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ADAPTATION OF WATER SECTOR 
TO CLIMATIC CHANGES ACCORDING 

TO PRINCIPLES OF IWRM

Taghiyeva U.R., Verdiyev R.H.
Ministry of Ecology and Natural Resources, Baku, Azerbaijan,

e-mail: umayra.taghiyeva@eco.gov.az ,  rafig.verdiyev@eco.gov.az

Xülasə. Bu məqalənin əsas məqsədi qeyri-qənaətbəxş su idarəçiliyi, onlardan
səmərəsiz istifadə və iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində su sektorunda yaranmış
vəziyyəti təhlil etməklə mövcud problemlərin həllinə yönələn tədbirləri məüyyən
etməkdir. Nəzərdə tutulan tədbirlərə su ehtiyatlarını inteqrasiyalı idarəetmə  prin-
siplərinə uyğun olaraq müasir metod və cihazlardan istifadə etməklə suyun uçotunun
lazımi səviyyədə aparılması, su itkilərinin qarşısının alınması, tarif sisteminin təkmil-
ləşdirilməsi və s. aiddir.

Göstərilir ki, su idarəçiliyində son 25-30 ildə hazırlanan müxtəlif milli hesabatlara
görə, atmosferə istixana qazlarının atılması nəticəsində ölkə ərazisində havanın tem-
peraturunun  ciddi artımı müşahidə olunur. İqlim faktorlarının Kiçik və Böyük
Qafqazın (Orta Kür və Qanıx çayı hövzələri) su ehtiyatlarına təsirini araşdırmaq
üçün bir neçə meteoroloji məntəqədə havanın temperaturu və yağıntılar  qiymətlən-
dirilmiş və müxtəlif dövrlər üzrə müqayisə edilmişdir.

Qiymətləndirmələr göstərir ki, Kiçik Qafqaz bölgəsi çaylarının axımı  1980-ci ilə
nisbətən (təqribən 47,2 m3/saniyə və ya 1,5 milyard m3) müqayisədə havanın tem-
peraturunun artması və yağıntının azalması nəticəsində 10% azalaraq 1,35 milyard
m3/il təşkil edir.  

RCP8.5 modellərinə görə, Gəncə-Qazax bölgəsində 1961-90-cı illərin baza qiy-
mətləri ilə müqayisədə orta illik temperatur  2011-2040-cı illərdə 1,50°,  2041-2070-
ci illərdə 2,50°C və 2071-2100-cü illərdə 3.50°C-dən çox arta bilər. Model həmçinin
göstərir ki, Kiçik Qafqazda  yağıntı 2011-2040-cı illər ərzində (-5%), 2041-2070-ci
illər ərzində -5-10% və 2071-2100-cü illər ərzində 20% azalacaq. Bu da öz
növbəsində su ehtiyatlarının 2040-cı ilədək əlavə 10%, 2071-ci ilədək 15-20% və
2100-cü ilədək 25% -dək azalmasına səbəb ola bilər.

Su ehtiyatları iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əhəmiyyətli rol oynayır  və Kiçik
Qafqazda  mənbələrdən götürülən suyun miqdarı təbii su sərflərinin 80%-dən çox
olduğundan ətraf mühit axınını təmin etmək narahatlıq yaradır. Gələcəkdə iqlim
dəyişikliyi nəticəsində su axımının azalması və su təlabatının artması nəzərə
alınmaqla bölgədə suyun  idarə edilməsində  problem  daha  ciddi ola bilər. Məqalədə
suya qənaət sahəsində lazımi tədbirlər göstərilir və qeyd olunur ki, onların tətbiqi
nəticəsində su çatışmazlığının qarşısı alına bilər.  
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Qanıx çayı hövzəsinin su ehtiyatlarında son 30 ildə ciddi bir dəyişiklik baş
verməmişdir və suyun götürülməsinin axın rejiminə təsiri Mərkəzi Kürdə olan
dərəcədə deyildir. yalnız aşağı axım dövründə bəzi çaylarda ətraf mühitin axını
tələbləri ödənilmir. Ancaq  məqalədə göstərildiyi kimi, gələcəkdə  daha ciddi iqlim
dəyişiklikləri baş verərkən  suya  qənaət sahəsində lazımi tədbirlər görülməzsə, bu
hövzədə də su ilə bağlı problemlər yarana bilər.

Açar sözlər: temperatur, yağıntı, su sərfi, iqlim dəyişmələri, su təchizatı, ətraf
mühit axımı.

Аннотация: Основная цель данной статьи - проанализировать созданную
в водном секторе ситуацию в результате неэффективного управления водных
ресурсов, их неэффективного использования и воздействия изменения кли-
мата, а также определить меры по решению существующих проблем. Предло-
жены меры направленный на решение существующих проблем по надлежа-
щему уровню учета воды с использованием современных методов и устройств
в соответствии с принципами интегрированного управления водными ресур-
сами, предотвращение потерь воды, совершенствование системы тарифов и т.

Показано, что согласно различным национальным сообщениям, выпущен-
ным за последние 25-30 лет, на территории страны наблюдается значительное
повышение температуры воздуха в результате выбросов парниковых газов в
атмосферу. Для исследования влияния климатических факторов на водные ре-
сурсы Малого и Большого Кавказа (бассейны рек Центральной Куры и Ганых)
температура воздуха и осадки на нескольких метеорологических станциях
были оценены и сопоставлены за разные периоды.

Оценки показывают, что расходы воды рек региона Малого Кавказа снизи-
лись в результате повышения температуры воздуха и уменьшения количества
осадков по сравнению с оценкой 1980-х годов (около 47,2 м3 /сек или 1,5 млрд
м3 в год) на 10% и составляет 1,35 млрд м3/ год. .

Согласно моделям RCP8.5, средняя годовая температура во всех регионах
Азербайджанской Республики, согласно прогнозам, вырастет на 1,50°C в 2011-
2040 годах (по сравнению с базовыми ценами 1961-90 годов) и повысится на
2,50°C в 2041-2070 годах и более 3,50°С в 2071-2100 гг. в Гянджа-Казахской
области. Модель также показывает, что на Малом Кавказе уменьшение коли-
чества осадков в регионе будет в диапазоне (-5%) в течение 2011-2040 гг., -5-
10% в период 2041-2070 гг. и -20% в течение 2071-2100 гг. Это, в свою очередь,
может привести к дополнительному сокращению водных ресурсов на 10% к
2040 году, на 15-20% к 2071 году и более чем на 25% к 2100 году.  

Поскольку водные ресурсы играют значительную роль в различных секторах
экономики, а количество забираемой из источников воды превышает 80% от
их естественных значений, возникает проблема с обеспечением   экологиче-



ского стока. С учетом сокращения стока в результате изменения климата и уве-
личения потребности в воде в будущем проблема управления водными ресур-
сами будет более серьезной в регионе, если указанные в статье меры по
экономии воды не будут приняты. Как показано, в результате применения ука-
занных мероприятий водный дефицит может быть значительно сокращен.

В бассейне реки Ганых за последние 30 лет не происходило значительных
изменений водных ресурсов рек, и влияние водозабора на режим стока не так
существенно, как в районе Центральной Куры. Лишь на некоторых реках в пе-
риод межени не соблюдаются экологические требования к стоку. Но, как по-
казано в этой статье, будущие изменения климата могут создать серьезные
проблемы, связанные с водой, и в этом бассейне, если не будут приняты адек-
ватные меры по экономии воды и улучшению их управления с применением
принципов Интегрированного Управления Водными Ресурсами .

Ключевые слова: температура, осадки, расход воды, изменение климата,
водоснабжение, экологический сток.

Introduction

Water resources in many regions of Azerbaijan because of semi dry climate are
scare and distributed unequally through the territory. Currently there are many prob-
lems in sphere of water supply of different sectors because of inefficiency water
management. During last 30 years these problems has been enlarged in result of
flow reduction in rivers by impact of climate changes.

Main aim of this article is to describe methods in the sphere of increasing of ef-
ficiency  of water use  by different sector  in Sheki-Zagatala  and  Ganja–Gazakh
regions of Azerbaijan in condition of climatic change by identifying and implement-
ing of relevant adaptation measures. 

According to different national communications produced during last 25-30 years
significant increase of air temperature on the territory of the country is observed in
result of greenhouse gas emissions to the atmosphere. ın order to investigate the im-
pact  of climatic factors  on water  resources  of lesser  and  Greater  Caucasus
(Central Kura and Ganikh river basins) air temperatures and precipitation on several
meteorological stations have been evaluated and compared for different periods.  

ıt should be also noted that lack of integrated water management and their inad-
equate accounting and use lead to significant reduction of flow in rivers and in some
cases to their drying.

Conducted in this article assessments show how in condition of changing climate
in the future (according to different sceneries) can be improved water sector func-
tioning through implementation of number of priority water saving and climate
change adaptation measures.
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Materials and methods

ın result of assessment of temperature and precipitation change in meteorological
stations in Ganja-Gazakh zone of Azerbaijan (Central Kura sub basin) it was deter-
mined that, the air temperature in Azerbaijan increased by an average of 0,7-0,9°C
- during the period 1991-2017 (OSCE/uNECE/ENvSEK, 2017). ın some stations
precipitations have reduced during this period.

ın order to assess impact of changing of above meteorological elements on water
resources and their use change of seasonal values of water discharges of different
rivers have been assessed by use of methods of mathematic statistics expressing
correlation between these elements.   

Analysis and discussion

To assess the impact of climatic changes on water resources combined assessment
of the temperature, and precipitation of several meteorological sites and also water
discharges were evaluated and compared for the two periods mentioned above.

Below are the results of the studies of several polling stations (Table 1 and Figure
1).
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Periods Winter Spring Summer Autumn Annual
Xıı-ıı ııı-v vı-vııı ıX-Xı

Agstafa station
1961-1990 1,9 11,8 23,4 13,6 12,7
1991-2017 2,6 12,6 24,3 14,3 13,4
Difference (C°) 0,7 0,8 0,9 0,7 0,7
Gadabay station
1961-1990 -1,1 6,7 16,5 9,0 7,8
1991-2017 -0,8 7,3 17,8 9,7 8,5
Difference (C°) 0,3 0,6 1,3 0,7 0,7
Dashkasan  station
1961-1990 -1,5 5,5 15,6 8,2 6,9
1991-2017 -0,5 7,2 17 8,8 8,2
Difference (C°) 1,0 1,7 1,4 0,6 1,3
Ganja station
1961-1990 3,0 12,4 23,9 14,3 13,0
1991-2017 4,1 13,4 25,3 15,1 14,5
Difference (C°) 1,1 1,0 1,4 0,8 1,5

Table 1. Temperature change at different stations (C°)



112/2020

Su EhTİyATlARıNıN TƏDQİQİ vƏ İNTEQRASİyAlı
İDARƏETMƏ PROBlEMlƏRİ

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Taghiyeva U.R., Verdiyev R.H. Adaptation of water
sector to climatic changes according to principles of...

As can be seen from the tables, there has been an increase in annual and seasonal
temperatures across the stations. 

Similar studies have been carried out for assessment of precipitations (mm) and
their change (%)  during period 1991-2017 compared to previous period over the
region  (Tables 2 and Figure 2).

Figure 1.Temperature variation in Ganja station (C°)

Periods Winter Spring Summer Autumn Annual
Xıı-ıı ııı-v vı-vııı ıX-Xı

Agstafa station
1961-1990 54,6 119 113 76,7 363
1991-2017 49,1 122 89,4 87,8 348
Difference (in %) -10,1 2,5 -20,9 14,5 -4,1
Ganja station
1961-1990 38,4 93,7 92,3 62,5 287
1991-2017 31,9 89,4 66,3 70,6 258
Difference (in %) -17,0 -5,0 -28,0 13,0 -10,0
Gadabay station
1961-1990 78,7 216 257 137 689
1991-2017 77,8 239 245 153 715
Difference (in %) -1,0 11,0 -5,0 12,0 4,0

Table 2. Precipitation values (mm) and their change in stations (%) during 
1961-1990 and 1991-2017
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As can be seen from above tables, the change in annual and seasonal rainfall val-
ues across stations is different, but mainly their decrease is observed by number of
stations.

Since changes in air temperature and precipitation amount have different effects
on the flow, the impact of changes of these two elements should be investigated in
conjunction with the flow changes.Based on this in Table 3 below, is shown how
water discharges for some rivers in the area have changed over the last period.

As it is seen from the table and also based on result of assessment of water re-
sources of other rivers one can see that water discharges of region have reduced in
result of air temperature increase and precipitation decrease (verdiyev, 2002; Azer-
baijan First National Communication on Climate Change...,2000; Azerbaijan Sec-
ond...,2010; Azerbaijan Third...,2015; OSCE/uNECE/ENvSEK, 2017). 
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Figure 2. Precipitation change during last period in Agstafa station

Table 3. Seasonal and annual water discharges (m3/sec) of the rivers 
of Ganja-Gazakh in 1961-1990 and 1991-2017.

River-station
1961-1990 1991-2017

Winter Spring Summer Autumn
Annual

Winter Spring Summer Autumn
Annual

Xıı-ıı ııı-v vı-vııı ıX-Xı Xıı-ıı ııı-v vı-vııı ıX-Xı

Zayamchay-
Aghbashlar 2,05 8,37 7,06 3,68 5,26 2,51 7,54 5,52 3,59 4,79

Kurakchay-
Chaikend 1,07 3,66 4,70 1,91 2,86 1,30 2,65 3,80 1,67 2,43



Assessment of water resources of Azerbaijan and its regions is conducted in dif-
ferent studies (Rustamov, 1960; Rustamov and Gashgay, 1989; verdiyev, 2002;
Mahmudov, 2004).

ın general, assessment of average flow change for region rivers show that water
resources of Ganja–Gazakh region by assessment of 1980th were about 47.2 m3/sec
or 1.5 Bln m3 year (verdiyev, 2002; Mahmudov, 2004). As result of climate change
these values have reduced by 10% and makes up 1.35 Bln m3 / year. 

ın order to assess climate change impact on water resources in the future have
been used RCP 4.5 and RCP 8.5 climate change sceneries have been used. RCP 4.5
characterises slow climate change (increase of air temperature by 2.30°C and in-
significant change of precipitation by the end of century) in result of taken some
greenhouse gas mitigation measure and RCP 8.5 corresponds to significant climate
change (when no greenhouse gas mitigation action is taken).  According to RCP 8.5
model, the average annual temperature in Ganja–Gazakh region is projected to rise
by 1.50°C in 2020-2040 (compared to the base period of 1961-90) and to rise by
2.60°C in 2041 – 2070 and over 3.10°C in 2071-2098.    

The RCP8.5 model in the Ganja -Gazakh region shows that if no action against
climate change will be taken then precipitation change in the region will be in range
of +2.3% during 2020-2040, -2.3% during the period 2041-2070 and   - 7,7%    dur-
ing 2071-2098. This in turn may lead to additional 5-7% reduction of water re-
sources by 2040 and 10-15% reduction by 2071 and 15-20 % reduction by 2100.

Water resources play significant role in different sectors of economy. As it is seen
from the Table 4 only in agriculture annually in the amount of 900.000- 950.000
cub meter water is abstracted from rivers for irrigation (stat.gov.az; mst.gov.az).

132/2020

Su EhTİyATlARıNıN TƏDQİQİ vƏ İNTEQRASİyAlı
İDARƏETMƏ PROBlEMlƏRİ

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Taghiyeva U.R., Verdiyev R.H. Adaptation of water
sector to climatic changes according to principles of...

Table 4. Water abstraction from rivers for use in Ganja-Gazakh regıon

Water abstraction: mln. m3 2010 2013 2014 2015 2016 2017
Water abstraction from 
natural resources, mln. m3 948.1 1131.4 1130.4 1113.1 1148.3 1233.2

used water, mln.  m3. 777.0 877.4 876.5 982.0 980.4 989.6
Of which:

For household and drinking 
purpose 25.9 25.8 26.4 28.8 19.5 17.9

Production 20.0 8.6 9.5 4.3 6.9 5.5
ırrigation and agriculture 718.3 842.1 839.7 943.7 951.2 963.6
Waste water discharge,
mln. m3 35.9 14.7 13.3 14.5 13.8 13.3

Water lost during 
transportation, mln.  m3 261.3 293.4 286.7 251.2 315.5 343.4
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ın many rivers with limited and unequal distributed by seasons water resources
in result of inefficiency water use and also climate change impact in low flow period
of the year significant flow reduction leads to their drying. ıt should be noted that
during vegetation period in rivers of the region only 5-20% of annual flow volume
is observed.  

ınefficiency water use is characterised by lack of integrated water management,
modern accounting and control practices (water meters need to be installed), sig-
nificant water losses during transportation and use, inadequate tariff system and etc.
As mentioned in result of this amount of water abstraction from sources significantly
exceed real water demand and flow in revers reduce and small rivers often dry.  

As one can see from below table majority of abstracted in sources waters relate
to irrigation and bad condition of water abstraction infrastructure in this sector lead
to 30% reduction of water during transportation in Ganja -Gazakh region in last few
years. 

Taking into account of climate changes and increase of number of population and
sectorial water use in the future the water deficit may increase significantly. ın order
to eliminate this there is need to increase water use efficiency by population and
sectors (Table 5). 

Below actions can be taken to adapt to climate change impacts and increase water
use efficiency: 

• Repairing and reconstruction of water supply infrastructure to reduce water
losses;

• Application of water recycling methods; 
• use of rain water, marine waters and groundwater as additional water sources 
• Flow regulation for use of water in low flow periods; 
• Planting of water saving forest;
• Construction of water reservoirs in the bases of mountain rivers to collect high

water during the flooding;
• Treatment and reuse of water;
• use of the modern irrigation technology and methods. 
ın result of application of above approach below water deficit reduction proposals

have been prepared in Table 5.
According to calculations under some meteorological stations during 1990-2017

in Azerbaijan territory the air temperature increased on average 0,80°C. ın order to
estimate the influence of  main meteorological factors to water resources observation
ranges of atmosphere rainfalls and the air temperature have been investigated. Below
are the results of the studies of several stations (Table 6-7, Figure 7-8). 

Similar studies have been done for rainfall sequences (Tables 8-9 and Figure 8). 
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Water balance indicators

Change of volume of water(km3) taking into
account climate change impact

Actual 2011-2040 2041-2070 2071-2100

Water resources: km3 1.45 1.35 1.25 1.15

Change of water use taking into account
ınstitutional strengthening of water 
management on the basis of ıWRM
approach, installation of water meters 
and conducting of tariff reforms: km3

1.25 1.30 1.40 1.50

Environmental flow(without considering
impact of climate change): km3 1.00 1.00 1.00 1.00

Water deficit: km3 -0.8 -0.95 -1.15 -1.35

ıncrease of ground water use to meet 
climate change impact: km3 0.2 0.2 0.2 0.2

ınstitutional strengthening of water 
management on the basis of ıWRM 
approach,  installation of water meters 
and conducting of  tariff reforms: km3

0.2 0.2 0.2 02

Treatment and reuse of 40% of waste water
water use to meet climate change impact:
km3

0.5 0.5 0.5 0.5

Efficiency water use by application 
of modern irrigation technology and use 
of rain water and other alternative sources   

0.2 0.2 0.2 0.2

Reduction of water deficit in result of taken
measures water use to meet climate change
impact

+ 0.3 +0.15 -0.05 -0.25

Table 5. Reduction of water deficit in result of water use improvement measures
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Table 6. Temperature variation in Sheki (°C)

Periods
Winter Spring Summer Autumn 

Annual
Xıı-ıı ııı-v vı-vııı ıX-Xı

1961-1990 2,2 11,1 22,4 12,9 12,2
1991-2017 2,9 11,8 23,7 13,7 13,0
Difference (°C) 0,7 0,7 1,3 0,8 0,8

Figure 7. Temperature variation in Sheki (°C)

Table 7. Temperature variation in Zagatala (°C)

Table 8. Change of precipitation amount in Sheki (mm)

Periods
Winter Spring summer Autumn

Annual
Xıı-ıı ııı-v vı-vııı ıX-Xı

1961-1990 2,6 11,9 23 13,9 12,9
1991-2017 3,5 12,7 24,3 14,3 13,7
Difference (°C) 0,9 0,8 1,3 0,4 0,8

Periods
Winter Spring Summer Autumn

Annual
Xıı-ıı ııı-v vı-vııı ıX-Xı

1961-1990 119 258 222 212 811
1991-2017 114 240 206 205 773

Difference (in %) -4 -7 -7 -3 -5
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As can be seen from the tables and also at other stations, the annual and seasonal
rainfall values for the last few years has not changed significantly. Since changes in
air temperature and precipitation amount have different effects on the flow, the im-
pact of changes of these two elements should be investigated in conjunction with
the flow changes. 

Based on this in Table 10 below, is shown how water discharges for some rivers
in the area have changed over the last period.

According to above table and assessment of flow of other rivers significant change
of water resources in the basin haven’t occurred in last 30 years. According to
RCP8.5 model if no action against climate change mitigation will be taken, the av-
erage annual temperature in  Greater Caucasus will rise by 1.5°C in 2020-2040 and
by 2.5°C in 2041-2070 and by 3.1°C (Compared to the base values of 1961-90).  

According to climate change sceneries about 0.7% increase of   precipitations is
expected by 2040, about 2.7% reduction by 2070 and about - 9.3% reduction by
2100.  
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Figure 8. Rainfall change in Zagatala settlement (mm)

Table 9. Rainfall change in Zagatala settlement (mm)

Periods
Winter Spring Summer Autumn

Annual
Xıı-ıı ııı-v vı-vııı ıX-Xı

1961-1990 123 300 280 255 959

1991-2017 117 302 270 260 941

Difference (in %) -5,0 0,6 -3,7 1,9 -1,9
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ın general, assessment of average flow change for region rivers show that water
resources of Ganikh river basin by assessment of 1980th were about 51.0 m3/sec or
1.61 Bln m3 /year (verdiyev, 2002). As result of climate change these values have
reduced by 10% and makes up 1.45 Bln m3 / year. 

Water resources play significant role in different sectors of economy. As it is seen
from the Table 11 only in agriculture annually in the amount of 270.000-300.000
cub meter water is abstracted from rivers for irrigation (stat.gov.az).

Taking into account of climate changes and increase of number of population and
sectorial water use in the future water supply problem may increase significantly
(Table 12). Therefore there is need to increase water use efficiency by population
and sectors. 
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Table 10. Seasonal and annual water discharges (m3/s) of the rivers of Ganikh river
basin (Sheki-Zagatala region) in 1961-1990 and 1991-2017.

River-station

1961-1990 1991-2017
Winter Spring Summer Autumn

Annual
Winter Spring Summer Autumn

Annual
Xıı-ıı ııı-v vı-vııı ıX-Xı Xıı-ıı ııı-v vı-vııı ıX-Xı

Ganik– Ayrichay 73,4 156 127 89,1 111 67,4 157 113 92,7 107

Talachay-Zagatala 1,83 5,06 5,59 3,73 4,05 2,66 4,96 4,57 3,75 3,99

Ayrichay-
B.Dashagil 1,55 3,55 4,54 2,53 3,04 1,88 3,66 3,82 3,02 3,09

Table 11. Water abstraction from rivers for use in Ganıkh rıver basın

Water abstraction: mln.m3 2010 2013 2014 2015 2016 2017
Water abstraction  from 
natural resources, mln.m3 357,1 486,8 461,6 483,8 500,5 467,9

used water, mln. m3 274,9 275,2 271,3 2739 285,6 301,3

Of which:
For household and 
drinking purpose 9,6 6,3 6,0 8,1 6,7 7,9

Production 1,4 0,2 0,02 2,7 2,7 0,2

ırrigation and agriculture 261,6 267,0 261,8 261,1 272,8 293,0
Waste water discharge,
mln.m3 3,6 4,0 1,9 2,2 3,1 3,6

Water lost during 
transportation, mln.m3 85,2 92,8 80,0 119,4 118,2 85,9
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Below actions can be taken to adapt to climate change impacts and increase water
use efficiency: 

• Repairing and reconstruction of water supply infrastructure to reduce water
losses;

• Application of water recycling methods; 
• use of rain water , marine water and groundwater as additional water sources; 
• Flow regulation for use of water in low flow periods;
• Planting of water saving forest;
• Construction of water reservoirs in the bases of mountain rivers to collect high

waters during the flooding;
• Treatment and reuse of water;
• use of the modern irrigation technology and methods.
ın result of application of above approach below water deficit reduction proposals

have been prepared in Table 12. 
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Table 12. Reduction of water deficit in result of water use improvement measures

Water balance indicators
volume of water, (km3)

Actual 2011-2040 2041-2070 2071-2100
Water resources: km3 1.60 1.55 1.40 1.25
Change of water use taking into account
climate change: km3 0.5 0.6 0.7 0.8

Environmental flow (without considering
impact of climate change): km3 0.80 0.80 0.80 0.80

Water deficit: km3 0.30 0.15 -0.10 -0.35
ıncrease of groundwater use to meet 
climate change impact: km3 0.1 0.1 0.1 0.1

ınstitutional strengthening of water 
management on the basis of ıWRM 
approach, installation of water meters and
conducting of  tariff reforms: km3

0.1 0.1 0.1 0.1

Efficiency water use by application of
modern irrigation technology and use of
rain waters and other alternative sources   

0.1 0.1 0.1 0.1

Treatment and reuse of 40% of waste 
water water use to meet climate change
impact: km3

0.1 0.1 0.1 0.1

Reduction of water deficit in result 
of taken measures water use to meet 
climate change impact

+ 0.7 +0.45 +0.30 +0.05
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As it is shown in this article the water discharges of lesser Caucasus region rivers
have reduced in result of air temperature increase and precipitation decrease com-
pared to assessment of 1980th (about 47.2 m3/sec or 1.5 Bln m3 year) by 10% and
makes up 1.35 Bln m3 / year. 

According to RCP8.5 model, the average annual temperature in Ganja-Gazakh
region is projected to rise by 1.50°C in 2020-2040 (compared to the base period of
1961-90) and to rise by 2.60°C in 2041-2070 and over 3.10°C in 2071-2098 if no
action against climate change mitigation will be taken. The RCP8.5 model in the
Ganja–Gazakh region shows that if no action against climate change mitigation will
be taken then precipitation change in the region will be in range of +2.3% during
2020-2040, -2.3% during the period 2041-2070 and   - 7,7% during 2071-2098. This
in turn may lead to additional 5-7% reduction of water resources by 2040 and 10-
15% reduction by 2071 and 15-20 % reduction by 2100.

