların da təklif olunması mümkündür.

- Prosesin avtomatlaşdırılması 
Proseslərin avtomatlaşdırılmasına, yalnız proses maksimal dərəcədə sadələş-

dirildikdən sonra başlanıla bilər.
Əməliyyatların icra ardıcılıllığı sadə olduqca prosesin avtomatlaşdırılması da ki-

fayət qədər sadələşəcək və avtomatlaşdırılmış proses daha effektli fəaliyyət
göstərəcəkdir. Aşkar üstünlüklərə baxmayaraq istehsal proseslərinin avtomatlaşdırıl-
ması həmişə məqsədə uyğun olmur. 

Prosesin dərin təhlili və optimallaşdırılması aparıldıqdan sonra məlum ola bilər
ki, prosesin avtomatlaşdırılması tələb edilmir və ya iqtisadi cəhətdən əlverişli deyil.

bira sıra situasiyalarda proseslərin manual rejimdə icra edilməsi onların avtomat-
laşdırılmasından daha üstün tutula bilər, məsələn
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- Prosesin əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasının mürəkkəbliyi.
Texnoloji və ya iqtisadi nöqteyi nəzərdən bəzi əməliyyatların avtomatlaşdırılması
çox mürəkkəb və ya səmərəsiz olur.
- Əmtəənin və ya istehsal olunan məhsulun qısa ömürlü olması.
Əgər məhsul qısa zaman kəsiyində layihələndirilərək tətbiq edilməlidirsə və ya

onun bazarda mövcudiyyət müddəti qısadırsa istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması
məqsədəuyğun sayılmır. bu halda prosesin manual rejimdə aparılması daha az məs-
rəfli olmaqla avtomatlaşdırmadan daha sürətlidir.

- Unikal və ya cüzi miqdarda məhsul istehsalı.
Əgər istehlakçıya unikal xarakterli əl işi məhsulu tələb edilərsə belə məhsul yal-

nız manual rejimdə hazırlana bilər.
- Tələb və təklifin kəskin tərəddüdü. 
Məhsula tələb dəyişərkən istehsal həcminin də dəyişməsinə ehtiyac yaranır. belə

dəyişikliklər prosesin manual rejimdə icrası şəraitində daha asan yerinə yetirilir.
İstənilən halda istehsal prosesinin avtomatlaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu

barədə qərar qəbul edilməzdən əvvəl qeyri-korrekt nəticəyə gəlinməsi ehtimalının
istisna edilməsi üçün əsaslı təhlil aparılması zəruridir.

Müasir dövrümüzdə su təchizatı və tullantı sularının axıdılması müəssisələrində
texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin mövcudluğu yenilik
sayılmır. hazırda belə sistemlər digər texnoloji və mühəndis sistemləri ilə yanaşı
fəaliyyətdə olan və layihələndirilən təmizləyici qurğular kompleksinin ayrılmaz
hissəsinə çevrilmişdir [2, 3, 6].

Avtomatlaşdırmanın texniki vasitələri sferasında əldə olunmuş inkişaf səviyyəsi
su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sahəsində yüksək keyfiyyətli, texnoloji
proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yaradılmasına kifayət edir. belə
ki, avtomatlaşdırmanın texniki vasitələri sahəsindəki yüksək tərəqqi avtomatlaşdır-
manı məhdudlaşdıran cəld işləmə, güc, yaddaş həcmi, informasiyanın ötürülmə sü-
rəti, etibarlılıq və s. kimi problemlərin aradan qaldırılmasını təmin etmişdir [1, 5, 8].

hazırda avtomatlaşdırma sahəsində TP AİS-in bütün mövcud texniki vasitələri
arasında hesablama texnikası gücünün – mikroprosessor kontrollerləri, icra mexa-
nizmləri, lokal texnoloji qovşaqları və s. bölüşdürülməsi və informasiyanın
ötürülməsi şəbəkəsi üzərində qurulan, paylanmış sturukturu qəbul olunmuşdur.
bununla yanaşı nəzarət və qərar qəbuletmə prinsipi üzərində qurulmuş sistem
mərkəzləşdirilmiş olaraq qalır [4, 7, 9].  

AİS arxitekturasında əsas təməl prinsipi, verilənlərin ötürülməsi prinsipidir.
İdarəetmə obyektindən, bütün sistemlərdən, qovşaq və ayrı-ayrı qurğulardan in-

formasiya lokal şəbəkəyə ötürülür.
Texnoloji prosesi idarəedən müxtəlif cihaz, verici (sensor), çoxsaylı icra me-

xanizmlərindən alınan informasiya avtomatik rejimdə idarəetmə sisteminə ötürülür.
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bu informasiyaya operativ olaraq avtomatik analizatorların, laborator analiz
nəticələri, konturların avtomatik idarəedilməsi üzrə təlimatlar və digər avtomat-
laşdırılmamış sahə parametrləri əlavə edilir. Sonuncular, sistemə mütəxəssis və ope-
ratorlar tərəfindən klaviatur vasitəsilə daxil olunur.

Real vaxt miqyasında qəbul edilmiş informasiya müxtəlif avtomatlaşdırılmış işçi
yerlərindən daxil olan hesabat və emal edilmiş informasiya, sistemli texnoloji və
qəza məlumatları ilə zənginləşərək müəssisənin informasiya bazasının yaradılmasına
xidmət edir.

TP AİS-in ümumiqəbul edilmiş sturukturunun müasir gerçəkləşdirilməsi prosesi
obyektin vahid şəbəkəsinə müxtəlif intellektual qurğu və qovşaqlarının bir-
ləşdirilməsi ilə əldə edilir. Texnoloji avadanlıqlar istehsalı sahəsindəki nailiyyətlər,
yüksək etibarlığa malik texnoloji qovşaqların meydana çıxması insanın iştirakını is-
tisna edən texnologiyaların tətbiq edilməsini günün reallığına çevirir.

TP AİS-in yaradılmasına xidmət edən texniki və proqram təminatı vasitələrinin
çox çeşidliyi və əldə edilməsinin asanlığı bu sistemlərinin layihələndirilməsi və tət-
biqində bir sıra problemlərin yaranmasına da səbəb olur.

TP AİS-in yaradılması zamanı mövcud olan lakin hələ də öz həllini tam tapmayan
problem müxtəlif alt sistemlərinin, qurğu, avadanlıq və qovşaqların qovuşdurularaq
uzlaşdırılmasının mürəkkəbliyidir.

hesab edilirdi ki, bu problemin həlli interfeys və protokolların standartlaşdırıl-
ması ilə mümkün ola bilər. 
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layihələndirmə mərhələsində texnoloji qovşağın xarakteristikaları TP AİS-in
tələbləri əsasında deyil, texnologiyanın tələblərinə müvafiq tərtib edilir kimi standart
yanlışlıq mövcuddur.

birgə iş birliyinin üstünlüklərini iki səciyyəvi misal üzərində görmək mümkün
olur.

Tullantı suların təmizlənməsi qurğularında faydalı alt sistemlərdən biri – bioloji
təmizləmə prosesləri əsnasında verilən havanın tənzimlənməsidir.

Optimist layihəçilərin proqnozlarına görə, TP AİS-in tətbiqi ilə elektrik enerjisinə
əhəmiyyətli miqdarda qənaət edilə bilər.

Proqnozun əsaslandırılması tullantı sularının axıdılmasının qeyri-müntəzəmlik
əmsalının 1,3-ə bərabər olması və bu əmsalın axıntının tənzimlənməyən rejimində
gözlənilməməsi ilə izah edilə bilər. belə ki, tənzimlənməyən sistemdə hava vurma
rejimi maksimal həddə uyğun (etibarlılığın təmin edilməsi üçün bəzən daha yüksək)
sazlanır.

İkinci misala şəhər su təchizatı sisteminin diktə edici nöqtəsində təzyiq xarak-
teristikasının sabit saxlanılması üçün rəvan və hidravlik zərbəsiz rejimin təmin
edilməsi üçün tezlik çeviricisindən istifadə edilməsi aid ola bilər. Avadanlıq
bazarının analizi göstərir ki, tənzimləmə keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yük-
səldilməsi üçün avtomatik sinxronlaşdırılan  baypas funksiyasına sahib tezlik çe-
viricisindən istifadə olunması daha məqsədəuyğundur. bu funksiya tezlik
çevircisinin nasos aqreqatlarını saxlamadan və müvafiq olaraq tənzimlənən para-
metrin sıçrayışsız  keçid rejiminin təmin edilməsi ilə digər nasosun işə qoşulmasına
imkan verir.

Sxem aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərir . 
Tezlik çeviricisindən qidalan nasos aqreqatı dəyişən tezlikli dövrlər sayı ilə işə

qoşulur. Nominal təzyiq-sərf rejiminə çatdıqdan sonra sərf xarakteristikasının artırıl-
ması zərurəti yarandıqda nasos avtomatik baypasın köməyilə nominal dövrlər sayı
saxlanmaqla şəbəkəyə qoşulur, tezlik dəyişdirici isə növbəti nasos aqreqatını işə
salır. bunun nəticəsi kimi şəbəkədə təzyiq sıçrayışları istisna olunmaqla basqı sabit
qalır.

Tezlik çeviricilərindən istifadə olunması bağlayıcı-tənzimləyici armaturun
drossellə nizamlanmasından imtina etməyə və təzyiq-sərf rejimlərinin daha effektiv
idarə edilməsinin nasos aqreqatının işçi çarxının dövrlər sayının dəyişdirilməsi ilə
əldə olunmasına imkan verir. bu halda tənzimləmə dəqiqliyi yüksəlir, başlıcası isə
dövrlər sayı  azaldıqda  sərf edilən  elektrik  gücünün azalması hesabına elektrik
enerjisinə qənaət edilir.

Rəvan işəqoşulma və nəql etdirilən su həcminin tədrici tənzimlənməsi hidrodi-
namik zərbələri minimallaşdırır. Elektrik mühərrikinin işəqoşma cərəyanı xeyli aza-
lır və cərəyanın qidalandırcı şəbəkəyə mənfi təsiri istisna olunur.
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beləliklə, nasos aqreqatlarının aşınma dərəcələri azalır, yastıqların və digər fır-
lanan hissələrin istismar müddətləri uzanır. Ümumiyyətlə tezlik çeviriciləri ilə təmin
edilmiş mexanizmlərin fırlanan hissələri nominal fırlanma sürətlərinə nisbətən daha
optimal az tezliklə fırlanır bu isə öz növbəsində təmirlər arası müddətlərin
əhəmiyyətli dərəcədə uzanmasını təmin edir.

Nəticədə istismar xərcləri və qəza hallarının xeyli azalması ilə iqtisadi effek-
tivliyin yüksəlməsi təmin edilir.

Nəticə

hazırda su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sektorunda TP AİS geniş
vüsət almaqdadır. Son illər sektorun intellektual icra mexanizmləri və digər “ağıllı”
(smart) qurğularla təchiz edilməsi ilə dinamik modernizasiyası xüsusilə diqqəti cəlb
edir.

TP AİS-nin kommunal su təchizatı və tullantı sularının axıdılması təsərrüfatının
üzvi hissəsinə çevrilməsi, yalnız avtomatlaşdırma ilə məşğul olan mütəxəssislərin
deyil, o cümlədən bu sektorun digər mühəndis texniki işçilərinin də diqqətini cəlb
etməkdədir.

hal-hazırda səciyyəvi xarakter almış Texnoloji qovşaqların “bir-birilə calanması”
problemi su sektorunun gələcək inkişafı prosesində interfeyslərin standartlaşdırıl-
ması və avadanlığın unifikasiya edilməsi ilə tədricən öz həllini tapacaqdır.
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Giriş

Su təchizatı və tullantı sularının kənarlaşdırılması sistemlərində, neft daşıyıcı
kəmərlərdə nasos qurğularının işinin ani dayanması, boru kəmərlərinin keçdiyi
ərazilərin relyefi, borularda sürət rejminin dəyişməsi, borulardakı siyirtmələrin
açılıb-bağlanması ilə əlaqədar borularda hidravliki zərbə dalğası əmələ gəlir. bu da
borularda işçi təzyiqdən böyük olan təzyiqlərin yaranmasına səbəb olur. hidravliki
zərbələrin təsirindən boru divarları genişlənir, çatlar əmələ gəlir, sərf rejimini
idarəedici qurğuların dağılması baş verir, su itkiləri yaranır. Ona görə də borularda
əmələ gələn hidravliki zərbələrin tədqiq olunması, bunlara qarşı tədbirlərin
görülməsi praktiki əhəmiyyət kəsb edir, istismar xərclərinin azalmasına səbəb olur.                              

Tədqiqatlarda istifadə olunan materiallar və metodika

Tədqiqat işində məlum ədəbiyyat mənbələrindən, görülmüş elmi işlərin
nəticələrindən istifadə olunmuşdur. bu sahədə görülmüş nəzəri və praktiki işlərin
nəticələri təhlil olunmuşdur.

Tədqiqatların şərhi

hidravliki zərbə borularda mayenin axın sürətinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar,
borudaxili təzyiqin kəskin dəyişməsi hesabına yaranır. bu halda sürətin azalmasında

(Səh. 63-67)

HİDRAVLİKİ ZƏRBƏNİN BORULARDA 
YÜKSƏK TƏZYİQLİ AXINLARA TƏSİRİNİN TƏDQİQİ

Cəfərov C.F., Əhmədov F.Ş.
“Azərsu” ASC ”Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu Bakı şəhəri,

ceferov11@hotmail.com; fizuli.axmedov@mail.ru

Abstract. The article discusses the causes of hydraulic shock in pipes and repor-
ting formulas. It turned out that application of formulas depends on the speed of the
pipes. In the lower speeds of the velocity (v<O, 8 m/s), the existing expressions are
justified. Since the kinetic energy of the stream depends on the square of the velocity,
the greater the velocity of the load creates a larger hydraulic impact. For this reason,
it is necessary to conduct experimental studies of hydraulic shocks and to develop
reporting methods at high speeds.

Açar sözlər: hidravliki zərbə, faza, axın sürəti, zərbə dalğası,təzyiq, boru,
siyirtmə.



boru elementlərinə göstərilən təzyiq ən böyük, hidravliki zərbə müsbət olur, sürətin
əksinə artmasında hidravliki zərbə boru elementinə göstərilən təzyiqin azalması ilə
əlaqədar mənfi olur. Mənbədən su götürən borudan müəyyən (l) məsafəsində qoyul-
muş siyirtmənin bağlanması ilə əlaqədar hidravliki zərbənin yaranmasına baxaq.
Siyirtmənin tam bağlanmasında maye axınının kinetik enerjisinin potensial enerjiyə
çevrilməsi ilə əlaqədar siyirtməyə göstərilən təzyiq  borudakı Po işçi təzyiqlə
müqayisədə çox böyük qiymət alır. bu da mayenin sıxılması ilə əlaqədar borunun
genişlənməsinə və çatların əmələ gəlməsinə, siyirtmənin dağılmasına səbəb ola bilər.
Mayenin sıxılmasında siyirtməyə göstərilən təzyiq böyük, mənbədə təzyiq kiçik
olduğu üçün mayenin mənbəyə tərəf hərəkəti yaranacaq. beləliklə mayenin boruda
düzünə və əksinə hərəkəti hidravliki zərbə dalğalarının yaranmasına səbəb olur.
Düzünə və əksinə hidravliki zərbə dalğalarının davam etmə müddəti  hidravliki zər-
bənin fazası adlanır və aşağıdakı kimi təyin olunur.

(1)

Siyirtməyə göstərilən təzyiqin və mənbədəki təzyiqin dəyişməsi nəticəsində zərbə
dalğasının rəqsləri və fazası dövrü olaraq təkrar olunacaq. Zərbə dalğalarının enerjisi
boruda sürtünmə qüvvəsinin işinə sərf olunduğu üçün bu rəqslər müəyyən müddət-
dən sonra sönəcək. Şəkil 1-də hidravliki zərbənin yaratdığı təzyiqin zamandan
asılılıq qrafiki göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi hidravliki zərbədə təzyiqin
artması borudakı Po işçi təzyiqdən çox olur. bu da boruların dağılmasına, catların
əmələ gəlməsinə, su itkilərinə səbəb olur.

borularda hidravliki zərbənin yaranmasına səbəb aşağıdakılardır:
1. boru ilə əlaqəli qurğuların (siyirtmə, klapan və s.) açılmasında və bağlan-

masında;
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2. Nasoslara verilən cərəyanın kəsilməsində, nasos qurğularının birdən-birə
dayanmasında;

3. boruların doldurulmasında və boşaldılmasında;
Göstərilən məsələlərin həllini K.q.Asaturanınin, A.N.brovkoviçin, F.F.qubinin,

İ.v.Eqizarovun, A.b.Jmudanın, N.A.Karuvelişvilinin, N.T.Meleşenkonun, A.A.Mo-
rozovun, M.A.Mostkovun, A.A.Surinin, D.N.Smirnovun və s. işlərində tapmaq olar.

hidravliki zərbə nəzəriyyəsi ilk dəfə N.E.Jukovski tərəfindən işlənmişdir. bu
nəzəriyyəyə görə hidravliki zərbə dalğasının boru boyunca yayılma sürəti mayenin
və borunun deformasiyasından asılı olaraq aşağıdakı kimi təyin olunur [7]: 

(2)

burada həcmi çəkisi γ və elastiklik modulu E0 olan mayedə elastiki 

deformasiyanın yayılma sürətidir və aşağıdakı ifadədən tapılır:

buradan   ifadəsinin qiyməti 1425 m/s olur.

bu halda boruda hərəkətdə olan su mühütündə zərbə dalğasının yayılma sürəti
üçün alırıq: 

(3)

burada am=1425 m/s, səs dalğalarının 150 s-də suda yayılma sürətidir; E0 - suyun
elastiklik əmsalıdır, soyuq su üçün E0=2,1∙104 kq/sm2; E - boru materialının elastik-
lik əmsalıdır, çuqun boru üçün E0=1∙106 kq/sm2, polad və dəmir boru üçün
E0=2.1∙106 kq/sm2; asbesement boru üçün E0=2∙105 kq/sm2 təyin olunmuşdur; d -
borunun diametri, δ - boru divarının qalınlığıdır.

hidravliki zərbədə borularda yaranan təzyiq N.E.Jukovskinin aşağıdakı formulası
ilə təyin olunur:

(4)

burada P0 - zərbədən əvvəl borudakı işçi təzyiq, 0 - boruda suyun axın sürəti,  -
siyirtmənin bağlanması ilə əlaqədar dəyişən sürətdir,  - suyun həcmi çəkisi, a -
zərbə dalğasının yayılma sürətidir.