Conclusion

As water resources play significant role in different sectors of economy and
amount of abstracted from sources water exceed 80% of their natural values there
is concern of providing needed values of environmental flow. Taking into account
flow reduction in result of climate changes  and water demand increase in the future
problem of water management will be very serious in the region if identified in the
article  water saving  actions won’t be taken. As it is shown in result of application
of mentioned actions water deficit can be significantly reduced  

ın Ganikh river basin significant change of water resources in the basin haven’t
occurred in last 30 years and impact of water abstraction on flow regime isn’t so
significant as it is  in Central Kura area.  Only in some rivers  in low  flow period
environmental flow requirements aren’t met. 

According to RCP 8 model in Greater   Caucasus temperature is expected to   rise
by 1.5°C in 2020-2040 and by 2.5°C in 2041-2070 and by 3.1°C (Compared to the
base values of 1961-90) and about 0.7 % increase of precipitations by 2040, about
2.7 % reduction by 2070 and about - 9.3% reduction by 2100.  

Therefore, as it is shown in this article future climate changes may create serious
water related problems in this basin as well if adequate water saving measures aren’t
taken. 
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Abstract. Analysis of geographical, hydrological, historical and cartographic data
over the past 150 years shows that certain transformations are taking place in a num-
ber of lakes of the Republic of Azerbaijan under the influence of natural, natural-
anthropogenic and anthropogenic factors. The processes that occur due to the climate
change and water scarcity often lead to a disbalance in the circulation of both sub-
stances and energy in the environment, which, in its turn, has led to the deterioration
or complete destruction of lake ecosystems. unlike rivers, in lakes with inert water
exchange, the intensity and multifactorial nature of anthropogenic impacts increase
over time, which leads to the increase in environmental stress. The lakes exposed to
transformation are located in various landscapes spreading from highland areas to
the sea coast. Most of the lakes transformed under the influence of natural factors
are located in the mountainous zone and near the sea coast, while the lakes exposed
to anthropogenic factors are mainly located in lowlands and, especially in areas,
where agricultural crops and industrial facilities are intensively developed. The ar-
ticle investigates the multidirectional characteristics of changes in the lakes exposed
to transformation.

Keywords: lake ecosystems, anthropogenic factors, transformed lakes, drained
lakes, ephemeral lakes, pollutants, transformation.

Аннотация: Анализ географических, гидрологических, исторических и кар-
тографических данных за последние 150 лет показывает, что в ряде озер Азер-
байджанской Республики происходят определенные трансформации под
влиянием естественных, природно-антропогенных и антропогенных факторов.
Процессы, которые происходят в результате изменения климата и нехватки
воды, часто приводят к нарушению равновесия круговорота веществ и энергии
в среде, что, в свою очередь, привело к ухудшению или полному разрушению
озерных экосистем. В отличие от рек, в озёрах с инертным водообменном ин-
тенсивность и многофакторность антропогенных воздействий со временем
увеличиваются, что приводит к усилению экологической напряженности. Под-
вергнутые изменениям озёра, находясь в различных ландшафтах, прости-



Giriş

Geosferləri təşkil edən komponentlərdə zamanla müəyyən dəyişmələr baş verir
ki, bu prosesləri əsasən təbii və bəzən də antropogen amillər formalaşdırır. Dəyiş-
mələrə məruz qalan təbii komponentlərdən biri də göllərdir. Göllərin təbii yolla
əmələ gəlməsi, dəyişməsi və maddələr balansının tarazlaşması adətən uzun dövr
tələb edib, geoloji zamanla ölçülür. Bununla yanaşı, aktiv endogen - xüsusən də
zəlzələ prosesi, palçıq vulkanizmi və ekzogen - xüsusən də sürüşmə prosesi, dağ-
dərə buzlaqlarının irəliləmə və geriləmə prosesinin intensivləşməsi, meandrların
axmaz gölə çevrilməsi zamanı qısa bir müddət ərzində müvəqqəti göllər formalaşa
bilər. Sonralar göl çökəkliyi öz dəyanətliyini qoruyub saxlayarsa və su kütləsinin
maddələr balansı tarazlaşarsa o zaman bu göl formalaşmış olur, əks halda o məhv
olmağa məhkumdur. 

hidrosferə istiqamətlənən antropogen yüklənmə XX əsrdə daha da aktivləşərək
dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da müşahidə olunur
(Məmmədov, 2011; 2019). 

Ümumən, urbanlaşma prosesi aktiv olan ərazilərdə yerləşən göllərdə limno-
genezin inkişafı min illər tələb edən geoloji proseslərlə deyil, qısa zaman ərzində
özünü təzahür etdirən antropogen amillərlə formalaşır. yəni, göllərin inkişafında
antropogen amillərin təsiri, təbii proseslərdən daha üstün olur (Məmmədov, 2010). 

Materiallar və metodlar

Müxtəlif illəri əhatə edən əsərlərdən, xəritə və kosmik şəkillərdən istifadə olu-
naraq təbii proseslər və antropogen yüklənmə nəticəsində transformasiyaya uğramış
göllərin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin dəyişmə şəraiti və istiqamətləri
araşdırılmışdır. Bu məlumatlar əsasən üç qrup mənbədən toplanaraq təhlil
olunmuşdur. Bu mənbələri ümumən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

1. XıX əsrin ortalarından başlayaraq müasir dövrü də əhatə edən fond və layihə
materialları, məqalə, kitab və xəritələr;
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раются от высокогорных зон до морского побережья. Большинство озёр, изме-
ненные под влиянием природных факторов, расположены в горной зоне и у
морского берега, а озера, подвергнутые антропогенным факторам, в основном
расположены в низменностях и, особенно на территориях, где интенсивно раз-
вита сельскохозяйственная культура и промышленные объекты. В статье ис-
следуются разнонаправленные характеристики изменения озёр, подвергнутых
трансформации.

Ключевые слова: озёрные экосистемы, антропогенные факторы, изменён-
ные озёра, осушённые озёра, эфемерные озёра, поллютанты, трансформация.



2. Aerofotoşəkillər və kosmik şəkillər;
3. Çöl işləri zamanı topladığımız materiallar.
Tədqiqatda əsasən kartoqrafik və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə

olunmuşdur. 

Təhlil və müzakirə

Respublikamızın müxtəlif landşaft zonalarında yeni yaranan, dəyişən və ya tam
məhv olan göl və ya göl-çay sistemlərinin transformasiya şəraiti və istiqamətləri
fərqli olduğundan onlar üç qrup daxilində araşdırılmışdır:

1. Təbii proseslərin göl ekosistemlərinə təsirləri. Bunlara: Xəzər dənizi səviyyə-
sinin 1929-cu ildən sonra kəskin enməsi ilə əlaqəli əmələ gələn göllər, sürüşmə
prosesi nəticəsində əmələ gələn göllər, Kür və Araz çaylarının ovalıq ərazidə
əmələ gətirdiyi meandr tipli axmaz göllər və palçıq vulkanlarının vaxtaşırı
əmələ gətirdiyi göllər aiddir.

2. Antropogen amillərin göl ekosistemlərinə təsirləri. Bunlara: qurudulmuş göllər
və ya çay göl sistemləri, morfometrik parametrləri dəyişmiş göllər və su
anbarına çevrilmiş göllər aiddir.

3. yeni yaranaraq maddələr balansı tarazlaşmış göllər. Bunlara: istismarı bitmiş
daş və ya qum-çınqıl karxanaları çökəkliyində formalaşan göllər aid edilir.

yuxarıda qeyd olunan göllərin özünəməxsus özəlliklərini qruplar üzrə və xarak-
terik misallarla nəzərdən keçirək. 

I. Təbii proseslərin göl ekosistemlərinə müxtəlif istiqamətli təsirləri. Bu
qrupa, həm təbii yolla əmələ gələn və həmdə məhv olan göllər aiddir.

1.1. Xəzər dənizi səviyyəsinin 1929-cu ildən sonra kəskin enməsi ilə əlaqəli əmələ
gələn göllər, məsələn:

• Duzlu göl – Zığ qəsəbəsindən cənubda, dəniz sahili zonasında – 27 m
yüksəklikdə yerləşir, su səthinin sahəsi 4,0 ha, maksimal dərinliyi 2 m-ə yaxın, su
kütləsi və dib çöküntüləri yüksək dərəcədə minerallaşmışdır. vaxtıkən dənizin kör-
fəzi olub, sonra qum tirəsi ilə dənizdən təcrid olunaraq gölə çevrilmişdir (şəkil 1).
Qidasını yeraltı sular, atmosfer yağıntıları  və ətrafdakı istismarı bitmiş neft
quyularından sızan lay suları təşkil edir. Bu gölün mineral maddələr və
mikroelementlərlə zəngin olan dib çöküntüləri müalicəvi əhəmiyyət kəsb etdiyindən
rekonstruksiyaya və qorunmağa ehtiyacı var. 

• Qırmızı göllər sistemi – Bakı şəhərinin cənub-qərbində, dəniz sahili zonada
yerləşir. Göllərin adı çox güman ki, ilin istin dövründə buradakı suyun çəhrayı-
qırmızımtıl rəngdə olması ilə əlaqədardır. Göllər sisteminin çökəkliyi vaxtikən Xəzər
dənizinin Puta körfəzinin bir hissəsi olub, sonralar dəniz səviyyəsinin enməsi və
küləklərin hərəkət etdirdiyi sahil qum tirələri təsirilə dənizdən təcrid olunaraq qapalı
hövzəyə çevrilmişlər. Bunu, göllərin sahil zonasındakı dəniz mənşəli molyusk
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qabıqlarının bol olması, şimal sahillərin yüksək, dənizə tərəf olan cənub sahillərin
isə düzən və dəniz istiqamətində meyilli olması da bildirir. Qeyd etmək lazımdır ki,
arid iqlimin dominant olduğu bu zonada təbii olaraq gölün formalaşması üçün heç
bir şərait olmayıb, çünki, atmosfer yağıntılarının illik miqdarı mümkün buxarlan-
madan 4-5 dəfə azdır və gölü mütəmadi qidalandıra biləcək heç bir təbii su mənbəyi
mövcud deyil. İlin isti mövsümündə göl çalasındakı suların çox hissəsi buxarlandı-
ğından bu yerlər şoran torpaqlara bənzəyirdi. Sonralar ətraf ərazilərdə neft-qaz və
bununla əlaqəli təsərrüfatların və həm də əhali məskunlaşmasının artması ilə yaranan
məişət-kommunal və mədən sularının bu göllər sisteminə axıdılması ilə göllərdə
çirkli suların həcmi artır və çox vaxt yay fəslində də sulu olurlar. XX əsrin 60-cı
illərinin ortalarından başlayaraq Qırmızı göllər sistemində suyun səviyyəsi və sahəsi
intensiv artır. İlbəil yüksələn səviyyələr bir sıra kommunikasiyalar üçün təhlükə
yaratdığından sonralar gölün suyu (~40-50 min m3/gün həcmində, təmizlənmə pros-
esi keçmədən) kollektor vasitəsilə, müəyyən fasilələrlə birbaşa Xəzər dənizinə
axıdılır. Qırmızı-qərbi göllərin ümumi sahəsi 7-8 km2-dən artıq olsa da, onlar
dayazdırlar, ən çox dərinlik 1,0 m-dən artıq deyil. Sahilləri girintili-çıxıntılıdır, sahil
zonasında mazutlu-bitumlaşmış torpaqlar mövcuddur. Göllərin cənub-qərb və şərq
sahillərinə daş-torpaq tökməklə əraziləri kiçildilir, xüsusən də 2000-ci illərin
əvvəllərində yaxınlıqda ticarət mərkəzlərinin tikintisilə əlaqədar olaraq göllərin
şimal-şərq hissəsi xeyli qurudulmuşdur. Son 15-20 ildə Qu gölü (Qırmızı-şərqi)
ətraflarında müxtəlif məqsədli tikinti işləri aparıldığından gölün sahil xətti dəyişmiş,
sahəsi isə azalmışdır. Qırmızı göllər sistemində nisbətən təmiz olanı ucqar şərq
hissədə yerləşən Qu gölüdür. Bu göldə müəyyən rekonstruksiya işləri aparmaqla onu
istirahət zonasına çevirmək olar. Qırmızı-qərbi göllər isə əsasən tullantı suları ilə
qidalandığından ekoloji fəlakət ocağına çevrilmişlər, bu göllər sisteminin qurudularaq
yaşıllıq zonasına çevrilməsi bölgənin təbii şəraitini yaxşılaşdırar. 

Şəkil 1. Zığ gölü ilə dəniz arasında yerləşən körfəz mənşəli Duzlu göl
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• yakobin (yakopin) gölü – XıX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Kür çayı
deltasının şimal hissəsində, iki şimal-şərq qolları arasında qoltuq (körfəz) yaranır.
1929-cu ildən başlayaraq dəniz səviyyəsinin kəskin aşağı düşməsilə bu körfəz qum
tirələrilə dənizdən qismən təcrid olunaraq sahəsi 2,5 km2 olan gölə çevrilir (şəkil 2).

Şəkil 2. Yakobin gölünün təkamülü
(V.V.Yeqorov, 1951;Q.K.Gül, 1956, V.A.Məmmədov, 2019 məlumatları əsasında)

1938-ci ildə yakobin gölünün dərinliyi 1,5-2,0 m olub, balıqla zəngin idi. Bir
neçə ildən sonra küləklərin hərəkət etdirdiyi sahil qumları gölü qismən doldurur
(yeqorov, 1951). Bizim 1976 və 2019-cu illərdəki müşahidələrimiz göstərdi ki,
hazırda bu gölün çox zəif görünən izi qalmışdır.

• Qoruq gölü – Kürdili yarımadası XıX əsrin axırı, XX əsrin ilk illərində ada
olarkən, gölün yeri onun şimal hissəsində, şimal və cənub Prorva (boğaz) məntə-
qələri arasında körfəz idi (şəkil 3). 

Şəkil 3. Qoruq gölünün təkamülü.

Dəniz səviyyəsinin aşağı düşməsi, dalğa və axınlarla şimal istiqamətdən gətirilən
abrazion materialların akkumulyasiyası nəticəsində adanın ərazisi böyüyərək
yarımadaya çevrilir, körfəz isə dənizdən təcrid olub, sahəsi ~2 km2 olan duzlu göl
kimi formalaşır. Daimi qida mənbəyi olmayan bu göl tədricən kiçilərək çalası
şoranlığa çevrilmişdir.
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1.2. Sürüşmə mənşəli göllər. Bu tip göllərin böyük əksəri Böyük Qafqazın
yamaclarında və lənkəran təbii vilayətinin dağətəyi ərazilərində yerləşirlər. Sürüşmə
sahəsi vaxtaşırı hərəkətdə olduğundan orada əmələ gələn göl çalaları zamanla
dağılır, əvvəllər yaranmış göllər yox olub gedir və adətən kiçik ölçülü, dəyanətsiz
yeni göllər yaranır. hazırda sürüşmə mənşəli göllərin bir çoxu özlərinin qocalıq
mərhələlərini keçirdiyindən su kütlələri azalaraq bataqlıqlaşma dövrünü yaşayırlar.
Böyük Qafqazda sürüşmə mənşəli göllərin əksəri aşağıdakı ərazilərdə yaranıb:
vəlvələçay hövzəsində orta dağlıq qurşaqda; Gilgilçay hövzəsində 1300-1600 m
yüksəkliklərdə 30-dan artıq göl mövcuddur, məsələn, Allanmış göl (h=1680 m,
sahəsi 10 ha), Təmiz göl (h=1540 m, sahəsi 1.9 ha) və s.; Sumqayıtçay hövzəsinin
Taxtayaylaq, Sarıdaş yaylaqlarında və həm də Qasımkənd yaylağında 10-larla
müxtəlif inkişaf mərhələsində olan göllər mövcuddur, məsələn, Taxtagöl (h=1377
m, sahəsi 1.3 ha), Qanlıgöl (h=1250 m, sahəsi 1.9 ha) və digərləri misal ola bilər
(Zamanov, Tarverdiyev,1965; Zamanov, 1977). 

1962-ci ilin məlumatına görə, lənkəran təbii vilayətinin orta və alçaq dağlıq
ərazilərində sürüşmə mənşəli kiçik ölçülü göllərdən Avçadulan (su səthinin sahəsi
1.1 ha, həcmi 5.7 min m3), Cumcumana  (su səthinin sahəsi 0.3 ha, həcmi 0.7 min
m3), Siyobilon (su səthinin sahəsi 0.2 ha, həcmi 0.2 min m3), Şingedulan (su səthinin
sahəsi 0.9 ha, həcmi 0.3 min m3) və s. göstərmək olar (Tarverdiyev, 1963).

Tircan kəndi (Girdimançay hövzəsində) və ətraflarında 26.05.1908-ci ildə güclü
sürüşmə baş verdiyindən kəndin məscidi və onun ətrafında 40-a qədər ev bir-birinə
qarışaraq kiçik bir sahədə yerə batmış, sonradan bu yerdə axar göl əmələ gəlmişdir.
uzunluğu ~60 m, eni ~35 m, dərinliyi >5 m və əsasən yeraltı sularla qidalanan bu
şirinsulu göl Məscidnohur adlandırılmışdır. Tircan sürüşmə sahəsində digər göllər
də əmələ gəlmişdir, məsələn: Bədirli mələlləsinin çökdüyü yerdə uzunluğu 34 m,
eni 8 m olan göl. Bu gölün sahəsi vaxtilə daha böyük və dərinliyi çox idi, hazırda
kiçilərək dərinliyi 2 m-ə kimi azalmışdır. Bu kənddə Qambaynohur adlanan digər
bir göl  də yaranmışdır ki, hazırda (yəni 1956-cı ildə) sahəsi kiçilərək bataqlığa
çevrilmişdir (Kərəmov,1959).

Qeyd olunan misallardan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, geodinamik ərazidə
yerləşən sürüşmə mənşəli göllərin miqdarı və sahələri zamanla daim dəyişkənliyə
məruz qalır.

1.3. Kür və Araz çaylarının əmələ gətirdiyi meandr tipli axmaz göllər. Düzənlik
ərazi ilə axan çaylar adətən axın boyu, hər iki sahil zonasında meandrlar əmələ
gətirirlər. Müəyyən zaman keçəndən sonra çay öz əyri xətli məcrasını
düzləndirdikdə meandr ondan ayrılaraq axmaz gölə çevrilir. Kür çayı Mingəçevirdən
aşağı hissələrdə əyri xətli məcra ilə axaraq təxminən hər 5 km məsafədə bir döngə
yaradır. Kürün aşağı hissələrində 130-a yaxın meandr mövcud olduğundan, məcra-
nın əyrintilik əmsalı 2.2-yə, Araz çayında isə 1.7-yə çatır. Kür çayında (təbii rejim
dövründə) hər 2-5 ilə bir axmaz göl formalaşırdı. Kür çayında meandrların təbii
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proseslə axmaz gölə çevrilməsi 60-dan artıq yerdə baş vermişdir, bunlara-
haşımxanlı, ulucalı, yenikənd, Qasımbəyli, Muradxanlı, Gəndəbil, İsaqbağı,
Bıçaqçı, Kotavan, Qaraoğlan, Qarxun, varvara, Eymur və digərləri aiddir (İbadzadə,
1960). hazırda Kür çayının axımı su anbarları tərəfindən tənzimləndiyindən yeni
axmazların formalaşma prosesi demək olar ki, kəskin azalmışdır. 

Digər tərəfdən, 1950-1980-cı illərdə Kür və Araz çaylarında daşqınlara qarşı
mübarizə tədbirlərindən biri kimi meandrlı sahədə məcranın düzəldilərək meandrın
təcrid olunması da həyata keçirilib. Kür çayında 17-18 yerdə məcranın düzəldilərək
meandrdan təcrid olunması ilə çayın uzunluğu 100 km-ə yaxın qısalıb.  Araz çayında
isə 7 yerdə məcranın düzəldilərək meandrlardan təcrid olunması nəticəsində çayın
uzunluğu 21 km qısalmışdır. həm təbii və həm də süni yolla meandrların təcrid
olunması ilə əmələ gələn axmaz göllərin müəyyən hissəsinin qidalanma şəraiti
çətinləşdiyindən onlar bataqlıqlaşma ərəfəsindədirlər. 

1.4. Palçıq vulkanlarının vaxtaşırı əmələ gətirdiyi göllər. Palçıq vulkanları aktiv
olan dövrdə yer səthinə brekçi (palçıq), su və qazları çıxarır. Münasib relyef
şəraitində bu sular toplanaraq göl kimi formalaşa bilir. Respublikamızdakı bir neçə
palçıq vulkanlarının kalder zonasında və ya kraterində kiçik ölçülü göllər
formalaşmışdır. Göllərdə su səthinin sahəsi bir neçə kvadrat metrdən bir neçə yüz
kvadrat metrə kimi olub, vulkanın aktivləşmə şəraitindən asılı olaraq su küləsinin
həcmi, kimyəvi tərkibi və qidalanma rejimi zamanla dəyişir. Ekosistemin tərkib
hissəsi olan bu tip göllərin yaşama müddəti adətən on illərlə və daha çox davam edə
bilər. Palçıq vulkanı mənşəli göllərdən - Daşdil (su səthinin sahəsi 500 m2, dərinliyi
>10 m), Sarıboğa (uzunluğu 15 m, dərinliyi 6 m), Qotur (uzunluğu 20 m, eni 15 m,
dərinliyi 4 m), Qırlı (uzunluğu 50 m, eni 42 m) və digərlərini göstərmək olar.
Məsələn, Cənubi Qobustanda, Ələt tirəsi yaxınlığında yerləşən Daşgil palçıq vulkanı
kalderində beş göl mövcuddur ki, onlardan biri olan Kiçik Daşgil gölü fəal olan
kraterdə formalaşıb və orada AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu tərəfindən
bir neçə il müddətində geokimyəvi və geofiziki yönümlü monitorinq işləri
aparılmışdır (şəkil 4). 

Şəkil 4. Palçıq vulkanı kraterində formalaşmış Daşgil gölü
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1938-1939-cu illərdə Daşgil gölünün uzunluğu 45 m, eni 40 m olubsa (Pankov,
1940), bizim 2019-cu ildəki tədqiqatımız zamanı gölün kiçildiyi müşahidə olunub,
belə ki, uzunluğu 30 m, eni 22 m-ə kimi azalıb. Göl suyunun minerallaşma dərəcəsi
35-40 q/dm3, ph=7.7, anionlardan Cl–, kationlardan Na+ ionları üstünlük təşkil edir.
Palçıq vulkanlarının əmələ gətirdiyi göllər yüksək dərəcədə minerallaşmış, çox
zaman oksigensiz, radioaktiv, su səthi və ya sahillərdə neft məhsullarının təzahürləri
olan aktiv geodinamik şəraitdə inkişaf edən, kiçik həcmli və xüsusən də uzun ömürlü
olmadıqlarına görə adətən onlar potensial su mənbəyi kimi nəzərə alınmır, amma
təbiətin yaratdığı bu ekzotik göl ekosistemləri haqqında məlumatlı olmalıyıq.   

Abşeron yarımadasının cənub-şərqində, Şahdili yaxınlığındakı Şurezar, Şirin-
nohur, Gürganşor və s. ərazilər “Abşeron yarımadasının gölləri” xəritəsində (Şeyx-
zadə, 1940) göl kimi göstərilsə də, sonrakı onilliklərdə nəşr olunmuş geomorfoloji
xəritələrdə qeyd olunan ərazilər susuz şoranlıqlar kimi göstərilib (Şiri-nov,1965).
Çox güman ki, atmosfer yağıntıları ilə qidalanan bu şoranlıqlar vaxtıkən səhvən göl
kimi qəbul edilmişdir.

Köhnə Bilgəh burnu yaxınlığında yerləşən kiçik ölçülü göl, Şüvəlan burnu
yaxınlığındakı Kələzahşor gölü və Zığ gölü ilə Bülbülə gölləri arasında (nisbətən
şərqdə) yerləşən Ağlar gölü də zamanla qurumuşlar (Şeyx-zadə, 1940).

II. Antropogen amillərin göl ekosistemlərinə təsirləri

2.1.  Qurudulmuş göllər və ya çay-göl sistemləri.
• “Şirvan-Qarasu” çay-göl sistemi – Mingəçevir  su qovşağı qurulmamışdan

əvvəl Kür çayının sol sahil zonasında, Şirvan düzünün cənub hissəsində, Kür çayına
paralel və onun paleoməcrasında mövcud idi. Bu çay-göl sistemi Böyük Qafqazın
cənub yamaclarından axan Türyançay, Göyçay, Girdimançay, Ağsu və s. kiçik
çayların sularını qəbul edib son mərhələdə hacıqabul gölünə axırdı. Sistemin
(qərbdən şərqə doğru) nisbətən dərin quytullarında yerləşən Şilyan, Navacı,
Bostançala, Axar, Gülxana və Suat göllərinin ümumi sahəsi bir neçə yüz kvadrat
km olub, bir-biri ilə hidravlik əlaqəyə malik idilər (şəkil 5). Qarasu (bəzən Zərdab-
Qarasu adlanan) çay-göl sisteminin uzunluğu 120 km-dən artıq olub, daşqınlar
zamanı Kür sularını da qəbul edirdi. 

Mingəçevir su anbarı istismara veriləndən sonra Kür çayının axımı tənzimlənir
və çaysahili bəndlərin yüksəkliyi artırıldığından daşqın suları Şirvan-Qarasu
sisteminə demək olar ki, daxil olmur. Digər tərəfdən, bataqlıqlaşmış sahələrin qu-
rudularaq, sudan azad olmuş torpaqları kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb etmək
məqsədilə çay-göl sistemini qidalandıran dağ çaylarının aşağı hissələri kanallaşdı-
rılıb suları birbaşa Kür çayına axıdılır. Bütün bu tədbirlər “Şirvan-Qarasu” çay-göl
sisteminin tədricən qurumasına şərait yaradır. 1960-cı illərdə bu sistemin sonunda
yerləşən hacıqabul gölünün ~8 km2-lik cənub hissəsinin perspektivli neftli-qazlı
sahə olmasını nəzərə alaraq Şirvanneft təşkilatı tərəfindən qurudulur (şəkil 6). 
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Keçmiş Şirvan-Qarasu çay-göl sisteminin çökək hissələri hazırda da ifrat
dərəcədə rütubətlənmiş, qamışlığın geniş yayıldığı ərazi kimi qalmaqdadır.