Siyirtmənin tam bağlanmasında   =0 olanda zərbə dalğasının yaratdığı təzyiq
maksimum olur:
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                                                                                      (5)

yuxarıdakı (4) formulasının hər tərəfini  -ya bölsək, zərbədən sonra boruda
basqının artmasını təyin edə bilərik.

(6)

burada h və h0 m. su sütunu ilə ölçülür.
basqının maksimal qiyməti (5) -dən təyin olunur.

(7)

qeyd olunana ifadələrin müqayisəli araşdırmaları tədqiqatçılar tərəfindən
araşdırılmışdır. Z.F.Moşninin tədqiqatlarında sıxılma fazasında basqı aşağıdakı kimi
təyin olunur [5, 8]:

(8)

bununla bərabər, Z.F.Moşninin təcrübi tədqiqatlarda, nasos stansiyalarının is-
tismarda olan borularında basqının bu artımı müşahidə olunmayıb. Sürətin müxtəlif
diapozonları üçün  borunun sonundakı siyirtmənin bağlanmasında (7)-dən təyin olu-
nan basqının qiyməti dəqiqləşdirilmişdir. Təcrübələrə əsasən müəyyən olunmuşdur
ki, borulardakı sürətin                      qiymətlərində A.C. Jukovskinin formulasından
istifadə  etmək  məqsədə uyğundur. başlanğıc sürətin sonrakı 
diapozonunda artmasında maksimal qiyməti bir h0 qədər arta bilər. başlanğıc sürətin        

qiymətlərində aparılmış təcrübələrin nəticəsi göstərdi ki, zərbə
dalğasında yaranan basqının qiyməti aşağıdakı həddi aşmır:

                                                (9)

Siyirtməyə göstərilən zərbələrin düzünə və əksinə olması siyirtmənin tam bağlan-
ması müddəti ilə təyin olunur. Əgər siyirtmənin tam bağlanması müddəti  tb<2 L/a
olarsa, hidravliki zərbə düzünə olur. bu halda siyirtmənin arxasında zərbə dalğasının
yaratdığı tam təzyiq təyin olunur. 

Siyirtmənin bağlanması müddəti  tδ>tf=2 L/a olarsa,  zərbə  qüvvəsi  av0/g
qiymətinə çatmır və bu əksinə zərbə adlanır. 

hidravliki zərbədə yaranan böyük təzyiqlər boruların dağılmasına səbəb olur.
bunun qarşısının alınması üçün bir çox üsullar mövcuddur. Məsələn, hidravliki zər-
bənin qiymətini borularda qoyulmuş siyirtmələri yavaş-yavaş bağlamaqla almaq
olar. bu halda təzyiqin qiymətini  aşağıdakı ifadədən hesablamaq olar:

                                                    (10)
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v0<0.24 m/s
0.24≤v0≤0.55 m/s 

0.55<v0<0.8 m/s



burada T - zərbənin davametmə fazası, Tb - bağlama müddətidir, san;  - mayenin
sıxlığıdır kq/m3.

beləliklə, hidravliki zərbənin qarşısının alınması mümkün olmayan hallarda onun
yaranmasına təsadüf edilir.  Suyun boruya nasosla verilməsində, cərəyanın ani
kəsilməsi ilə əlaqədar hidravliki zərbə yarana bilər. Ona görə də, hal-hazırda boru-
larda hidravliki zərbə əleyhinə qurğular (qoruyucu klapanlar, vantuzlar və s.) tətbiq
olunur. Təzyiq artdıqda klapanlar avtomatik açılır və suyun müəyyən hissəsi, qazlar
atmosferə buraxır. bunun nəticəsində boruda təzyiq aşağı düşür.

Aparılmış araşdırmalardan 6; 8; 9 göründüyü kimi hidravliki zərbənin təyini
ifadələri axın sürətinin 

0<0.8 m/s qiymətləri üçün yerinə yetririlmişdir. Axın sürətinin böyük qiymət-
lərində hidravliki zərbənin təsir müddəti azaldığı üçün qurğuların idarə olunmasında
çətinliklər yarana bilər. Gələcək işlərimizdə təcrübi tədqiqatların və müşahidələrinin
bu istiqamətdə aparılması nəzərdə tutulur.

Nəticə

1. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, borularda sürətin  Vo<0,24 m/s qiymətində
hidravliki zərbənin hesabatı üçün (7)-ni istifadə etmək olar.

2. Sürətin  0.24 ≤ vo ≤ 0.55 m/s qiymətlərində zərbə dalğasının yaratdığı basqı
(9)-la təyin olunan həddi aşmır.

3. Axımın kinetik enerjisi artdıqda  hidravliki zərbə böyüyür və onun zərbə
dalğasının təzyiqini (8) –lə təyin etmək olar.
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Abstract. In recent years, the actual energy consumption by the buildings has in-
creased dramatically because of the necessity of maintaining optimum microclimatic
conditions in the building due to the increase of peoples living standards and their
labor activity. Therefore, it is undeniable that there is a great need for the develop-
ment and application of new construction and engineering technologies. The article
analyzes the effective technological mode of the chillers with water-cooled con-
dencer which are widely used in the conditioning systems. A water-cooled condenser
is a heat exchanger that removes heat from refrigerant vapor and transfers it to the
water running through it. having the refrigerant vapor condensed on the outside of
a tube does this. In doing so, the vapor condenses and gives up heat to the water run-
ning inside the tube. Monitoring during the operation of these systems in some build-
ings of baku show the following results. In comparison with split systems, these are
up to 35% more energy-saving, water-cooled chillers have many advantages, their
work is efficiency. The energy efficiency of chillers is determined by their respective
coefficient of energy efficiency. 

Açar sözlər: çiller-fankoyl mərkəzi kondisioner sistemi, kondensator, kompressor,
buxarlandırıcı, enerji effektivliliyi əmsalı, soyuducu agent, soyuducu su, texnoloji
iş sxemi, çillerlərin enerji effektivliliyi sinifi.

Giriş

bazar iqtisadiyyatı şəraitində mövcud enerji sərvətlərinin qiymətinin günbəgün
artması bütün sahələrdə olduğu kimi inşaat sənayesində, bina və tikililərin is-
tismarında da özünü göstərir. Eyni zamanda son illər insanların yaşayış səviyyəsinin
və əmək fəaliyyətinin artması ilə əlaqədar olaraq  ictimai-inzibati, yaşayış bi-
nalarında, mehmanxana, ticarət komplekslərində daxili mühitdə optimal iqlim şəra-
itinin yaradılması və tələb olunan normada saxlanılması üçün sərf olunan faktiki
enerji xərcləri kəskin sürətdə artmaqdadır. buna görə də yeni inşaat-mühəndis
texnologiyalarının işlənilməsi və tətbiqinə böyük ehtiyacın olduğu danılmaz həqiqət-
dir. bununla əlaqədar olaraq, enerji effektivli havalandırma sistemlərinin səmərəli
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iş sxemləri əsasında optimal layihələndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalədə binaların havalandırma sistemlərində geniş istifadə olunan su ilə soyudu-
lan çillerlərin səmərəli texnoloji iş rejimi analiz olunub.

Məlumdur ki, bugün bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da bina və tiki-
lilər enerji sərfinə görə digər sahələri üstələyir. Məsələn, bakı şəhəri iqlim göstəri-
ciləri üçün ictimai binaların mühəndis-kommunikasiya sistemləri üzrə enerji sərfi
şəkil 1-də göstərilən kimi paylanır (şəkil 1a). Tədqiqatlar göstərir ki, çoxmərtəbəli,
çoxsayda otaqlar olan, iri sahəli binalarda tətbiq olunan havalandırma sistemlərindən
ən səmərəlisi çiller-fankoyllarla təchiz olunmuş mərkəzi kondisioner sistemidir
(şəkil 2). Digər geniş istifadə olunan split kondisioner sistemi (KS) ilə müqayisədə
bunlar illik 11-15% daha az enerji sərf edir. Şəkil 1b-də aylar üzrə bu iki növ sistem
üçün xüsusi enerji sərfi, kvt/m2, şəkil 1c-də isə kondisionerləşdirilən sahənin
ölçülərindən asılı olaraq dollarla istismar xərcləri göstərilib.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində mövcud ədəbiyyat materiallarından istifadə
olunmuşdur. bakı şəhərinin binalarında istifadə olunan su ilə soyudulan konden-
satorlu çiller-fankoyl sisteminlərinin vəziyyəti öyrənilmiş, monitorinqi aparılmış,
alınan nəticələr əsasında texniki göstəricilər analiz olunmuşdur.

Tədqiqatın şərhi

Çiller– fankoyl (chiller- fan coil) havalandırma sistemi geniş istifadə olunan
müasir kondisioner sistemlərinin bir növüdür (şəkil 2). Sistemin əsas hissələri olan
çiller və fankoyllar arası borularda freon yox adətən adi su nasos stansiyası- hidrav-
lik modul-vasitəsi ilə sirkulyasiya etdirilir. belə sistem iki konturlu çiller- fankoyl
sistemi adlanır: çillerin daxilində olan birinci kontur donmayan maye ilə doldurulub,
ikincisi isə çiller və fankoyllar arası su borularıdır. Fankoyllar ənənəvi split sistem-
lərin daxili blokları oynadığı rolu yerinə yetirir və havalandırılan otaqlarda yer-
ləşdirilir [1]. 

Çiller-fankoyl sistemləri split kondisioner sistemləri ilə müqayisədə bir sıra
üstünlüklərə malikdir: bir çillera birləşdirilən fankoylların sayı yalnız çillerin məh-
suldarlığı ilə məhdudlanır; çiller və fankoyllar arasındakı məsafə nasosun məhsul-
darlığı və yaratdığı təzyiqlə müəyyən edilir və bu məsafə yüzlərlə metr ola bilər;
adətən çiller xüsusi yer tələb etmir, minimum həcm tutur, binanın və ya qazan-
xananın damında yerləşdirilir, buna görə də xarici fasadın görünüşünə xələl yetirmir;
kondensatoru su ilə soyudulan çiller adətən texniki otaqda yerləşdirilir; çiller və
fankoyllar arası borular adi su borularıdır, split sisteminin mis borularından həm
keyfiyyətcə həm də qiymətcə üstündülər; sistemin tənzimlənməsi, iş rejiminin,
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suyun normativ axın sürətinin və təzyiqin təmini daha asan və ucuz başa gəlir;  is-
tifadəçilər sistemə tədricən qoşula bilər və eyni çillerə qoşulmalarına baxmayaraq
müxtəlif temperatur rejimində işləyə bilər: istismar nöqteyi-nəzərdən sistem təh-
lükəsizdir, ətraf mühitə zərər yetirmir [2-3]

Çiller-fankoyl sistemlərinin mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, onların vasitəsi ilə
daxili havanı sirkulyasiya etdirərək yalnız isidib və ya soyutmaq olur, təmiz xarici
havanı daxili məkanlara vurmaq üçün əlavə hava kəmərləri ilə təchiz olunmuş ven-
tilyasiya sistemi layihələndirilməlidir [4]. Müasir çillerlər geniş məhsuldarlıq dia-
pazonunda istehsal olunur 5÷9000 kvt, bu da həm çoxmərtəbəli multifunksional
binaları və tikinti kompleksləri, ticarət mərkəzləri, iri sənaye müəssisələri həm də
azmərtəbəli ofis binaları kondisionerləşdirməyə imkan yaradır. 

Tədqiqatın şərhi

Çiller soyuducu maşındır, onun əsas işçi elementləri olan kompressor, konden-
sator, termotənzimləyici ventil və buxarlandırıcı borular vasitəsi birləşərək qapalı
kontur təşkil edir (şəkil 2). Konturda soyuducu agent aqreqat halını dəyişərək
hərəkət edir. Adətən soyuducu agent kimi donmayan maye istifadə olunur. Çillerlər
həm də istilik rejimində xarici havanın temperaturu -150C olduqda belə isitməyə
işləyə bilirlər, bunlar riversiv çillerlər adlanır. Çillerlər kondensatorun soyudul-
masının növünə görə iki cür olur hava ilə soyudulan və ya axar su ilə soyudulan [5].
Su ilə soyudulan çillerlərdə (şəkil 3) kondensatorun növləri: qabırğalı, lövhəli, boru
daxili boru. lövhəli kondensatorlar bəzi texniki göstəricilərinə görə daha üstün
olduğu üçün geniş istifadə olunurlar. bunların həcmi, qabarit ölçüləri kiçik olduğu
üçün istilikötürmə qabiliyyəti yuxarıdır, daha az miqdarda soyuducu agent istifadə
edirlər, istiliyin resirkulyasiyası mümkündür, axar soyuducu suyun aşağı potensiallı

Şəkil 1. a) ictimai binaların enerji sərfi: 1-soyudulma, 2-isitmə, 3-işıqlandırma,
4-digərləri,
b) illik enerji sərfi qrafiki: 1- çiller-fankoyl mərkəzi KS, 2- split KS, 
c) illik istismar xərcləri: 1- çiller-fankoyl mərkəzi KS, 2- split KS
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istiliyindən təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edərək təkrar yararlanmaq olar
(dövriyyə su təchizatı sistemlərini yaradaraq) [6].

Kondensatorun yerləşməsinə görə çillerlər monoblok yəni bir modulda yığılan
və ya kondensatoru kənarda yerləşən  olur. birinci halda çiller avtonom soyuducu
maşın rolunu oynayır [7]. İkinci növ çillerlərin özü otaqda, kondensator isə damda
yerləşdirilə bilər. Monoblok çillerlərıin kondensatorunu hava ilə soyutmaq üçün ox
üzrə və ya mərkəzdənqaçma ventilyatorlar istifadə olunur. Ox üzrə ventilyatorlar
həm ucuzdur həm də daha az təzyiqlə işləyir. bu səbəbdən belə çillerlər açıq yerlərdə
- damda və ya divar üzərində quraşdırılır. Mərkəzdənqaçma ventilyatorlar daha yük-
sək təzyiq yaratmaq imkanına malikdirlər və  adətən yüksək məhsuldarlıqlı çiller-
lərdə tətbiq olunurlar.

Soyuqluq agentin iş tsiklinə görə çillerlər absorbsion və buxar-kompressorlu
olurlar. Absorbsion çillerlərdə  absorbent kimi bromid litium istifadə edilir.

hidravlik modul-nasos stansiyası çiller və fankoyllar arasındakı istilik
daşıyıcısının dövriyyəsini təmin edir (şəkil 2). İstilik daşıyıcısı kimi adətən su isti-
fadə edilir. Nasos stansiyasına daxildir: dövretdirici nasos, akumulyasiya çəni,
genişləndirici çən, süzgəc. Dövretdirici nasos suyun konturda lazımi təzyiqini təmin
edir. Akkumulyasiya çəni sistemdə su sərfinin və həcminin  dəyişməsinə görə
hesablanır. Günün saatı və ilin mövsümündən asılı olaraq çillerin soyuqluq yükü də
dəyişir bu qeyri-bərabərliyin qarşısını almaq üçün çən istifadə edilir. Suyun tem-
peratur genişlənməsi və ya sıxılmasının kompensasiyası üçün genişləndirici çən is-
tifadə olunur. Çən hərəkətli plastik membranla iki hissəyə bölünür, bir hisəsində su,
digərində isə azot var. Suyun temperaturu dəyişdikdə onun tutduğu həcm membran
vasitəsi ilə dəyişir. 

Fankoyllar müxtəlif növdə olsalar da (divar, döşəmə, tavana, kanal tipli, asma
tavan arxasında yerləşdirilən korpussuz),  onların əsas elementləri eynidir: səthli is-
tilik mübadiləedici, ventilyator, süzgəc, drenaj suyu altlığı, tənzimləyici-bağlayıcı
armaturlar, idarəetmə bloku, paneli, sistemi.

Su ilə soyudulan çillerin iş prinsipi

Su ilə soyudulan çillerin iş prinsipi ondan ibarətdir ki, buxar şəkilli olan soyuducu
agent kompressorda sıxılır buna görə də onun təzyiqi, temperaturu artır və konden-
satora yönəlir. yüksək temperaturlu soyuducu agent (+(80÷90)0C) kondensatorda
soyuducu suyun hesabına soyudularaq kondensata çevrilir, sonra termotənzimləyici
klapandan keçərkən genişlənir və nəticədə onun təzyiqi və temperaturu düşür. Daha
sonra yaranan maye daxil olur buxarlandırıcıya, burada hidravlik moduldan gələn
suyun istiliyinin hesabına qaynayaraq yenidən buxar halına keçir. buxarlandırıcıdan
çıxan soyuducu agent yenidən kompressora yönəlir və beləliklə, tsikl təkrarlanır.
buxarlandırıcı və kondensatoron ölçüləri düzgün seçilməlidir. buxarlandırıcının
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ölçüləri kifayət qədər olmalıdır ki, soyuducu agent tamamilə buxarlansın. lövhəli
buxarlandıcıların istifadəsi həm hidravlik konturda işçi təzyiqin aşağı olmasına
imkan yaradır  həm də soyuqluq agenti və istilik daşıyıcısı arası temperaturlar qra-
dientinin aşağı olmasını təmin edir. Kondensatorun ölçüləri isə elə olmalıdır ki,
buxar şəkilli soyuducu agent tamamilə maye halına çevrilsin.

Sistemdə istifadə olunan suyun parametrləri:
- fankoyllara gedən suyun temperaturu +7 0C;
- fankoyllardan qayıdan suyun temperaturu +12 0C;
- kondensatora daxil olan / çıxan suyun temperaturu +30/35 0C;
- kondensatora girişdə soyuducu suyun temperaturu +160C olduqda soyuducu

agentin kondensasiya temperaturu 32÷38 0C olur;

Şəkil 2. Su ilə soyudulan çiller-fankoyl mərkəzi kondisioner sisteminin prinsipial sxemi:
1- çiller, 2-hidravlik modul, 3- fankoyllar, 4-su boruları, 5- kompressor,
6- kondensator, 7- termotənzimləyici ventil, 8- buxarlandırıcı, 9- soyuducu su, 
10- akumulyasiya çəni, 11- genişləndirici çən, 12- dövretdirici nasos, 13-süzgəc

Şəkil 3. Su ilə soyudulan kondensatorlu çiller: a) foto, b) prinsipial iş sxemi:
1-kompressor, 2- su ilə soyudulan kondensator, 3- termotənzimləyici qapaq,
4- lövhəli buxarlandırıcı, 5- sutənzimləyici qapaq, 6- süzgəc, 
7- nəzarət üçün şüşəli borucuq, 8- solenoidli qapaq



N 2013-cü ilə qədər 2013-cü ildən sonra

Soyutma
rejimində

enerji effek-
tivliliyi 
əmsalı, 

EEP

İsitmə 
rejimində

enerji effek-
tivliliyi 
əmsalı, 
COP

İşarəsi

Soyutma 
rejimində

enerji effek-
tivliliyi 
əmsalı, 

EEP

İsitmə 
rejimində

enerji effek-
tivliliyi 
əmsalı, 
COP

İşarəsi

1 >3.2 >3.6 >8.5 >5.1

2 3.0-3.2 3.6-3.4 >6.1 >4.6

3 2.8-3.0 3.4-3.2 >5.6 >4.0

4 2.6-2.8 3.2-2.8 >5.1 >3.4

5 2.4-2.6 2.8-2.6 >4.6 >3.1

6 2.2-2.4 2.6-2.4 >4.1 >2.8

7 <2.2 <2.4 >3.6 >2.5.

- kondensatora girişdə soyuducu suyun temperaturu +240C olduqda soyuducu
agentin kondensasiya temperaturu 38÷400C olur;

- kondensatorda soyuducu suyun axın sürəti-  ≥1 m/san;
- suyun codluğu normalara uyğun olmalıdır.
Çillerlərin soyutmaya görə enerji effektivliliyi əmsalı (Energy Efficiency Ratio,

EER) aşağıdakı düsturla hesablanır:

Qsoyuqluq - çillerin nominal soyutma enerji sərfi, kvt;
N - kompressorun faydalı hesabat gücü, kvt, burada ventilyatorlar nəzərə alın-

mır.
Çillerlərin isitməyə görə enerji effektivliliyi əmsalı COP (coefficient of perform-

ance) işarə olunur və analoji düsturla hesablanır. 2013-cü ilə qədər xarici havanın
hesabi temperaturları standart qəbul olunurdu: soyuq dövr üçün +7 0C, isti dövr üçün
isə +35 0C və hesabatlar kompressorun maksimal enerji gücünə görə hesablanırdı.
bu yanaşma sistemin real istismar şəraitini və inventorlu kompressorların iş rejimini
nəzərə almırdı. 2013-cü ildən sonra hesabatlar 3 müxtəlif temperatur rejimləri üçün
aparılır və işçi olmayan rejimlər nəzərə alınır. bu göstəricilərə görə çillerlər 7 enerji
efektivliliyi sinifinə bölünürlər və nəticələr cədvəl 1-də göstərilib.
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Cədvəl 1. Çillerlərin enerji effektivlilik sinifi
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Nəticə

Müasir kondisioner sistemlərinin vəzifəsi müxtəlif təyinatlı binalarda insanların
komfortlu yaşayış və məhsuldar əmək fəaliyyətinin təmini üçün normativ
mikroiqlimin yaradılması və saxlanılmasıdır.  bugün ölkəmizin tikinti sektorunda
müxtəlif çeşidli enerji səmərəli texnoloji rejimlərlə işləyən innovativ kondisioner
sistemləri istifadə olunur. bunlardan daha çox öz bir sıra üstünlükləri ilə seçilən
çiller-fankoyl sistemləri geniş tətbiq olunur, xüsusi ilə də su ilə soyudulan konden-
satorlu çillerlər. bakı şəhərinin bir sıra binalarında tətbiq olunan bu sistemlərin is-
tismarı dövründə aparılan monitorinq aşağıdakı nəticələri göstərir: 

- split sistemləri ilə müqayisədə bunlar 35%-ə qədər daha enerji qənaətlidir, bun-
dan başqa sistemlər düzgün istismar olunduqda daha 10%-ə qədər enerjiyə qənaət
olunur;

- su ilə soyudulan kondensatorlu çillerlər bir çox üstünlüklərə malikdirlər: onların
iş səmərəliliyi, uzunmüddətli istifadəsi bilavasitə soyuducu suyun codluğundan
asılıdır, soyudan suyun istiliyinin rekuperasiyası imkanı bu növ sistemlərin istifadə
və əlavə tətqiqat perspektivlərini artırır; 

- çillerlərin enerji effektivliyi sinifi onların müvafiq enerji effektivliyi əmsalı ilə
təyin olunur:

- çillerlərin enerji effektivliyi göstəricisi iqlim zonasına uyğun olaraq 4 xarici
iqlim parametr üçün hesablandıqda çillerin real texnoloji iş rejimi daha enerji qə-
naətli olur.
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Giriş

Müstəqil Azərbaycanda su təsərrüfatı və yaşayış məntəqələrin kanallaşdırılması
sahəsində böyük uğurlar əldə edilmişdir. Respublika üzrə yeni kəmərlər çəkilmiş,
şəbəkələr qurulmuş, əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Eyni zamanda, xidmətlərin key-
fiyyəti artmış və su təhlükəsizliyi təmin edilmişdir. “Azərsu” ASC tərəfindən böyük
bakının və regionların 2035-ci ilə qədər planlaşdırılan və icra olunan Master Plan-
lara uyğun olaraq su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üzrə
işlər uğurla davam edir. Görülən tədbirlər nəticəsində əhalinin həyat şəraiti
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. 

Eyni zamanda, müasir dövrün uğurları qeyd edilərkən keçmiş tarix də unudul-
mamalıdır. Çünki günümüzdə baş verən proseslərə keçmişi araşdırmadan doğru
qiymət vermək olmur. yalnız keçmişlə müqayisədə müasir inkişafın surətini və
böyüklüyünü göstərmək mümkündür. Ona görə su təsərrüfatı və kanalizasiya ilə
bağlı tarixi-sosioloji araşdırmalara da ehtiyac vardır.

Tarixi baxımdan Azərbaycanın su və kanalizasiya təsərrüfatının inkişafı pro-
sesində bir neçə mərhələ olmuşdur: Rusiya imperiyası dövrü yaranmış [2], sovet
dövrü zamanı genişlənmiş [3] və müstəqillik dövründə daha da inkişaf edib mo-
dernləşmişdir [1]. Sovet dövrü zamanı isə su və kanalizasiya təsərrüfatının ən
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Abstract. In this article investigated the problems of the water and sewage econ-
omy of the Soviet Azerbaijan of the Khrushchev thaw period (1953-1962) in the his-
torical and sociological aspect. Also shown the archival documents regarding growth
rates, power systems, sanitary condition and protection of reservoirs and communi-
cations.

In this study used the methods of descriptive and analytical social research. 
The scientific novelty of the study is that this study is being conducted for the

first time. The main conclusion is that the growth of indicators of water and sewage
economy influenced the social processes of the next decades.
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əhəmiyyətli inkişaf mərhələlərinin biri 2 dünya müharibəsindən sonra başlamışdır.
bu istiqamətdə 1953–1963 illər arası böyük layihələr həyata keçirilmiş və bunun
nəticəsində əhalinin sosial vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılığa doğru dəyiş-
mişdir. O zaman su təsərrüfatı və kanalizasiya sistemi Kommunal Təsərrüfatı Nazir-
liyinin (bundan sonra KTN) tabeliyində olan təşkilatlar tərəfindən  istismar edilirdi.
Nazirlik, həmçinin bu sahədə tikinti işlərinin böyük bir qismini həyata keçirirdi.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodlar

Məqalə Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivində (ARDA) saxlanan sənədlərin
əsasında yazılıb. Eyni zamanda 1960-cı illərin dövri mətbuatından və elmi ədəbiy-
yatdan da istifadə edilib. Təsviri və analitik tarixi-sosioloji metodlardan istifadə
edilib. Tədqiqatın yeniliyi onun ilk dəfə aparılmasındadır.

Tədqiqatın şərhi

1953–1958-ci illərdə su təsərrüfatı. 1959-cu ilə qədər KTN tərəfindən Azər-
baycan ərazisində su təchizatı üzrə böyük layihələr həyata keçirilmiş, əhalinin və
müəssisələrin su ilə təchiz edilməsində əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş əldə
edilmişdir. həmin müddət ərzində yeni su kəmərləri tikilib, artezian quyuları qazılıb,
köhnə kəmərlər əsaslı təmir edilib, şəhər və qəsəbə su şəbəkələri genişləndirilib,
bəziləri isə yenidən qurulub. 
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Cədvəl 1. 1940–1954-cü illər üzrə su təsərrüfatının əsas göstəriciləri 
və inkişaf dinamikası [7, 14]

Ölçü vahidi 1940 1950 1951 1952 1953 1954

Şəhər
şəbəkəsinin
uzunluğu

kilometr 519, 8 593,1 594,7 597,7 624,3 633,6

Suyun verilməsi Min kubmetr 46539,7 70291, 8 77154,1 82242 87493 98285, 9

Sutka üzrə suyun
verilməsi

Min kubmetr 127,2 192,6 211,4 224,7 239,7 269,3

Suyun ümumi
sərfi

Min kubmetr 40213 62003 70166,5 75039 80059 89993,6

Suyun məişət
ehtiyacları üçün

sərfi
Min kubmetr 23946,8 33035,3 35622,3 32271 33379 32686,7

Əhali tərəfindən
sərfi

Min kubmetr -- 8821,7 16856,8 17442 18926 21024,8



Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, 1953–1954-cü illərdə KTN bütün göstəricilər üzrə
artım dinamikasını keçən illərə nisbətən daha da yüksəldə bilmişdir. belə ki, 1954-
cü ildə suyun respublikanın şəhər və qəsəbələrinə verilməsi 1940-cı illə müqayisədə
2 dəfədən çox, 1950-ci illə müqayisədə 39,8%, 1953-cu illə müqayisədə isə 12,3%,
artırılmışdır. həmçinin suyun sərfi də 1954-cü ildə 1940-cı illə müqayisədə 2
dəfədən çox, 1950-ci illə müqayisədə 45,1%, 1953 illə müqayisədə isə 12,4% art-
mışdır. Eniş yalnız məişət ehtiyacları üçün sərf edilən suyun miqdarında müşahidə
edilib. bu da onunla bağlı idi ki, müəssisələr daha çox quyu suyundan istifadə et-
məyə başlamışdırlar. Eyni zamanda, 1954-cü ildə əhali tərəfindən sərf edilən suyun
miqdarı 1953-cü illə müqayisədə 11,1% artmışdır.

1955-ci ilə qədər Azərbaycanın 35 şəhər və rayon mərkəzlərinə su kəmərləri çə-
kilmiş, su şəbəkələri yaradılmışdır [7]. Onlardan on biri (Sumqayıt, Ağstafa, Astara,
Daşkəsən, Kürdəmir, Mingəçevir, Siyəzən, Tovuz, Ucar, Xudat, Şəmkir) KTN-nə
deyil, başqa təşkilatlara aid bdilər. 
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Cədvəl 2. KTN-nin nəzdində olan 24 şəhərin su şəbəkələrinin 1953 və 1954-cü
illər üzrə ümumi göstəriciləri [7]

Kəmərin suyu 
buraxma gücü 

(kubmetr sutkada)

1954-cü ildə 
kəmərlərin ümumi

uzunluğu 
(kilometrlə)

Suyun şəbəkəyə verilməsi
(kubmetr sutkada)

1953-cü ildə 1954-cü ildə

bakı 232,7 415 206 232,7
Gəncə 17,6 62,2 16,5 17,34
Naxçıvan 1,55 14,9 1,3 1,55
Xankəndi 1,53 9,8 1,26 1,71
Ağdam 0,82 7,5 0,78 1,08
Ağdaş 0,17 2,4 0,08 0,11
Şirvan 0,22 2,5 -- 0,21
bərdə 0,49 2,6 0,46 0,5
Göyçay 0,42 7,6 0,42 0,42
Culfa 0,3 4,5 0,33 0,27
yevlax 1,92 6,4 1,64 1,93
Zaqatala 0,27 3 0,27 0,27
qazax 0,15 4 0,16 0,15
quba 0,8 8,4 0,71 0,72
qusar 0,06 4,1 0,05 0,06
laçın, 0,15 0,7 0,09 0,15
lənkəran 0,72 21,2 0,61 0,71
Şəki 7,6 17,4 7,01 7,1
Sabirabad 0,06 1,4 0,05 0,07
Salyan 0,57 6,7 0,48 0,43
Göygöl 0,82 8 0,78 0,84
Xaçmaz 0,4 3,7 0,15 0,32
Şamaxı 0,16 7 0,15 0,13
Şuşa 0,58 12,6 0,61 0,57

Şəhərlər
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Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, şəhərlər üzrə su təsərrüfatı göstəricilərinin ümu-
miyyətlə yaxşılığa doğru inkişaf etməsinə baxmayaraq, qazax, Şamaxı, Salyan,
Culfa, Şuşa kimi şəhər və rayon mərkəzlərinə suyun verilməsində problemlər
yaranırdı, verilən suyun həcmi azalmağa doğru gedirdi. bunun səbəbi daha çox su
kəmərlərinin və şəhər su şəbəkəsinin köhnəlib yararsız vəziyyətə düşməsində idi.
buna görə də həmin dövrdə qazax və Şamaxıda su şəbəkəsinin əsaslı təmiri gedirdi,
Salyanda filtrlər təmir edilmiş, Şuşanın və Culfanın su şəbəkələrinin yenidən qu-
rulması istiqamətində işlərə başlanılmışdır [7]. həmçinin həmin cədvələ görə res-
publikada su təchizatının əsas payı bakı şəhərinə, xüsusən də onun mərkəzi
hissələrinə düşürdü. başqa şəhər və rayon mərkəzlərində su şəbəkələri inkişaf et-
məmişdi. hətta Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncədə şəbəkənin uzun-
luğu cəmi 62,2 kilometr olmuşdur.

78 1/2019

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Cədvəl 3: 1955–1957 illər ərzində Azərbaycanın su təchizatında artıma doğru
gedən dinamikası [8]:

Ölçü
vahidi

1955 1956 1957
1956 ilə nisbətdə

artım (faizlə)

Şəhər şəbəkəsinin 
uzunluğu

kilometr 485,5 496,8 499,7 --

Suyun verilməsi
Min 

kubmetr
108703 117293 121727 4

Sutka üzrə suyun 
verilməsi

Min 
kubmetr

297,8 320,5 333,5 --

Suyun ümumi 
sərfi

Min 
kubmetr

99790 107482 110727 3

Məişət ehtiyacları 
üçün sərfi

Min 
kubmetr

40363 40472 68068 68

Əhali tərəfindən sərfi
Min 

kubmetr
26011 32474 37106 14

Suyun satışından 
gəlirlər

Min manat 51156 54601 56028 3

İstismar xərcləri Min manat 35772 37673 40220 7



Cədvəldən göründüyü kimi, 1956-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə suyun
şəbəkələrə verilməsi 4434 min kubmetr, və ya 4%, ümumi sərfi isə 3% artmışdır.
Ən böyük artım isə (68%) məişət xidmətləri üçün sərf olunan suyun həcmində ol-
muşdur. Eləcə də 1957-ci ildə 1956-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə şəhər su
şəbəkələrinin istismarından əldə edilən gəlir xərcləri 7% üstələmişdi. 

1957-ci ildə artıq 30 şəhər və rayon mərkəzlərinin (bakı, Gəncə, Mingəçevir,
Naxçıvan, Xankəndi, Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, Şirvan, bərdə, Göyçay, Culfa, yevlax,
Zaqatala, qazax, hacıqabul, quba, qusar, Kürdəmir, laçın, lənkəran, Şəki,
Sabirabad, Salyan, Tovuz, Ucar, Göygöl, Xaçmaz, Şamaxı, Şuşa) su şəbəkələri
KTN-in nəzdində idi. yalnız 5 şəhərin (Sumqayıt, Daşkəsən, Siyəzən, Xudat,
Şəmkir) su təsərrüfatı başqa təşkilatlara aid idi. 

Kanalizasiyanın vəziyyəti. 1954-cü ildə Azərbaycanın yalnız altı şəhərində kana-
lizasiya var idi və bu sahədə ən acınacaqlı vəziyyət yaranmışdır. yalnız bakıda
inkişaf etmiş kanalizasiya şəbəkəsi var idi. O, KTN nəzdində olan kanalizasiya
idarəsi tərəfindən istismar edilirdi. 1954-cü ildə onun ümumi uzunluğu 165,5 kilo-
metr olmuşdur, 1940-cı illə müqayisədə 19,5 kilometr artmışdır (o zaman 146 kilo-
metr idi). 

Cədvəldən göründüyü kimi, 1954-cü ildə bakı kanalizasiyası üzrə bütün rəqəmlər
keçən illərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. həmin artım dinamikası
da gələcək illər ərzində davam etdirilmişdir. 
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Cədvəl 4: Bakı kanalizasiyasının illər üzrə əsas göstəriciləri [7]:

İllər
Min kubmetr Min manat

Axıdılan sular
Təmizlənən

sular
Gəlirlər Xərclər

1940 11693,1 6513,2 3282 2226

1950 18038,7 9106,5 5411,6 2729,1

1951 19669,2 9405,2 5900,8 2862,4

1952 19895,5 9639,8 5968, 6 2810,5

1953 21671,2 10144,6 6501,4 2973

1954 23461,7 11036,9 7038,5 3144,5

1954 ildə 1953 illə
müqayisədə dəyişiklik %

8,3 8,8 8,3 5,8



beləliklə, 1954-cü illə müqayisədə kanalizasiya vasitəsi ilə axıdılan suların həcmi
1957-ci ildə 12679,7 min kubmetr, təmizlənən suların həcmi isə 4574,3 min kubmetr
artmışdır. həmçinin 1954-cü ilin göstəriciləri ilə müqayisədə kanalizasiyanın isti-
fadəsindən əldə edilən gəlir 3796,2 min manat, xərclər isə 442,4 min manat art-
mışdır.