• “yeni Araz” çayının fəaliyyəti zamanı formalaşan çay-göl sistemi. Son min və
yüzilliklərdə Araz çayı dəfələrlə Kür çayı ilə birləşib və ya bilavasitə, sərbəst surətdə
Xəzər dənizinin Qızılağac körfəzinə tökülüb və hər dəfə də Arazın suları Muğan
düzündən axarkən ərazidə yeni məcralar, erozion çökəklər əmələ gətirib. 1868 və
1896-cı illərin yaz mövsümündə Araz çayı hövzəsində (çayın aşağı hissəsində su
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Şəkil 5. “Şirvan-Qarasu” çay-göl sistemi XX əsrin əvvəllərində

Şəkil 6. Hacıqabul gölündə su səthi sahəsinin zamanla dəyişməsi.
A – Şirvan-Qarasu çayının mənsəbi, 

B – Hacıqabul qəsəbəsi tərəfdən daxil olan tullantı suların istiqaməti.
1. Təbii vəziyyətdə (1953-cü ilə qədərki dövrdə);  2. 1965-ci il, gölün cənub hissəsi qurudulub; 

3. 2008-ci il, gölün şimal hissəsi, demək olar ki, quruyub; 4. 2010-cu ilin iyun ayı, Kür çayında baş verən
daşqınlardan sonra gölün çox hissəsi çay suları ilə dolub. 5. 2019-cı ilin yay mövsümündə suyu qurumuş 

göl çalasının görünüşü.
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sərfi >2000 m3/s olan) güclü daşqın baş verir və nəticədə Kür çayından ayrılaraq öz
sularını sağ sahildən cənub-şərqə, Muğan düzünə tərəf axıdır. Burada, ərazinin çökək
hissələrini su ilə dolduraraq zəncirvari, ümumi sahələri 500 km2-dən artıq, bir-biri
ilə hidravlik əlaqəsi olan göllər sistemi yaradır. Bu sistemin artıq suları dənizin
Qızılağac körfəzinə tökülürdü. Bu zaman Araz çayı sularının 1/3 hissəsini Kürə,
digər hissəsini isə yeni məcraya axıdır (şəkil 7).

Şəkil 7. “Yeni Araz” çay-göl sisteminin XIX əsrin axırlarındakı vəziyyəti

“yeni Araz”  çay-göl sisteminin Muğan düzündə əmələ gətirdiyi ilk göl Şinçala
(uzunluğu 10 km, eni 5 km), sonra Əbilçala (uzunluğu 8 km, eni 4 km),  daha sonra
sistemin ən böyük gölü olan Ağçala (uzunluğu ~25 km, eni 18 km)  və sonda Mah-
mudçala gölü yerləşirdi. Bu sistemin artıq suları Xurşud adlanan çayla  Xəzər
dənizinə axırdı. Çeil və Fəxrivar gölləri Əbilçala ilə “yeni Araz”ın mənbəyi arasında
yerləşirdi və çayın axıtdığı külli miqdarda (qırmızımtıl rəngin üstün olduğu)
gətirmələr bu iki kiçik ölçülərə malik gölləri tez bir zamanda lilləyərək yox etdi.
“yeni Araz” çay-göl sisteminin bütün ətrafları bataqlıq idi və bu sistem Muğan düzü
sahəsinin təxminən 20-25%-ni əhatə edirdi (Qersevanov, 1886; İbadzadə, 1960 və
ədəbiyyat siyahısındakı №11 və 12-dəki xəritələr). 

Bataqlıqlaşmış sahələrin azaldılması və malyariya xəstəliyinə qarşı mübarizə
tədbirləri məqsədilə 1908-ci ildə “yeni Araz” çayının mənbə hissəsində şlüz qurulur.
Bu dövrdən başlayaraq, Araz çayından göllərə istiqamətlənən axım tənzimlənərək
daşqınların qarşısı alınır, göllərin səviyyəsi və su həcmi isə tədricən azalmağa
başlayır. XX əsrin ilk illərində Cənubi Qafqazda Göyçə gölündən sonra ən böyük
olan Ağçala (su səthinin sahəsi ˃200 km2) tədricən quruma ərəfəsinə yaxınlaşır.
Əslən, Ağçala və Mahmudçala gölləri çay suyu ilə qidalanmadan məhrum olduqdan
sonra arid iqlim şəraitində qısa zamanda qurumalı idilər. Amma, bu çökəklərə
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istiqamətlənən kənd təsərrüfatı sahələrinin tullantı suları gölləri qismən qidalandırır
və hətta Mahmudçala gölünün cənub hissəsindən, yəni keçmişdə mövcud olmuş
Xurşud çayının məcrası ilə Qızılağac körfəzi istiqamətinə zəif axar formalaşmışdır. 

• lənkəran ovalığının qurudulmuş gölləri. Bunlara əsasən Gamışovan və Cil
gölləri aiddir. Təbii vəziyyətdə Gamışovan gölü lənkəran şəhəri ilə liman qəsəbəsi
arasındakı ovalığın çökək hissələrində yerləşərək su səthinin sahəsi 16 km2, su həcmi
8-9 mln.m3, dərinliklər isə ilin mövsümlərindən asılı olaraq 0,5-2,0 m arasında
dəyişirdi. Dar qum zolağı ilə dənizdən təcrid olunmuşdur. Gamışovan gölü qərbdən
Cil, Girdəni, ləkər və Sudaşaru çaylarını qəbul edib, artıq sularını Qumbaşı çayı
vasitəsilə Xəzər dənizinə axıdırdı. Göldə və onun sahillərində su bitkiləri geniş
inkişaf etmiş, balıqla bol idi. 1957-ci ildən başlayaraq gölün sahəsi əvvəlcə 60%
qurudularaq subtropik bitkiçiliyin artırılması məqsədi ilə kənd təsərrüfatı
dövriyyəsinə daxil edilir, sonralar isə digər hissələr qurudulur. 

Cil gölü Gamışovan gölündən şimalda, liman qəsəbəsi yaxınlığında yerləşirdi,
su səthinin sahəsi 12 km2 idi. Bu göl 1950-ci illərin ikinci yarısından başlayaraq
kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün qurudulur. (Gül, 1967). hazırda bu göllərdən çox
kiçik ərazilərdə rütubətli-qamışlı ərazilər qalmışdır.

2.2. Morfometrik parametrləri dəyişmiş göllər. İnsanların təsərrüfat sahələri
artdıqca  yaxınlıqda yerləşən göllər müxtəlif xassəli dəyişmələrə məruz qalırlar.
Antropogen təsirlə baş verən dəyişmələr göllərin həm kəmiyyət və həm də keyfiyyət
göstəricilərinin transformasiyasına səbəb ola bilər. Bu proseslər Mil-Qarabağ
düzənliyi və Abşeron yarımadası göllərində özünü daha qabarıq göstərir, məsələn:

• Ağgöl – Mil düzünün qərbində, Kür çayının paleoaxmazında, təbii vəziyyətdə
Qarqarçayın və Kür çayında baş verən güclü daşqınların suları ilə qidalanırdı. Son-
ralar çay suları ilə qidalanmadan təcrid olunduğundan səthi kəskin kiçilir, 1944-53-
cü illər arası dövrdə quruma həddinə yaxınlaşır. Göldə su kütləsini bərpa etmək
məqsədilə oraya kollektor suları istiqamətləndiyindən su səthinin sahəsi ~40km2-ə
kimi artır.  hazırda alçaq sahillərinə torpaq bənd çəkilərək minerallaşma dərəcəsi
3-4 q/dm3-ə kimi azalan bu gölün artıq suları Bozqobu-Şərbətqobu kanalı ilə
Mehman və Sarısu göllərinə axıdılır, yəni təbii vəziyyətdə axarsız olan bu göl artıq
axarlı olmuşdur. Milli Park ərazisində yerləşir.

• Mehman gölü – Mil düzündə, Kür çayının paleoaxmazında yerləşir. Təbii
vəziyyətdə Kür çayıın daşqın suları ilə qidalanan bu gölün sahəsi 30-40 km2-ə yaxın
idi. Sonralar Kür çayının daşqınlarından təcrid olunduğundan sahəsi dəfələrlə
azalmışdır, bəzi illərdə isə quruma həddinə yaxınlaşır. hazırda, çox hissəsi quru-
yaraq ali su bitkiləri ilə örtülü olan bu gölün varlığı Bozqobu-Şərbətqobu kanalı ilə
az miqdarda daxil olan sularla əlaqəlidir. 

• Sarısu gölü – Kür və Araz çaylarının qovuşduğu əraziyə yaxın,  Kür çayının
paleoaxmazında formalaşıb. Təbii vəziyyətdə səthinin sahəsi 50-70 km2-ə yaxın
olub, əsasən Kür çayı və bəzən də Araz çayının daşqın suları ilə qidalanırdı. Daşqın
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sularından təcrid olunduqdan sonra sahəsi kəskin azalır. 1952-ci ildə göl sahəsinin
~25%-i qurudularaq kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə verilib. Sonralar, mənbəyini
Ağgöldən başlayan Bozqobu-Şərbətqobu kanalının sularını qəbul etdiyindən su
balansı tədricən qərarlaşır və minerallaşma dərcəsi 3-6 q/dm3 arasında dəyişir. Göldə
yüksək səviyyələr zamanı Kür çayı istiqamətində axar formalaşır. Sarısu gölünün
Kür çayının daşqın suları ilə son dəfə dolması 2010-cu ilin yaz mövsümündə baş
vermişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, son illər Ağgöl və Sarısu gölləri arasındakı ərazinin
çökək yerlərində Bozqobu-Şərbətqobu kanalı suyunun dağılması nəticəsində sahəsi
bir neçə kvadrat kilometr olan göl-bataqlıq formalaşmışdır. 

• Abşeron yarımadasında sahəsi artmış göllər. Abşeron yarımadası təbii
vəziyyətdə ölkəmizin efemer və şor sulu göllərlə ən bol olan bölgəsi idi. XıX əsrin
ortalarından başlayaraq neft sənayesi və onunla əlaqəli sahələrin inkişafı, əhali, kənd
təsərrüfatı, kimya və s. emaledici sahələrin artması göllərə istiqamətlənən pollyu-
tantların miqdarının və su səthi sahəsinin artmasına səbəb olmuşdur. Əsasən neft
sənayesinin tullantı suları ilə qidalanan göllərə Ramana, Binəqədi, Zabrat, Qala,
Puta, Böyükşor və digərləri, məişət-kommunal və kənd təsərrüfatı sahələrinin
tullantı suları ilə qidalananlara Xocahəsən, Qanlıgöl, Bülbülə, Qu, Daşaqıl, lök-
batan, Məhəmmədli və digər göllər aiddir.

Abşeron yarımadasının şimal-qərbində yerləşən Qumyataq gölü təbii vəziyyətdə
dayaz, şor sulu və efemer idi. Zaman keçdikcə Ceyranbatan su anbarının emaldan
sonrakı lilli sularının Qumyataq gölünə axıdılması ilə onun su həcmi dəfələrlə ar-
taraq, şirinləşmişdir. hazırda Qumyataq Abşeron yarımadasında vahid şirin sulu
göldür.

Qeyd olunan göllərin sahəsi təbii vəziyyətləri ilə müqayisədə 2-5 dəfə artaraq
efemer vəziyyətdən il boyu sulu vəziyyətə keçmişlər, maksimal dərinliklər isə 0,5-
1,0 m-dən 3-5 m-ə kimi artmışdır.

2.3. Su anbarına çevrilmiş göllər. Respublikamızda su təminatının yaxşılaşdı-
rılması məqsədilə bir sıra göllərdə müəyyən hidrotexniki yönümlü rekonstruksiya
tədbirləri aparılmaqla onlar su anbarlarına çevrilmişlər.

• Çox güman ki, su anbarına çevrilərək həcmi artmış ilk göl Naxçıvançayın sağ
sahil qolu olan Küküçayın mənbə hissəsində (h=2424 m, həcmi 1 mln.m3) yerləşən
Qanlıgöldür. Xvı əsrin axırlarında Naxçıvanlı heydərxan tərəfindən Qanlıgölün
alçaq sahillərinə bənd çəkilərək suötürücü tikilməklə o su anbarına çevrilmiş və
gölün suyu Naxçıvançay dərəsindəki əkin sahələrinin suvarılmasında istifadə
olunmuşdur. Mühəndisi baxımdan zəif əsaslandırılmış bu bənd sonralar dəfələrlə
təmir olunmuşdur. Qanlıgöl zəif dərəcədə tənzimləndiyindən ilkin göl xassələrini
saxlamışdır (Zamanov,1969). 

• XıX əsrin axırlarında daha iki göl su anbarına çevrilmişdir. Bunlardan biri
Naxçıvançayın sol sahil qolu olan Salvardı çayının mənbə hissəsində yerləşən
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Salvardı (h=2849 m, həcmi 0,6 mln.m3) gölüdür. Salvardı (Piri) gölü zəif dərəcədə
tənzimləndiyindən ilkin göl xassələrini saxlamışdır. 

Digəri, Azərbaycanla (Ağstafa rayonu) Gürcüstanın (Qardabani rayonu) sərhə-
dində  yerləşən Candargöl (h=291 m, həcmi 12.5 mln.m3) su anbarıdır ki, kiçik
həcmli, axarsız, şor sulu göl yatağında yaradılıb, su həcmi dəfələrlə artaraq axarlı
olduğundan ilkin göl xassəsini tam itirib. hazırda anbarın suyundan hər iki dövlətdə
əkin sahələrinin suvarılmasında istifadə olunur. 

• XX əsrin ortalarında su anbarına çevrilmiş göllərə Nohurqışlaq (Qəbələ rayo-
nunda, su səthinin sahəsi 1,9 km2, həcmi 12,6 mln.m3) və Ceyranbatan (Abşeron
yarımadasında, su səthinin sahəsi 13,9  km2, həcmi 186 mln.m3) misal ola bilər.
Nohurqışlaq su anbarı şərqdən Göydağ (830 m), şimal və şimal-qərbdən isə Gül-
lüburun dağları arasında vaxtı ilə mövcud olmuş Nohurqışlaq gölünün yerində
yaradılmışdır. Su anbarı yaradılana qədər (1949-cu ilə kimi) həmin gölün su səthi
çox cüzi olub, çalasının dibindən çıxan və şimal tərəfindəki dağ yamacından gələn
bulaq suları ilə qidalanırdı (Zamanov, 1965). hazırda Nohurqışlaq su anbarının
suyundan Qəbələ, Göyçay və ucar rayonlarının əkin sahələrinin suvarılmasında
istifadə olunur. 

Ceyranbatan su anbarı “Dəvəyatağı” və “Ceyranbatan” adlı efemer, dayaz  və
şoran göllərin yatağında formalaşıb. Abşeron yarımadasındakı yaşayış məntəqələri
və təsərrüfat sahələrinin su təminatında Ceyranbatan su anbarının rolu əvəzolun-
mazdır. hər iki su anbarı ilkin göl xassələrini tam itirmişlər. 

• Naxçıvançayın mənbə hissəsində (Şahbuz rayonunda, h= ˃ 2000 m-də) yerləşən
Biçənək aşırımı yaxınlığındakı bataqlıqların torf örtüyündən təmizlənməsi ilə
pilləvari yerləşən üç Batabat göl-su anbarı əmələ gəlmişdir. Anbarlar səth və yeraltı
sularla qidalanır, yüksək səviyyələr zamanı suları Naxçıvançaya axıdılaraq
təsərrüfatların su təminatında istifadə olunur. Alp çəmənləri zonasında yerləşən bu
göllərin böyük turizm potensialı mövcuddur. 

• 1957-ci ildə Şəmkirçayın mənbə hissəsində yerləşən Göygölün (h=24,66 m,
həcmi 4 mln.m3) suyundan səmərəli istifadə etmək məqsədilə göldən çıxan suyun
həcmi tənzimlənir. Amma, göl zəif dərəcədə tənzimləndiyindən ilkin göl xassələrini
saxlamışdır. 

III. Yeni yaranaraq maddələr balansı tarazlaşmış göllər 

Bu tip göllər az təsadüf  olunur  və onlar adətən istismarı bitmiş daş və ya qum-
çınqıl karxanaları çökəkliyində, səth və qrunt suların toplanaraq qərarlaşması
nəticəsində formalaşır. Bunlara ölkəmizin müxtərlif bölgələrində təsadüf etmək olar,
məsələn: 

• Bakı şəhəri ərazisində  (yasamal rayonunda Qəbələ meydanı yaxınlığında)
keçmiş daş karxanaları çökəkliyində formalaşan yasamal-1 və yasamal-2 gölləri.
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Bir neçə il bundan öncə dərinliyi >15 m olan yasamal-2 gölü qurudularaq çalası
qruntla doldurulmuşdur. yaxınlıqda yerləşən yasamal-1 gölünün su səthinin sahəsi
~0,1 km2 olub, su balansı son 30-40 ildə qərarlaşmış, maksimal dərinliyi 10 m-ə
yaxın,  su kütləsi zəif minerallaşmışdır. Ətrafları yaşıllıq və yaşayış binalarıdır. 

• Mingəçevir şəhəri ərazisində, Kür çayının sağ sahilindəki qum karxanalarında
istismar prosesi bitdikdən sonra onların çökəkliyində dərinliyi təxminən 5-10 m
olan çox miqdarda göllər formalaşmışdır. Kür çayının suları və qrunt sularla qi-
dalanan bu göllərin ümumi sahəsi bir neçə km2 olub, ərazidə təhlükəli geoekoloji
şərait yaradırlar. 

• İmişli rayonunun Xubyarlı kəndi  yaxınlığında istismarı bitmiş bir neçə qum
karxanası çökəkliyində dərinliyi 5-10 m-ə yaxın, sahələri bir neçə km2, suyu zəif
minerallaşmış göllər qrupu formalaşmışdır. 2020-ci il avqust ayından bu göllərin
suyundan kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarılmasında istifadə olunur. 

Nəticə

Son 150 ildə Respublikamızdakı göllərin miqdarı və sahələri təbii və antropogen
təsirlərlə ümumən azalmaq üzrədir. Əgər 1900-cü ildə göllərin ümumi sahəsi ~1300
km2 idisə, bu kəmiyyət 2015-ci ildə təxminən 300-330 km2-ə kimi azalmışdır. Çay
sularından təsərrüfatlarda intensiv istifadə və  axımın tənzimlənməsi prosesi artdıqca
çaylarla qidalanan göllərin miqdarı, sahə və həcminin azalması prosesi aktivləşir.
Əsasən kənd təsərrüfatı sahələrinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq qurudulan
göllərə: Şirvan düzündə - Şirvan Qarasu çay-göl sistemi; Muğan düzündə “yeni
Araz” çay-göl sistemi; lənkəran ovalığında – Gamışovan, Cil gölləri və s. aiddir.
Su sahələri qismən qurudulan göllərin əksəri Abşeron yarımadası və Kür-Araz
ovalığında yerləşir. 

Respublikamızın böyük gölləri olan Sarısu, Mehman, Ağçala, Mahmudçala, Zığ,
hacıqabul, Böyükşor, Kürdəxana, Qırmızı göllər sistemi və digərlərinin sahələri
müxtəlif təsərrüfat tədbirlərinin həyata keçirilməsilə müəyyən dərəcədə qurudularaq
azaldılmışdır. urbanlaşma zonasında yerləşən Ramana, Binəqədi, Xocahəsən,
Zabrat, Qala, lökbatan, Qumyataq,  Bülbülə, Qu, Daşaqıl və s. göllərin sahə və su
həcmləri isə tullantı sularını qəbul etdiyindən artmışdır. Antropogen təsirə məruz
qalmış göllərdə maddələr və enerji balansı pozulduğundan onların məkanından asılı
olaraq mineral, bioloji ehtiyatları və sağlamlığın bərpası üçün istifadə olunan bioak-
tiv dib çöküntüləri itirilmişdir. hazırda Abşeron yarımadasında  çirklənməyə daha
çox məruz qalmış doqquz gölün (Böyükşor, Qu, Xocahəsən, Binəqədi, Qırmızı,
lökbatan, Zabrat, Bülbülə və Zığ) pollyutantlardan təmizlənərək rekonstruksiyası
nəzərdə tutulur ki, bu da göllərin sahə və su həcmlərinin dəyişməsinə səbəb
olacaqdır.
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URBAN LANDŞAFTLAR ƏTRAFINDA 
SU EHTİYATLARININ MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VƏ
COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ ƏSASINDA

TƏDQİQİ (HACIQABUL GÖLÜ TİMSALINDA)

İsmayılov M.C., Amanova Ş.S.
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., Azərbaycan,

shahnaz.amanova@bk.ru

Abstract: ın  the article the results of the study  of  hajigabul  lake,  located be-
tween Shirvan and hajigabul, on the basis of modern methods are analyzed. Based
on data from landsat 5 and 8 satellites, Google Earth satellite images and field re-
search materials, NDv, MNDW and NDW indexes, surface temperature conditions,
degree of vegetation cover, rainfall distribution and their dynamics, as well as water
studies of hajigabul lake and surrounding areas were determined. The changes
caused by climate change and surrounding urban landscapes in lake hajigabul and
surrounding areas have been identified. 

The dynamic changes in the lake's water mirror area have been studied over the
last 20 years (2000-2020) on the basis of decoding and analyzing space images with
the help of various software. ıt has been found that there is a direct dynamic rela-
tionship between surface temperature, changes in atmospheric precipitation, and
vegetation cover indexes in the study area with a decrease in the lake's mirror area
and an increase in soil surface or land area. During the study period, the minimum
and maximum surface temperatures increased significantly during the warmer
months of the year, there was a tendency to decrease precipitation, and at the same
time there was an increase in the area of terrestrial vegetation systems in the water-
free parts of the lake bottom. With the help of this method, it is possible to monitor
the changes in the water body in any water basin for many years and seasons, and
on this basis to develop practical recommendations.

PERSıANN-Cloud Classification System (PERSıANN-CCS) is a real-time global
high resolution (0.04° x 0.04° or 4km x 4km) satellite precipitation product deve-
loped by the Center for hydrometeorology and Remote Sensing (ChRS) at the uni-
versity of California, ırvine (uCı). PERSıANN-CCS system enables the cate-
gorization of cloud-patch features based on cloud height, areal extent, and variability
of texture estimated from satellite imagery. At the heart of PERSıANN-CCS is the
variable threshold cloud segmentation algorithm. ın contrast with the traditional con-
stant threshold approach, the variable threshold enables the identification and sepa-
ration of individual patches of clouds. The individual patches can then be classified
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based on texture, geometric properties, dynamic evolution, and cloud top height.
These classifications help in assigning rainfall values to pixels within each cloud
based on a specific curve describing the relationship between rain-rate and bright-
ness temperature.

Keywords: Landsat 5 and 8, Hajigabul lake, NDWI, MNDWI, NDVI.

Аннотация: В статье на основе современных методов анализируются ре-
зультаты исследования озера Гаджигабул, расположенного между городами
Ширван и Гаджигабул. На основе данных со спутников landsat 5 и 8, спутни-
ковых изображений Google Earth и материалов полевых исследований были
определены индексы NDv, MNDW и NDW, показатели температуры поверх-
ности, показатели растительного покрова,  распределение и динамика осадков
в озере Гаджигабул и прилегающих территориях. 

Динамические изменения площади водного зеркала озера изучаются за пос-
ледние 20 лет (2000-2020гг.) На основе дешифрирования и анализа космичес-
ких снимков с помощью различного программного обеспечения были изучены
динамические изменения площади водного зеркала озера за последние 20 лет
(2000-2020 г.). Установлено, что в районе исследования между уменьшением
площади зеркала озера и увеличением площади поверхности почвы или суши
существует прямая связь с динамикой  температуры поверхности, изменением
атмосферных осадков и показателями растительного покрова. За исследуемый
период в более теплые месяцы года значительно повысились минимальные и
максимальные температуры поверхности, наблюдалась тенденция  уменьше-
ния количества осадков, но в то же время в безводных частях дна озера уве-
личились ареалы наземных экосистем растительности. С помощью данного
метода можно отслеживать изменения водного объекта на протяжении многих
лет и сезонов в любом водоеме и на этой основе вырабатывать практические
рекомендации. 

Система классификации PERSıANN-Cloud (PERSıANN-CCS) использова-
лась для мониторинга количества и динамики осадков на исследуемой терри-
тории. Система классификации PERSıANN-Cloud (PERSıANN-CCS) - это
глобальный спутник с высоким разрешением (0,04° x 0,04° или 4 км x 4 км),
работающий в реальном времени, разработанный Ирвином (uCı), Центром
гидрометеорологии и дистанционного зондирования (ChRS) Калифорний-
ского университета. Система PERSıANN-CCS позволяет классифицировать
свойства облаков на основе их высоты, степени площадей и изменчивости
структуры, проведенных на основе анализа спутниковых снимков. В основе
PERSıANN-CCS лежит алгоритм облачной сегментации с переменным преде-
лом. Отдельные участки можно классифицировать по текстуре, геометриче-
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ским свойствам, динамической эволюции и высоте верхней границы облаков.
Эти классификации помогают определить значение количества осадков в пик-
селях в пределах каждого облака на основе конкретной кривой, которая объ-
ясняет взаимосвязь между интенсивностью дождя и яркостью температуры.

Ключевые слова: Landsat 5 и 8, озера Гаджигабул, NDWI, MNDWI, NDVI.
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Giriş

Tədqiqat ərazisi Kür çayının vaxtaşırı daşması, sonralar isə antropogen müdaxilə
ilə kanal-kollektor suları ilə qidalanan çay-dərə mənşəli hacıqabul gölünü və ətraf
əraziləri əhatə edir. vaxtilə hacıqabul gölü köçəri quşların miqrasiyası dövründə
müvəqqəti sığınacaq yeri kimi və bataqlıqda yaşayan su quşlarının məskunlaşması
üçün əlverişli şəraitə malik olmaqla zəngin balıq ehtiyatları ilə də məşhur olmuşdur.
Şirvan İstilik Elektrik Stansiyasının suları da hacıqabul gölünə tökülən zaman gölün
suyu nisbətən ilıq olurdu və qışda donmurdu.

XX əsrin ilk yarısında gölün cənub hissəsindən süni kanal çəkilərək Kür çayı ilə
birbaşa əlaqə yaradılmışdır, nəticədə hacıqabul gölündə çəki, sıf, külmə, çapaq və
s. kimi balıqlar yetişdirilməyə başlanılmışdır. Son illər yay dövründə temperaturun
getdikcə artması göl səthindən buxarlanmanın da artmasına səbəb olmuş, gölü
qidalandıran mənbələr dağıdılmış, suyun tənzimlənmə rejimi pozulmuş, səviyyəsi
kəskin aşağı düşmüş və göl tamamilə qurumuşdur.