Ümumiyyətlə isə respublikanın əksər yerlərində natəmizliklər və çirkli sular
ibtidai üsullarla qazılmış və divarları daşla hörülmüş quyulara (şambolara)
tökülürdü.  Şambolardan natəmizliklər assinizasiya maşınlarının vasitəsi ilə sovu-
rulub yaşayış məntəqələrinin kənarlarında xüsusi yerlərə daşınıb axıdılırdı. bu işi
KTN nəzdində fəaliyyət göstərən təmizləmə idarələri yerinə yetirirdilər. Natəmiz-
liklərin assinizasiya maşınları vasitəsiiə sovurulub daşınması zamanı sanitariya qay-
dalarına heç də həmişə riayət olunmurdu. Məsələn rayonların birində natəmizliklərin
daşınması üçün istifadə edilən assinizasiya maşınının sürücüsü həmin maşının
çənində həm də suvarma məqsədi üçün istifadə edilən suları daşıyırdı, buna görə
də ona qarşı cəza tədbiri görülmüşdür [17]. 
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KTN-nə aid olan Şuşanın 8,5 kilometrlik kanalizasiyası yarıtmaz vəziyyətdə idi.
Nazirliyin hesabatına görə onun bərpa olunması məqsədə uyğun olmamışdır, buna
görə daha sonra onu öz balansından çıxartmışdır. Gələcəkdə isə Şuşada yeni kanal-
izasiya şəbəkəsi tikildi.

bundan başqa, 1954-cü ildə Azərbaycanın daha dörd şəhərində (Gəncə, Mingəçe-
vir, Sumqayıt, Göygöl) kanalizasiya olmuşdur, ancaq onlar başqa təşkilatlar
tərəfindən istismar edilirdi [7]. bu şəhərlərin də kanalizasiya şəbəkələri ya ibtidai,
ya da yarıtmaz vəziyyətdə idi, əhalinin ehtiyaclarını ödəmirdi. Ən yaxşı vəziyyət
kanalizasiyası yeni tikilmiş Mingəçevirdə idi. Ancaq onun da tikintisi o zaman başa
çatmamış, yalnız 20 kilometri istismar olunurdu. 

1957-ci ildə isə Azərbaycanın yeddi şəhərində kanalizasiya şəbəkəsi olmuşdur
(1954-cü ilin siyahısına Xudat şəhəri əlavə olunmuşdur). Onlardan beşi başqa təş-
kilatlara aid idilər. 
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Cədvəl 5: KTN istismar etdiyi Bakı və Mingəçevir kanalizasiya şəbəkəsinin
göstəriciləri [8]

Baş 
kollektorların

uzunluğu
(kilometrlə)

Baş 
kollektorların

uzunluğu
(kilometrlə)

Axıdılan 
sular
(min 

kubmetrlə)

Təmizlənən
sular
(min 

kubmetrlə)

Gəlir
(min 

manatla)

Xərclər
(min 

manatla)

bakı 4,8 167,6 35605,1 15075 10681,5 3246

Mingəçevir 1,5 12,8 536,3 536,3 153,2 340,9

Cəmi 6,3 180,4 36141,4 15611 10834,7 3586,9

Şəhərlər
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir zamanımızda da kanalizasiya şəbəkəsinin
inkişaf etməsinə baxmayaraq, dünyanın çox yerlərində, o cümlədən Azərbaycanın
bəzi bölgələrində mərkəzləşmiş kanallaşma yoxdur və natəmizliklər köhnə qayda
ilə şambolardan sovurulub daşınır.

1959–1962 illərdə şəbəkələrin tikintisi və istismarı. 1959-cu ilin avqustun 20-
də Nazirlər Soveti “Azərbaycan SSR şəhər və fəhlə qəsəbələrində su kəməri və
kanalizasiya təsərrüfatının inkişafına dair” adlı 702 №-li qərar qəbul etdi. İşlərin
görülməsi üçün vəsait ayrıldı və geniş miqyaslı layihələrin yerinə yetirilməsinə
başlanıldı. qərarın icrası istiqamətində görüləcək işlərin böyük həcmi KTN üzərinə
düşdü. O zaman bu nazirliyin nəzdində aşağıdakı su və kanalizasiya idarələri
fəaliyyət göstərirdi: 1. bakı Su Kəməri İstismar İdarəsi; 2. bakı Kanalizasiya Xid-
məti İdarəsi; 3. Gəncə Su Kəməri İstismar İdarəsi; 4. Sumqayıt “Sukanal” Kontoru;
5. Mingəçevir “Sukanal” Kontoru; 6. Naxçıvan Su Kəməri İstismar İdarəsi. Respub-
likanın başqa rayon mərkəzlərində və Dağlıq qarabağda isə su kəmərlərini yerli
kommunal təsərrüfat idarələri istismar edirdilər.

Görülmüş işlərin nəticəsində 1951–1961-ci illər ərzində Azərbaycanda otuz su
kəməri tikilmiş, bəziləri isə əsaslı təmir edilmişdir [6]. Mərkəzləşmiş su təminatının
yox dərəcəsində olan Sabirabad, Şəmkir, biləsuvar, Ağstafa, Ağdaş şəhərlərinə ilk
dəfə su kəmərləri çəkilərək şəbəkələr yaradılmış, bəzi rayonlarda isə artezian quyu-
ları qazılmışdır. Təkcə 1960-cı ildə su kəmərlərinin tikilməsi üçün 16 milyon manat
vəsait xərclənmişdir.

1959–1962 illər arası görülən işlər nəticəsində istehlakçılara gedən suyun miqdarı
keçən illərə nisbətən saniyədə 73,35 min kubmetr, şəhər su şəbəkələrin ümumi uzun-
luğu isə 220 kilometr artmışdır [22]. 1951-ci ildə respublikada istehlakçılar 70 mi-
lyon kubmetr su alırdılarsa, 1960-cı ildə bu rəqəm 80% artaraq 135,5 milyon
kubmetr təşkil etmişdır.  

Obyektlər üzrə görülən inşaat-quraşdırma işlərinin bir hissəsi Azərbaycan SSR
Tikinti nazirliyinin və Xalq Təsərrüfatı Sovetinin tabeliyində olan təşkilatlar
tərəfindən, digəri isə KTN-in nəzdində fəaliyyət göstərən təşkilatlar (rayonların yerli
kommunal  şöbələrin  təmir-tikinti  idarələri,  “Azərkommunenerji”  trestinin təmir-
mexaniki zavodu, baş qaz idarəsinin tikinti-quraşdırma idarəsi) tərəfindən yerinə
yetirilirdi [10]. 1960-cı ilin hesabatına görə, iyirmi beş tikinti obyektindən on beşi
KTN-in payına düşmüşdü [22]. 

həmçinin kanalizasiya kollektorlarının və şəbəkələrin tikintisi gedirdi. həmin
illər ərzində Şəki, Ağdam, Göyçay, laçın, yevlax kimi şəhərlərdə kanalizasiyanın
qurulmasına başlanılmışdır. bakıda və Mingəçevirdə kanalizasiya şəbəkəsi daha da
genişlənmişdir. Respublikanın kanalizasiya ilə təchiz edilmiş şəhərlərin siyahısı
keçən illərlə müqayisədə bir qədər artmışdır. 

Kanalizasiya üzrə tikintinin aparılmasına baxmayaraq, bu sahədə əsaslı dönüş
yaratmaq  mümkün olmamışdır. belə ki, 1961-ci ildə su təsərrüfatının tikintisi və
əsaslı təmiri üçün  büdcədən 1651500 manat vəsait ayrılmışdısa, kanalizasiya üçün
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bu rəqəm cəmi 134000 manat təşkil edirdi [20]. bu rəqəmlərin müqayisəsi kanal-
izasiya inkişafının nə qədər su təsərrüfatının inkişafından geri qalmasının göstəri-
cisidir.

1961-ci ildə bütün Azərbaycan ərazisində kanalizasiya borularının və kollektor-
larının uzunluğu 250 kilometrdən artıq olmamışdır, bunun da 180 kilometri 1957-
ci ilə qədər tikilmişdir. Müqayisə üçün Rusiyanın təkcə Sankt-Peterburq şəhərində
1959-1961-ci illərdə 300 kilometr yeni boru və kollektorlar inşa edilmiş, istismar
olunan şəbəkəyə qoşulmuşdur [4].

Faktiki olaraq 1962-ci ildə bakı, Sumqayıt və Mingəçevirdən başqa digər şəhər-
lərdə inkişaf etmiş kanalizasiya şəbəkəsi olmamışdır. hətta Gəncə kimi böyük şəhər
qismən kanallaşdırılmış və tikinti işləri hələ başlanğıc mərhələsində idi.  başqa şəhər
və məntəqələrdə isə kanalizasiyanı yalnız bəzi obyektlərə qədər çəkmək mümkün
olmuşdur. Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı naziri (bundan sonra KT naziri)
Abutalıb Abdullayev SSRİ Kommunist Partiyasının Tikinti şöbəsinə ünvanlandırdığı
məktubunda [24] bunun səbəbini hökumət tərəfindən maliyyə vəsaitinin ayrılma-
ması ilə izah etmişdir.  Daha sonra  nazir qeyd etmişdir ki, maliyyə problemi həll
olunmasa və müasir kanalizasiya şəbəkələri qurulmasa, şəhərlərdə 4 və daha yuxarı
mərtəbəli binaların və başqa kommunal obyektlərin tikilməsi, eləcə də abadlaşdırma
işlərin aparılması mümkün olmayacaq. həm də respublikada sanitar vəziyyət daha
da ağırlaşacaq. Nazir daha sonra yazmışdır ki, KTN məhdud imkanları daxilində
bu sahədə işlər həyata keçirir, xüsusi ilə də gələcək perspektivləri nəzərə alaraq
şəhərlərin kanalizasiya ilə təmin olunmasına dair layihə-araşdırma işləri aparır.

Kanalizasiyanın inkişafı üçün vəsaitin ayrılmamasını KT naziri hələ 1960-cı ildə
rəsmi çıxışlarının birində səsləndirmişdir [22]. Ancaq həmin illər ərzində vəziyyət
dəyişməmiş,  lazımi vəsait  ayrılmamışdır.  Ona görə də  su təsərrüfatının inkişaf
templəri kanallaşmanı dəfələrlə üstələyirdi. halbuki onların inkişafı eyni səviyyədə
getməli idi.

Ceyranbatan su anbarı. 1950-ci illər ərzində bakının da su təchizatı böyük
problemlərlə üzləşirdi. hələ Rusiya imperiyasının dövründə çəkilmiş Şollar kəməri
böyüyən və genişlənən şəhərin ehtiyaclarını artıq ödəmirdi. Ona görə də Xaçmaz
rayonundan bakıya qədər ikinci su kəməri çəkilmişdir. Onun vasitəsi ilə sutkada 9
milyon vedrə həcmində şəhərə su verilməli idi. Ancaq istismar zamanı məlum ol-
muşdur ki, kəmərlə sutkada yalnız 650 min vedrə həcmində su keçir [7]. buna görə
1954-cü ildə hökumət tərəfindən təcili tədbirlər görülmüş, Xaçmazda çayların su
yataqlarından qış mövsümündə də istifadə edilmişdir. halbuki bu əməliyyatı yalnız
yayda etmək olardı. beləliklə, bakının su təchizatı hələ bir necə il çətinliklərlə
üzləşirdi. 

Problemi yalnız 1955-ci ildə  Samur-Abşeron su kanalının Şabrandan Abşerona
qədər olan 86,3 kilometrlik hissəsinin tikintisinin bitirilməsi və daha sonra 1961-ci
ildə Ceyranbatan su anbarının tikintisinin başa çatdırılmasından sonra aradan qaldır-
maq mümkün olmuşdur. Ceyranbatan anbarına həmin kanaldan su daxil olub təmiz-
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lənəndən sonra bakıya verilməyə başlamışdır. Su təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
1960-cı ildə onun ətrafında üç zolaqdan ibarət sanitar-mühafizə zonası yaradılmışdır.
1961-ci ildə Ceyranbatan su anbarının 1-ci sanitar-mühafizə zolağı genişləndirilərək
hasara alınmışdır.

bundan başqa, bakı su kəmərləri idarəsi də suyun israfının aradan qaldırılması
istiqamətində işlər görmüş, suya nəzarəti gücləndirmişdir. bunun nəticəsində həm
şəhərin su təchizatı daha da yaxşılaşmış, həm də verilən sudan planda nəzərdə tu-
tulmuşdan əlavə 914,8 min manat gəlir əldə etmək mümkün olmuşdur. bu uğura
görə KT nazirinin 28 aprel 1960-cı il tarixli əmri ilə bakı su kəmərləri idarəsinin
işçiləri mükafatlandırılmışdırlar [15].

Ağsu-Gəncə su kəməri. Su təchizatı üzrə ən böyük layihələrdən biri Ağsu-Gəncə
kəmərinin tikintisi idi. “Azərsənayelayihə” institutu onun layihəsini 1956-cı ildə
tərtib etmiş və o, KT naziri tərəfindən həmin tarixdə təsdiq edilmişdir. bundan bir
qədər sonra Gəncə və Şəmkiri su ilə təmin edəcək bu kəmərin tikintisinə başlanılmış
və 1959-cu ildə işlərin bir hissəsi tamamlanmışdır. Tikintisi bitmiş hissənin istismarı
Gəncə kommunal təsərrüfatı şöbəsinə tapşırılmışdır [14]. 1960-cı ildə həmin layi-
həyə ikinci dəfə baxılmış və o, bəzi düzəlişlərlə ikinci dəfə nazir tərəfindən təsdiq
edilmişdir [21].  Tikintinin iş həcminin dəyəri 15 milyon 882 min manata bərabər
idi. Kəmərin tikintisi 1962 ildə başa çatmış və onu istismara vermək üçün qəbul
komissiyası yaradılmışdır [19]. yeni tikilmiş kəmərin vəziyyətini yoxlayandan sonra
onun istismar edilməsinə icazə verilmişdir. Kəmərdən istehlakçılara sutkada 30,1
min kubmetr həcmində su verilirdi. Ağsu-Gəncə kəmərinin əsas su mənbəyi Göy-
Göl idi.

Su hövzələrinin çirklənməsinə qarşı tədbirlər. Azərbaycanda su təsərrüfatının
inkişafı ekoloji problemlərin həll edilməsi məsələsini aktuallaşdırmışdır. Əhalinin
sağlamlığı su mənbələrinin təmizliyindən, onların qorunmasından, şəhərlərə verilən
suyun sanitar qaydalara uyğun olmasından asılı idi. buna görə su hövzələrində
ekoloji problemlərin həll edilməsinə dair respublikada lazımi tədbirlərin görülməs-
inə başlanılmışdır. 

İlk olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 15 noyabr 1956 il tarixli 605 №-
li qərarı ilə bütün müəssisə və təşkilatlar çevrəni çirkləndirdikləri təqdirdə böyük
məbləğdə cərimə olunurdular. bu qərarın icra edilməsi əsasən Səhiyyə və KT nazir-
liklərinə həvalə edilmişdir. bu nazirliklərin birgə dərc etdiyi təlimata [13] görə
Səhiyyə Nazirliyi idarə və müəssisələr tərəfindən çirkli suların su hövzələrinə axıdıl-
masını təyin edib bu halların monitorinqini aparmalı, laboratoriyalarında suların
analizini edib onların hesabatlarını aidiyyətli qurumlara çatdırmalı idi. bundan
başqa, işlənən suları hövzələrə axıdan hər bir təşkilat həmin suların çirklənmə həd-
dini aşmamaq məqsədi ilə onların analizlərini öz laboratoriyalarında etməli idilər.
Çirklənmə dərəcəsini yayımlanmış “Sanitariya qaydalarına” uyğun həddə saxlamaq
üçün müəssisələr axıdılan suları təmizləyici qurğulardan keçirməli idilər. bunun
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üzərində daimi nəzarəti KTN həyata keçirirdi. Əgər hansısa müəssisə qaydaları
pozaraq çirklənmə dərəcəsi yüksək olan işlənmiş suları kanalizasiyaya ya da birbaşa
su hövzələrinə axıtsaydı, qanunla müəyyən edilmiş məbləğdə cərimə ödəməli idi.
həmin məbləğ KTN tərəfindən təyin edilib alınırdı. Cərimələrdən alınan vəsaitin
hara xərclənməsi haqqında Nazirlər Sovetinə təkliflər verilirdi. bundan başqa, Kom-
munal Təsərrüfatı və Səhiyyə nazirlikləri sənaye obyektləri tərəfindən çirklənmiş
su hövzələrin təmizlənməsi istiqamətində tədbirlər planının hazırlanmasını da həyata
keçirirdilər. Su hövzələrini başqa respublikaların müəssisələri çirkləndirirdilərsə,
onda bu nazirliklər onların aidiyyətli qurumları ilə əlaqə saxlayıb birgə tədbirlərin
görülməsinə nail olmalı idilər.

KTN-in 1957-ci ilin 1 yanvar tarixli “Çirkli suların axıdılmasına görə cərimələrin
alınması haqqında” əmrinə [13] görə yerli kommunal idarələr Azərbaycan ərazisində
çirkli suları su hövzələrinə axıdan bütün müəssisələrin siyahısını tərtib edib, onlar-
dan cərimələrin alınmasını və alınan vəsaitin büdcəyə daxil olmasını təmin etməli
və bu barədə nazirliyə hesabat verməli idilər. 

beləliklə, ekoloji təmizlik uğrunda tədbirlər planları tərtib olunub icra edilməyə
başlamışdır. 1957-1960-cı illər ərzində müəssisələrdən 41 milyon manata qədər
cərimələr alınmış, dövlət büdcəsinə keçirilmişdir. buna baxmayaraq, ekoloji prob-
lemlərin həll edilməsi cəhdləri problemlərlə üzləşirdi. Müəssisələrin bir çoxu təmiz-
ləyici qurğuları quraşdırmaqdan və axıdılan suların çirklənmə dərəcəsini təyin
etməkdən yayınırdılar, çevrənin çirkləndirilməsini davam etdirirdilər. vəziyyət o
yerinə gəlib çatmışdır ki, hətta Moskva mətbuatı Azərbaycanda müəssisələrinin nefti
Xəzər dənizinə axıtdıqları haqqında məqalə dərc etmişdir [5]. bu məsələ üzrə
araşdırma aparan Azərbaycan SSR Maliyyə Nazirliyinin hesabatına görə [11, 7-8]
vəziyyətin bu həddə çatmasında bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi və KTN təqsirli idi.
hesabatda qeyd olunmuşdur ki, 1957-ci ilin sonlarında onlar çevrənin çirk-
ləndirilməsinə görə neft sənayesi müəssisələrindən 17,8 milyon manat cərimə almış,
ancaq sonra bu məbləği geriyə qaytarmışdırlar. Maliyyə Nazirliyinin iddiasına görə,
məhz buna görə həmin müəssisələr ekoloji təmizliyə riayət edilməsində maraqlı ol-
mayıblar. 

Maliyyə Nazirliyinin ittihamlarına münasibət bildirən KT naziri bu ittihamları
rədd edərək Nazirlər Sovetinə ünvanlamış cavab məktubunda [11] yazmışdır ki,
həmin cəriməni geriyə Nazirlər Sovetinin keçmiş rəhbərliyinin əmri ilə qaytarmışdı
və Maliyyə Nazirliyi bunu bilirdi. Daha sonra nazir qeyd etmişdir ki, keçən illər
ərzində müxtəlif müəssisələrdən 40 milyondan çox cərimə alınsa da, görülən təd-
birlər ekoloji təmizlik problemini həll edə bilməyib. bunun səbəbini isə nazir çevrəni
çirkləndirən müəssisələrin qarşısında lazımi tələblərin qoyulmamasında görürdü.
Dolayısı ilə o, sovet idarəçilik sisteminin qüsurlarını ortalığa çıxardırdı. Çünki o
vaxtın müəssisə rəhbərləri bir çox hallarda şəxsi əlaqələri və münasibətləri işə
salaraq qanunların icrasından yayınırdılar. Nazirin iddiasına görə, ekoloji problemin



həll edilməməsinin əsas səbəbi məhz budur. Məktubun sonunda nazir qeyd etmişdir
ki, KTN və o zaman Əliş ləmbəranskinin başçılıq etdiyi bakı Şəhər İcraiyyə
Komitəsi ekoloji durumun qaydaya salınmasına dair öz tədbirlər planını hazır-
lamışdırlar. Onu qəbul edən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 13 aprel 1960-cı il
tarixli 292 №-li əmri ilə işlərin görülməsi üçün vəsait də ayırmışdır. Ancaq buna
baxmayaraq, aidiyyətlı qurumlar KTN-nə bu istiqamətdə layihə-araşdırma işlərinin
aparılması üçün lazımi material və limitlər ayırmamışdırlar.  

bundan başqa, şəhər su şəbəkələrini istismar edən KTN-nin nəzdində olan təşki-
latlar mənzillərə verilən suyun təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyırdılar. Müx-
təlif xəstəliklərin və epidemiyaların su vasitəsi ilə yayılmaması üçün şəhərlərə və
qəsəbələrə verilən suyun xlorlaşdırılması və xlorun suda qalır miqdarı xüsusi qay-
dalarla təyin edilmişdir. bunun üçün  kəmərlərdə xüsusi xlor qurğuları quraşdırılırdı.
bu işə nazirlik böyük diqqət yetirmiş, dəfələrlə müxtəlif əmr və sərəncamlar verib,
onların icra edilməsinə nəzarət edirdi. Məsələn, nazirin 26 dekabr 1960-cı il tarixli
əmrində qeyd edilmişdir ki, “Suyun xlorlaşması məsələsi əsas məsələlərdən biri ol-
masına baxmayaraq, indiyədək lənkəran, quba, Şuşa, Ağdam və Göyçay şəhər-
lərində xlor qurğuları olduğu halda, onlar quraşdırılmamışdır” [16]. Ona görə bu
şəhərlərin kommunal təsərrüfatı şöbələrinə 1961-ci ilin birinci rübünə qədər xlor
qurğularını quraşdırıb istifadəyə vermək, bu işə cəlb olunan işçiləri isə təlimatlandır-
maq əmri verilmişdir. 

Xüsusi ilə qeyd edilməlidir ki, xlor qurğularını KTN-nin təmir-mexaniki zavodu
həmin nazirliyin layihə-smeta bürosunun sxemləri əsasında istehsal edirdi. bu da o
deməkdir ki, qurğuların layihələndirilməsindən istehsal edilməsinə qədər bütün
proses nazirliyin daxili gücləri ilə həyata keçirilirdi.

1962-ci ildə görülən tədbirlərin nəticəsində infeksion xəstəliklərin azalması qeydə
alınmışdır. buna baxmayaraq bəzi yerlərdə yenə suyun xlorlaşdırılması ilə bağlı
problemlər həll olunmamışdır. Ona görə də nazirin əmri [19] ilə həmin məntəqələrdə
təcili olaraq xlor qurğuları quraşdırılmalı idi. Əmrə əsasən qurğuların istehsal edilib
yerlərə çatdırılmasına qədər içməli suyun xlorlaşdırılması ibtidai üsullarla aparılmalı
idi. bundan başqa əmr olunmuşdur ki, nazirliyin kollegiyalarında respublikada in-
feksion xəstəliklərinin durumu və onların qarşısının alınması üçün KTN-nin gördüyü
tədbirləri daim müzakirə edilsin.

Hidroloji elmi-tədqiqat laboratoriyasının fəaliyyəti. Su təsərrüfatının genişlən-
məsi sanitariya və su hövzələrinin mühafizəsi probleminə daha ciddi yanaşmaq
zərurətini ortalığa çıxartmışdır. bu məqsədlə 1959-cu ildə KTN-nin layihə-smeta
bürosunun nəzdində nazirin təşəbbüsü ilə hidroloji elmi-tədqiqat laboratoriyası
yaradılmışdır. Onun vəzifələri: a) istismarda olan su kəmərləri və kanalizasiyanın
vəziyyətini araşdırmaq və onların imkanlarının artırılması üçün tədbirlər həyata
keçirmək; b) respublikada su ehtiyatlarını araşdırılmaq və onların səmərəli istifadəsi
üçün təkliflər vermək; c) məişət və kanalizasiya sularının daha da səmərəli təmiz-
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ləmə üsullarını tapmaq və içməli suların keyfiyyətini yüksəltmək, texnoloji və sə-
naye ehtiyacları ödəmək üçün istifadə edilən şirin suları dəniz suyu ilə əvəz etmək,
şəhər və kəndlərdə istifadə edilən çay və kəhriz suları ziyanlı qatqılardan təmiz-
ləmək; d) su kəmərlərinin sanitariya mühafizəsi və suların təhlükəsizliyi ilə bağlı
problemləri həll etməkdən ibarət olmuşdur [9].

1960-cı ildə elmi-tədqiqat laboratoriyası respublikanın 25 rayonunda su kəmər-
lərinin pasportlaşmasını, 30 rayonda mənbələrdən suyun alınma yerlərinin araşdırıl-
masını, başqa elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqələrin yaradılması işlərini həyata
keçirmişdir; həmçinin, elmi-tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları yerlərdə suların
xlorlaşdırma işinin təşkili və bu işi görən işçilərin təlimatlandırması işinə
qatılmışdırlar [22].

Eyni zamanda, bu kimi əhəmiyyətli məsələləri həll edə edən laboratoriya tam
gücü ilə fəaliyyət göstərə bilmirdi. bu da mərkəzləşdirilmiş sovet təsərrüfat siste-
minin qüsurlarından irəli gəlirdi. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri
M.A.İskəndərova ünvanlanmış 29 yanvar 1960-cı il tarixli ərizəsində [9] KT naziri
laboratoriyanın işinin ciddi çətinliklərlə üzləşdiyini, reaktivlər və kimyəvi mad-
dələrin hələ də ayrılmamasını, işçilərin ayrıca otaqlarla təmin edilməməsini qeyd
etmişdir. həmin ərizədə nazir bu problemlərin həll edilməsi üçün məsələ qaldır-
mışdır. Ancaq 1961-ci ildə də laboratoriyanın problemləri həll olunmadı.

beləliklə, 1959-cu ildən başlayaraq 1961-ci ilin sonuna qədər KTN-nin hidroloji
elmi-tədqiqat laboratoriyası məhdud imkanlarına baxmayaraq respublika üzrə su
təchizatı və kanalizasiya ilə bağlı bütün elmi-tədqiqat işlərini aparırdı. Ancaq res-
publikanın o zamankı rəhbərliyi hansısa səbəblər üzündən bu laboratoriyanın
genişləndirilməsində və onun elmi-tədqiqat institutuna çevrilməsində maraqlı deyil
idilər. bunun əvəzində Azərbaycanda 1961-ci ilin sonunda Moskvanın birbaşa
tabeçiliyində fəaliyyət göstərən ümumittifaq “vodgeo” Elmi-Tədqiqat İnstitutunun
filialı açıldı. beləliklə, strateji əhəmiyyətə malik olan su tədqiqatları Azərbaycan
nazirliyinin nəzdindən çıxarılıb ümumittifaq qurumuna verildi. buna baxmayaraq,
KTN-nin hidroloji elmi-tədqiqat laboratoriyası su kəmərlərinin sanitar mühafizə-
sinə, rayon su kəmərlərinin və kanalizasiyanın iş rejiminin araşdırılmasına və saz-
lanmasına, təmizləyici qurğuların quraşdırılmasına dair işləri davam etdirirdi [18].

Su obyektlərinin hərbiləşdirilmiş mühafizəsi. Su anbarlarını və başqa strateji
obyektləri KT nazirinə tabe olan hərbiləşdirilmiş mühafizə qoruyurdu. Azərbaycan
SSR Nazirlər Sovetinin 25 noyabr 1961 il tarixli 1029 №-li qərarı ilə Ağsu-Gəncə
kəmərinin əsas su mənbəyi olan Göygölün ətrafında sanitar-mühafizə zolaqları
yaradılmışdır. bu işin təşkil olunması və gələcəkdə mühafizənin aparılması KTN-ə
tapşırılmışdır. Nazirin 15 dekabr 1961-il tarixli əmri ilə tabeliyində olan Gəncənin
“Sukanal” idarəsi Ağsu-Gəncə kəmərinin su mənbələrini çirklənmədən qorumaq və
suların keyfiyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün üç sanitar-mühafizə zolağının
yaradılmasını təşkil etməli idi [18]. bundan sonra Göygölə çirkli suları axıtmaq,
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sahillərində mal-qara otarmaq, bostan salmaq, ova çıxmaq, ağacları kəsmək, balıq
tutmaq, qayıqda üzmək ya da çimmək, ərazini zibilləmək, fərdi tikinti aparmaq
qadağan olunmuşdur. 

1961-ci ildə Ceyranbatan su anbarının yeni tikilmiş obyektlərini, eləcə də hövsan
və binədə yerləşən qurğuları qorumaq üçün 40 nəfər döyüşçüdən ibarət hərbi
mühafizə dəstəsi təşkil olunmuşdur. KT nazirinin əmri ilə həmin ilin sonuna qədər
postların sayı və yeri müəyyən edilməli, keşikçi qüllələr tikilməli, döyüşçülərə xid-
məti otaqlar verilməli; onlar silah, rabitə və texniki vasitələrlə təmin edilməli idilər.
1962-ci ildə Nazirlər Soveti Ceyranbatan su anbarının mühafizəçilərinin sayının
artırılmasına dair KTN və bakı şəhər İcraiyyə Komitəsinə göstəriş vermiş, əmək
haqqı fondunu artırmışdır [10].

hərbi mühafizənin zabitləri həm də KTN-nin işçiləri üçün hərbi dərslər keçmiş,
hava hücumundan müdafiə tədbirlərini həyata keçirmişdirlər [13]. yanğından
müdafiə tədbirlərini də hərbi mühafizənin zabitləri həyata keçirirdi. bayramlar və
dövlət tədbirləri zamanı nazirin əmri ilə su obyektlərinin mühafizəsi daha da güc-
ləndirilirdi. Mühafizə xidmətində fərqlənən döyüşçülər mükafatlandırılırdılar və
təltif edirdilər [18].

Nəticə

Azərbaycanda su və kanalizasiya təsərrüfatının tarixi-sosioloji baxımdan
araşdırılması keçmiş zamanla müasirliyi birləşdirməyə imkan verir. bunun
nəticəsində bu  təsərrüfat sahəsi üzrə XX əsrin ortalarında olan vəziyyəti və statistik
göstəriciləri müasir vəziyyətlə müqayisə etmək və inkişaf dinamikasıni izləmək
imkanı yaranır. Eyni zamanda, bu kimi tədqiqatların nəticəsində keçmiş zamanların
idarəçilik və iş prinsipləri öyrənilir və onların müasirliyə uyğun olan bəzi məqam-
larının günümüzdə tətbiq edilməsi imkanları yaranır. bundan başqa, keçmişdə bu-
raxılan səhvlərin öyrənilməsi ona görə lazımdır ki, onlar müasir dövrdə təkrar
olunmasın. Nəhayət, keçmiş olayların araşdırılması insanların rahat yaşaması,
dövlətin inkişafı və sosial gərginliyin aradan qaldırılması üçün gələcəkdə hansı təd-
birlərin görüləcəyini təsəvvür etmək və onları planlaşdırmaq perspektivlərini açır.
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Giriş
Son dövrlərdə bakı şəhərində və onun ətraf ərazilərində tikinti sənayesinin

inkişafı ilə əlaqədar faydalı qazıntı yataqlarının çıxarılması da geniş vüsət almışdır.
Faydalı qazıntıların çıxarılması zamanı ətraf mühit müxtəlif dərəcədə çirklənməyə
məruz qalmışdır. bu çirklənmə özünü su obyektlərində də biruzə verir.  Onların çirk-
lənmə  dərəcəsini  öyrənmək  ətraf  mühitin  ekologiyasında  vacib  şərtlərdən  hesab
olunur.

hələ sovet dönəmindən başlayaraq qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin
genişlənməsi ilə neftin, qazın, mineral sərvətlərin çıxarılması və emalı, yaşayış mən-
təqələrində su mənbələrindən plansız surətdə istifadə olunması müşahidə edilirdi.
bununla yanaşı su hövzələrinin çirklənməsi torpaq-bitki sisteminə kökündən təsir
etmişdir. belə ki, Ceyranbatan, Pirşağı, balaxanı, Zabrat, Maştağa istiqamətində
torpaqlarda bataqlıqlaşma prosesi getmiş və Samur-Abşeron kanalı boyu alçaq
sahələrdə şorsulu göllər yaranmışdır [1]. Müstəqillik illərində Samur-Abşeron
kanalının yaşayış məntəqələri daxilindən və yaxınlığından keçən hissələri yerli
sakinlər tərəfindən xeyli dərəcədə çirklənməyə məruz qalmışdır. belə ki, kanalın
hövsan-Türkan-qala yaşayış massivindən keçən hissəsinə maşın təmiri müəs-
sisələrindən, yaşayış məntəqələrindən hasil olan məişət, neft mədənlərindəki buruq
tullantılarının axıdılması, onun suyunun çirklənməsini daha da artırmışdır.

(Səh. 89-94)

ABŞERON YARIMADASINDA FAYDALI QAZINTILARIN
HASİLATININ HİDROLOJİ ŞƏRAİTİN  ÇİRKLƏNMƏSİNƏ

TƏSİRİNİN  TƏDQİQİ

Kamilova N.S.
AMEA-nın akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pros.115
k.narxanim@gmail.com

Abstract. Mining in the Absheron Peninsula further aggravates the environmental
situation. It is known that the area under study is poorly supplied with water re-
sources. For this reason, our article is selected for its relevance. As a result of the
exploitation of minerals, water bodies in this area are subject to pollution. The
amount of salts in them was studied, as well as indicators of salinity. Prevent pollu-
tion of water bodies forms the basis of the reclamation work to be carried out in the
area.
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Kamilova N.S. Abşeron yarımadasında faydalı
qazıntıların hasilatının hidroloji şəraitin...

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ PROblEMlƏRİ

Tədqiq olunan ərazinin Ramana çökəkliyində yerləşən neft mədəni suları
çoxsaylı neftli inqrediyentlərlə və digər neftli tullantılarla çirklənmişdir (şəkil 1).
həmçinin neft mədənlərindən axıdılan suların hesabına yaranan göldən çirkab suyu
yerüstü açıq kanal vasitəsilə hövsan yaxınlığında təmizlənmədən Xəzər dənizinə
axıdılır. 

yarımadanın ərazisində 200-dən artıq şorsulu göl mövcuddur. Onların hamısı
neft mədənlərindən çıxan buruq suları, sənaye və məişət suları tərəfindən çirklən-
mişdir. bunlardan qırmızı, hacı-həsən, bülbülə, Zığ və balaxanı göllərini misal
göstərə bilərik. qeyd olunan göllərlə yanaşı tədqiq olunan ərazinin çökək
hissələrində ilin yağıntılı dövründə atmosfer yağıntıları, suvarma suları və eləcə də
Samur-Abşeron kanalından sızan sular hesabına yaranan göllər də mövcuddur. bu
tipli göllərə Masazır, Mirzələdi (0,36 km3), qala (0,08 km3) və s. misal göstərə
bilərik [3]. 

lakin əfsuslar olsun ki, Masazır (0,93 km3)  kimi təlabət baxımından çox qiymətli
təbii xörək duzu çıxan gölün suyu Novxanı kimi iri yaşayış məntəqəsindən və emal
müəssisələrindən atılan çirkab suları ilə çirkləndirilir. bir sutka ərzində Masazır
gölünə 2,3 min m3 çirkab suyu axıdılır. Masazır gölü kimi təbiət möcüzəsinin  çirkab
suları ilə çirkləndirilməsi qətiyyən yol verilməzdir. bu göldə toplanan ümumi duz-
ların tərkibində NaCl duzunun miqdarı 96,5% təşkil edir. buradakı duzlar insanların
sağlamlığı üçün faydalı olan yod elementi ilə zəngindir. həmçinin burada yodla
zəngin NaCl duzu 3800 m dərinlikdən çıxır. hal-hazırda gölün ekoloji təmizliyi
məqsədi ilə tədbirlər həyata keçirilmir. yarımadanın dəniz sahili zolaqla, çala və
çuxurlu nəlbəkiyə bənzər düzənliklərində yüksək dərəcədə minerallaşmış qrunt su-
ları da geniş yayılmışdır. Dəniz sahili zolaqda qrunt sularının dərinlik səviyyəsi
2,80-3,51 m arasında dəyişməkdədir (şəkil 2). 