Materiallar və metodlar

Tədqiqat zamanı Earth Explorer veb saytından əldə edilən lANDSAT peyk
şəkillərindən istifadə edilmişdir. Təhlillər aparmaq üçün landsat 5 və 8 peyk
şəkilləri analiz edilmişdir. Bütün əməliyyatlar ArcGıS platforması tərəfindən təmin
olunan ArcMap-də aparılmışdır.

Tədqiqat ərazisinin NDW, MNDW və NDv indeksləri təhlil edilmişdir, MNDWı
və NDWı su obyektlərini və doymuş suyu müəyyən etmək üçün, NDvı isə
biokütlənin miqdarını qiymətləndirmədə istifadə edilir. 

landsat 5 və 8 peyklərinin məlumatlarının deşifrələnməsi əsasında qeyd edilən
idekslərin təyini üçün aşağıdakı ardıcıllıqlardan istifadə edilmişdir.

Suyun Normallaşdırılmış Fərq İndeksinin təyinində (NDWı) McFeeters
(McFeeters, S.K., 1996) tərəfindən təklif olunan yaşıl və yaxın infraqırmızı banddan
istifadə edilir. Bu zaman su müsbət qiymətlərlə, bitki örtüyü və torpaq kimi
obyektlər isə mənfi qiymətlərlə və ya sıfırla tamamlanır. 

NDWı = (Green - NıR)/(Green + NıR)
və ya,
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landsat 5 şəkilləri əsasında: NDWı = (TM3-TM5)/(TM3+TM5)
landsat 8 şəkilləri əsasında: NDWı = (TM2-TM4)/(TM2+TM4)

Suyun Modifikasiya olunmuş Normallaşdırılmış Fərq İndeksi (MNDWı) Xu (Xu.
h., 2006) tərəfindən NDWı-dəki çatışmazlıqlar səbəbindən bir dəyişiklik kimi təklif
edilmişdir.

MNDWı =(Green - MıR)/(Green + MıR)
landsat 5 şəkilləri əsasında: MNDWı = (TM2-TM5) / (TM2+TM5)
landsat 8 şəkilləri əsasında: MNDWı = (TM3-TM6) / (TM3+TM6)

Bitkinin Normallaşdırılmış Fərq İndeksi yaxın infraqırmızı və qırmızı bantdan
istifadə edir. Bu, NDvı müsbət indekslərlə səciyyələnən bitki örtüyünü təyin etməyə
imkan verir (Rouse, J.W., et. al., 1973).

NDvı=(NıR –RED) / (NıR +RED)
və ya,

landsat 5 şəkilləri əsasında: NDvı = (TM4-TM3)/(TM4+TM3)
landsat 8 şəkilləri əsasında: NDvı = (TM5-TM4)/(TM5+TM4)

Ərazinin səth temperaturunun təyini zamanı aşağıdakı ardıcıllıqdan istifadə edilir
(Chander G.h. and B. Markham, 2003; Filiz Bektas Balcik et. al., 2013):

landsat 5 peykinin məlumatları əsasında səth temperaturunun təyini üçün band
6-nın məlumatlarından istifadə edilmişdir.

Raddiance=((lMAX-lMİN)/(QCAlMAX-QCAlMİN))x(QCAl-
QCAlMİN)+lMİN

DAhA SONRA səth temperaturunu Kelvin şkalası ilə hesablayırıq:
Temp_Kelvin= K2/ln (K1/Raddiance + 1)

Kelvin şkalası ilə müəyyən etdiyimiz temperaturu Selsi şkalası ilə əvəz etmək
üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edirik:

Temp_Selsi= Temp_Kelvin -273,15
landsat 5 peyki əsasında K1=607,76, K2=1260,56 olaraq müəyyən edilmişdir.
landsat 8 peykinin məlumatları əsasında səth temperaturunun təyini üçün band

4, 5, 10 və 11-in məlumatlarından sitifadə edilmişdir.
landsat 5 və 8 peykinin məlumatları cədvəl 1-də göstərilmişdir.
Tədqiqat zamanı Suyun Normalaşdırılmış Fərq, Suyun Modifikasiya olunmuş

Normallaşdırılmış Fərq və Bitkinin Normallaşdırılmış Fərq İndekslərinin təyini üçün
istifadə edilmiş metodlar, müəllifləri və qiymətləndirilməsi cədvəl 2-də
göstərilmişdir. 

Təhlil və müzakirə

Müxtəlif dövrlərdə hacıqabul gölünün sərhədini müəyyən etmək üçün Google
Earth şəkillərinin deşifrələnməsindən istifadə etmişik. Bu məqsədlə göl və ətraf
ərazilərin 2000, 2005, 2010, 2015 və 2020-ci ilə aid şəkilləri təhlil edilmişdir.
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Cədvəl 1. Landsat TM və OLI, TİRS şəkillərinin xüsusiyyətləri
(https://www.usgs.gov)

Peyk sensor İl Görüntü
imkanı (m) Dalğa uzunluğu (μm)

landsat 5 TM 2010 30

Band 1 visible (0.45 - 0.52 µm) 98,43 ft
Band 2 visible (0.52 - 0.60 µm) 30 m
Band 3 visible (0.63 - 0.69 µm) 30 m

Band 4 Near-ınfrared (0.76 - 0.90 µm) 30 m
Band 5 Near-ınfrared (1.55 - 1.75 µm) 30 m
Band 6 Thermal (10.40 - 12.50 µm) 120 m
Band 7 Mid-ınfrared (2.08 - 2.35 µm) 30 m

landsat 8 Olİ, TİRS 2019 30

Band 1 visible (0.43 - 0.45 µm) 30 m
Band 2 visible (0.450 - 0.51 µm) 30 m
Band 3 visible (0.53 - 0.59 µm) 30 m

Band 4 Red (0.64 - 0.67 µm) 30 m
Band 5 Near-ınfrared (0.85 - 0.88 µm) 30 m

Band 6 SWıR 1(1.57 - 1.65 µm) 30 m
Band 7 SWıR 2 (2.11 - 2.29 µm) 30 m

Band 8 Panchromatic (PAN) (0.50 - 0.68 µm)
15 m

Band 9 Cirrus (1.36 - 1.38 µm) 30 m
Band 10 TıRS 1 (10.6 - 11.19 µm) 100 m
Band 11 TıRS 2 (11.5 - 12.51 µm) 100 m

Termal İnfraqırmızı Sensor (TıRS) - NASA
Goddard Kosmik uçuş Mərkəzi tərəfindən

qurulmuşdur

Cədvəl 2. NDV, NDW, MNDW indekslərinin təyin edilməsi

İndeks düstur Qiymətlən-
dirmə İstinad

Suyun normalaşdırılmış
Fərq İndeksi (NDWı)

NDWı = (Green - NıR)/(Green + NıR) su indeksləri
müsbətdir

4

Suyun Modifikasiya
olunmuş Normallaşdı-
rılmış Fərqi İndeksi
(MNDWı)

MNDWı =(Green - MıR) / (Green +
MıR)

su indeksləri
müsbətdir

3

Bitkinin Normallaşdı-
rılmış Fərqi İndeksi
(NDvı)

𝑁𝐷𝑉𝐼=(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝑒𝑑)/(𝑁𝐼𝑅+𝑅𝑒𝑑) bitki
indeksləri
müsbətdir

5
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Müəyyən edilmişdir ki, gölün sahəsi 2000-ci ildə 844,6 ha, 2010-cu ildə 746,2 ha,
2020-ci ildə 667,3 ha-dək azalmışdır. 2020-ci ilə aid şəklin deşifrələnməsi
nəticəsində gölün şimaldan cənuba 3400 m, qərbdən şərqə 2400 m məsafədə
uzandığı təyin edilmişdir (şəkil 1).

Şəkil 1. Google Earth peyk şəkillərinin deşifrələnməsi əsasında Hacıqabul gölünün
sərhədinin dinamikası

Şəkil 2. Rəqəmsal Relyef Modeli (DEM) əsasında Hacıqabul gölü və ətraf ərazilərdə
relyefin mütləq hündürlüyü
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Rəqəmsal Relyef Modeli (DEM) əsasında hacıqabul gölü və ətraf ərazilərin rel-
yefinin mütləq hündürlüyünün təhlili zamanı müəyyən edilmişdir ki, göl dəniz
səviyyəsindən (-27) m yüksəklikdə yerləşir (şəkil 2). Peyk şəkillərinin analizi
əsasında deyə bilərik ki, göl və ətraf ərazilər dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşir.

hacıqabul gölünün peyk şəkilləri əsasında təhlili zamanı müəyyən edilmişdir ki,
göl ərazisində su tamamilə qurumuş və ya torpaq-bitki örtüyü ilə əvəz edilmişdir.
Buna bir sıra amillər təsir etmişdir. Bu amillərdən ilk olaraq iqlimin temperatur və
yağıntı göstəricilərini təhlil etmişik. Temperatur göstəricisini təhlil etmək üçün
landsat 5 peykindən 2010-cu il avqust, landsat 8 peykindən isə 2019-cu il avqust
ayına aid şəkillər əldə edilmiş və emal edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 9 il ərzində
tədqiqat ərazində minimum temperatur 21,5° C-dən 28° C-dək artmışdır, maksimum
temperatur 2010-cu il avqustda 43°C olduğu halda, 2019-cu ildə 43°-dən yüksək
olmuşdur. 2010-cu ildə gölün sərhədləri daxilində səth temperaturu (land surface
temperature) maksimum 35° C-dən yüksək olmadığı halda, 2019-cu ildə bu 43°C-
dən yüksək olmuşdur. Dinamikanı izlədikdə məlum olur ki, maksimum temperatur
artımı (18-21°C) gölün mərkəz hissəsində müşahidə edilir. 2010-2019-cu illər
ərzində göldən şimalda hacıqabul yaşayış məntəqəsi ərazisində temperatur 6-12°C,
Şirvan şəhəri ərazisində isə 0-9° C-dək artmışdır (şəkil 3). 

Temperatur xəritələrinin hazırlanması üçün peyk şəkillərinin emalı zamanı
ərazinin bitki örtüyünün normallaşdırılmış fərq indeksindən (NDvİ) də istifadə
edilir. Bu isə aydın göstərir ki, temperatur və bitki örtüyü arasında birbaşa əlaqə
vardır. NDv indeksi 0,3-1 arasında olan ərazilərdə bitki örtüyü sıx, 0,1-0,2 arasında
olan ərazilərdə torpaq örtüyü bitki örtüyündən daha üstün, 0,1 və ondan kiçin
ərazilərdə isə su örtüyü yayılıb. NDv indeksini təhlil etmək etmək üçün landsat 5
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Şəkil 3. Landsat 5 və 8 peyk şəkillərinin emalı əsasında Hacıqabul gölü və ətraf
ərazilərdə temperatur göstəriciləri və dinamikası
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peykindən 2010-cu il avqust, landsat 8 peykindən isə 2019-cu il avqust ayına aid
şəkilləri əldə edilmiş və emal edilmişdir. 2010-cu ilin avqust ayında torpaq
örtüyünün bitki ilə örtülmə indeksinin minimum göstəricisi (-0,36) olduğu halda,
2019-cu ildə bu (-0,2)-ə enmişdir. 2010-cu ildə hacıqabul gölündə bu indeks 0-dan
aşağı olduğu halda 2019-cu ildə indeks artaraq müsbət götəriciyə (0-0,1) malik
olmuşdur. Təhlillər göstərir ki, göl ərazisində suyun səviyyəsi aşağı düşmüş,
qurumuş və hətta zəif bitki örtüyü ilə əvəz edilmişdir. Dinamikanı təhlil etdikdə
müəyyən olur ki, indeksin artdığı ərazi məhz gölün əhatə etdiyi ərazilərdir. Bu in-
deks gölün mərkəzində 0,2-0,4 olduğu halda gölün sahillərinə getdikcə artaraq 0,4-
0,66-ə bərabər olur (şəkil 4). 

Tədqiqat ərazisində Suyun Normallaşdırılmış Fərq İndeksinin (NDWı) təyini
üçün landsat 5 və 8 peyk şəkillərindən istifadə edilmişdir. Bu indeksin təyinində
su müsbət qiymətlərlə, bitki örtüyü və torpaq kimi obyektlər isə mənfi qiymətlərlə
və ya sıfır indeks qiymətləri ilə nəticələnir. İndeksin təyini üçün yaşıl və  yaxın
infraqırmızı bandlardan istifadə edilir (şəkil 5). 2010-cu illərin analizi əsasında
hacıqabul gölündə NDW indeksi 0-dan yüksək olduğu halda, 2019-cu ildə göl və
ətraf ərazilərdə bu göstərici mənfi qiymətlərlə ifadə olunur. Buna səbəb ətraf urban
landşaftlar, iqlimin istiləşməsi kimi amillərdir. 2010-2019-cu illərin dinamikasını
əks etdirən xəritədən də göründüyü kimi maksimum dəyişiklik göl ərazisində
müşahidə edilir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, son 10 il ərzində əhalinin təbii artımı
azalsa da, əhali Şirvan şəhərində 11%, hacıqabul şəhərində isə 13% artmışdır.

Suyun Normallaşdırılmış Fərq İndeksinin (NDWı) təkmilləşdirilməsi zamanı
Suyun Modifikasiya olunmuş Normallaşdırılmış Fərq İndeksi (MNDWı) NDWı-
dəki çatışmazlıqlar səbəbindən bir dəyişiklik kimi təklif edilmişdir. yaxın
infraqırmızı band, su obyektləri üçün daha yüksək qiymətlər kimi inkişaf etmiş

Şəkil 4. Landsat 5 və 8 peyk şəkillərinin emalı əsasında Hacıqabul gölü və ətraf
ərazilərdə NDV indeki və dinamikası



nəticələr verən orta bir infraqırmızı bandla əvəz olunmuşdur, lakin NDWı-dən fərqli
olaraq, MNDWı tikinti, inşaat altında qalan əraziləri ayırd etməyə imkan vermir
(şəkil 6). hacıqabul gölü və ətraf ərazilərdə NDW indeksində olduğu kimi MNDW
indeksində də əhəmiyyətli dinamika özünü əks etdirir. İndeks 2010-cu ildə göl və
ətrafında müsbət göstəricilərlə ifadə olunduğu halda, 2019-cu ildə bu göstərici -0,2-
0 arasında dəyişir. Dinamikanı əks etdirən xəritədən də göründüyü kimi maksimum
dəyişiklik göl ərazisində əks olunub.

1. NDv, MNDW, NDW indekslərində baş verən dəyişikliklər urban landşaft-
ların təsiri ilə yanaşı, iqlimdə baş verən dəyişikliklərdir. Bu baxımdan hacıqabul
gölü və ətraf ərazilərdə iqlimin elementlərindən olan temperatur və yağıntının
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Şəkil 6. Landsat 5 və 8 peyk şəkillərinin emalı əsasında Hacıqabul gölü və ətraf
ərazilərdə MNDW indeki və dinamikası

Şəkil 5. Landsat 5 və 8 peyk şəkillərinin emalı əsasında Hacıqabul gölü və ətraf
ərazilərdə NDW indeki və dinamikası
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miqdarı da təhlil edilmişdir. Tədqiqat ərazisində yağıntının miqdarı və dinamikasını
izləmək üçün PERSıANN-Bulud Təsnifatı Sistemindən (PERSıANN-CCS) istifadə
edilmişdir. PERSıANN-Bulud Təsnifatı Sistemi (PERSıANN-CCS) ırvine (uCı),
Kaliforniya universitetindəki hidrometeorologiya və uzaqdan Zondlama Mərkəzi
(ChRS) tərəfindən hazırlanan real vaxtda qlobal yüksək görüntüləmə imkanı olan
(0.04 ° x 0.04 ° və ya 4 km x 4km) peyk yağış məhsuludur. PERSıANN-CCS sistemi
bulud hündürlüyünə, sahə dərəcəsinə və peyk görüntüləri ilə qiymətləndirilən
toxumaların dəyişkənliyinə əsaslanan bulud yamaq xüsusiyyətlərinin təsnifatına
imkan verir. PERSıANN-CCS mərkəzində dəyişkən həddi bulud seqmentləşdirmə
alqoritmi dayanır. Fərdi yamalar toxuma, həndəsi xüsusiyyətlər, dinamik təkamül
və bulud üst hündürlüyünə görə təsnif edilə bilər. Bu təsnifatlar yağış tempi və
parlaqlıq temperaturu arasındakı əlaqəni izah edən müəyyən bir əyri əsasında hər
bulud içərisində yağış dəyərinin piksellərlə təyin edilməsinə kömək edir
(https://chrsdata.eng.uci.edu/). PERSıANN-Bulud Təsnifatı Sisteminin (PER-
SıANN-CCS) xüsusiyyətləri cədvəl 3-də göstərilmişdir.

Daha dəqiq analizlər aparmaq üçün hacıqabul gölündən şimal, şərq, cənub və
qərb istiqamətlərdə 4 istinad nöqtəsi seçilmişdir (cədvəl 4). 

İstinad nöqtələrində 2003-2020-ci illər ərzində yanvar, mart, may, iyun, oktyabr
və dekabr aylarında yağıntının miqdarı müəyyən edilmişdir. 18 il ərzində ən quraq
yay dövrü 2004, 2006, 2015, 2017-ci illəri əhatə edir (cədvəl 5). 

Cədvəl 3. PERSIANN-Bulud Təsnifatı Sisteminin (PERSIANN-CCS) xüsusiyyətləri

Cədvəl 4. İstinad nöqtələri

Məlumat dövrü 2003-cü il yanvardan hazırki dövrə qədər

Əhatə etdiyi ərazi 60°şm. en.-dən 60°c en.-dək

Görüntü imkanı 0.04 ° x 0.04 ° və ya 4 km x 4 km

Zaman dilimi 1,3,6 saat, 1 sutkalıq

Son güncəlləmə Real vaxt

İstinad nöqtələri Coğrafi enlik Coğrafi uzunluq

№ hacıqabul gölündən
istiqaməti Dərəcə Dəqiqə Saniyə Dərəcə Dəqiqə Saniyə

1 Şimal 40 0 38 48 55 36
2 Şərq 39 59 50 48 54 48
3 Qərb 39 59 48 48 56 24
4 Cənub 39 58 58 48 55 35
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Cədvəl 5.  İstinad nöqtələrində 2003-2020-ci illər ərzində yağıntının dinamikası

yanvar
1 25 35 85 76 89 24 102 136 20 56 77 73 65 60 16 73 42 17
2 25 37 83 68 75 30 102 138 19 55 76 75 65 59 17 67 45 16
3 23 34 84 77 10 30 103 138 18 55 76 75 65 59 17 63 60 16
4 23 36 82 69 89 38 103 140 17 55 76 77 66 58 17 57 55 15

mart
1 206 56 65 57 44 84 175 319 69 97 53 42 41 64 32 225 60 26
2 207 53 58 56 42 81 171 319 76 99 51 44 46 63 31 211 66 23
3 211 56 71 57 49 84 172 324 77 99 52 45 46 62 32 224 62 19
4 210 53 65 57 47 81 168 329 85 102 50 47 52 62 32 209 69 16

may
1 46 86 41 59 62 74 22 61 40 64 89 57 21 48 63 73 137 50
2 46 89 39 55 59 70 21 61 39 65 107 50 22 43 73 69 138 53
3 47 95 46 57 59 70 21 60 39 65 107 50 22 43 48 68 133 49
4 46 37 44 53 56 67 21 60 39 65 115 42 22 39 58 64 132 52

iyun
1 28 1 20 1 3 8 43 10 48 34 14 48 7 28 6 26 10 13
2 24 2 20 1 4 8 55 16 50 35 16 48 7 28 5 23 13 11
3 25 1 19 1 4 8 55 16 51 35 16 48 7 28 5 27 7 9
4 21 1 19 1 4 8 66 22 52 36 18 48 7 27 4 24 11 8

oktyabr
1 44 9 18 42 36 23 20 17 82 50 5 39 53 32 32 21 2 -
2 43 10 20 41 37 24 19 18 78 53 5 40 56 33 33 23 2 -
3 44 9 15 50 38 24 19 18 78 53 6 40 56 33 30 26 2 -
4 43 10 17 49 38 25 18 18 75 55 6 40 58 33 31 28 2 -

dekabr
1 21 24 35 30 83 39 42 33 18 48 33 60 19 50 26 66 76 -
2 24 28 38 30 82 38 43 35 20 48 30 55 18 58 31 66 90 -
3 23 23 45 33 82 38 43 35 20 48 30 55 18 58 30 63 56 -
4 26 27 49 34 81 37 43 37 22 48 28 45 17 67 34 63 71 -
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hacıqabul gölü və ətraf ərazilərdə 2005-ci il yanvar ayında yağıntının miqdarı
82-84 mm, apreldə 106-140 mm, iyunda 18-20 mm, oktyabrda 17-23 mm, 2010-cu
ildə müvafiq olaraq 135-140 mm, 62-64 mm, 8-22 mm, 17-19 mm təşkil edərək,
ilin birinci rübünün zaman keçdikcə daha da rütubətli, ikinci rübünün daha quraq,
üçüncü və dördüncü rübünün nisbi dəyişməz olduğunu göstərir. 2015-ci ildə
göstəricilər müvafiq olaraq bu istiqamətdə davam edir: 64-66 mm, 18-20 mm, 8-9
mm, 53-59 mm, 2020-ci ildə  isə: 16-18 mm, 44-50 mm, 6-13 mm. Göstəricilərin
analizi iqlimin getdikcə quraqlaşmasını aydın izah edir (şəkil 7). 

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
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Şəkil 7. Hacıqabul gölü və ətraf ərazilərdə 2005, 2010 2015 və 2020-ci illərdə
yağıntının miqdarı (mm-lə)
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Nəticə

1. Mövcud peyk şəkilləri (landşaft 5 və 8) əsasında hacıqabul gölü və ətraf
ərazilərdə son 20 il ərzində baş verən dinamiki dəyişmələr NDv, MNDW və NDW
indekslərinin deşirlənməsi ilə tədqiq edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, tədqiq olunan
dövr ərzində gölün su aynasının sahəsi tədricən azalaraq tamamilə qurumuş, ətraf
ərazilərdə isə hidromorf landşaftlar yarımsəhra elementlərinə transformasiya
olunmuşdur.

2. hacıqabul gölü və ətraf ərazilərin səth örtüyündə baş verən dəyişmələr
bilavasitə havanın temperaturuna və atmosfer yağıntılarının miqdarına təsir etmişdir.
Məlum olmuşdur ki, regional iqlim dəyişmələri fonunda tədqiq olunan ərazidə son
9 il ərzində ən isti ayın minimum tempraturu 21,5ºC-dən 28ºC-ə qədər artmış, mak-
simum temperaturlar isə 43ºC-dən çox olmuşdur ki, bu da iqlimdə baş verən
istiləşmənin göstəricisidir.

3. Məlum olmuşdur ki, öyrənilən ərazidə iqlimin istiləşməsinə müvafiq olaraq
yağıntıların miqdarında və mövsümlər üzrə dinamikasında da əhəmiyyətli dərəcədə
aridləşmə meylləri vardır. Bu da son nəticədə hacıqabul gölünün tamamilə
qurumasına və ətraf landşaftlarda kontinentallığın artmasına səbəb olmuşdur.
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Abstract: The temperature conditions of the Caspian-Guba region, one of the re-
gions of Azerbaijan rich in thermal waters, have been studied using new data. As-
sessment and prospects for the use of geothermal energy resources in the area is a
key priority. As a result of geological exploration and dozens of wells in the study
area,  with  a capacity  of  300-2000 m3/day  thermal  water  with  a temperature  of
50-90ºC was found in the deposits of the Jurassic and Productive strata. 

For example, the consumption of well №3 in the Khudat area 4.500 m3/day and
the surface temperature was 81°C. Geothermal surveys in the region covered 17 ex-
ploration areas and oil fields with temperature data measured in wells. Temperature
characteristics of more than 100 rock samples were investigated and heat flux den-
sities were determined. ın general, the forecast reserves of thermal waters of Caspian-
Guba zone - Jura, Cretaceous, Maykop and Absheron sediments-are estimated at
81.4 thousand m3/day. Based on updated (according to current data) data on the
Caspian-Guba region temperature variation with depth has been studied and was
found to be substantially linear. linear temperature distribution is observed mainly
in wells passing through homogeneous sedimentary layers. Relatively high temper-
atures are observed in places where ancient rocks are located close to the surface.
The deviation of the linear dependence of temperature distribution is mainly related
to the depth structure if the wells. 

The lithological and stratigraphic section of the Caspian-Guba region is described
in this article. ın addition, the article contains a schematic map of natural outflows
of thermal waters in Azerbaijan and new maps of heat distribution for horizontal
sections with a depth of 500 and 3000 m in the Caspian-Guba region. As a result, it
was found that in the sedimentary cover of the Caspian-Guba region, there are fa-
vorable temperature conditions for the transformation of basic organic substances
turning into oil and gas in the rocks and their storage in the fields.

Keywords: temperature, thermal waters, geothermal wells, Geothermal energy,
energy resources of Azerbaijan, geothermal gradient. 
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Аннотация: С использованием новых данных изучен температурный
режим Прикаспийско - Губинского региона, одного из регионов Азербайджана,
богатых термальными водами. Оценка и использование ресурсов геотермаль-
ной энергии в этом районе является ключевым приоритетом. В результате гео-
логоразведочных работ и десятков скважин на исследуемой территории
производительностью 300-2000 м3/сут в Юрских отложениях и Продуктивной
толще была обнаружена термальная вода с температурой 50-90°С.   

Например, скважина №3 в Худате имела дебит 4500 м3/сут и температуру
поверхности 81°C. Геотермальные исследования в регионе (связанные с гео-
логоразведкой) охватили 17 разведочных площадей и нефтяных месторожде-
ний с температурными данными, измеренными в скважинах. Исследованы
температурные характеристики более 100 образцов горных пород и опреде-
лены плотности теплового потока. В целом прогнозные запасы термальных
вод Прикаспийско-Губинской зоны - Юрских, Меловых, Майкопских и Абше-
ронских отложений оцениваются в 81,4 тыс. м3/сут. На основе обновленных
данных для Прикаспийско-Губинского региона было изучено изменение тем-
пературы на глубине, которое оказалось в основном линейным. Линейное рас-
пределение температуры чаще всего встречается в скважинах, проходящих
через однородный осадочный слой. У поверхности древних пород наблю-
даются относительно высокие температуры. Отклонение линейной зависимо-
сти распределения температуры в основном связано с глубоким строением
скважин.