90 1/2019

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Şəkil 1. Ramana çökəkliyindən Hövsan yaşayış məntəqəsi yaxınlığından 
Xəzərə ötürülən çirkli su kanalı. 



Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tərəfimizdən aparılan çöl torpaq-qrunt tədqiqatları və fond məlumat ları nın anal-
itik təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, yer səthinə yaxın və torpaqəmələgəlmədə
iştirak edən qrunt suları ən çox yarımadanın Zabrat-Maştağa, Pirşağı-Məm məd li-
bala xanı massivində və şərq hissədə Abşeron-liman, Abşeron-ma yak bux ta sın da
yayılmışdır [1]. Göstərilən massivlərdə qrunt sularının sə viy yəsi 0,5-3,5 m, şirin
xassəli su ehtiyatına malik su quyularının maksimum dərinliyi 15-60 m, bəzi yer-
lərdə 30-70 m təşkil edir. yer səthinə yaxın yerləş məklə torpaq əmə lə gəl mədə iştirak
edən qrunt sularının əksəriyyəti şor xassə li olmaqla müx tə lif də rəcədə mineral-
laşmışdır.

bir sıra ədəbiyyat məlumatlarına əsasən onu demək olar ki, qrunt və yer altı sula -
rına neft mədəni ərazisindən axan suların təsiri bö yük olmuşdur. yarımadanın şərq
yarusunda subar te ziyan qu yu larının sularının kimyəvi tərkiblərində kimyəvi in-
qrediyent lərin qarışığı ço xalmış və nəticədə onlar suvarma və məişət əhəmiyyətini
itirmişlər. binə-qala-Zirə-Şahdili istiqamətində qrunt suları şor xassəli ol duq  ları
üçün bu mas siv  lərdə torpaq örtüyündə şoran torpaqlar ya yıl mışdır [4,5,6].

qrunt sularının tərkibində şorluluq yaradan duzlar xloridli-sulfatlı, xlo rid li-
natriumlu və xlorlu-maqneziumlu minerallaşma tipinə aiddirlər. On la rın  mi ne  ral -
laşma dərəcəsi ilin mövsümündən asılı olaraq dəyişkən xarak terli dir. Su da asan həll
olunan və sularda şorlululuq yaradan duzların miq da rı geniş dia pa zonda olub 5,1-
153,2 q/l arasında dəyişir. Digər tərəfdən qrunt və quyu sula rının dərinlik

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ PROblEMlƏRİ Kamilova N.S. Abşeron yarımadasında faydalı
qazıntıların hasilatının hidroloji şəraitin...

911/2019

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Şəkil 2. Xəzəryanı ovalığın Şüvəlan-Zirə arası ərazidə qrunt suyunun 
sabitləşmə səviyyəsi.



Kamilova N.S. Abşeron yarımadasında faydalı
qazıntıların hasilatının hidroloji şəraitin...

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ PROblEMlƏRİ

səviyyəsinin və minerallaşma dərəcələrinin də yiş kən xarak terli ol ma sında Xəzər
dənizində suyun səviyyəsinin dəyiş kən liyinin də təsiri vardır [7].

qrunt və quyu sularının kimyəvi tərkibi haqqında həm fond məlumatlarına istinad
etdikdə həmçinin tərəfimizdən apa rı lan tədqiqatlara əsasən deyə bilər ki, onlar yük -
sək, qis mən zəif və orta dərəcədə minerallaşmışlar. hidrokimyəvi analizlərə əsasən
onu demək olar ki, qrunt su la rı nın və yeraltı suların tərkibində NaCl, CaCl2, MgCl2,
Na2CO3,  MgCO3, CaCO3 duzları üstünlük təşkil edir. 

Çöl tədqiqatları zamanı yarımadanın müxtəlif sahələrində torpaq əmələgəl mədə
iştirak edən qrunt sularının dərinlik səviyyəsi və mineral duzlarla çirk lənmə
dərəcələrinin öyrənilməsi məqsədilə müşahidələr aparılmışdır. Analitik təhlillərdən
məlum olduğu kimi qrunt sularının yer səthindən dərinlik səviyyəsi geniş diapa-
zonda olub 45-145 sm arasında tərəddüd edir. qrunt suları bütün hal larda yüksək
dərəcədə minerallaşmışdır. yəni suda həll olunan duzların miq da rı minerallaşmaya
aid yol verilən hədd (yvh) göstəricilərindən onlarla dəfə çoxdur (cədvəl 1).

Tərəfimizdən karxanalar ətrafı ərazilərdə, xüsusən Zirə-Şüvə lan və Türkan-
Abşeron qobustan massivində yayılmış torpaq sahələrində qoyul muş torpaq kəsim-
lərindən və bir sıra göl sularından götürülmüş nümunələrdə suların minerallaşma
və çirklənmə əlamətləri öyrənilmişdir. Fond məlumatlarına əsasən karxana oyuqları
ətrafı sahələrdə yayılmış çalalı düzənliklərdə yayılmış tor paq larda qrunt sularının
həm dərinlik səviyyələri  yerin səthinə yaxındır (45-145 sm), həm də həmin sular
yüksək dərəcədə minerallaşmışlar. həmçinin öyrənilmişdir ki, qrunt sularında müx-
təlif dərə cədə həll olunma qabiliyyətinə malik duzların miqdarı götürülmüş nü-
munələr üzrə 22,74-81,42 q/l arasında dəyişməkdədir. Suların minerallaşma
dərəcələrinə aid şkalaya əsasən yol verilən hədd (yvh) 0,5  q/l, maksimum isə 0,5-
0,7q/l götürülmüşdür [1].

Suda asan həll olunan duzlar torpaq bitki sistemində toksiklik yaratma qa bi  liy -
yətinə görə aşağıdakı qruplara ayrılır.

1. Toksiki duzlar-çoxdan az tərəfə azalma sxemi üzrə aşağıdakı göstəri ci lər lə sə-
ciyyələnir:

NaCl>CaCl2>MgCl2→>NaSO4>Na2CO3>MgSO4

2. qeyri toksiki duzlar ümumi duzların içərisində azlıq təşkil edirlər və onlar duz
tərkibinə görə aşağıdakı kimi reqressiv qaydada sıralanır.

CaSO4>MgCO3>CaCO3

qrunt suları mineral duzlarla həddən çox minerallaşdıqları üçün məişət də və su-
varma məqsədilə istifadəyə tamamilə yararsızdır. Sularda duzların yük sək hədd da-
xilində olması torpaqyaradıcı süxurların dəniz mən şəli pliosen dövr yaşlı olmaları
ilə əlaqədar olduğu məlum olmuşdur [2]. 

qrunt sularının minerallaşmasında  həmin sahələrin buruq və mədən sularının
infiltrasiyasının da rolu vardır. Çünki analitik təhlillərdən məlum olmuşdur ki,
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mazutlaşmış və bitumlaşmış neftli torpaqyanı sahələrdə yayılmış qrunt suları neft li
tullantılarla çirklənmişdir. qrunt sularında neft emulsiyasının miqdarı torpağın pro -
fi lin də qranulometrik tərkibdən asılı olaraq infiltrasiya rejimində yaranır ki, onla -
rın da miq darı 0,5-200 mq/l arasında dəyişir. bununla onu demək olar ki, qrunt
sula rının tərkibində bu miqdarda neftli emulsiyanın olmağı torpaq-bitki siste mində
zəif dərəcədə olsa da toksiklik yaradır. 

Çoxsaylı tədqiqat məlumatlarının araşdırılması nəticəsində aydın olduğu ki mi
yeraltı sərvətlərin çıxarılması respublikamızın bütün bölgələrində açma üsulla apa -
rıldığına görə yataqlarüstü münbit torpaq kütləsi bütün hallarda məhv olunmaqla
istifadə dövriyyəsindən birdəfəlik çıxarılır [6].

Nəticə

1. qrunt su la rı nın və yeraltı suların tərkibində NaCl, CaCl2, MgCl2, Na2CO3,
MgCO3, CaCO3 duzları üstünlük təşkil edir.  

2. Su da asan həll olunan və sularda şorlululuq yaradan duzların miq da rı geniş
dia pa zonda olub 5,1- 153,2 q/l arasında dəyişir.

3. qrunt sularında neft emulsiyasının miqdarı torpağın pro fi lin də qranulometrik
tərkibdən asılı olaraq infiltrasiya rejimində yaranır ki, onla rın da miq darı 0,5-200
mq/l arasında dəyişir.

4. qrunt sularında müxtəlif dərə cədə həll olunma qabiliyyətinə malik duzların
miqdarı götürülmüş nümunələr üzrə 22,74-81,42 q/l arasında dəyişməkdədir. bu
göstərici yol verilən qatılıq həddindən çox yüksəkdir.
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Giriş

XIX əsrin axırları və xüsusəndə XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Abşeron yarı-
madasının ərazisi müxtəlif tərkibli və dərəcəli çirklənməyə məruz qalıb. Son illər
ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirilsədə çirk-
lənmiş və ekoloji durumu pozulmuş ərazilər və təbii obyektlər hələ də az deyildir.
Təbii inkişaf rejimi pozulmuş su mənbələrindən biri də qızılnohur gölüdür. bu göl
Sabunçu rayonu ərazisində, Pirşağı qəsəbəsinin cənubunda, Abşeron Magistral
kanalının sağ sahilinə yaxın hissədə, təxminən 2 m yüksəklikdə yerləşir (şəkil 1).

Göl çalası dördüncü dövr çöküntülərindən təşkil olunmuş Pirşağı sinklinal dep-
ressiyasının eyni adlı düzənliyində, suffoziya proseslərinin aktivdir, olduğu zonada
yerləşir. Gölün ətraflarında kənd yaşayış məskənləri yerləşdiyindən, onu sənaye tul-
lantıları ilə çirkləndirən mənbələr yoxdur. 

Müasir qızılnohur gölünün formalaşması iki inkişaf mərhələsi keçmişdir: təbii
və antropogen təsirli dövr. 

Təbii inkişaf mərhələsi XX əsrin əvvəli - ortalarına kimi olan dövrü əhatə edib,
Abşeron yarımadasının bir çox gölləri kimi dayaz, axarsız, ilin isti dövründə quruma
həddinə yaxınlaşan və şor sulu olub. İlin isti dövründə çalanın dibinə az miqdarda
duz çökürdü [4,8]. Sonralar, kənd əhalisi və həyətyanı təsərrüfat sahələrinin artması
və xüsusəndə gölün yaxınlığından keçən Abşeron Magistral Kanalının istismara ver-

(Səh. 95-105)

QIZILNOHUR GöLÜNÜN GEOEKOLOJİ VƏ 
GEOFİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Məmmədov V.A., Salamov Ə.M., Nəcəfov O.F., Təhməzova M.V.
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı şəhəri, H.Cavid pr 119 

vmamed@rambler.ru

Abstract. One of the lakes, which is the subject to anthropogenic load on the
Absheron peninsula, is Gizilnohur. Field studies have identified trends in quality
and quality of this lake in recent decades. Geophysical studies have revealed the ge-
ological structure, physical and chemical properties of the layers forming the lake
and the factors that generate the exogenous geological processes and the predictions
of these processes. In general, modern geoecological conditions of the lake and its
surroundings have been assessed.

Açar sözlər: hidrokimyəvi tərkib, şaquli elektrik zondlama, ekzogen geoloji pro-
seslər, dib çöküntüləri, mikroelementlər, çirklənmə.
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SUDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ PROblEMlƏRİ Məmmədov V.A., Salamov Ə.M., Nəcəfov O.F., 
Təhməzova M.V.  qızılnohur gölünün geoekoloji və...

ilməsi ilə suvarılan torpaq sahələri genişlənir, gölə istiqamətlənən tullantı sularının
miqdarı isə artır (şəkil 2). Nəticədə, gölün su həcmi artdığıdan, minerallaşma
dərəcəsi azalır, efemer xüsusiyyəti itir.  Davamlı atmosfer yağıntıları  zamanı suyun
daşması təhlükəsi yaranır. 1994-cü ildə göl suları sahil bəndini dağıdaraq Pirşağıdakı
ev və həyətyanı sahələrin müəyyən hissəsini  su altına aldı. bu hadisədən sonra, göl
ərazisi torpaq bəndlə iki hissəyə bölündü. Kanala yaxın olan, nisbətən kiçik sahəli
göl, fərdi balıq artırma təsərrüfatı kimi istifadə olunaraq vaxtaşırı Abşeron Magistral
Kanalının suları ilə qidalandırılır. hazırda bu göl süni olaraq vaxtaşırı axarlı
olduğundan su dövranı aktivləşib.  Torpaq bənddən cənubda yerləşən nisbətən böyük
sahəli göl isə tullantı sularını qəbul etdiyindən ilboyu suludur.

Şəkil 2. Qızılnohur (cənub hissədəki) gölün görünüşü.
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Şəkil 1. Qızılnohur gölünün peykdən görünüşü



qızılnohur gölünün yerləşdiyi ərazidə yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra
və quru çöllər iqlim tipi hakimdir. bu iqlim tipi yayının quru-isti, qışının mülayim
keçməsi ilə səciyyələnir. Ümumi günəş radiasiyasının illik miqdarı 130,3 kkal/sm2,
havanın orta illik temperaturu 13,5°C, 10°-dən yüksək olan temperaturların illik
miqdarı 4200°, torpaq səthinin orta illik temperaturu 16°C, havanın orta illik nisbi
rütubəti 76%, atmosfer yağıntılarının illik miqdarı  310 mm, mümkün buxarlanma-
nın illik miqdarı 990-1000mm, hakim küləklərin istiqaməti şimal, şimal-qərbdən
olub, orta sürəti ~6,0m/saniyədir. qar örtüklü günlərin miqdarı ildə 10-dan artıq
deyil. 

qızılnohur gölü ətrafında Ekzogen Geoloji Proseslərin(EGP) inkişafını tədqiq
etmək üçün elektrik kəşfiyyatının Şaquli Elektrik Zondlama (ŞEZ) üsulu ilə
müəyyən geofiziki tədqiqatlar aparılmışdır. 

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

qızılnohur gölündə hidrometeoroloji və geofiziki monitorinq işləri heç vaxt
aparılmayıb. bütün məlumatlar çöl tədqiqatları zamanı əldə olunub. 

Göl sularının kimyəvi tərkibi və minerallaşma dərəcəsinə görə qruplaşdırılması
O.A.Alyokinin hidrokimyəvi təsnifata əsaslanır [1]. 

Su kütləsindəki bir sıra fiziki-kimyəvi para-
metrlər mobil Multi 3430 WTW cihazı ilə
müəyyənləşdirilmişdir (şəkil 3).

Multi WTW 3430 cihazı ilə ölçülən göstəri-
cilər aşağıdakı dəqiqliklə verilir: ph=±0.004;
suyun temperaturu ±0.2°C; suyun müqaviməti
±0.5%±1; suyun elektrik keçiriciliyi ±0.5%
tam miqyaslı; suyun minerallaşma dərəcəsi
±0.5% tam miqyaslı; suda həll olmuş oksigenin
miqdarı ±0.5%.

Dib çöküntü nümunələrinin laboratoriya şə-
raitində radionuklid tərkibini müəyyən etmək
üçün СЕГ-001 “АКП-С-150” qamma-spektrometrik cihazından istifadə olunmuş-
dur. Radioaktivliyin çöl şəraitində müəyyənləşdirilməsi Dozimetrik Radiometr
MKC-AT1125 cihazı ilə yerinə yetirilmişdir.

Mikroelementlərin təyinində laboratoriya şəraitində atom-absorbs və s. metod-
lardan istifadə olunub. Su və dib çöküntülərində ≥10 mikroelement (Cu, Zn, Mn,
Ti, Ni, Cd, Sr, ba, Pb, v, Cr, Co, Mo və s.) müəyyənləşdirilib. Dib çöküntülərindəki
mikroelementlərin miqdarı (mq/kq), çökmə süxurlardakı klarkından neçə dəfə çox
və ya az olması, həm də elementin konsentrasiya klarkı hesablanmışdır.

Üzvi karbonun çöküntülərdəki miqdarının qiymətləndirilməsində Knop meto-
dundan istifadə olunmuşdur.  
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Ərazinin ayrı-ayrı yerlərində Şaquli Elektrik Zondlama (ŞEZ) üsulu ilə çöl ölçmə
işləri, elektrik kəşfiyyatı təlimatında nəzərdə tutulmuş müxtəlif ölçü qurğularından
istifadə edilməklə müşahidələr aparılmışdır.

Sahənin geoloji kəsilişini təşkil edən litoloji tərkiblərin əsasən gilli süxurlardan
təşkil olunması ilə əlaqədar olaraq ayrı-ayrı qatların bölgülərə ayrılmasında çətin-
liklər yaranmışdır. Ona görə də, sıxlaşdırılmış ölçü qurğusu hazırlamış və sahənin
müxtəlif yerlərində yenidən təcrübi ölçmə işləri həyata keçirilmişdir. Alınmış
məlumatlar sahənin geoloji kəsilişini təşkil edən qatların bölgülərə ayrılması
məsələsinin həll edilməsinə imkan yaratmışdır. Nəticədə, yeni hazırlanmış ölçmə
qurğusu ilə bir müşahidə nöqtəsində aparılan ölçmələrin sayı elektrik kəşfiyyatı təli-
matında göstərilmiş ölçmələrin sayı ilə müqayisədə üç-dörd dəfədən çox olmuşdur. 

Təcrübi ölçmələr nəticəsində qidalandırıcı Ab/2 və qəbuledici MN/2 xətlərinin
ölçüləri müvafiq olaraq Ab/2 =1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10,10; 12,12; 14; 16; 18; 20;
22; 24,24; 26,26; 28; 30; 32; 34; 36,36; 38,38; 40,40, və MN/2=0,3; 0,3; 0,3; 0,3;
0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 1; 0,3; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1,2; 1,2; 2; 2; 2; 2; 2,3; 2,3; 2,3
[2,5].

qızılnohur gölü yerləşən ərazinin relyefinin mülayim xarakterə malik olmasını
nəzərə alaraq, ŞEZ üsulu ilə ölçmələrin aparılması zamanı profillərin istiqamətləri,
müəyyən qanunauyğunluq nəzərə alınmaqla, sərbəst seçilmiş və çöl ölçmə işləri za-
manı simmetrik AMNb tipli Şlümberje qurğusundan istifadə edilmişdir [7]. 

qidalandırıcı elektrodlar (Ab), uzunluğu 1 m, diametri 0,02 m, olan dəmirdən,
qəbul edici (MN), uzunluğu 0,5 m, diametri 0,01 m, olan elektrodlar isə latundan
hazırlanmışdır. qidalandırıcı elektrodlar öz aralarında qPSMPO tipli naqillə,
qəbuledici elektrodlar isə qSP-2 tipli naqil vasitəsilə əlaqələndirilmişdir.

Geofiziki tədqiqatlar zamanı, çöl ölçmələri qəbuledici və generator qrupundan
ibarət olan, öz aralarında radio əlaqə yaradan, AMC-1 tipli elektrik kəşfiyyatı ci-
hazından istifadə edilmişdir (DU mv, İ mA, 4,88 hz).

Çöl ölçmə işləri zamanı birinci və sonuncu ölçmələr təkrarlanmış, ölçü pros-
esində alınmış qiymətlərin dəyişmə həddi çöl işlərinin keyfiyyətlə aparılmasının
fəaliyyətdə olan təlimata uyğun olduğu müəyyən edilmişdir. 

Çöl işləri nəticəsində alınmış ölçü qiymətləri kompüterə daxil edilərək riyazi
hesablama qaydasında interpretasiya olunmuş və aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə ye-
tirilmişdir. 

Fərz olunan elektrik müqavimətlərinin hesablanmasında:
ρf.o.e.m = K*ΔU mV/İ mA düsturundan istifadə edilmişdir [7].
burada ρf.o.e.m – geoloji kəsilişi təşkil edən süxurun fərz olunan elektrik müqa-

viməti;
K – ölçü qurğusunun düzəliş əmsalı;
ΔU mV – ölçmə zamanı ölçü cihazından götürülmüş potensiallar fərqi;
İ mA – ölçmə zamanı generatordan götürülmüş cərəyan şiddətidir.  
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Geoloji kəsilişi təşkil edən ehtimal olunan litoloji tərkiblərin ρx.e.m-in   hesablan-
masında aşağıdakı düsturlar tətbiq edilmişdir:

əgər ρf.o.e.m.i> ρf.o.e.m.i-1 onda
ρx.e.m.i = [ρf.o.e.m.i (AB/2)i - ρf.o.e.m.i-1(AB/2)i-1]/[(AB/2)i - (AB/2)i-1] [1,2] 
düsturu tətbiq edilir, 
əgər ρf.o.e.m.i < ρf.o.e.m.i-1 o zaman, 
ρx.e.m.i=[(AB/2)i-(AB/2)i-1*ρf.o.e.m.i*ρf.o.e.m.i-1]/[ρf.o.e.m.i-1*(AB/2)i]-[ρf.o.e.m.i*(AB/2)i-1]

tətbiq edilir.
ρx.e.m.i – geoloji kəsilişi təşkil edən süxurun xüsusi elektrik müqavimətidir.
Çöl işlərinin keyfiyyətini qiymətlədirmək məqsədilə, sərbəst olaraq seçilmiş ŞEZ

müşahidə nöqtəsində, təkrar ölçmə işləri aparılmışdır. Müşahidə nöqtəsində nisbi
xətanı (w) hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edilmişdir:

w={ρf.o.e.m.i – [( ρf.o.e.m.i.ə. + ρf.o.e.m.i.n)]/2 * 100%}/( ρf.o.e.m.i.ə. + ρf.o.e.m.i.n)/2 [7].
hesablanmış nisbi xəta elektrik kəşfiyyatı təlimatında nəzərdə tutulan həddə ol-

muşdur.
Aparılmış emal işləri nəticəsində sahənin geoloji kəsilişini təşkil edən süxurların

ρf.o.e.m - fərz olunan elektrik müqavimətləri (f.o.e.m.) və ρx.e.m - xüsusi elektrik müqa-
vimətləri (x.e.m.) qiymətləri hesablanmışdır.  

ŞEZ – üsulu ilə aparılmış çöl işlərinin nəticələrinə əsasən dörd profil üzrə x.e.m-
in qiymətlərinə əsasən litoloji-geofiziki kəsilişlər və geoloji kəsilişi təşkil edən
litoloji tərkiblərin ehtimal olunan fiziki xüsusiyyətlərini əks etdirən xəritələr tərtib
edilmişdir.

Geofiziki tədqiqatların interpretasiyası zamanı Surfer 12, CorelDRAW-6 proq-
ramlarından istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın şərhi

qızılnohur gölü təbii vəziyyətdə vahid çalada yerləşən şor sulu, dayaz və efemer
göl olub. Sonralar göl çalası torpaq bəndlə iki hissəyə ayrılmışdır. hazırda bu göl-
lərin hidravlik əlaqəsi yoxdur, qidalanma rejimi, su balansı və axarlıq xü-
susiyyətləridə fərqlidir. bu göllərin su səthinin ümumi sahəsi ~1km2-ə yaxın,
maksimal dərinlikləri isə 1-2 m-dən azdır. Şimal hissədəki nisbətən kiçik ölçülü
gölün hidroloji və hidrokimyəvi xüsusiyyətləri balıqçılıq təsərrüfatının tələblərinə
münasib tənzimlə nərək suyu az minerallaşmış ( 1-3 q/dm3) və su dövranı süni olaraq
aktivləş dirilmişdir.

Cənub hissədəki nisbətən böyük sahəli göldə su səviyyəsinin  il ərzində tərəddüdü
0,5m olub, ilin isti dövründə suyun temperaturu  25-30-yə qədər arta bilir. qış
mövsümünün  şaxtalı günlərində dəyanətsiz sahil buzları formalaşır. Cənubi qafqaz
ölkələrinin su ehtiyyatlarına aid 1935-ci ildə nəşr olunmuş kitabda [6] göl suyunun
minerallaşma dərəcəsi ~260 q/dm3, tərkibinə görə xlor sinfinin natrium qrupuna aid



olması qeyd olunur. 1969-cu ilin avqust ayında X.C.Zamanov[3] tərəfindən göldən
götürülmüş su nümunəsinin kimyəvi tərkibində anionların  miqdarı  4,04 q/dm3, ka-
tionların 2,23 q/dm3 və ümumi  minerallaşma dərəcəsi  6,3 q/dm3 olmuşdur.
hidrokimyəvi təsnifata əsasən  bu sular  xlor sinfinin natrium qrupuna aiddir. bizim
2014 – cü ilin noyabr ayında cənubdakı (böyük ölçülü) göldən götürdüyümüz su
nümunəsində anionların miqdarı 1.15 q/dm3 , kationların 0.84 q/dm3  və mineral-
laşma dərəcəsi ümumən 2 q/dm3 olmuşdur. burada NO3=1.72 mq/dm3 , fosfor=0.01
mq/dm3 və brom= 0.016 mq/dm3 təşkil edir. Mikroelementlərin su nümunəsindəki
miqdarı şəkil 4–də göstərilir.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 2002- ci ilə aid olan məlumatına görə
bu gölə ildə ətraf ərazilərdən 1,4 mln.m3-ə yaxın müxtəlif tərkibli çirklənmiş sular
daxil olur. Göl suyunun keyfiyyət xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək: ph=8,42, həll
olmuş oksigenin miqdarı 5,71 mq/dm3 NO2=0,049 mq/dm3, Nh4=1,5 mq/dm3,
ObT5=4,8 mq/dm3, OKT=12,42 mq/dm3, codluq= 67,32 mq-ekv/dm3-dir. Məlumat-
ların təhlili göstərir ki, təxminən son 80 ildə antropogen təsirə məruz qalmış qızıl-
nohur gölü suyunun minerallaşma dərəcəsi 2CO q/dm3 -dən 2 q/dm3-ə kimi azalmış,
çirklənmə dərəcəsi isə dəfələrlə artmışdır.

Dib çöküntrüləri tünd boz-qara rəngdə olub, kütləsinin qalınlığı sahildən çalanın
mərkəzinə doğru artır, çöküntülər əsasən kiçik fraksiyalardan ibarətdir. Üzvi kar-

bonun miqdarı 0,90% - dir. Dib
çöküntü nümunəsindəki mikroele-
mentlər haqqında məlumat şəkil 5 –
də verilir.

Məlumatların təhlili gödtərir ki,
dib çöküntülərində dəmir, kobalt,
barium, stronsium, kadmium,
qurğuşun və molibdenin miqdarı
onların çökmə süxurlardakı klarkın-
dan 1.4 -7.0 dəfə artıqdır. Radioak-
tivlik fon göstəricisindən yüksək
deyil. 

Gölətrafı ərazidə EGP-in
inkişafını öyrənmək məqsədilə
1:5000 miqyasında elektrik kəşfiy-
yatının ŞEZ üsulu ilə geofiziki
tədqiqatlar həyata keçirilmişdir. 

Ərazidə şimal-qərb istiqamə-
tində seçilmiş I-I, II-II profilləri
üzrə 11 fiziki nöqtədə şimal-şərq is-
tiqamətində III-III və cənub-şərq is-

Şəkil 4. Qızılnohur gölünün su kütləsində
mikroelementlərin paylanması, mq/dm3
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tiqamətində Iv-Iv pro-
filləri üzrə 6 fiziki nöq-
tədə ŞEZ üsulu ilə 4491
metr uzunluqda çöl işləri
həyata keçirilmişdir (şə-
kil 6).

qızılnohur gölü ət-
rafında geofiziki tədqi-
qatların aparılmasında
məqsəd aşağıdakı geo-
loji məsələlərin araşdı-
rılmasından ibarət ol-
muşdur:

- gölətrafı ərazinin
geoloji kəsilişinin 40 m
dərinliyə qədər dəqiq
bölgülərə ayrılması; 

- ehtimal olunan pozulma xətlərinin aşkar edilərək izlənilməsi; 
- müxtəlif litoloji tərkiblərə malik olan qatların qalınlıqlarının müəyyən edilməsi;
- gölətrafı ərazilərdə EGP - ə məruz qalma ehtimalı olan sahələrin müəyyən

edilməsi.

Şəkil 5. Qızılnohur gölünün dib çöküntülərində
mikroelementlərin konsentrasiya klarkı (mq/kq/ 
elementin klarkı) əmsallarının (kk) paylanması

Şəkil 6. 
Qızılnohur gölü

ətrafındakı geofiziki 
profilin yerləşmə

sxemi (miqyas 1:5000) 
və göldən nümunə

götürülən 
məntəqələrin yeri

1 – ŞEZ nöqtələri və 
onların nömrəsi; 

2 – geofiziki profil xətləri
və onların nömrəsi; 

3 – su nümunələrinin
götürüldüyü məntəqələr; 

4 – dib çöküntülərinin
götürüldüyü  məntəqələr.
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Geofiziki tədqiqatlar nəticəsində I-I, II-II, III-III və Iv-Iv profilləri üzrə litoloji-
geofiziki kəsilişlər tərtib edilmişdir (şəkil 7).

Tərtib edilmiş litoloji-geofiziki kəsilişdə müxtəlif qalınlığa, yatım şəraitinə,
x.e.m-ə və litoloji tərkibə malik olan qatlar müəyyən edilmişdir. 

yer səthində delüvial-qumlu gilli örtük qatın qalınlığı 1-9 m, x.e.m-i isə 20-150
Om•m arasında dəyişir və bu qatın sahə üzrə fasiləsiz olaraq yayılması müşahidə
edilmişdir. 

Örtük qatın dabanında sahənin şimal-qərb və cənub-şərq tərəfində müvafiq olaraq
əhəngdaşı və aralarında az qalınlıqlı qumlardan ibarət olan gil qatı aşkar edilmişdir.
Əhəngdaşı qatının qalınlığı 3-7 m, x.e.m-i 200-500 Om•m, tərkibində nazik qum
qatı olan gillərin qalınlığı 4-15 m, x.e.m-i isə 30-100 Om•m arasında dəyişir.

Tərtib edilmiş ehtimal olunan litoloji-geofiziki kəsilişlərdə, gölətrafı ərazidə
qumlu gillərdən təşkil olunmuş qatın qalınlığı 3-25 m, x.e.m-i isə 5-20 Om•m təşkil
edir. 

Öyrənilən dərinlik daxilində, sahənin geoloji kəsilişinin daban hissəsi qalınlığı
5-34 m, x.e.m-i 1-4 Om•m arasında dəyişən yüksək nəmli və duzlu  gil qatından
təşkil olunmuşdur.

Aparılmış geofiziki tədqiqatların nəticəsində, gölətrafı ərazidə 1-13, 1-2, 7-8, 11-
12 və 6-7 saylı ŞEZ nöqtələri arasında pozulma xətləri aşkar edilmişdir. bu  sahənin
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Şəkil 7. Geofiziki tədqiqatların nəticələrinə əsasən I-I,II-II, III-III və IV-IV 
profilləri üzrə  tərtib edilmiş ehtimal olunan litoloji-geofiziki kəsilişlər 

(miqyas üfüqi 1:5000).
1 – ŞEZ nöqtələri və onların nömrəsi; 2 – geofiziki profil xətləri və onların nömrəsi; 3 – su nü-

munələrinin götürüldüyü məntəqələr; 4 – dib çöküntülərinin götürüldüyü məntəqələr.



dizyunktiv dislokasiya proseslərinə məruz qalmasına və ərazidə çöküntü toplama
prosesi mürəkkəb və fasiləli xarakter daşımasına, eyni zamanda tektonik proseslərin
çöküntü toplama prosesindən sonra baş verməsinə dəlalət edir. Gölətrafı ərazidə
EGP-in inkişaf edəcəyi ehtimal olunan sahələri  proqnozlaşdırmaq məqsədilə geoloji
kəsilişin üst hissəsini təşkil edən örtük qatının ehtimal olunan fiziki xüsusiyyətlərini
əks etdirən qalınlıq, sıxlıq, suyun altında sıxlıq və geofiziki tədqiqatların nəticələri
xəritələri tərtib edilmişdir (şəkil 8-a, 8-b, 8-v və 8-q).

EGP-ə məruz qalması ehtimal olunan örtük qatın qalınlıq xəritəsinə əsasən qeyd
etmək  olar ki, onun qalınlığı sahə üzrə 1-9 m arasında dəyişir. Gölün şimal-şimal-
qərb və cənub hissəsində örtük qatın qalınlığı ayrı-ayrı intervallarda 5-9 m arasında
dəyişdiyi halda, sahənin şimal-şərq və cənub-qərb tərəfində örtük qatın qalınlığı
2.5-4.5 m arasında dəyişir (şəkil 8-a). 

həmin kütlənin təbii şəraitdə ehtimal olunan sıxlıq xəritəsinə əsasən qeyd etmək
lazımdır ki, sahə üzrə örtük qatın sıxlığı 1.68-2.24 t/m3 arasında dəyişir. Örtük qatın
ehtimal olunan sıxlığı sahənin cənub, şimal-şərq və şimal-qərb tərəfində 1.68-1.84
t/m3 arasında dəyişdiyi halda, sahənin cənub-qərb, şimal və cənub-şərq tərəfində
1.92-2.24 t/m3-ə qədər artır (şəkil 8-a). 

Ekzogen geoloji proseslərə məruz qalması ehtimal olunan kütlənin suyun altında
sıxlıq xəritəsində, sahənin şimal, cənub-qərb və cənub-şərq hissəsindəki kütlənin
sıxlığı 0.6-0.9 t/m3 arasında dəyişir (şəkil 8-v). 
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Şəkil 8. Ekzogen ge-
oloji proseslərə

məruz qalması ehti-
mal edilən kütlənin
qalınlıq (a), sıxlıq
(b), suyun altında

sıxlıq (v) və geofiziki
tədqiqatların
nəticələri (q)

xəritələri
1 – ŞEZ nöqtələri və

onların nömrəsi; 
2 – geofiziki profil

xətləri; 
3 – geofiziki tədqiqat-
ların nəticəsində aşkar
edilmiş ehtimal olunan

pozulma xətləri; 
4 – EGP-ə məruz qal-
ması ehtimal olunan

sahələr. 



Geofiziki tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatların ümumi təhlilinə
əsasən söyləmək olar ki, ekzogen geoloji proseslərin qızılnohur gölü ətrafı
ərazisinin şimal, cənub-qərb və cənub-şərq tərəflərində aktivləşməsi ehtimal olunur.
İlk növbədə EGP-in əsasən pozulma xətləri aşkar edilmiş intervallarda (1-13, 1-2,
7-8, 11-12 və 6-7 saylı ŞEZ) baş verməsi ehtimalı daha yüksəkdir

bu fikri təsdiqləyən digər bir amil qeyd edilən sahələrdə suyun altında süxurların
sıxlıq xəritəsində həmin sahələrdə geoloji kəsilişi təşkil edən qatların sıxlığının ətraf
ərazilərə nisbətən daha kiçik qiymətlərlə ifadə olunması ilə əlaqədardır.