Описан литолого-стратиграфический разрез Прикаспийско-Губинского ре-
гиона. Кроме того, в статье представлена карта-схема естественных оттоков
термальных вод в Азербайджане и новые карты распределения тепла для уча-
стков глубиной 500 и 3000 м в Прикаспийско-Губинском регионе. В результате
было установлено, что в осадочном чехле Прикаспийско-Губинского региона
существуют благоприятные температурные условия для превращения основ-
ных органических веществ в нефть и газ в породах и их скопления на место-
рождениях.

Ключевые слова: температура, термальные воды, геотермальные сква-
жины, геотермальная энергия, энергоресурсы Азербайджана, геотермальный
градиент.

Giriş

Xəzəryanı-Quba rayonu Azərbaycanın termal sularla (istər təbii bulaqlar, istərsə
də termal su quyuları şəklində) zəngin rayonlarından biridir. Xəzəryanı-Quba termal
su yatağının xarakterik cəhətlərindən biri yer təkinin yüksək istiliyə malik olması
və bununla əlaqədar olaraq bu zonada yeraltı termal suların geniş yayılmasıdır.
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Məlum olduğu kimi termal sular özlərinin balneoloji xüsusiyyətlərindən başqa,
geotermal enerji mənbəyi kimi də məhşurdur. Belə ki, termal suların istifadə
edilməsi sahəsində dünya ölkələrindən ABŞ, yaponiya, yeni Zelandiya, İtaliya və
RF-nın bir çox regionlarında (Şimali Qafqaz, Kamçatka, Şərqi Sibir) habelə Gür-
cüstan, Orta Asiya ölkələrində, Dağıstan MR ərazisində böyük nailiyyətlər əldə
edilmişdir. Böyük və Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsində termal su yataqları hələ
keçən əsrin 70-ci illərində aşkar edilməsinə və bir çox sahələrdə istifadə olunmasının
sınaqdan çıxarılmasına baxmayaraq bu gün termal su yataqlarının içməli və balne-
oloji-sanatoriya məqsədi istisna olmaqla enerji mənbəyi kimi istifadə edilməsi
məsələsi qənaətbəxş hesab edilmir.

yeraltı suların temperaturu yer qabığının ümumi geotermik şəraitini əks etdirən,
yerin daxilində istiliyin daşınmasında, istilik selinin paylanmasında və ümumiyyətlə,
yerin qlobal istilik sahəsinin formalaşmasında mühüm rolu olan amillərdəndir.

Xəzəryanı-Quba zonasında bilavasitə termal suların öyrənilməsi üçün Keçmiş
Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi tərəfindən geoloji-kəşfiyyat işləri
aparılmış və onlarca quyu vasitəsilə yura və Məhsuldar qat çöküntülərində debitləri
300-2000 m3/sut, temperaturu 50-90°C olan termal sular aşkar edilmişdir. Məsələn,
Xudat sahəsində 3 saylı quyunun sərfi 4500 m3/sut, temperaturu yer səthində 81°C
olmuşdur. 

Materiallar və metodlar

Məqalədə tədqiqat rayonu üzrə toplanmış ədəbiyyat materiallarına geniş yer
verilmişdir. Bununla belə, termal suların təbii çıxışlarının sxematik xəritəsi, o
cümlədən,  Quba-Xəzəryanı rayonunun litoloji-stratiqrafik kəsilişi burada öz əksini
tapmışdır. Əldə edilmiş yeni məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən “Surfer15” və
“Excel” proqramlarından istifadə edilməklə sxematik xəritələr qurulmuşdur. 

Xəzəryanı-Quba bölgəsində geotermal tədqiqatlar (geoloji kəşfiyyat işləri ilə
əlaqəli) quyularda ölçülən temperatur məlumatları olan 17 kəşfiyyat sahəsini və neft
yataqlarını əhatə etmişdir. 100-dən çox süxur nümunəsinin temperatur xüsusiyyətləri
araşdırılıb və istilik axınının sıxlığı müəyyənləşdirilmişdir.

Son illərdə də Xəzəryanı-Quba bölgəsində, xüsusən də onun şimal hissəsində ge-
oloji və geofiziki tədqiqatlara marağın artmasına səbəb bölgəyə qonşu olan
Xoşmənzil sahəsində (Dağıstanda) neft və qaz yataqlarının kəşfidir.   

Təhlil və müzakirə

Xəzəryanı-Quba rayonunun (XQR) tərkib hissəsinə daxil olan geoloji
quruluşunda iştirak edən çöküntülərin stratiqrafiyası burada qazılmış çox saylı
quyuların, təbii süxur çıxışlarının və palçıq vulkanlarının püskürmə məhsullarının
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məlumatına əsasən öyrənilmişdir. Xəzəryanı-Quba rayonunun geoloji quruluşunda
Orta yura-Dördüncü dövr yaşlı çöküntülər iştirak edir (şəkil 2).

Bölgənin tektonik quruluşu Siyəzən Trias monoklinal təbəqəsinin şimal-şərqə
xarakterik sərt yatımı, bəzi yerlərdə Üst Təbaşir və Trias çöküntülərinin şimala doğru
kəskin şəkildə əyilməsi ilə fərqlənir. Bölgənin şimal hissəsi - Qusar-Dəvəçi zonası
ilə üst-üstə düşən nov və Samurətrafı zonası - sakit, yumşaq bir yataq ilə xarakterizə
olunur. Bu, geoloji mühitdə - süxurların yataq boyunca və ya kənarlarındakı istilik
ötürmə şərtləri arasında ciddi fərqə səbəb olur. Geotermal baxımdan, Xəzəryanı-
Quba bölgəsi istilik selinin nisbətən aşağı qiymətlər zonasıdır. Ərazinin çox hissəsi
bu parametrin qiymətinin 30 mvt/m2-dən çox olmaması ilə xarakterizə olunur və
yalnız cənub-şərq hissəsində - Siyəzən monoklinal bölgəsində istilik axını 50
mvt/m2-ə çatır (Алиев, 1988; Мухтаров, 2004). S.A. Əliyevə görə regional planda
şərq və cənub istiqamətində istilik selinin artması qeyd olunur. İstilik selinin artması
bu zonanın Böyük Qafqazın geosinklinal qırışıq bölgəsi və ön əyilmə sərhəddini
əhatə edən regional Siyəzən qırılmasına yaxınlaşması ilə əlaqədardır. Bundan əlavə,
Paleogen və Neogen monoklinal yataqlarının qırılma zonasında böyük neft və qaz
yığılması müşahidə olunur. Təsvir edilən bölgəyə bitişik Xəzər dənizinin su sahəsi,
çox güman ki, yatağın hipsometrik sahəsində dəyişiklik və dərin fokuslu zəlzələlərin
olması ilə əlaqədar müxtəlif TP istilik seli qiymətləri ilə xarakterizə olunur.  

Şəkil 1. Termal suların təbii çıxışlarının sxematik xəritəsi
(ADNA-nın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Neft-qaz, neft emalı və neft kimya» 

Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları əsasında)
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Növbəti illərdə geoloji kəşfiyyat işləri yalama, Nabran, Quba, Qusar, Xudat,
Xaçmaz və digər bu kimi yeni sahələri əhatə etdi. hazırda geotermal tədqiqatlar
quyuda temperatur məlumatlarının ölçüldüyü 17 kəşfiyyat zonası və neft sahələrini
əhatə etmişdir. Ən yüksək temperatur (134°C) Trias çöküntülərində 5022 m
dərinlikdə, Ağzıbirçala ərazisində müşahidə edilmişdir. yalama bölgəsində, Üst
Təbaşir çöküntülərində ən yüksək temperatur (130°C) 3252 m dərinlikdə tapıldı.
Siyəzən monoklinalında, Qaynarca bölgəsində (monoklinalın şimal-qərb uzantısı)
4524 m dərinlikdə ən yüksək temperatur (119°C) tapıldı, 100-dən çox nüvəli süxur
nümunəsinin istilik xüsusiyyətləri öyrənildi və istilik selinin sıxlığı müəyyən edildi.
Süxurların istilik keçiriciliyi 1,2-3,7 vt/mK arasında dəyişir. yeni məlumatlara
əsasən, geotermal qradient və istilik selinin sıxlığı müəyyənləşdirilir. 500-1000 m
dərinliklər arasındakı geotermal qradiyent 0.0078 ilə 0.0386°C/m arasında dəyişir,
orta qiymət 0.0254°C/m; və dərinliyi 1000-3000 m aralığında 0.0155 ilə 0.038°C/m
arasında dəyişir, orta qiyməti 0.0246°C/m. Üfüqi kəsimlər boyunca istilik selinin
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Şəkil 2. Xəzəryanı-Quba rayonunun litoloji-stratiqrafik kəsilişi
(Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, elmi-tədqiqat işinin hesabatı)
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sıxlığı  500 m  (minimum-15,6, maksimum - 80,7, orta qiymət-50.4 mW/m2) və
1000 m (minimum-33.9, maksimum - 86.3, orta dəyər - 54,6 mW/m2) (Алиев,
1988)-ə görə nəzərə alınan bölgədə istilik selinin sıxlığı 20 ilə 113 mW/m2 arasında
dəyişir.

1000 m dərinlikdəki temperaturu nəzərdən keçirsək, ən yüksək temperatur (72°C)
termal suların ortaya çıxdığı Xudat ərazisində tapılmışdır. Qusar-Xaçmaz gömülmüş
qalxım zonasında temperatur (1000 m-lik bir hissədə) dənizə doğru (Qusar - 70°C;
Xaçmaz - 53°C; Ağzıbirçala - 42°C), yəni depresiya bölgəsinin dərinləşməsinə
doğru azalır. Ən aşağı temperatur Çandahar-Zorat sahəsində (35°C) və Keşçayda
(36°C) tapılmışdır. Xəzəryanı-Quba bölgəsindəki geotermal qradientin ən çox
yayılmış qiymətləri 20-30 mK/m arasındadır.

Məhsuldar qat və Maykop çöküntülərinin termal suları

Maykop çöküntüləri quyular vasitəsilə 460-2000 m arasında açılmış, suyun tem-
peraturu 25-55°C arasında, quyuların sərfləri nisbətən azdır, 0,2-0,5 l/s, mineral-
laşma dərəcəsi 8,7-43,3 q/l, kimyəvi tərkibi xlorlu və ya hidrokarbonatlı-natriumlu
tipə aid edilir. Quyuların əksəriyyətində metan (Ch4) vardır.

Cədvəl 1. Məhsuldar qat (Pliosen) sulu kompleksinin hidrogeoloji parametrləri

Təbaşir çöküntülərinin termal suları

Təbaşir çöküntüləri quyular vasitəsilə 2000-3200 m arasında açılmış, suyun tem-
peraturu 40-90°C arasında, quyuların sərfləri isə 316-5000 m3/sut təşkil edir.

Sahə, 
quyunun №-si

Tədqiqat intervalı, 
m

Quyuların sərfi,
m3/sut

yer səthində suyun
temperaturu, °C

Xudat, 126 1360-1170 2009 54
Xudat, 127 1800-1452 102,6 50
Xudat, 127 1428-1208 6171 60
Xudat, 128 1582-1610 123 36
Xudat, 128 1570-1367 1148 54
Xaçmaz, 115 1995-1640 168 45
Xaçmaz, 115 1615-1557 960 60
Xaçmaz, 129 1550-1420 884 52
Xaçmaz, 130 1800-1660 84,6 41
Xaçmaz, 130 1624-1473 842 52
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Cədvəl 2.Təbaşir sulu kompleksinin hidrogeoloji parametrləri

Orta Yura çöküntülərinin termal suları

Xəzəryanı-Quba zonasında Orta yura çöküntüləri dərin neft-qaz kəşfiyyat
quyuları və bilavasitə termal sulara qazılmış kəşfiyyat quyuları vasitəsilə yalama,
Xudat, Ağzıbirçala, Talabi, Keşçay, Bəyimdağ-Təkçay sahələrində açılmışdır.

Cədvəl 3. Orta Yura sulu kompleksinin hidrogeoloji parametrləri

Bütünlükdə Xəzəryanı-Quba zonasının termal sularının proqnoz ehtiyatları –
yura, Təbaşir, Maykop və Abşeron çöküntüləri üzrə 81,4 min m3/sut həcmində
qiymətləndirilmişdir (Tağıyev, 2010).

Xəzəryanı - Quba bölgəsi üzrə yenilənmiş məlumatların məcmusu əsasında
dərinliklə temperaturun dəyişməsi öyrənilmiş və bunun əsasən xətti olduğu aşkar
edilmişdir (şəkil 3). Xətti temperatur paylanması ən çox homogen çöküntü
qatlarından keçən quyularda müşahidə olunur. Nisbətən yüksək temperatur qədim
süxurların səthə yaxın yerləşdiyi yerlərdə müşahidə olunur. Temperatur paylanma-
sının xətti asılılıqdan kənara çıxması əsasən quyuların dərinlik quruluşu ilə
əlaqələndirilir. 

yeni məlumatlardan istifadə edərək, Əliyev və onun həmmüəllifləri (Алиев və
b., 1972) 500 və 3000 m dərinlikdəki hissələr üçün istilik paylama sxemini

Sahə, quyunun 
№-si

Tədqiqat intervalı, 
m

Quyuların sərfi,
m3/sut

yer səthində suyun
temperaturu, °C

yalama, 1 3162-3157 5000 87
yalama, 17 2822-2812 961 44
Xudat, 11 2337-2314 1500 70
Xudat, 116 2542-2348 316 65
Xudat, 116 2337-2228 6000 85

Sahə, quyunun 
№-si

Tədqiqat intervalı, 
m

Quyuların sərfi,
m3/sut

yer səthində suyun
temperaturu, °C

Xudat, 10 2247-2246 1000 64
Xudat, 11 3148-2978 2000 76
Xudat, 20 3066-2444 435 64
Xudat, 112 2877-2603 2160 82
Xudat, 116 2999-2590 190 46
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qurmuşdur. Bu məlumatlar əsasında biz eyni dərinliklərə görə yeni istilik paylanma
xəritəsini tərtib etdik (şəkil 4a,b). Ölçmə nöqtələrinin bölgə üzərində qeyri-bərabər
paylanması temperatur paylama sxemində əks olunur və nöqtələrin daha sıx və vahid
paylanması arzu olunandır. Geotermal məlumatların təfsirində əsas problem,
məlumatların antiklinal quruluşlara istinad etməsidir. Bu ərazilərdə quyuların
çatışmazlığı səbəbindən depressiya zonalarının dərin hissələri üçün temperatur
məlumatları çox azdır. Ağzıbirçala bölgəsində, lokal maksimum 98°C müəyyən
edilir. Bu, ehtimal ki, Mezozoy çöküntülərinin Ağzıbirçala qalxımının Qusar və
yalama-Xudat qalxımlarına nisbətən daha cavan çöküntü yataqları ilə örtülmüş
olması ilə əlaqədardır. 
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Şəkil 3. Temperaturun dərinlikdən asılılıq qrafiki

Şəkil 4(a) 3000 m dərinlikli hissə üçün istilik paylanması xəritəsi
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500 m-lik hissədə Qusar və yalama-Xudat anomaliyaları təkrarlanır və
Ağzıbirçala qalxımına rast gəlinmir. Bu, eyni zamanda, mezozoy qatından gələn is-
tilik selini yayan cavan çöküntülərin gücü ilə əlaqədardır. Ağzıbirçala ərazisindəki
çöküntünün qalınlığı Qusar və yalama-Xudat ərazilərinə nisbətən daha çoxdur və
buna görə də Ağzibirçala lokal maksimumu 500 m-lik hissədə nəzərə çarpmır,
nəticədə 500 m-lik hissədə temperatur paylanması 3000 m hissədəki paylanmadan
bir qədər fərqlənir. 

Samurətrafı zonada neft və qaz potensialının istismar şərtlərinə və karbo-
hidrogenlərin əmələ gəlməsinə gəldikdə, qeyd etmək lazımdır ki, 3000 m dərinlikdə
bu zonada temperatur 110-115°C-ə çatır və onun 200°C-yə yalnız 7000-8000 m
dərinliklərdə çata biləcəyini güman etmək olar.

Nəticə

Beləliklə, aydın olur ki, Samurətrafı zonanın çöküntülərində neft və qazın
yaranması və konservasiyası üçün əlverişli temperatur şəraiti mövcuddur. Buna
rəğmən hələ neft təsbit edilməmiş yalama-Xudat ərazisinin temperatur şəraiti ilə
eyni olan qonşu Xoşmənzil zonasında (Cənubi Dağıstan) neft aşkar edilmişdir.
Axtarış-kəşfiyyat işlərini çətinləşdirməsinə səbəb kimi Xoşmənzil bölgəsindəki neft
mənbəyinin (Maykop qatının) səthə çox yaxın olması və Samurətrafı zonanın 2000-
3000 m dərinliklərində yerləşməsi  göstərilə bilər.

Qeyd etmək olar ki, Xəzəryanı-Quba bölgəsinin çöküntü örtüyündə əsas üzvi
maddələrin süxurlarda neft və qaza çevrilməsi və yataqlarda saxlanması üçün
əlverişli temperatur şəraiti mövcuddur. Maykop neft mənbəyi süxurlarının regional
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Şəkil 4(b) 500 m dərinlikli hissə üçün istilik paylanması xəritəsi
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neft və qaz potensialını həm cənubda (Siyəzən monoklinalı daxilində), həm də
şimalda (Cənubi Dağıstanın Xoşmənzil ərazisi daxilində) bu yataqlarda neft və qazın
sənaye yığımlarının müəyyənləşdirilməsini nəzərə alaraq, daha detallı kəşfiyyatın
Xəzəryanı-Quba rayonunun Samurətrafı zonasında neft aşkarlanmasına imkan
verəcəyini güman etmək olar.
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Giriş

Əsas hidroloji xarakteristikalar və çayların su rejim ünsürlərinin dəqiq təyin
edilməsində fəaliyyətdə olan stansiya və məntəqələrin ərazi üzrə paylanmasının  və
onlarda aparılan müşahidə məlumatlarının qarşıya qoyulan müxtəlif su təsərrüfatı
tədbirlərinin həyata keçirilməsində böyük rolu vardır. Çay hövzəsində gedən
prosesləri təhlil etmək, onların baş verdiyi hidrometeoroloji şəraiti qiymətləndirmək

(Səh. 63-69)

KİÇİK QAFQAZ ÇAYLARININ 
HİDROLOJİ MÜŞAHİDƏ MƏLUMATLARININ TƏHLİLİ

İsgəndərov S.M., Əliyeva İ.S., Quliyeva A.A., Həsənova N.İ.
Bakı Dövlət Universiteti,  Bakı, Azərbaycan, quliyeva1959@ mail.ru,

naila.hasanova@mail.ru

Abstract: The article gives an analysis of the data of hydrological posts on the
rivers of the Small Caucasus. ıt was revealed that for the more accurate determination
of the main hydrological characteristics, existing hydrological stations should be im-
proved. To do this, it is necessary to open new posts, and almost all closed ones must
be restored. These stations should be equipped with modern and new equipment.
The National hydrometeorological Department should provide stationary and con-
tinuous monitoring, as well as work closely with temporarily established stations
operated by individual enterprises and farms.

Keywords: Lesser Caucasus, hydrological posts, main hydrological character-
istics, monitoring.

Аннотация: В статье дан анализ данных гидрологических постов на реках
Малого Кавказа. Выявлено, что для более точного определения основных гид-
рологических характеристик, существующие гидрологические станции
должны быть усовершенствованы. Для этого необходимо открыть новые
посты, а почти все закрытые  должны быть восстановлены. Эти станции
должны быть оснащены современным и новым оборудованием. Национальный
гидрометеорологический департамент должен обеспечивать стационарный и
непрерывный мониторинг, а также тесно взаимодействовать со временно соз-
данными станциями, эксплуатируемыми отдельными предприятиями и хозяй-
ствами.

Ключевые слова: Малый Кавказ, гидрологические посты, основные гидро-
логические характеристики, мониторинг.
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və coğrafi mühitlə qarşılıqlı təsirlərini müəyyənləşdirmək üçün lazımi miqdarda və
kifayət qədər dəqiq məlumat olmalıdır. Ümumiyyətlə çay axımının formalaşmasında
iştirak edən amillər əsasən iki qrupa bölünürlər: iqlim amilləri və hövzənin səth
amilləri. Son zamanlar axırıncı qrupa insanın təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı olan
antropogen təsirlər də aid edilir.

Materiallar və metodlar

Məqalədə mövcud ədəbiyyatdan, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinın fond və arxiv materiallarından, hidroloji illiklərdən, müəl-
liflərin apardıqları tədqiqatların və elmi işlərin nəticələrindən istifadə olunmuşdur.
hidrologiyada geniş tətbiq edilən təhlil metodlarından istifadə edərək, tədqiqatda
bu məlumatların genetik və statistik üsullarla təhlili işlənmişdir. 

Təhlil və müzakirə

Müxtəlif hidroloji və su təsərrüfatı hesablamaları yerinə yetirilərkən su ehtiyatları
haqqında məlumatlar tələb olunur. Azərbaycanın əsas çay hövzələrində müxtəlif
təsərrüfat tədbirləri həyata keçirilir, hidrotexniki qurğular inşa olunur və bu çayların
təbii rejimini pozur. 

Azərbaycanın yüksək hövzəli çaylarında axımın formalaşmasında qar və yağış
suları, hövzəsi nisbətən aşağı hündürlüklərdə yerləşən daşqın rejimli çaylarda isə
yağış suları əsas rol oynadığndan məhz bu sıralar arasındakı uyğynluqlar və qeyri-
uyğunluqlar genetik baxımdan maraq doğurur (İmanov və b. 2013 ). 

Müşahidə məlumatlarının dolğunluğundan asılı olaraq axımın formalaşmasına
görə eyni şəraitə malik olan rayonların ayrılması və yaxud çayların su rejiminə və
ya qida mənbələrinə görə təsnifatı müəyyən dəqiqliklə həyata keçirilir.  

hidrologiyanın tədqiqat metodları əsasən coğrafi və statistik metodların eksperi-
mental və çöl məlumatlarının kombinasiyalı tətbiqinə əsaslanır. Bu zaman ən geniş
yayılmış metodlardan biri məlumatların genetik təhlilidir. Müşahidə məlumatlarının
genetik təhlili zamanı fiziki proseslərin əmələ gəlməsi və sonrakı inkişafı nəzərə
alınır. Bu təhlil metodunun köməyi ilə empirik məlumatlar ümumiləşdirilir və alınan
asılılıqlar fiziki təhlil edilir. 

Belə ki, Kiçik Qafqaz ərazisində çaylar üzərində intensiv su təsərrüfatı tədbirləri
aparılır. Bu da məlumatların çoxluğuna, yararlı olmasına böyük ehtiyacın olduğunu
göstərir. Kiçik Qafqaz ərazisində stasionar hidroloji müşahidələrin aparılmasına
1925-ci ildən başlanmışdır ki, bunun da 1933-cü ilə qədər olan müddətinin
keyfiyyəti olduqca aşağı olmuşdur (İmanov, 2000). 

Keçən əsrin ortalarından ərazidə yeni hidroloji müşahidə məntəqələri qurulmuş
və fasiləsiz müşahidələrin aparılmasına geniş yer verilmişdir. Əvvəllər stansiya və
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məntəqələrdə müşahidə dövrü 10 il və daha çox müddəti əhatə etmişdir. Tədqiqatlar
göstərir ki, su sərfi sıralarının orta kəmiyyətini və variasiya əmsallarını hesablamaq
üçün müşahidə məlumatlarının uzunluğu ən azı 10 il olmalıdır. Tədqiq olunan
ərazidə bu tələblərə cavab verən cəmi 64 məntəqə fəaliyyət göstərmiş, indi isə
bunların sayı 17 olmuşdur. Bunlardan 10 məntəqə Kiçik Qafqaz, 7 məntəqə Orta
Araz vilayətindədir. Əksər məntəqələr  isə fəaliyyət göstərmir, bunların bir hissəsi
müxtəlif illərdə bağlanmış, bir hissəsi isə işğaldan azad olunmuş zonanın çayları
üzərindədir.  Cəmi 15 məntəqə üzrə müşahidə məlumatlarının davamiyyəti 10 ildən
azdır. Bunlardan Gəncəçay-Xanlar, Zivlənçay-Zivlən, Küküçay-Kükü, Qoçassuçay-
Qoças və s. göstərmək olar (şəkil 1). 

Şəkil 1. Kiçik Qafqaz təbii vilayətində hidroloji müşahidə məntəqələrinin
yerləşməsinin xəritə-sxemi.
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Tədqiq olunan ərazinin əksəriyyətində hidroloji məntəqələrin (cəmi 34 məntəqə)
müşahidə dövrü 21-40 il təşkil edir (cədvəl 1 və 2). Ən uzun müşahidə məlumatları
Gəncəçay-Zurnabad (75 il) məntəqəsindədir. 50 ildən uzun sıraların sayı 7-dir.
hidroloji hesablamaların aparılmasında, axım normasının təyin edilməsində və
müşahidə məlumatlarının reprezentativliyinin müəyyən edilməsində illərin seçilməsi
baxımından bu məlumatlar daha əlverişli hesab olunur.

Tədqiq olunan ərazidə çayların sutoplayıcı sahələri 13,2 km2 (Ağsuçay-Göygöl
məntəqəsi) və 2460 km2 (Tərtərçay-Madagiz məntəqəsi) hüdudunda müəyyən
edilmişdir. Çayların əksəriyyətinin sutoplayıcı sahələri 50-500 km2 arasındadır. Çay
hövzələrində sutoplayıcı sahələrin orta hündürlüyü 1130 m-dən (Köndələnçay-
Qırmızı Bazar məntəqəsi) 3070 m (Parağaçay-Parağa məntəqəsi) arasında tərəddüd
edir. 1500-2500 m hündürlüyə malik olan məntəqələrin sayı daha çoxdur. Bu
hündürlük intervalında çay şəbəkəsi də daha sıxdır (Rüstəmov,1960). Görünür,
müşahidə məntəqələri yaradılarkən çay şəbəkəsinin bu xüsusiyyəti də nəzərə
alınmışdır. Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Kiçik Qafqazın yüksək
dağlıq ərazilərində də stansiya və məntəqələr seyrək yerləşmiş, həm də onların sayı
kifayət qədər deyildir.

F.Ə.İmanov və İ.S.Əliyeva Kiçik Qafqaz çayları üzərində olan 49 hidroloji
müşahidə məntəqələrinin yerləşməsini landşaft-hidroloji baxımdan qiymətləndir-
mişlər (İmanov və Əliyeva, 2006). Müəyyən olunmuşdur ki, Kiçik Qafqaz
ərazisində müxtəlif illərdə və hazırda fəaliyyət göstərən hidroloji müşahidə
məntəqələri əsasən 5 müxtəlif landşaft tipində yerləşərək aşağıdakı cədvəl 3-dəki
kimi parçalanma xüsusiyyətinə malikdir.
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F, km2 Müşahidə dövrü, n il Məntəqələrin sayı
(n,%)

10-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 n %
11-50 - 1 1 4 2 - - 8 12,50
51-100 1 2 4 2 1 - - 10 15,62
101-200 3 - 6 4 1 - 1 15 23,43
201-300 - - 2 2 1 - - 5 7,81
301-500 - - 4 2 1 1 2 10 15,62
501-1000 1 - 1 2 - 2 - 6 9,37
1001-2000 1 1 1 1 1 - - 5 7,81
2001-3000 1 - - 3 - - 1 5 7,81
Cəmi 7 4 19 20 7 3 4 64 100%

Cədvəl 1. Kiçik Qafqaz ərazisində müşahidə məntəqələrinin sutoplayıcı sahələr üzrə
və müşahidələrin davamiyyətinə görə paylanması
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Cədvəl 3-də alınan məlumatlara və landşaft tiplərinə görə aşağıdakı xüsusiyyətlər
müəyyən edilmişdir (İmanov və Əliyeva, 2006):

1. Orta parçalanmış maili düzənliklərin quru-çöl landşaftları (1 məntəqə);
2. Qüvvətli və orta parçalanmış dağətəklərinin çöl (qismən meşəçöl) və quru çöl

landşaftları (12 məntəqə);
3. Şiddətli parçalanmış dağətəklərinin arid meşə-kol landşaftları (1 məntəqə);
4. Qüvvətli parçalanmış orta dağlığın enliyarpaqlı meşə və meşədən sonrakı

çəmən-kol landşaftları (30 məntəqə);
5. Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın alp, subalp çəmənlikləri və çəmən-çöl

landşaftları (5 məntəqə).
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h, m
Müşahidə dövrü, n il Məntəqələrin sayı

(n,%)

10-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 n %
1001-1500 2 1 4 3 - - - 10 15,6
1501-2000 4 2 8 - 3 2 1 20 31,25
2001-2500 1 1 5 13 4 1 3 28 43,75
2501-3000 - - 2 3 - - - 5 7,81
3001-3500 - - - 1 - - - 1 1,56
Cəmi 7 4 19 20 7 3 4 64 100%

Cədvəl 3. Kiçik Qafqaz çaylarında müşahidə məntəqələrinin sutoplayıcı sahələrə və
orta hündürlüyə görə paylanması

Cədvəl 2. Kiçik Qafqaz ərazisində müşahidə məntəqələrinin sutoplayıcı sahələrin
hündürlüyünə və müşahidələrin davamiyyətinə görə paylanması

F, km2 Sutoplayıcının orta hündürlüyü, m Məntəqələrin sayı (n,%)
1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500 n %

11-50 1 - 4 1 1 7 12,50
51-100 1 4 3 3 - 11 15,62
101-200 5 4 6 - - 15 23,43
201-300 1 3 1 - - 5 7,81
301-500 1 5 4 1 - 11 15,62
501-1000 1 2 3 - - 6 9,37
1001-2000 - 2 2 - - 4 7,81
2001-3000 - - 5 - - 5 7,81
Cəmi 10 20 28 5 1 64 100%
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Bu məntəqələr ərazidə landşaft tipləri üzrə qeyri-bərabər paylanmışlar. Orta
dağlığın enliyarpaqlı meşə və meşədən sonrakı çəmən-kol landşafında daha çox
müşahidə məntəqəsi yaradılmışdır ki, bu da axımın formalaşma zonasının geniş
ərazi tutması ilə bağlıdır.

Qeyd olunur ki, axımın formalaşmasında müxtəlif landşaft tiplərinin rolunu
qiymətləndirmək baxımından 13 məntəqənin yeri qənaətbəxş hesab oluna bilər. Bu
məntəqələr müxtəlif landşaft tiplərinin sərhədində yerləşir, və ya onlarda ölçülən
axım yalnız bir landşaft qurşağında formalaşır. Gəncəçay-Alaxançallı və Gəncəçay-
Suqovuşan məntəqələrində orta illik axım modulu müvafiq olaraq 14,6 və 14,8 l/s/
km2 təşkil edir. Orta illik axım modulunun variasiya əmsalları da çox az fərqlənir
və müvafiq olaraq 0,23 və 0,25-ə bərabər olur. Müəlliflər belə nəticəyə gələrək qeyd
edirlər ki, bu iki məntəqədən birinin bağlanması daha məqsədəuyğundur.

Ballucaçay-Balluca ilə Pitiket-Badara və Quruçay-Tuğ ilə Atakurt-Tuğ
məntəqələrində də orta illik axım modullarının qiyməti bir-birinə çox yaxındır. lakin
onların variasiya əmsalları 1,5 dəfə fərqləndiyinə görə bu məntəqələrdən heç birini
bağlamaq olmaz.

Çayların aşağı axınında olan məntəqələrin sayı isə çox azdır. Məsələn,
Ağstafaçay-Musaköy məntəqəsi Ağastafaçay su anbarından aşağıda, İncəçay-Talış
kanalı məntəqəsi isə kanaldan yuxarıda, Tərtər-Madagiz və Maqavuz məntəqələri
Sərsəng su anbarından aşağıda yerləşmişlər. hazırda bu məntəqələrin yalnız biri
Ağstafaçay-Musaköy fəaliyyət göstərir. Bu vəziyyət çayların axımının və hidroloji
xarakteristikalarının tədqiq edilməsini və su ehtiyatlarının düzgün qiymətləndiril-
məsini çətinləşdirir.

hazırda 19558 km2 ərazini əhatə edən Kiçik Qafqaz vilayətində cəmi 17 məntəqə
fəaliyyət göstərir. hər 1150 km2 sahəyə yalnız 1 məntəqə düşür. Bu göstərici Qərbi
Avropa ölkələri ilə müqayisədə 2-10 dəfə, qonşu ölkələrlə müqayisədə isə 5 dəfə
azdır (İmanov, 2000).

Nəticə

Beləliklə, əsas hidroloji xarakteristikaların dəqiq müəyyən edilməsində mövcud
hidroloji müşahidə məntəqələri şəbəkəsi inkişaf etdirilməlidir. Bunun üçün həm yeni
məntəqələr açılmalı, həm də bağlanmış məntəqələrin demək olar ki, hamısı bərpa
olunmalıdır. Bu məntəqələr müasir və yeni cihaz-avadanlıqla təchiz olunmalıdır.
Milli hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən daimi və fasiləsiz müşahidələrin
aparılmasına şərait yaradılmalı, həm də ayrı-ayrı təsərrüfat sahələri tərəfindən
müvəqqəti fəaliyyət göstərən stansiya-məntəqələrlə aparılan müşahidələrlə sıx əlaqə
yaradılmalıdır.
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ABŞERON YARIMADASINDA SUTKALIQ MAKSİMAL
YAĞINTILARIN ÇOXİLLİK TƏRƏDDÜDLƏRİ 

Məhərrəmova A.R.
Bakı Dövlət Universiteti, Bakı ş., Azərbaycan, 

meherremova.ayten@inbox.ru
Abstract: This article is devoted to the analysis of long-term fluctuations in the

maximum daily precipitation of the Absheron Peninsula. The analysis of in-phase
and synchronous fluctuations of this climatic indicator, the statistical structure of
the data series and changes in recent years were carried out. ıt was found that the
connections between the observation series are weak and it is impossible to extend
relatively short observation series in this territory. linear trends for all series are sta-
tistically insignificant and these series are homogeneous according to Student's cri-
terion. For only one series, the hypothesis of homogeneity in variance is refuted by
Fisher's criterion. Comparative analysis of the average values of the maximum daily
precipitation for 1961-1990 and 1991-2018 revealed that in recent years there has
been an increase in two stations, while in the other two stations there has been a de-
crease. This means that the maximum daily precipitation in the coastal and inland
regions of the Absheron Peninsula is formed as a result of different synoptic
processes.

Keywords: maximum daily precipitation, long-term fluctuations, synchronicity,
stationarity, linear trend, uniformity. 

Аннотация: Статья посвящена анализу многолетних колебаний максималь-
ных суточных осадков Абшеронского полуострова. Проведен анализ синфаз-
ных и синхронных колебаний этого климатического показателя, статисти-
ческой структуры ряда данных и изменений за последние годы. Выяснилось,
что связи между рядами наблюдений слабые и на этой территории невозможно
продлить относительно короткие серии наблюдений. Линейные тренды для
всех рядов статистически не значимы, ряды являются однородными по крите-
рию Стьюдента. Только для одного ряда гипотеза об однородности дисперсии
опровергается критерием Фишера. Сравнительный анализ средних значений
максимальных суточных осадков за 1961–1990 и 1991–2018 гг. показал, что в
последние годы на двух станциях наблюдалось их увеличение, а на двух других
- уменьшение. Это означает, что максимальное суточное количество осадков в
прибрежных и внутренних районах Апшеронского полуострова формируется
в результате разных синоптических процессов.

Ключевые слова: максимальное суточное количество осадков, долгосрочные
колебания, синхронность, стационарность, линейный тренд, однородность.
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Giriş

leysan yağışlar adətən qısa müddətli, lakin şiddətli olur və iqtisadiyyatın
müxtəlif sahələrinə ziyan vurur. Dağlıq ərazilərdə leysanlar daşqın və sellər yaradır.
Nəticədə, bəzən körpülər uçur, çay boyu yerləşən yaşayış məntəqələrinə, tikililərə,
əkin sahələrinə, fərdi təsərrüfatlara ziyan dəyir. Səth eroziyası güclənir, bitkilərin
çiçəkləməsi zamanı tozlanma şəraitinə mənfi təsir göstərir,  kənd təsərrüfatı işlərinin
yerinə yetirilməsi çətinləşir. leysan yağışlar şəhər təsərrüfatının işində də çətinliklər
yaranar. Belə ki, şəhərlərin ərazisinin əsas hissəsi (küçələr, meydanlar,  binaların
damları) suyu keçirmədiyinə görə böyük həcmdə səth suları yaranır və onların
kənarlaşdırılmasında problemlər ortaya çıxır. 

İqlim dəyişmələri nəticəsində böyük ehtimalla, güclü yağışlar daha tez-tez
təkrarlanacaq və onların şiddətliyi artacaqdır. Ekstremal yağıntıların artım sürətinin
orta illik yağıntılarla müayisədə daha böyük olacağı proqnozlaşdırılır. İqlim
proyeksiyalarına görə yağıntılrın əsas hissəsi qısa müddət davam edən güclü
yağıntılar zamanı düşəcəkdir. Az yağıntılı dövrlərin davamiyyəti isə uzanacaqdır.
Bu səbəbdən, daşqın və subasma təhlükəsi güclənəcəkdir (Изменение климата...,
2008).

leysan yağışların əsas göstəricilərindən biri maksimal sutkalıq yağıntıların
miqdarıdır. Bu göstərici  quru  dərələr və yarğanlarda, həmçinin sutoplayıcı sahəsi
200 km2-ə kimi olan kiçik çaylarda daşqınların maksimal su sərfləri və hifro-
qraflarının hesablanmasında əsas parametrlərdən biridir  (Определение..., 2004).
Maksimal sutkalıq yağıntıların miqdarı yaşayış məntəqələri və iri təsərrüfat
obyektlərinin ərazisindən yağış sularının kənarlaşdırılması sistemləri layihələn-
dirilərkən geniş istifadə olunur (Quliyev, 2003).

Azərbaycanda  leysan yağışların əmələgəlmə şəraitinin tədqiqinə həsr olunmuş
elmi əsərlər azdır (Джаббаров, 1980). Maksimal sutkalıq yağıntıların ölkə ərazisi
üzrə paylanma qanunauyğuluqları yağış daşqınlarının formalaşması aspektində daha
yaxşı öyrənilmişdir (Мамедов, 1975; 1978; 1984). Sonradan bu qanunauyğun-
luqların çayların maksimal su sərflərinin hesablanmasında geniş tətbiq edilmişdir
(Мамедов, 1984; 1989). 

Göründüyü kimi, bu tədqiqatların çox hissəsi  əsasən XX əsrin 70-80-ci illərində
yerinə yetirilmişdir. XXı əsrdə maksimal sutkalıq yağıntıların öyrənilməsinə cəmi
bir neçə tədqiqat həsr olunmuşdur (Махмудов, 2001; hacıyeva, 2004). lakin son
bir neçə onilliklərdə baş verən iqlim dəyişmələri şəraitində leysan yağışların və
onların əmələ gətirdiyi yağış daşqınlarının sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır
(Махмудов, 2018). 

Məqalənin əsas məqsədi Abşeron yarımadasında fəaliyyət göstərən meteoroloji
müşahidə məntəqələrinin məlumatlarından istifadə etməklə, maksimal sutkalıq
yağıntıların çöxillik tərəddüdlərinin qanunauyğunluqlarını müəyyən etməkdir.
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Material və metodlar

Tədqiqatda Abşeron yarımadasında yerləşən 4 meteoroloji müşahidə
məntəqəsinin (Bakı, Maştağa, Pirallahı və Sumqayıt) maksimal sutkalıq yağıntılar
haqqında məlumatlarından istifadə olunmuşdur. 

Cədvəl 1. Müşahidə məntəqələri haqqında məlumat

Müşahidə məlumatları 1961-2018-ci illəri əhatə edir. Maksimal sutkalıq
yağıntılar sıralarındakı azsulu və çoxsulu fazalar fərq inteqral əyrilərinə görə təyin
edilmişdir (İmanov, 2011). Bir fazadan digərinə keçid ilini müəyyən etmək üçün
cəm əyrilərdən istifadə olunmuşdur. Maksimal sutkalıq yağıntıların çoxillik
tərəddüdlərinin sinxronluq dərəcəsini qiymətləndirmək üçün  bütün sıraların bir-
biri ilə əlaqələrinin çüt korrelyasiya əmsalları hesablanaraq  korrelyasiya matrisi
tərtib edilmişdir. Sıralarının orta kəmiyyətə və dispersiyaya görə bircinsliyi müvafiq
olaraq parametrik Styudent və Fişer meyarlarına  görə yoxlanmışdır (Методические
рекомендации..., 2007). Müşahidə sıralarının stasionarlığı xətti trend üsuluna görə
qiymətləndirilmişdir (Сикан, 2007). Maksimal sutkalıq yağıntıların orta
kəmiyyətinin dəyişmələrinin təhlili  1961-1990 və 1991-2018-ci illəri əhatə etməklə
müqayisə üsulu ilə yerinə yetirilmişdir (WMO-No. 49).

Təhlil və müzakirə

Maksimal sutkalıq yağıntıların məkan-zaman dəyişkənliyinin təhlili. Şəkil 1-
də 4 məntəqənin hər biri üçün maksimal sutkalıq yağıntıların  fərq inteqral əyriləri
göstərilmişdir.

Şəkildən göründüyü kimi, maksimal sutkalıq yağıntıların  çoxillik tərəddüdlərinin
xarakterinə görə bu əyriləri 2 qrupa bölmək olar. Birinci qrupa Pirallahı və
Sumqayıt, ikinci qrupa isə Bakı və Maştağa mətəqələrinin əyrilərini aid etmək olar.
Birinci qrup əyrilərdə təxminən 1965-1975-ci illərdən 2018-ci ilə kimi azalma

Məntəqə Məntəqənin mütləq
yüksəkliyi, m

Müşahidə illəri Müşahidə illərinin 
sayı

Bakı -1 1961-2018 58
Maştağa 28 1961-1964, 1966-1969,

1972-2018
55

Pirallahı -24 1961-1964, 1966-1969,
1972-1975, 1977-1989,
1992-1999, 2002-2018

50

Sumqayıt -19 1961-1964, 1966-1970,
1972-2018

56
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tendensiyası müşahidə olunur. Ümumi azalma fonunda qısa davamiyyətə (3-7 il)
malik müxtəlif sululuqlu fazalar (azsulu, çoxsulu və ortasulu fazalar) bir – birini
əvəz edir. İkinci qrup əyrilərdə 2 müxtəlif sululuqlu uzun davamiyyətli  faza aydın
seçilir. Birinci faza azsuludur və 1961-1998-ci illəri, ikinci faza isə çoxsuludur və
1999-2018-ci illəri əhatə edir. həm Bakı, həm də  Maştağa mətəqələrinin əyrilərində
ümumi artma fonunda 2000-2009-cu illər orta sululuqla səciyyələnir. Fərq inteqral
əyrilərinin iki qrupa bölünməsi Abşeron yarımadasının dəniz sahili (Pirallahı və
Sumqayıt məntəqələri), daxili rayonlarında   (Bakı və Maştağa məntəqələri) maksi-
mal sutkalıq yağıntıların fərqli sinoptik proseslər nəticəsində formalaşdığını göstərir
və bu məsələ əlavə tədqiqatlar tələb edir.

Məlumdur ki, maksimal sutkalıq yağıntıların fərq inteqral əyriləri müxtəlif
müşahidə məntəqələrində çoxillik tərəddüdlərinin sinfazlığını təyin etməyə imkan
verir. Bu tərəddüdlərin sinxronluq dərəcəsi isə korrelyasiya matrisinin təhlili
nəticəsində qiymətləndirilir. Müşahidə məntəqələrinin məlumatlarına görə
hesablanmış cüt korrelyasiya əmsallarına əsasən tərtib edilmiş korrelyasiya matrisi
cədvəl 2-də verilir. Bu cədvəldən göründüyü kimi Bakı və Maştağa mətəqələrində
maksimal sutkalıq yağıntıların sinxronluq dərəcəsi nisbətən yüksəkdir və baxılan
əlaqənin cüt korrelyasiya əmsalı 0.59-a bərabərdir. lakin Pirallahı və Sumqayıt
məntəqələrinin sıraları arasında əlaqə çox zəifdir (r=0.11). Ümumiyyətlə, cədvəl 2-
də verilmiş  korrelyasiya əmsallarının hamısı 0.7-dən kiçikdir. Bu isə o deməkdir
ki, baxılan ərazidə nisbətən qısa müşahidə sıralarını uzatmaq imkanı yoxdur. 

Şəkil 1. Abşeron yarımadasında meteoroloji müşahidə  məntəqələri üçün
maksimal sutkalıq yağıntıların  fərq inteqral əyriləri
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Maksimal sutkalıq yağıntı sıralarının stasionarlıq və bircinsliyə görə
yoxlanması. Müşahidə sıralarının stasionarlığı xətti trend üsulu ilə
qiymətləndirilmişdir (şəkil 2-5). 

Cədvəl 2. Maksimal sutkalıq yağıntıların məkan korrelyasiya matrisi
№ Məntəqə 1 2 3 4
1 Bakı 1
2 Maştağa 0.59 1
3 Pirallahı 0.46 0.31 1
4 Sumqayıt 0.21 0.43 0.11 1

Şəkil 2. Pirallahı meteoroloji məntəqəsinin maksimal sutkalıq yağıntılarının  xətti trendi

Şəkil 3. Sumqayıt meteoroloji məntəqəsinin maksimal sutkalıq yağıntılarının xətti trendi
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Bunun üçün üçün Pmax,syt = f(t) asılılığının seçmə korrelyasiya əmsalının
əhəmiyyətlilik meyarından istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı şərt ödənildikdə trendin
olmaması haqqında hipotez təkzib edilməyib: 

|R|<t2α σR,                                      (1)
burada  t2α – 2α = 5%; əhəmiyyətlilik səviyyəsində Styudent statistikasının nəzəri
qiyməti; 

σR – korrelyasiya əmsalının standart xətasıdır və aşağıdakı düstura görə
hesablanır:

(2)

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

2/2020 75

Şəkil 4. Bakı meteoroloji məntəqəsinin maksimal sutkalıq yağıntılarının  xətti trendi

Şəkil 5. Maştağa meteoroloji məntəqəsinin maksimal sutkalıq yağıntılarının  xətti trendi
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Qiymətləndirmənin nəticələri cədvəl 3-də verilmişdir. 

Cədvəl 3. Maksimal sutkalıq yağıntı sıralarında xətti trendlərin əhəmiyyətliliyinin
2α = 5% əhəmiyyətlilik səviyyəsində  yoxlanması

Qeyd: 0 – trend yoxdur; hə – müşahidə sırasının stasionarlığı haqqında fərziyyə təkzib olunmur.

Maksimal sutkalıq yağıntı sıralarında xətti trendlərin təhlili göstərir ki, Maştağa
və Sumqayıt məntəqələrində trend yoxdur. Bakı məntəqəsində zəif artım, Pirallahı
məntəqəsində isə aydın şəkildə azalma müşahidə olunur (şəkil 2-5). lakin bu xətti
trendlərin hamısı statistik baxımdan əhəmiyyətsizdir (cədvəl 3).

Bakı məntəqəsinin məlumatları əsasında maksimal sutkalıq yağıntıların cəm
əyrisi qurulmuşdur (şəkil 6). Bu şəkildən görünür ki, yuxarıda qeyd olunan zəif
artımın başlanğıcı 1999-cu ilə təsadüf edir.

Növbəti mərhələdə müşahidə sıralarının orta kəmiyyətə və dispersiyaya görə
bircinsliyi yoxlanılmışdır. Bu məqsədlə müvafiq olaraq Styudent və Fişer
meyarlarından istifadə olunmuşdur. Bircinslik yoxlanılarkən sıralar iki bərabər
hissəyə bölünmüş və əhəmiyyətlilik səviyyəsi 2α = 5% qəbul edilmişdir.
Qiymətləndirmənin nəticələri cədvəl 4 və 5-də verilmişdir.
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Məntəqə R R |R|/R t2α=5% h0: |R|/R < t2α Trendin işarəsi
Bakı 0.15 0.13 1.14 2.01 hə +
Maştağa 0.03 0.14 0.22 2.01 hə 0
Pirallahı 0.25 0.14 1.77 2.01 hə -
Sumqayıt 0.04 0.14 0.28 2.01 hə 0

Şəkil 6. Bakı meteoroloji məntəqəsinin maksimal sutkalıq yağıntılarının cəm əyrisi
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Müşahidə sıralarının dördü üçün də orta kəmiyyətə görə bircinslik haqqında
fərziyyə Styudent meyarına görə təkzib olunmur. Başqa sözlə, bu sıralar bircins
qəbul edilə bilər. Əslində belə nəticə gözləniləndir, çünki sıralarda xətti trendlər
aşkar olunmamışdı. Təhlil edilən dörd sıradan üçü üçün də dispersiyaya görə bircins-
lik haqqında fərziyyə Fişer meyarına görə təkzib olunmur. yalnız Pirallahı məntəqəsi
üçün maksimal sutkalıq yağıntı sırası dispersiyaya görə qeyri-bircinsdir. Bu, onunla
izah olunur ki, müşahidə sırasının dörd ən böyük qiyməti sıranın birinci yarısını
əhatə edən illərdə qeydə alınmışdır (şəkil 2).

Cədvəl 4. Maksimal sutkalıq yağıntı sıralarının bircinsliyinin Styudent meyarına
görə yoxlanması

Cədvəl 5. Maksimal sutkalıq yağıntı sıralarının bircinsliyinin Fişer meyarına 
görə yoxlanması

Qeyd: hə – müşahidə sırasının bircinsliyi haqqında fərziyyə təkzib olunmur; yox – müşahidə sırasının
bircinsliyi haqqında fərziyyə təkzib olunur.

Maksimal sutkalıq yağıntıların son dövrdə dəyişməsi. Baxılan iqlim göstəricisinin
orta kəmiyyətinin dəyişməsinin təhlili  1961-1990 və 1991-2018-ci illər üçün yerinə
yetirilmişdir. İqlim dəyişmələrini qiymətləndirmək üçün əsas baza dövrü kimi 1961-
1990-cı illər qəbul edilmişdir (WMO-No. 49). Müqayisənin nəticələri cədvəl 6-da
təqdim  olunmuşdur.  