Nəticə

qızılnohur gölü və onun ətraflarında aparılmış geoekoloji və geofiziki tədqiqatlar
əsasında müəyyənləşib ki: 

- tədqiq olunan göl XX əsrdə güclü antropogen yüklənməyə məruz qalaraq mor-
fometrik parametrləri kəskin dəyişmiş, su kütləsinin minerallaşma dərəcəsi 100
dəfədən artıq azalmış, çirklənmə dərəcəsi isə artmişdir;

- dib çöküntülərində təmərküzləşən bir sıra mikroelementlərin miqdarı onların
çökmə süxurlarındakı miqdarından dəflərlə artıqdır;

- sahənin geoloji kəsilişini təşkil edən qatlar litoloji tərki etibarı ilə əsasən üst
örtük qatından, əhəngdaşı qatından,  müxtəlif qalınlıqlı gillərin az qalınlıqlı qum və
qumdaşı qatları ilə növbələşməsindən, qumlu gillərdən, yüksək  nəmli və mineral-
laşmış gillərdən təşkil olunmuşdur;

- profilin 1-13, 1-2, 7-8, 11-12 və 6-7 saylı şaquli elektrik zondlama nöqtələri
arasında ehtimal olunan pozulma xəttinin aşkar edilmiş intervallarında ekzogen ge-
oloji proseslərin inkişafı ehtimalı daha yüksək hesab edilir;

- ərazinin plikativ və dizyunktiv dislokasiyaların təsirinə məruz qalması ehtimal
olunur;

- sahənin geoloji kəsilişində iştirak edən yüksək nəmli və duzlu gillər daha yüksək
qalınlığa malikdir;  

- tədqiqat zonasında çöküntü toplama prosesinin inkişafının fasiləli xarakter
daşıdığı  güman edilir.  

Sahə üzrə geoloji kəsilişdə iştirak edən qatların horizontal yatıma malik olmasını
nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, sahədə əsasən EGP-ən olan psevdo karstların
əmələ gəlməsi və çökmə proseslərinin inkişaf etməsi proqnozlaşdirilir.
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Abstract. The purpose of the researches is to study the micro-biological charac-
teristics of valvalachay-Takhtakorpu canal, Takhtakorpu reservoir, Takhtakorpu-
Jeyranbatan canal and investigate the factors affecting the quality of water. In this
regard, the bacteriological indicators of the Samur-Absheron canal, Gusarchay,
Gudyalchay, Cagacouchay and valvalachay waters, which provided the basin's
water, were studied.

According to the findings, we can say that, water samples taken from channels
mentioned above and rivers have been compared to bacteriological aspects and have
been appointed relatively high levels of contamination and recommendations have
been given. At the same time, certain opinions were expressed on the causes of sed-
imentation.

Açar sözlər: mikrob ədədi, koli-indeks, keyfiyyət, çaylar, kanallar, dib çökün-
tüləri.

Giriş
Məlumdur ki, yerüstü suların əksəriyyəti bakterioloji nöqteyi-nəzərdən çirklən-

miş olurlar. Çayların suyu sıx təmasda olan məntəqədən keçdikcə çirklənməyə
məruz qalır. həmçinin yaz vaxtı (yağış və ərintilərin çox olduğu zaman) daşqınlar
olanda çayın suyunun minerallığı və ümumi codluğu azalır, amma bakterioloji çirk-
lənmə çoxalır.

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, su obyektlərində antropogen təsirlərin art-
ması ilə əlaqədar biogen elementlərin miqdarı dəyişmiş, eyni zamanda fotosintez
nəticəsində fitoplanktonların miqdarı çoxalmışdır. 

Müəyyən edilmişdir ki, su mənbələrində müxtəlif qrup orqanizmlərin qidalan-
ması ardıcıllıq təşkil edir. Su mənbələrində bu ardıcıllıq zəncirvari sxematik olaraq
belə təsvir olunur:

bakteriya – fitoplankton - zooplankton – balıq.
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Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Tədqiqatda Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun fond və arxiv
materiallarından və müəlliflərin apardıqları tədqiqatların nəticələrindən istifadə ol-
unmuşdur. Tədqiqatda müqayisəli təhlil metodundan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın şərhi

Məlumdur ki, yağışlı dövrlərdə çaylar özləri ilə birlikdə çoxlu dib çöküntüləri
gətirir və töküldüyü hövzənin dibini tədricən yuxarı qaldırır. bu çöküntülər su an-
barının tutumunu azaldır. Eyni zamanda bu çöküntülər kiçik hissələrdən ibarət
olaraq, yaxşı adsorbsiya etmə xüsusiyyətinə malik olduğundan metalları, neft məh-
sullarını, karbohidrogenləri, spirtləri, turşuları, biogen elementləri və s. özündə
saxlayır. bu yığıntılar müəyyən dövrdən sonra parçalanır, ikinci dəfə suyun çirk-
lənməsinə səbəb olur [1,2].

Ədəbiyyat araşdırmalarından məlum olur ki, mənbədə suyun durğunluğu, dib
çöküntülərinin yığılması və parçalanması nəticəsində qeyri-üzvi maddələr əmələ
gəlir ki, bu da fitoplanktonların çoxalmasına səbəb olur. Ona görə də mənbənin dib
çöküntülərindən təmizlənməsi əsas şərtlərdən biridir. bu prosesi aparmaqdan ötrü
ilk növbədə yuxarıda göstərdiyimiz kimi su anbarının hidrokimyəvi və bioloji xü-
susiyyətləri aydınlaşdırılmalıdır [1].

Su mənbəyinin fitoplanktonlardan təmizlənməsi üçün bir sıra balıqların (cavan),
ağ amur, leş, sudak və tinqa balıqlarının inkişaf etdirilməsini tövsiyyə edilir. Alim-
lərin apardıqları tədqiqatlar göstərmişdir ki, su mənbəyini dib çöküntülərindən tə-
mizləmək üçün gölün suyu müxtəlif texniki maşınlardan istifadə etməklə hissə-hissə
təmizlənməlidir. Əks təqdirdə  dib çöküntüləri getdikcə mənbənin su  tutumunu
azalda bilər. 

bioloji çirklənmə zamanı mənbə suyunda oksigenin miqdarı azalaraq üzvi mad-
dələrin miqdarı çoxalır, çürümə prosesləri baş verir və nəticədə xoşagəlməz qoxu
yaranır. belə vəziyyət davam edərsə göl bataqlığa çevrilə bilər.

yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədar Taxtakörpü su anbarını özünün və onu təmin
edən çayların; qusarçayın, qudyalçayın, Caqacuqçayın və vəlvələçayın, vəlvələ-
çay-Taxtakörpünün, Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarının suyunun bakterioloji
göstəriciləri öyrənilmişdir.

Məlumdur ki, çayın xarakterik xüsusiyyətindən biri onda öz-özünə təmizlənmə
prosesinin getməsidir, onda gedən bioloji proseslərin hesabına çirkləndirici mad-
dələrin miqdarı getdikcə azalır. Çay suları asılı hissəciklərdən azad olarkən,
müəyyən dərəcədə təmizlənmə prosesləri gedir və nisbətən onun keyfiyyəti
yaxşılaşır. Çay sularından istifadə etdikdə, suda olan patogen (xəstəliktörədən) bak-
teriyalar müxtəlif üsullarla - ozonlaşdırma, xlorlaşdırma və ultrabənövşəyi şüalarla
zərərsizləşdirilir [3,4,5].



Samur-Abşeron kanalının, Qusarçay, Qudyalçay, Vəlvələçay, Caqacuqçay,
Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının, Taxtakörpü su anbarının, Taxtakörpü-

Ceyranbatan kanalının sularının bakterioloji analizlərinin nəticələri

С/с Nümunələrin götürüldüyü yer Tarix
Ümumi mikrob 

ədədi/ml
Koli-

indeks

1. Samur hidroqovşağı 14.05.2018 76000 2100

2. qudyalçay quba rayonu 14.05.2018 4200 910

3. qudyalçay quba  rayonu 10.07.2018 300 < 9

4. qudyalçay quba rayonu 10.09.2018 1215 230

5. qudyalçay quba rayonu 11.10.2018 1500 910

6. qudyalçay quba rayonu 09.11.2018 2000 910

7. Caqacuqçay quba rayonu 14.05.2018 64000 2000
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Son dövrlərdə suyu zərərsizləşdirmək üçün müxtəlif dezinfeksiyaedici məhlullar-
dan istifadə edilir. Mənbə suyunda askorbin turşusu  və mis duzunun müxtəlif
qatılıqlı məhlullarından istifadə edərək ph-ın (hidrogen göstəricisi) təsiri
öyrənilmişdir [6].

Ceyranbatan su anbarını qidalandıran kanalların hidrokimyəvi, bioloji xü-
susiyyətlərini aydınlaşdırmaqdan ötrü Samur-Abşeron hidroqovşağından, qusarçay-
dan, qudyalçaydan, Caqacuqçaydan, vəlvələçaydan, vəlvələçay-Taxtakörpü
kanalından, Taxtakörpü su anbarından, Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalından bütün
fəsillərdə nümunələr götürülmüş və tədqiq edilmişdir.

vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı, Taxtakörpü su anbarı, Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanalları sularının sanitar-bakterioloji nöqteyi-nəzərdən təmizliyini müəyyən etmək
üçün bütün məntəqələrdən götürülmüş, həmin  nümunələrdə mikrob ədədi və koli-
indeks təyin edilmişdir.

Aşağıdakı cədvəldə bakterioloji analizlərin nəticələri verilmişdir. Analizlərin
nəticəsi göstərmişdir ki, Samur hidroqovşağında, Caqacuqçay (quba rayonu
ərazisindən keçən) mikrob ədədi uyğun olaraq, 76000 və 64000 olmuşdur. bu da
may ayında daşqınların və ərinti sularının gətirdiyi əlavə çirkləndiricilərin çaya
tökülməsi ilə əlaqədar ola bilər. 

vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcında və sonunda mikrob ədədi bu
dövrdə 18000-21000 arasında dəyişmişdir. həmin dövrdə Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanalının başlanğıcında isə mikrob ədədi 3000-ə qədər azalmışdır. Taxtakörpü su
anbarından, onun çıxışından, Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcından
götürülmüş su nümunələrində mikrob ədədi 400-3000 arasında dəyişmişdir. yağın-
tılar zamanı mikrob ədədinin artması müşahidə olunmuşdur.



С/с Nümunələrin götürüldüyü yer Tarix
Ümumi mikrob 

ədədi/ml
Koli-

indeks
8. Caqacuqçay quba rayonu 10.07.2018 600 23

9. Caqacuqçay quba rayonu 09.11.2018 3040 1400

10.   vəlvələçay quba rayonu 14.05.2018 6000 910

11.   vəlvələçay quba rayonu 10.07.2018 300 < 9

12.   vəlvələçay quba rayonu 13.08.2018 1300 230

13.   vəlvələçay quba rayonu 09.11.2018 1600 230

14.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı 14.05.2018 18000 1400

15.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı 10.07.2018 3000 94

16.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı 13.08.2018 600 23

17.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı 10.09.2018 620 23

18.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının sonu 14.05.2018 21000 1500

19.   vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının sonu 06.08.2018 960 94

20.   Taxtakörpü su anbarı giriş 11.10.2018 600 23
21.   Taxtakörpü su anbarı 13.08.2018 400 10

22.   Taxtaköprü su anbarı çıxış 11.10.2018 450 10

23.   Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 14.05.2018 3000 910

24. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 10.07.2018 500 10

25.   Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 06.08.2018 1760 120

26.   Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 10.09.2018 320 10

27.   Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 11.10.2018 350 10

28.   Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı 09.11.18. 1000 94

29.   
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı Ceyranbatana
tökülməyə 1 km qalmış

14.05.2018 24000 1500

30.   
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı Ceyranbatana
tökülməyə 1 km qalmış

09.11.2018 300 900

31.   Samur-Abşeron kanalı Şabran rayonu 06.08.2018 640 23

32.   Samur-Abşeron kanalı Şabran rayonu 10.09.2018 575 23

33.   Samur-Abşeron kanalı Şabran rayonu 11.10.2018 600 23
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Samur-Abşeron kanalından götürülən nümunələrdə mikrob ədədi 575-640
arasında dəyişmişdir.

Alınan nəticələrin müqayisəli təhlili göstərir ki, gursulu dövrlərdə yağıntıların
çox olması zamanı, kanallarda mikrob ədədinin miqdarı artmışdır. Mikrob ədədinin
artması ilə yanaşı koli-indeks də dəyişmişdir.

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı və sonundan götürülən su nü-
munələrində mikrob ədədi əsasən 300-3000 arasında dəyişmişdir.  Gursulu dövrlərdə
isə mikrob ədədi 24000 olmuşdur.

beləliklə, Samur-Abşeron kanalından, qusarçay, qudyalçay, vəlvələçay,
Caqacuqçay, vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının, Taxtakörpü su anbarının, Tax-
takörpü-Ceyranbatan kanalının sularının bakterioloji analizlərinin nəticələri göstərdi
ki, Samur hidroqovşağı, Caqacuqçay, vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı
və sonu, Ceyranbatan su anbarına tökülməyə 1 km qalmış məsafədən Taxtakörpü-
Ceyranbatan kanalından götürülmüş su nümunələrində ümumi mikrob sayının miq-
darı çox olmuş və bu nöqtələrdə koli-indeks də uyğun olaraq artıq olmaqla həmin
suların bakterioloji cəhətdən çirklənməyə nisbətən çox məruz qalırlar.

Nəticə

Samur-Abşeron kanalından, qusarçay, qudyalçay, vəlvələçay, Caqacuqçay,
vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının, Taxtakörpü su anbarının, Taxtakörpü-Ceyran-
batan kanalının suları bakterioloji cəhətdən tədqiq olunmuş və müqayisəli şəkildə
təhlil edilmişdir.

Alınan nəticələrin müqayisəli təhlili göstərdi ki, gursulu dövrlərdə yağıntıların
çox olması zamanı əsasən kanallarda mikrob ədədinin miqdarı çox olmuş, bununla
yanaşı koli-indeks də artmışdır.

Tədqiq olunan su obyektlərinin bakterioloji göstəriciləri onların yaz fəslində
daha çox çirklənməyə məruz qaldığını göstərdi. bununla bağlı həmin fəsildə gursulu
dövrdə ən azı bir dəfə su nümunəsi və dib çöküntüsü götürülüb mikrobioloji cəhət-
dən tədqiq olunması tövsiyyə edilir.

Ədəbiyyat siyahısı
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Müəlliflər üçün qaydalar  

Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin 15 may 2014-cü il tarixli 226 nömrəli əmri
ilə təsis edilmişdir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Əlaqə telefonları: (+99412) 430-08-25/35; (daxili: 27-37).
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Məmmədov E.A1., Əliyev S.Ə2.
1“Azərsu” ASC, Bakı şəhəri, mammadov@...

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

Abstract. The paper....

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

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

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

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

Nəticə 
beləliklə, təhlil nəticəsində........

Ədəbiyyat siyahısı

Ədəbiyyat siyahısı aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır:

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

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

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



INFORMATION

NOTES FOR CONTRIBUTORS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Water supply and sanitation .......

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

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

Abstract. The paper....

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

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

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

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

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

Reference List

References should be made in the following manner:

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

2. Геология Азербайджана. Том vIII. hydrology and engineering hydrology. baku, “Nafta-
Press”, 2008, p. 380.

3. Dakova S. low flow and drought spatial analysis. bAlWOIS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.
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О журнале: Журнал «Водные проблемы: наука и технологии», является  рецензи-
руемым научным изданием, учрежденным  приказом  № 226 от 15 мая 2014 г.  Пред-
седателем ОАО «Азерсу».

Научная миссия журнала: В журнале «Водные проблемы: наука и технологии»
предпочтение отдается статьям посвящённым современным проблемам водного сек-
тора и решению общеконцептуальных вопросов водного хозяйства, написанным в оп-
тимально-теоретическом и практическом контексте.

Язык журнала: Статьи принимаются на азербайджанском, турецком, английском
и русском языках.

Рецензирование рукописей: РРешение о публикации рукописи, представленной
в редакцию журнала принимается после заключения рецензентов и в порядке оче-
редности.

Авторские права: В журнале соблюдается авторские права, которые после  пуб-
ликации статьи принадлежат журналу «Водные проблемы: наука и технологии». По-
вторные публикации статьи в других изданиях допускается только с письменного
согласия редакции журнала, а цитирование отдельных частей статьи возможно лишь
при условии указания источника.

Правила написания статьи
Стурктура и объем рукописи:
1. В статьях указываются фамилия автора (или авторов) и их инициалы, адрес

электронной почты (e-mail) и название организации, где выполнялась данная
работа.

2. Текст статьи должен состояться из аннотации (на английском языке, не более
10 строк), ключевые слова (5-7 слов), введения, использованные исследователь-
ские материалы и методика, обсуждение исследований, заключение и список
литературы.

Текст не должен превышать 8-10 страниц (вместе с таблицами и рисунками) по
программе MICROSOFT WORD (версия 2003-2007) шрифтом Times New Roman, раз-
мер шрифта - 12, интервал - 1,0 и 1,25 см пропуском абзаца на формате страниц А4
по нижеследующим показателям:

• Сверху 2 см
• Снизу 2 см
• Слева 2,5 см 
• Справа 1,5 см
Подрисуночные тексты размещаются над таблицами. Ссылки на рисунки и таб-

лицы указываются в скобках (рисунок 1), (таблица 2). Формулы в тексте указываются
с Equation Editor. Через одну строку после основного текста указывается список ли-
тературы.  Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках [1]. Спи-
сок литературы приводится в пронумерованном порядке размером  шрифта 12.
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Пример составления

Статьи в напечатанном виде в 2-х экземплярах и электронная версия пред-
ставляются в редакцию (AZ1012, Баку, Азербайджан, Московкий проспект,
67).
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