Son dövrdə Bakı və Maştağa mətəqələrində  maksimal sutkalıq yağıntıların
miqdarı artmış, lakin Pirallahı və Sumqayıt mətəqələrində isə azalmışdır.
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Məntəqə
Orta qiymət, mm

|t*| t2α=5% h0: P1 = P2
Dəyişmənin 

işarəsiP1 P2

Bakı 28.8 32.8 0.98 2.01 hə +

Maştağa 30.8 32.7 0.12 2.01 hə +

Pirallahı 30.5 24.9 1.27 2.01 hə -

Sumqayıt 26.6 26.4 0.06 2.01 hə -

Məntəqə
Dispersiya

F* F2α=5% h0: D1 = D2
Dəyişmənin

işarəsiD1 D2

Bakı 214 254 1.19 2.19 hə +

Maştağa 180 196 1.09 2.23 hə +

Pirallahı 404 54.7 7.40 2.27 yox -

Sumqayıt 163 234 1.43 2.21 hə +
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Cədvəl 6. Maksimal sutkalıq yağıntıların 1991-2018-ci illərdə 1961-1990-cı illərlə
müqayisədə dəyişməsi

Nəticə

Abşeron yarımadasında maksimal sutkalıq yağıntıların  çoxillik tərəddüdlərinin
sinfazlığını əks etdirən fərq inteqral əyrilərini iki qrupa bölmək olar. Birinci qrupa
Pirallahı və Sumqayıt, ikinci qrupa isə Bakı və Maştağa mətəqələrinin əyriləri daxil-
dir. Birinci qrup əyrilərdə bir neçə qısamüddətli və əks sululuqlu fazalar növbələnir.
İkinci qrup əyrilərdə iki müxtəlif sululuqlu uzun davamiyyətli  faza aydın seçilir.
Birinci faza azsuludur və 1961-1998-ci illəri, ikinci faza isə çoxsuludur və 1999-
2018-ci illəri əhatə edir. İkinci qrup məntəqələrin müşahidə məlumatlarının çoxillik
tərəddüdlərində sinxronluq dərəcəsi daha yüksəkdir. Buna baxmayaraq, bütün
müşahidə sıraları arasında korrelyasiya əlaqələri zəifdir və baxılan ərazidə nisbətən
qısa müşahidə sıralarını uzatmaq qeyri-mümkündür. Maksimal sutkalıq yağıntı
sıralarında müxtəlif işarəli, lakin  statistik baxımdan əhəmiyyətsiz xətti trendlər
aşkar olunmuşdur. Bütün sıralar orta kəmiyyətə görə bircinsdir.  yalnız bir sıra dis-
persiyaya görə qeyri-bircinsdir. Baxılan iqlim göstəricisinin orta kəmiyyətinin 1961-
1990 və 1991-2018-ci illər üçün müqayisəli təhlili göstərmişdir ki, ikinci dövrdə iki
məntəqədə artım, digər iki məntəqədə isə azalma müşahidə olunur. Çox güman ki,
bu, Abşeron yarımadasının dəniz sahili və daxili rayonlarında  maksimal sutkalıq
yağıntıların fərqli sinoptik proseslər nəticəsində formalaşması ilə əlaqədardır. 
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№ Məntəqə Orta çoxillik 
maksimal sutkalıq

yağıntılar 
(1961-1990-cı illər)

Orta çoxillik
maksimal sutkalıq

yağıntılar 
(1991-2018-ci illər)

Orta çoxillik maksimal
sutkalıq yağıntıların

dəyişməsi  

mm %

1 Bakı 28.4 33.4 5.0 +17.6

2 Maştağa 31.7 33.2 1.5 +4.73

3 Pirallahı 30.5 24.9 5.6 -18.4

4 Sumqayıt 26.6 26.4 0.2 -0.75
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NOUR GÖLÜNƏ DAŞQIN AXIMI VƏ 
SUBASMA ƏRAZİSİNİN HESABLANMASI

Heydəri Arançı H.Ş.
Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan, 
Akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 23.  AZ1148

Abstract: Nour lake is located in the south-eastern part of Ardabil, in the heights
of the Baghro Mountains. Due to its high natural attractions, the Nour lake region
hosts many travelers and tourists every year, and this trend is growing year by year.
By identifying the flooded area of the lake, it is possible to eliminate aggression in
the area or to issue a special permit for the field area. The purpose of this project is
to calculate floods in the Nour Watershed for different frequency and to identify and
mark the floodplain area and quality buffer zone around the lake. Therefore, there is
a need for a relationship or diagram that can calculate the intensity of precipitation
at different times for different durations.This relationship or diagram is one of the
basic information used in the design of water installations. ın this study, the inten-
sity-duration-frequency curve (ıDF) of precipitation in the Nour lake Watershed
was calculated and Floods are estimated for different return periods. Also, the in-
crease in water level of Nevar lake as a result of floods with different return periods
has been calculated. After determining the legal bed limit of Nour lake, the Qualita-
tive privacy of the lake has been determined at a distance of 150 meters from the
bed limit. ın the second stage, a field marking plan was developed.

Key words: Nour Lake, Hir, Bagro, precipitation intensity-continuity-repetition
curve (IDF), protection zone.

Xülasə: Nour gölü, Ərdəbilin cənub-şərq hissəsində, Bağro dağlarında  yerləşir.
Nour Gölü bölgəsinə hər il çoxsaylı  turistlər səfər edir. Gölün subasma ərazisini
müəyyənləşdirməklə əraziyə mənfi təsirləri aradan qaldırmaq və ya minimuma
endirmək olar. Bu məqalənin məqsədi Nour gölünün hövzəsində daşqınların
hesablanması, gölün ətrafında subasma ərazisini və mühafizə zonasını müəyyən-
ləşdirməkdir. Bu işlər görüldükdən sonra yatağın ərazisində icazəsiz tikinti və
müdaxilənin qarşısını almaq üçün tövsiyyələr hazırlanacaqdır. Bu məqsədlə, ya-
ğıntıların şiddətliyi və davamiyyəti haqqında məlumatlar təhlil edilmişdir.  Məqalədə
Nour gölünün hövzəsində yağıntıların şiddətlik-davamiyyət-təkrarlanma əyrisi (ıDF)
hesablanmış və hövzədə müxtəlif təkrarlanma dövrlərinə uyğun daşqınların maksi-
mal su sərfləri və həcmləri təyin olunmuşdur.  hövzədəki daşqınlar nəticəsində Nour
gölünün su səviyyəsinin qalxması hesablanmış və subasma ərazisi müəyyənləş-
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drilmişdir. Subasma ərazisinin təbii sərhədləri müəyyən edildikdən sonra, yatağdan
150 m məsafədə mühafizə zonası təyin edilmişdir. 

Açar sözlər: Nour gölü, Hir, Bağro, yağıntıların şiddətlik-davamiyyət-təkrar-
lanma əyrisi( IDF), mühafizə zonası.

Giriş

Nour gölü, Ərdəbilin cənub-şərq hissəsində, Bağro dağlarında yerləşir. Bu gölün
su hövzəsi 37.93 - 38.02 dərəcə şimal enliyi və 48.53 - 48.61 dərəcə şərq
uzunluğunda yerləşir. Bu bölgə inzibati baxımdan Ərdəbil rayonunun hir hissəsinin
Budalalo kəndi ərazisində yerləşir. Nour su hövzəsi dəniz səviyyəsindən 2570 - 3222
m yüksəkliklər arasındadır.

Nour gölü, Ərdəbil əyalətinin ən böyük təbii və şirin sulu gölüdür. Nour Gölü
bölgəsinə hər il çoxsaylı turistlər səfər edir. Ərazidə turizmi inkişaf etdirmək üçün
hidrologiya, geomorfologiya, torpaq eroziyası və ətraf mühit potensialı ilə bağlı
tədqiqatların aparılması zəruridir. Ədəbiyyat mənbələrinin araşdırılması göstərdi ki,
tədqiq olunan ərazidə bu məsələlərlə bağlı heç bir araşdırma aparılmamışdır. Nour
gölünün sahəsi 395 ha, hövzəsinin sahəsi isə 4116 ha-dır. Şəkil 1-də Nour gölü və
onun sutoplayıcı hövzəsi göstərilmişdir.
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Şəkil 1.  Nour gölünün sutoplayıcı hövzəsi



Heydəri Arançı H.Ş. Nour gölünə daşqın axımı 
və subasma ərazisinin hesablanması

Su EhTİyATlARıNıN TƏDQİQİ vƏ İNTEQRASİyAlı
İDARƏETMƏ PROBlEMlƏRİ

Materiallar və metodlar

Tədqiqat sahəsindəki mövsümi yağıntının miqdarını öyrənilməsi üçün Nour, hir
və Ərdəbil meteoroloji stansiyaslarının məlumatlarından istifadə edilmişdir. yağıntı
məlumatları 1976-2018-ci illəri əhatə edir və  müşahidə sıralarının üzunluğu 43 ilə
bərabərdir (cədvəl 1). 

Cədvəl 1. Meteoroloji stansiyalar üzrə maksimal sutkalıq yağıntının midqarı

Şəkil 2-də  1976-2018-ci illər arasında stansiyalarda yağıntının orta aylıq
paylanması göstərilmişdir. Cədvələ görə illik yağıntıların  təxminən 29% -i qışda,
23%-i payızda, 42% -i yazda, 6%-i isə yayda düşür. Ümumiyyətlə, ən çox yağıntı
aprel-may, ən az yağıntı isə iyul-sentyabr aylarında müşahidə olunur.

Əsas məlumatlar Ərdəbil Meteorologiya Departamenti tərəfindən hazırlanan
Ərdəbil sinoptik stansiyanın şiddətlik-davamiyyət-təkrarlanma (ıDF) əlaqələrinə
görə təyin olunmuşdur. Əlavə olaraq,  Ərdəbil, hir və Nour stansiyalarının maksi-
mum 24 saatlıq (sutkalıq) yağıntı məlumatlarından istifadə edilmişdir. həmçinin,
İranda çay və göllərin yatağının müəyyənləşdirilməsinə dair qanunverici sənədlər
nəzərə alınmışdır.
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Şəkil 2.  1976-2018-ci illərdə orta aylıq yağıntıların dəyişməsi

Sıra Stansiya-
nın adı

Stansiyanın
növü

Müşahi-
dələrin

başlanğıc
ili

Stansiya-
nın mütləq

hündür-
lüyü, m

Maksimal 24 saatlıq yağıntılarnı
statistik parametrləri

Müşahidə
illərinin

sayı

Minimal
qiymət,

mm

Maksimal
qiymət,

mm

1 Ərdəbil Meteoroloji 1961 1314 57 12.3 63

2 hir yağış ölçmə 1971 1594 27 20 58

3 Nour Buxar ölçmə 1975 2503 35 12 36
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Təhlil və müzakirə

Göllər, təbiətdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən və ciddi təsirlərə məruz qalan su
obyektlərindən biridir. Su-bataqlıq ərazilərinin qorunması üçün ilkin və zəruri
tədbirlərdən biri də yatağın subasma ərazisinin müəyyənləşdirilməsidir. Bu
məqalənin  məqsədi Nour gölü ətrafında subasma ərazisinin və mühafizə zonasının
müəyyənləşdirilməsidir. Subasma ərazisini müəyyən etmək üçün gölün hövzəsində
yağıntıların şiddətlik-davamiyyət-təkrarlanma əyrisi (ıDF) və hövzədə daşqınların
hesablanması tələb olunur. hövzədəki baş verən daşqınlar müəyyən edilməklə gölün
su səviyyəsinin qalxması və subasma ərazisinin sahəsi hesablana bilər. hövzədə
subasma ərazisi müəyyən edildikdən sonra, yataqdan 150 m məsafədə mühafizə
zonası ayrılır (İmanov, 2015; Corradini et al., 2004).

İkinci mərhələdə yatağın işarələnmə planı hazırlanır. Bu işlər görüldükdən sonra
yatağın ərazisində icazəsiz tikinti və müdaxilənin qarşısını almaq mümkündür. Ən
güclü daşqınlara səbəb olan yağışın davamiyyəti axımın hövzə qaçış müddətinə
bərabərdir. Daşqının maksimal su sərfi və axım həcmini hesablamaq üçün
davamiyyəti hövzənin qaçış müddətinə bərabər olan maksimal yağıntıların miqdarı
müəyyənləşdirilməlidir. Bu səbəbdən, yağıntıların şiddətliyini fərqli davamiyyətlər
üçün hesablaya biləcək bir əlaqəyə ehtiyac vardır. Bu əlaqə hidrotexniki qurğuların
layihələndirilməsində istifadə olunan əsas məlumatlardan biridir. yağıntıların
şiddətlik-təkrarlanma dəyişiklikləri statistik-ehtimal xarakterə malik olmaqla, hər
bir iqlim qurşağı üçün fərqli xüsusiyyətə malikdir. Müəyyən bir təkrarlanma
dövründə  yağıntının şiddəti onun davamiyyəti ilə tərs mütənasibdir (İmanov və b.,
2012; heydəri Arançı, 2014). 

Beləliklə, yağıntının davamiyyəti nə qədər az olsa, gözlənilən maksimal şiddətlik
o qədər yüksək olacaqdır. yuxarıda göstərilənləri nəzərə almaqla, yağıntıların
şiddətliyi müxtəlif davamiyyətlər və təkrarlanmalar üçün qiymətləndirilə bilər. Bu
əlaqələr, mövcud məlumatlara əsasən qurulur və sonra yağış şiddətliyinin 5 dəq-
dən 12 saata qədər, təkrarlanma dövrü isə 2,5; 10; 20; 50; 100 və 200 ilə kimi olan
qiymətləri yəyin edilir. Şəkil 3-də Ərdəbil stansiyası üçün yağıntıların şiddətlik-
davamiyyət-təkrarlanma əyrisi (ıDF) verilmişdir.

hir və Nour stansiyalarının şiddətlik-davamiyyət-təkrarlanma (ıDF) əlaqələrini
əldə etmək üçün hesablamalar analogiya (nisbətlər) metodu ilə yerinə yetirilmişdir.
Bu metoda görə analoq stansiya seçilmiş, hesablama tələb olunan stansiyalarda mak-
simal 24 saatlıq yağış layı bu analoq stansiyanın  məlumatlarına görə hesablanmışdır.
Cədvəl 2-də müxtəlif təkrarlanma dövrləri üçün maksimal 24 saatlıq yağış layının
hesablanmış  qiymətləri verilmişdir.

Şəkil 4-də  Nour stansiyasında yağıntıların hesablanmış şiddətlik-davamiyyət-
təkrarlanma əyrisi (ıDF) verilmişdir.
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Şəkil 3. Ərdəbil meteoroloji stansiyası üçün yağıntıların şiddətlik-davamiyyət-
təkrarlanma əyrisi (IDF)

Şəkil 4.   Nour stansiyasında yağıntıların hesablanmış şiddətlik-davamiyyət-
təkrarlanma əyrisi (IDF)

Cədvəl 2. Maksimal 24 saatlıq yağış layının qiymətləri 
Sıra Stansiyanın

adı
Təkrarlanma dövrü (il)

2 5 10 25 50 100 200

1 Ərdəbil 23.5 32.4 39.1 48.6 55.7 63.7 72.4

2 Nour 23.1 28.5 31.7 35.7 38 40.4 42.7

3 hir 28.4 36 41.5 49.4 55.2 61.7 68.6
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hövzədə hesabi daşqının axım həcmini hesablamaq üçün Nour gölü hövzəsində
suyun qaçış müddəti təyin olunmuşdur. Bu məqsədlə Brans Bay – Williams düstu-
rundan istifadə edilmiş və qaçış müddəti 75 dəq qəbul edilmişdir. yağıntıların
şiddətlik-davamiyyət-təkrarlanma əyrisindən istifadə etməklə, yağıntıların
şiddətliyinin təkrarlanması hesablanmış və nəticələr cədvəl 3-də verilmişdir.
hövzədə axım əmsalı (0.6) nəzərə alınmaqla, daşqınların təkrarlanması
hesablanmışdır.

hövzədəki daşqınlar nəticəsində Nour gölündə su səviyyəsinin qalxmasına səbəb
olan hesabi daşqın həcmi gölün normal səviyyəsinə uyğun sahəsinə  (3,88 km2)
bölünmüşdür. Beləliklə, daşqınlar nəticəsində göldə səviyyəninatması hesab-
lanmışdır.  Cədvəl 3-də Nour gölündə daşqınlar nəticəsində su səviyyəsinin artması
verilmişdir. 

Cədvəl 3. Nour gölündə daşqınlar nəticəsində su səviyyəsinin dəyişməsi

Şəkil 5-də Nour gölündə yağıntıların müxtəlif təkrarlanma dövrünə uyğun
hesablanmış maksimal su səviyyəsi,  şəkil 6-da isə gölün 25 illik (təkrarlanma dövrü)
daşqına uyğun  hesablanmış su aynası və onun 150 m-lik mühafizə  zonası
göstərilmişdir.

Nəticə

Beləliklə, Nour gölünün təbii daşma səviyyəsi dəniz səviyyəsindən 2477.92 m-
ə bərabərdir. Daşqınlar nəticəsində suyun səviyyəsində baş verən artımı hesablamaq
üçün Nour meteoroloji stansiyası üçün yağıntıların şiddətlik-davamiyyət-
təkrarlanma əyrisi tərtib edilmişdir. hesablamalar nəticəsində 200 illik təkrarlanma
dövrü olan daşqın nəticəsində maksimal su səviyyəsinin 142 mm artdığı müəyyən
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Təkrarlanma (il)
2 5 10 25 50 100 200

Şiddətlik (mm/h) 8.8 11.0 12.3 14.0 14.9 15.9 16.8
Axım layı (mm) 6.6 8.2 9.2 10.5 11.2 11.9 12.6
hövzədən gələn axımın
həcmi (m3) 237,643 295,358 331,028 374,907 399,506 425,912 451,515

Gölə düşən yağıntının
həcmi (m3) 59,052 73,394 82,258 93,162 99,274 105,836 112,198

Gölə daxil olan suyun
həcmi (m3) 296,695 368,752 413,286 468,069 498,780 531,748 563,713

Göldə suyun səviyyəsin-
də maksimal artım (mm) 75 93 104 118 126 134 142
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olunmuşdur. hesablamalar göstərir ki, 2 ildən 200 ilə qədər təkrarlanma dövrü olan
daşqınlar nəticəsində gölə daxil olan suyun həcmi 296000- 564000 m3 arasında
dəyişir. Nour gölündə yağıntıların müxtəlif təkrarlanma dövrünə görə hesablanmış
maksimal su səviyyəsi göstərir ki, su aynasının səviyyəsi  2477,92- 2478,06 m
arasında dəyişə bilər. Tədqiqat nəticəsində gölün mühafizə zonasının eni normal
səviyyədən 150 m məsafəyə kimi  müəyyən edilmişdir.
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Şəkil 5.  Nour gölündə yağıntıların müxtəlif təkrarlanma dövrünə hesablanmış 
maksimal su səviyyəsi (Mütləq yüksəkliklər)

Şəkil 6. Nour gölünün 25 illik (təkrarlanma dövrü) daşqına hesablanmış 
su aynası və onun 150 m-lik qoruq zonası
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
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ОАО “Азерсу”, Научно-исслдедовательский и проектный институт “Суканал”,

Баку, Азербайджан, 
Abilov@azersu.az  Ziver.Tarixazer@azersu.az

Abstract. Drinking water is critical to the well-being of people in all spheres of
life, it is the key to the health of natural, ecological and biological systems. The cur-
rent situation with the shortage of drinking water in the world is regarded as one of
the global problems in present time. More than 80 countries of the world, located
mainly in arid regions, which make up about 60% of the entire surface of the Earth
land, have a problem with the lack of fresh water. The crisis is exacerbated as ur-
banization advances, population growth, industrial water demands increase and
global climate change accelerates, leading to desertification and reduced water avail-
ability. Desalination of seawater is a potential source of fresh water, especially in
coastal areas. The increased demand for water, coupled with lower production costs
due to technological advances, has contributed to the rapid growth of this sector.
The article discusses the leading modern technologies of seawater desalination. An
overview of the methods of desalination used in the world is presented and their
technological characteristics are given. Today, seawater desalination technologies
are used in 150 countries around the world. The average production of fresh water
is about 38 million tons per year. The market for salt water desalination technology
is growing rapidly. The most powerful desalination plants are located in the Middle
East. The ecological and economic advantages, as well as the disadvantages of the
possible use of seawater desalination plants are noted. various methods of sea water
desalination have been investigated and analyzed. The reverse osmotic method has
been proposed as a desalination method, as the most economical one for desalination
of sea water. Reverse osmosis is the process of passing water or other solvents
through a semi-permeable membrane from a more concentrated solution to a less
concentrated solution as a result of the action of a pressure exceeding the difference
in osmotic pressure of both solutions. ın this case, the membrane, passing the solvent,
retains some of the substances dissolved in it. 

Keywords: global warming, lack of drinking water, desalination of sea water,
reverse osmosis, distillation, ion exchange, electro dialysis.



Введение

Свыше 2,6 миллиарда людей мира живет в странах с напряженной ситуа-
цией с водой. На основе сегодняшних тенденций конвенция ООН по борьбе с
опустыниванием предсказывает, что к 2030 году нехватка воды на засушливых
и полузасушливых территориях может привести к переселению от 24 до 700
миллионов человек. Международная группа экспертов по изменению климата
отмечает, что к 2050 году ожидаемые урожаи сельскохозяйственных культур
в некоторых частях мира могут упасть на 30%.  Следует подчеркнуть, что обес-
печение всех людей в мире питьевой водой и ее рациональное использование
– одна из 17 Целей устойчивого развития, внесенных ООН в повестку дня с
2015-го до 2030 года. Все говорит о том, что обеспечение чистой питьевой
водой становится одной из главных задач человечества. 
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Xülasə: İçməli su - həyatın bütün aspektlərində insanların firavanlığı üçün
mühüm əhəmiyyətə malikdir, həmçinin təbii, ekoloji və bioloji sistemlərin
sağlamlığının təminatçısıdır. hal hazırda bütün dünyada yaşanan içməli su qıtlığı
bəşəriyyətin qlobal problemlərindən biri kimi qiymətləndirilir. yer kürəsinin səthinin
təxminən 60%-ni təşkil edən və əsasən quru və arid zonalarda yerləşən 80 – dən
artıq dövlətdə içməli suyun qıtlığı hiss olunur. Bu krizis -  urbanizasiyanın inkişafı,
əhalinin say artımı, sənaye müəssisələrinin suya olan tələbatının artması və iqlimin
qlobal dəyişikliklərinin sürətlənməsi nəticəsində daha da mürəkkəbləşir. Dəniz suyu-
nun şirinləşdirilməsi ilk öncə sahilyanı ərazilərdə potensial içməli su ehtiyatlarıdır.
Suya artan tələbat daha aşağı istehsalat xərcləri ilə texniki tərəqqinin inkişafı
nəticəsində bu sahənin kəskin inkişafına səbəb olmuşdur. Məqalədə dəniz suyunun
şirinləşdirilməsi üzrə aparıcı müasir texnologiyalar nəzərdən keçirilmişdir. Dünyada
tətbiq edilən dəniz suyunun şirinləşdirilməsi üsulları və onların texniki göstəriciləri
verilmişdir. hazırda dəniz suyunun şirinləşdirilməsi texnologiyası 150 dövlətdə
tətbiq edilir. İçməli suyun orta hesabla ümumi istehsal  həcmi ildə 38 mln. ton təşkil
edir. Duzlu suyun şirinləşdirilməsi texnologiyalarının bazarı sürətlə inkişaf edir. Ən
güclü şirinləşdirmə qurğuları yaxın Şərq dövlətlərində yerləşmişdir.  Dəniz suyunun
şirinləşdirilməsi üsullarının iqtisadi və ekoloji üstünlükləri və həmçinin çatışmaz-
lıqları göstərilmişdir. Müxtəlif üsullar öyrənilmiş və analiz edilmişdir. Şirinləş-
dirilmə üsulu kimi əks osmos üsulu iqtisadi cəhətdən ən səmərəli olduğu üçün təklif
edilmişdir. Əks osmos üsulu əsasən dəniz suyunun xüsusi membranlardan
keçməsindən ibarətdir. Bu zaman xüsusi membranlar dəniz suyunu özündən bu-
raxaraq, bəzi həll olunmuş hissəcikləri özündə saxlayır.

Açar sözlər: qlobal istiləşmə, içməli su qıtlığı, dəniz suyunun şirinləşdirilməsi,
əks osmos, distillə, ion mübadiləsi, elektrodializ. 
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Данный вопрос является актуальным и для нашего Азербайджана. Азер-
байджанская Республика входит в число стран с бедными водными ресурсами.
Более 65% поверхностных вод Азербайджана поступает с территории сосед-
них государств, некоторые из которых также испытывают дефицит воды и уве-
личивают водозабор из года в год, что уменьшает объем поступающей воды в
страну. На долю Азербайджана приходится всего 10% от общего запаса вод-
ных ресурсов Южного Кавказа. По расчетам Международного Института За-
пасов Азербайджанская Республика в 2025 году войдет в число самых мало
обеспеченных водными ресурсами 13 стран, где на 1 жителя будет приходиться
приблизительно 972 кубометров в год.  Кроме того,  географическое положе-
ние Азербайджана  определяется высокой чувствительностью к воздействиям
изменения климата. А при изменении климатических условий проблема не-
хватки пресной воды может в будущем еще больше усугубиться. Наука пока
ещё не в состоянии точно определить, каким будет воздействие изменений гид-
рологического цикла. Однако  необходимо срочно  и достаточно хорошо раз-
работать методологические рекомендации, которые позволяют начать
выработку адекватных мер реагирования. Такие решения должны обеспечи-
вать относительно низкие затраты  с минимальным воздействием на климат и
окружающую среду.  В контексте сложившейся ситуации 27 июля 2020 года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал план мероприятий по эф-
фективному использованию водных ресурсов на 2020-2022 годы, предусмат-
ривающий реализацию комплекса мер по улучшению водоснабжения.
Согласно утвержденному  плану работ, неотложной задачей является рассмот-
рение альтернативных источников пресной воды, в том числе и опреснение
вод Каспийского моря. 

Как известно, в мире одним из наиболее перспективных путей обеспечения
пресной водой является опреснение соленых вод Мирового океана. Целесо-
образность данного пути подтверждается тем фактом, что большие площади
засушливых и мало обводнённых территорий примыкают  к океанским бере-
гам или находятся поблизости от них и, кроме того, почти  60 % населения
планеты живет в 200 километровой дистанции от морских берегов. Огромный
слой соленой воды, покрывающий большую часть Земли, представляет собой
единое целое и имеет примерно постоянный состав. Мировой океан огромен.
Его объем достигает 1,35 миллиардов кубических километров. Он покрывает
около 72% земной поверхности. Почти вся вода на Земле (97%) находится в
мировом океане. Приблизительно 2,1% воды сосредоточено в полярных льдах
и ледниках. Вся пресная вода в озерах, реках и в составе грунтовых вод со-
ставляет лишь 0,6%. Остальные 0,1% воды входят в состав соленой воды из
скважин и солончаковых вод. Таким образом, морская вода может стать ис-
точником водных ресурсов, потому что запасы ее практически неисчерпаемы.
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Сегодня в крупных масштабах в мире применяют различные методы опрес-
нения морской воды. Так, чтобы получить пресную питьевую воду, нужно до-
вести содержание в ней солей до 1 г/литр. Известно, что чистую питьевую
воду получают из морской путем дистилляции, обратного осмоса, электродиа-
лиза, вымораживания и ионного обмена (рисунок 1.).  Лидером по производ-
ству опресненной воды является Саудовская Аравия (здесь производится
примерно пятая часть всей опресненной воды в мире), за ней идут США, ОАЭ,
Китай, Испания и Кувейт. (Это связано с тем, что страны Персидского залива
используют большую часть ресурсов грунтовой воды в сельскохозяйственных
целях и поэтому испытывают серьезную потребность в опреснении, чтобы от-
вечать нуждам своего населения и промышленности). Правительства и част-
ные компании тратят в год примерно 14 млрд. долларов на то, чтобы сделать
океанскую и морскую воду  питьевой.  

Рисунок 1. Структура производства пресной воды опреснением
по типу используемых технологий (источник IDA)

Материалы и описание исследований

Широко применяются технологии многоступенчатого мгновенного выпа-
ривания - дистилляция. Принцип данного метода основан на выпаривании
воды. На специальных установках по опреснению морской воды в процессе
нагревания происходит разделение объема исходной воды на пар (дистиллят)
и концентрированный раствор, в котором остаются все примеси. 

Более перспективной разновидностью дистилляционной технологии счи-
тается мгновенное (адиабатное) вскипание. Этот процесс также основан на за-
висимости давления водяных паров, насыщающих пространство над водой,
от ее температуры. Технологическая схема многоступенчатого адиабатного
опреснителя предусматривает предварительный нагрев исходной соленой
воды (рисунок 2.) 
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В камеру А поступает подогретая морская вода, которая называется рассо-
лом. Рассол прокачивают под давлением через витки теплообменника в камеру
В, затем камеру С и, наконец, в камеру D, причем в каждой камере его темпе-
ратура становится все выше. Теплота поступает к рассолу от водяного пара,
конденсирующегося на витках теплообменника каждой камеры. Сконденси-
ровавшийся пар  является  пресной водой, который собирают и откачивают из
установки. В камере Е разогретый рассол нагревают еще сильнее паром, ко-
торый пропускают через витки теплообменника; пар, используемый в этой ка-
мере, приносит с собой большую часть полной энергии, вводимой в систему.
Из камеры Е горячий рассол поступает в камеру D, где поддерживается пони-
женное давление. Поскольку давление в этой камере понижено, часть рассола
испаряется и после конденсации превращается в пресную воду. Для испарения
воды требуется энергия. Остающийся после испарения некоторой части воды
рассол тоже охлаждается. Затем он поступает в камеру С, где давление еще
ниже, чем в камере D. Здесь происходит испарение еще некоторого количества
воды, а оставшийся рассол еще больше охлаждается. На каждой последующей
стадии рассол становится все более концентрированным и все более охлаж-
дается. На последней стадии часть рассола, который содержит теперь прибли-
зительно 7% солей по весу, смешивается с вновь поступающей морской водой.
Другая часть рассола сбрасывается в море, чтобы предотвратить слишком
большое повышение концентрации солей. 

Основным преимуществом многоступенчатых дистилляционных установок
является то, что на единицу первичного пара можно получить значительно
большее количество обессоленной воды. Расходы при этом связаны с большим
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потреблением тепла, стоимость которого достигает 40% стоимости получен-
ной воды. Так на 1 т пара получают около 15-20 т опресненной воды (компания
«АкваКем » в г. Милуоки, США). Удельный расход электроэнергии в дистил-
ляционных установках составляет  3,5-4,5 кВт час/м3 дистиллята. Эффектив-
ность работы установки многостадийной дистилляции ограничена главным
образом возникновением накипи в системе циркуляции горячего рассола. По-
этому в последние годы предложены другие способы опреснения морской
воды, которые не связаны с необходимостью ее испарения и конденсации.

Новейшая промышленная технология опреснения воды основана на мем-
бранной обработке. Мембранные процессы можно классифицировать по раз-
мерам задерживаемых частиц на следующие типы: 

1. - микрофильтрационные мембраны. В этом способе очистки размер пор
составляет от 0,01 до 1,0 мкм. Это позволяет отфильтровывать мелкие
взвешенные частицы, цисты простейших микроорганизмов, большие
бактерии, коллоиды, эмульсии и водоросли. Процесс фильтрации идет
под внешним давлением менее 2 бар.

2. - ультрафильтрационные мембраны.  Тысячи капилляров фильтрующего
модуля установки ультрафильтрации имеют внутренний размер от 0,001
до 0,01 мкм. Обычно они изготавливаются из полиэфирсульфона, мате-
риала со специальными добавками, который устойчив к органическому
осадку. Ультрафильтрация проходит под давлением от 1,5 до 7 бар.

3. - нанофильтрационные мембраны.  Размер пор измеряется нанометрами
и  составляет от 0,0001 до 0,001 мкм. После нанофильтрации улучшается
цвет воды и уменьшается концентрация солей. Он оптимально подходит
для очистки поверхностных вод. Фильтрация проходит под давлением
от 3 до 20 бар.

4. - обратноосмотические мембраны. Этот метод мембранной фильтрации
воды разделяет растворы без изменения агрегатного состояния воды.
Учитывая то, что размер пор в мембране не превышает размера моле-
кулы воды, через фильтр проходит только вода и соли, ионы которых
меньше отверстия диаметром менее 0,0001 мкм, а растворенные примеси
задерживаются. Способ обратного осмоса, мембранного обессоливания
воды, позволяет отфильтровывать практически все загрязнения: и орга-
нические, и неорганические.

5. – диализ. Относится к промышленной мембранной очистке воды. Метод
основан на факте прохождения разными веществами с неодинаковой ско-
ростью через мембрану фильтра (осмос и диффузия). Это простая и де-
шевая, но очень медленная мембранная технология в водоподготовке
(сутки и более). Ускоряют его увеличением площади мембраны и повы-
шением температуры.
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6. – электродиализ. Устройство (диализатор) дополнительно оснащается
камерой с электродами. Постоянный ток сокращает время фильтрации
до часов и даже минут. Это происходит за счёт направленного электри-
ческим полем движения ионов. Кроме очистки воды, этот метод мем-
бранного разделения для водоподготовки, используется в фармацевтике,
медицине, биохимической и пищевой промышленности.

Методом электрохимического опреснения – электродиализом - морская
вода пропускается через специальную камеру с заряженными мембранами, из-
готовленными из ионообменных смол. С одной стороны камеры располагают
положительно заряженные электроды (катоды), а с другой - отрицательно за-
ряженные (аноды). Под воздействием электрического тока катионитовые и
анионитовые мембраны пропускают, соответственно, только катионы или
анионы. После прохождения через камеру образуется деионизированная чи-
стая вода и два вида концентрированного раствора (рисунок 3).

Принцип работы такого опреснителя морской воды основан на использо-
вании прочных и долговечных мембран, устойчивых к химическим и терми-
ческим воздействиям. Благодаря этому, электродиализ можно проводить при
повышенных температурах, что повышает качество очистки. Минус метода
очистки морской воды от солей - значительный расход электроэнергии, про-
порционально увеличивающийся при повышении концентрации солей в ис-
ходном составе. Максимально допустимая степень минерализации - 10 мг/л.

Рисунок 3.  Схема электродиализного опреснителя
1) анод; 2) катод; 3) анионитовая мембрана; 4) катионитовая мембрана; 

В) опресняемая вода; Р) рассол.

Способ опреснения морской воды с помощью вымораживания это способ
обратный дистилляции. При замораживании морской воды лед вначале обра-
зуется из чистой воды, а примеси остаются в концентрированном жидком
остатке. Для окончательной очистки солевого раствора через него дополни-
тельно пропускают специальный газ. Такой способ подходит для опреснения
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небольших объемов жидкости, не требующих применения габаритного доро-
гостоящего оборудования.

Метод ионного обмена стал применяться в промышленности с начала 60-х
годов  (Танганов, 2007; Кучеров, 2014), но наибольшее распространение по-
лучил к концу 80-х годов и до сих пор пользуется хорошим спросом. Суть ме-
тода заключается в способности ионообменных материалов (ионитов)
поглощать из воды (раствора электролита) положительные или отрицательные
ионы в обмен на эквивалентное количество ионов ионита. 

Иониты представляют собой высокомолекулярные органические соедине-
ния, по своим свойствам нерастворимые в воде и органических растворителях.
Способность к ионному обмену обусловлена строением ионита, основу кото-
рого составляет высокомолекулярный каркас или так называемая матрица (R)
с неподвижными функциональными ионногенными группами, несущими по-
ложительный (аниониты) или отрицательный (катиониты) заряд, который ком-
пенсируется противоположным зарядом обменных ионов (противоионов),
находящихся в фазе ионита. Противоионы подвижные в каркасе ионита и в
силу этого могут заменяться другими ионами из раствора (рисунок 4.).

Рисунок 4. Схема ионного опреснения воды (М2+=Са2+, Мg2+) 
на неподвижном слое ионита (А) и в противотоке (В) с движущимися

слоями ионита (NaR, MR2) и потоками воды.
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Недостатком данного метода являются высокие экономические затраты,
технологическая сложность процесса, которая ограничивается исходным со-
лесодержанием морской воды (не более 2,5 г/л).  

Обратный осмос (RO), обратный осмос солоноватой воды с низконапор-
ными мембранами (BWRO), обратный осмос морской воды с мембранами вы-
сокого давления (SWRO) – это наиболее быстро развивающиеся технологии
опреснения воды с самым большим числом установок во всем мире. Число
мембранных установок опреснения воды составляет порядка 14 тыс. единиц,
что приближается к 80% всех установок для опреснения морской воды. 

При опреснении воды методом обратного осмоса морскую воду пропускают
через полупроницаемые мембраны под воздействием давления, существенно
превышающего разницу осмотических давлений пресной и морской воды.
Через микропоры  мембран могут свободно проникать небольшие молекулы
воды, в то время как более крупные ионы соли и другие примеси задержи-
ваются мембраной (Мосин, 2012)..

Опреснительная установка состоит из множества аналогичных труб, уло-
женных параллельно друг другу, через которые насосом высокого давления
(50-100 бар или 5-10 МН/м2) непрерывно прокачивается морская вода, а отво-
дится два потока — обессоленная (пермеат) и вода с концентрированными со-
лями (концентрат), которая сливается в сток. Поток пресной воды через
мембрану пропорционален приложенному внешнему давлению. Максималь-
ное давление определяется собственными характеристиками обратноосмоти-
ческой мембраны. При слишком высоком давлении мембрана может
разорваться, забиться присутствующими в воде примесями или пропускать
слишком большое количество растворенных солей. При слишком низком дав-
лении процесс замедляется. Обратный осмос обладает существенными пре-
имуществами по сравнению с другими методами опреснения воды: энергети-
ческие затраты сравнительно невелики, установки конструктивно просты и
компактны, работа их может быть легко автоматизирована. Управление систе-
мой обратного осмоса осуществляется в полуавтоматическом и автоматиче-
ском режимах. Для уменьшения образования нежелательных отложений солей
в полостях труб применяются ингибиторы осадкообразования. Контроль рас-
хода пермеата и концентрата осуществляется проточными расходомерами.
Степень опреснения воды и производительность мембраны по опресненной
воде зависят от различных факторов, прежде всего от общего солесодержания
исходной воды, а также солевого состава, давления и температуры (Алиев,
2005; Алиев, 2008). 

Оценка различных технологий, для крупных установок опреснения воды,
основанная на 20–30-летнем опыте их эксплуатации, показала, что опреснение
морской воды по технологии обратного осмоса с мембранами высокого дав-
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ления (SWRO) обеспечивает самое рентабельное решение во всех случаях,
включая капиталовложения, эксплуатационные расходы, себестоимость 1 м3

обработанной воды. Положительные результаты эксплуатации (например, рен-
табельность), полученные на крупных действующих установках обратного ос-
моса морской воды с мембранами высокого давления, позволяют с большей
безопасностью и уверенностью строить более крупные установки.

Главным фактором, тормозившим широкое внедрение мембранного опрес-
нения воды, было высокое потребление энергии в ходе процесса, которое опре-
делялось главным образом соленостью воды. Также имеются повышенные
эксплуатационные расходы из-за потребления сопутствующих химикатов и
необходимости замены мембранных фильтров. Нельзя не отметить определен-
ные аспекты, вызывающие интерес в дополнительном изучении. Одним из
таких аспектов является возможность дополнительного использования кон-
центрата, являющегося побочным продуктом мембранного опреснения.

Рисунок 5. Схема процесса опреснения воды методом обратного осмоса
Единственная возможность его утилизации - слив обратно в море, однако

существует возможность его выпаривания для получения дополнительного ко-
личества пресной воды, а также товарных солей, получение которых в основ-
ном производится в горнодобывающей промышленности, которая является
довольно дорогой. Однако именно этот метод позволяет получать самый боль-
шой объем опресненной воды за единицу времени. На данный момент мем-
бранное опреснение считается наиболее перспективным методом опреснения
ввиду потенциальных путей увеличения производительности, улучшения ка-
чества воды и большего удобства в использовании (Зубова и др, 2017). 

Ниже представлен сравнительный анализ обратноосмотических и дистил-
ляционных  технологий опреснения, который дает возможность оценить эф-
фективность обоих методов, расход энергии, а также представить допол-
нительные расходы на оборудование и обслуживание. 
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За рубежом публикуются всевозможные сведения технического и экономи-
ческого характера о действующих и проектируемых опреснителях, имеются
специальные технико-экономические проработки по оценке технических и
экономических показателей опреснения воды разными методами. Показатели
стоимости опреснения мембранными методами превосходят показатели опрес-
нения термальными методами (Элимелех, 2011). В тоже время следует отме-
тить, что за последние 30 лет цены снизились почти вдвое благодаря
оптимизации технологии и энергоэффективности. Затраты на опреснение
варьируются от 0,45 до 1 доллара США за кубический метр (по данным за
2013 г Международной ассоциации по опреснению воды ıDA – некоммерчес-
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Таблица 1. Сравнительный анализ обратноосмотических и дистилляционных 
технологий опреснения

№ п/п Параметры Обратный осмос Метод дистилляции 

1 Физико-химический 
принцип

Мембранная 
диффузия

Термальное испарение
и конденсация

2 Потребление 
электроэнергии

3,5 - 4,5 кВт.ч/м3 2,5 – 5 кВт.ч/м3

3 Температура 
в процессе опреснения

Температура морской
воды

До 120 0С

4 Содержание солей (мг/л) 250 - 350 От 1 до 50
5 Производительность одного

модуля опреснения
6000 – 24000 м3/день 120000 м3/день

6 Основные устройства Насосы, мембраны Насосы, клапаны, 
вакуумные установки

7 Стоимость Низкая Высокая

8 Уровень автоматизации про-
изводства

Высокий Высокий

9 Возможность изменения 
состава морской воды 

Нет необходимости Средне-высокая

10 Требования к техническому
обслуживанию

Высокие Средние

11 Требования к занимаемой
площади

Низкие Средние

12 Наиболее необходимые 
усовершенствования

Улучшение 
предварительной
обработки воды,

улучшение  свойств
мембран

Более дешевые 
материалы и способы

теплопередачи
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кой организации, штаб-квартира которой находится в США.). Все чаще, ис-
пользуемая на опреснительных предприятиях Саудовской Аравии  и  ОАЭ сол-
нечная и ветряная энергия, позволяют  сделать этот процесс  более дешевым.

На сегодняшний день технологии опреснения морской воды применяются
в 150 странах мира. Более 300 млн. людей по всему миру ежедневно исполь-
зуют опресненную морскую воду. Большинство систем опреснения воды,
спроектированных, построенных и намеченных к строительству в настоящее
время, основано на мембранных технологиях, на которых получают воду во
всем мире с суммарной выработкой более 20•106 м3 в сутки.  Рынок техноло-
гий опреснения соленой воды стремительно развивается. 70 % всех опресни-
тельных станций в мире находятся в странах Ближнего Востока: в Саудовской
Аравии, ОАЭ, Кувейте, Израиле, Сингапуре, Бахрейне (Фрумин, 2007; J.J.Qin
et al., 2010).

Ниже в таблице представлены  страны с крупнейшими опреснительными
обратноосмотическими установками.
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Таблица 2. Страны с крупнейшими опреснительными обратноосмотическими
установками

№
п/п

Название
страны

Технология за-
вода опресни-
теля

Производитель-
ность опреснитель-
ной установки

Проектная
стоимость
опреснитель-
ной установки

Замечание

1 Саудовская
Аравия

1-Shoabia 3 
2-Ras-Al-Xair 
3-Suqaiq

- 880.000 м3/сутки 
-1.036.000 м3/сутки 
- 450.000 м3/сутки

- 
-7.2млрд.uSD 
-824 млн.uSD

на стадии
строительства
находятся 
7 установок
мощностью
более 400.000
м3/сутки 

2 ОАЭ 1-Suveyhat 2 
2-Taveelah

- 455.000 м3/сутки 
- 909.000 м3/сутки

-2.7млрд.uSD 
-1.2 млрд.uSD

3 Сингапур 1-Sinq Spring 
2-Keppel 

Marina East 
3-Tuaspring

- 136.000 м3/сутки 

- 137.000 м3/сутки  
- 320.000 м3/сутки

-217 млн.uSD 

- в будущем 
-650 млн.uSD

4 Израиль 1-Sorek 
2-Ashkelon

- 624.000 м3/сутки 
- 330.000 м3/сутки 

-400 млн.uSD 
-150 млн.uSD

5 США 1-Tampa Bay
2-Claude «Bud»

-136.000 м3/сутки
-190.000 м3/сутки

-
-1 млрд.uSD
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Генеральными подрядчиками на мировом рынке при проектировании,
строительстве и наладке заводов обратно осмотического опреснения морской
воды выступают GE (GE ıonics. США), Toray ındustries (Япония), ınc., Predisa
(Северная Амперика), Suez Environnement, veolia (Франция), Aqualing Group
(Франция), Ch2M hıll (США), ıDE Technologies lTD (Израиль), Mitsubishi
heavy ındustries (Япония). В последние годы очень успешно работает консор-
циум GEıDA - альянс испанских фирм Sadyt, Befesa (Abengoa) и Cobra (ACS):
строительство заводов в Алжире.

По оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет рынок технологий опреснения
морской воды вырастет на 60 %: с 10 млрд до 16 млрд долларов в 2020 году
(Jamaly, et al., 2014; Suratt, et al., 2020). Основными драйверами роста станут
Алжир, Испания и Австралия. Кроме того, растет спрос на развивающих рын-
ках Китая, Индии и США. Возможно, через несколько лет в этот список войдет
и Азербайджан, который имеет наименьшие ресурсы пресной воды в регионе,
на фоне растущего мирового спроса на чистую воду.  
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Рисунок 6. Мощности по опреснению воды в странах арабских государств 
Персидского залива. 

Источник: The Future Outlook of Desalination in the Gulf

Рисунок 7.  Обратноосмотический завод обессоливания морской воды 
Tampa Bay, США
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В историческом архиве Азербайджанской Республики сохранился текст до-
говора заключенного 28 ноября 1898 г. Бакинской городской управой с акцио-
нерным обществом  «Артур Коппель» (Германия) о постройке первой опрес-
нительной установки. По договору общество «Артур Коппель» обязывалось
для временного (в течение 5 лет) снабжения г. Баку опресненной морской
водой построить опреснитель мощностью до 70 тыс. ведер в сутки (1100
м3/сутки). В 2012 году в селе Хыдырлы  Сальянского района Азербайджана
была построена станция опреснения, которая оснащена мембранами обратного
осмоса (производительностью от 1000 до 2000 м3/сутки), позволяющими очи-
щать морскую воду до состояния питьевой и в сельскохозяйственных целях.
Идея строительства завода принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму
Алиеву и была реализована как пилотный проект по выявлению альтернатив-
ных источников и накоплению опыта в организации их использования в Азер-
байджане.  На первом этапе с учетом потребностей завод был оснащен обору-
дованием для производства 1000 кубометров пресной воды в сутки. В 2016
году мощность завода была увеличена вдвое до 2000 кубометров в сутки без
дополнительных строительных работ. Проект был реализован под руковод-
ством Министерства Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана. 

Таким образом, опреснение морской воды является перспективным спосо-
бом увеличить объем водоснабжения значительного процента населения рай-
онов, страдающих от нехватки воды. Однако строительство опреснительных
сооружений требует значительных затрат, и до недавних пор они потребляли
в три раза больше электроэнергии, чем традиционные методы очистки воды.
Это значит, что на практике в наибольшем объеме опресненную морскую воду
могут потреблять богатые страны. Благодаря инновационным технологиям ка-
чество обратноосмотических мембран постоянно повышается, что увеличи-
вает объем очищенной воды на выходе. В результате пропускная способность
опреснительных установок увеличилась в разы, и некоторые из них выдают
почти 1 миллион кубических метров пресной воды в день. Также потребление
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Рисунок 8.  Завод опреснения морской воды  Ашкелон, Израиль.
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электроэнергии опреснительными установками сократилось почти наполо-
вину за последние 20 лет, благодаря чему они стали гораздо менее дорогостоя-
щими. 

Следует отметить, что опреснение воды не панацея для решения проблемы
необеспеченности отдельных регионов мира пресной водой. Как показывают
последние исследования ученых, опубликованные ООН, опреснительные за-
воды, которых на земле насчитывается порядка 16 тысяч, производят больше
токсичных отходов, чем собственно питьевой воды. Соленая суспензия или
рассол, в котором – удаленные из воды растворенные соли, содержит большое
количество меди и хлора и после опреснения выбрасывается обратно в море.
Сверхсоленое  вещество становится еще более токсичным из-за химических
веществ, используемых в процессе опреснения, как говорят  исследователи
(Environmental Protection Agency).  В результате в месте выбросов образуются
мертвые зоны — огромные участки воды, лишенной кислорода, где не выжи-
вают ни растения, ни морские животные, которые получают кислород из воды.
Кроме того, отравленная вода повышает температуру прибрежных вод. При-
чем объем сбрасываемых отходов в полтора раза превосходит объем получен-
ной пресной воды. Таким образом, в целом объем отходов опреснительного
производства во всем мире ежегодно достигает 50 миллиардов кубометров
токсичных выбросов. Более половины всех солевых отходов, согласно пред-
ставленным данным, производят нефтяные страны: Саудовская Аравия (22%),
Объединенные Арабские Эмираты (20,2%), Кувейт (6%), Катар (5,8%). Чтобы
уменьшить экологический урон от подобных действий и сохранить морскую
экосистему, строятся  дорогостоящие системы отвода, строительство которых
могут себе позволить лишь немногие страны.

Инженеры Массачусетского технологического института (MıT.США), рас-
сматривая проблему сброса отходов опреснителей, нашли выход из создав-
шийся ситуации. В новом исследовании они показывают, что с помощью
несложной в принципе технологии из опреснительных отходов можно извлечь
полезные химические вещества, в том числе те, которые сделают процесс
опреснения более эффективным и экологичным. Подробное описание разра-
ботки опубликовано в журнале Nature Catalysis, сообщается на сайте MıT. Суть
ноу-хау заключается в том, чтобы разложить воду с помощью электрического
тока на ионы h+ и Oh–. Вступая в реакцию с раствором поваренной соли
(NaCl), они образуют гидроксид натрия (едкий натр, NaOh) и соляную кислоту
(hCl). Оба этих соединения используются в работе или обслуживании опрес-
нителей, действующих по принципу обратного осмоса. Так, гидроксидом нат-
рия предварительно обязательно обрабатывают воду, идущую на опреснение,
чтобы уменьшить её кислую среду (в противном случае гарантированы оста-
новки и отказ процесса обратного осмоса). Соляной кислотой чистят некото-
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рые конструкции. NaOh специально закупают, выделяя на это приличные
средства. А NaOh и NaCl – это распространённое сырьё для разных химиче-
ских производств и реактивы для многочисленных технологических и иссле-
довательских процедур. То есть, у новой методики есть явное преимущество
– едкий натр и соляную кислоту можно получать на самом заводе в процессе
опреснения воды. 

Выводы

Таким образом, по нашему мнению, эффективность и экологическая об-
основанность их ноу-хау лежит на поверхности. Технология может быстро
стать востребованной в свете того, что опреснение в мире наращивает про-
изводственные обороты. Правда, существует одна большая проблема — это
стоимость электроэнергии и стоимость оборудования. Над этими вопросами
нужно ещё поработать. 

На основании обзора изложенного выше, можно сделать вывод, что опрес-
нение вод морей и океанов на сегодняшний день является значительной  зада-
чей. Выбор технологии опреснения воды зависит от предъявляемых к
полученной воде требований, а также от технико-экономических показателей.
Ситуация нехватки пресной воды сейчас приводят к разработке новых инно-
вационных проектов по опреснению воды, не ухудшающие состояние окру-
жающей среды. Учитывая, что Азербайджан, как прибрежная страна имеет
большие возможности для использования опресненной морской воды для во-
доснабжения, считаем целесообразным применение новейших технологий для
получения питьевой воды.
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Əhmədov F.Ş.,  Əbdüləzimov R.Ü.,  Əhmədov F.Ç.
“Azərsu” ASC  “Sukanal” Elmi – Tədqiqat və Layihə İnstitutu Bakı ş., Azərbaycan,
fizuli.Axmedov49@mail.ru; raisabdulazim@gmail.com;  ahmedov.feryad@mail.ru

Abstract: The article is devoted to the theoretical study of spillways. To deter-
mine the flow rate of water in the water supply system, canals and collectors, spill-
ways with different cross-sections are used. various mathematical formulasare
available to determine the flow rate in wairs. These formulas are abtained on the
basis of the theory of dimensions, takings into account the lenght of the drain line h
and the acceleration of gravihy g.

ın general, this expression has the following from:
Q=cbx gy Hz

here with the coefficent of water consumption, determined by experimental re-
search. A practical expression was obtained under the condition taken x=1 for a weir
with a rectangular cross-section. But for weirs having parabolic, triangular and other
shapes, due to the fact that the weir line is not a straight line, the use of existing
shapes couses certain difficulties.

The flow rate of the weir depends on the cross-sectional area ω in accordance
with their shapes, the flow rate or, in accordance with this, on the pressure above
the discharge line H.

ınverstigating the stages by carrying out certain mathematical transformations in
the formula of a rectangular weir, replecing the lenght of the drain line with the area
of the living cross-section, we obtained expressions for calculating the flow of water
in traingular and trapezoidal weirs. İn the article, taking the upper indicator of the
pressure z=0,5; z=1 new expessions were proposed for calculating the flow rate.
Considering the above to determine the discharge of the weir, instead of b-it is ex-
pedient to take the ω – area of the living cross-section. Taking this into account, the
dependence Q=kωx gy Hz was proposed to determine the flow rate and, as a result,
the formula Q=kω2 √gH.  Determining the coefficent-k, based on experimental stud-
ies, this formula can be used to determine the water flow rate for various froms of
weirs with thin walles.

Key words: spillway, drain line, tail water, head water, geometrical head, flow
rate, from of spillway.

Аннотация: Статья посвящена теоретическому  исследованию водосливов.
Для определения расхода воды в системе водоснабжения, каналах и коллекто-
рах используются водосливы с различным поперечным сечением. Для опреде-
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ления расхода воды в водосливах имеются различные математические фор-
мулы.  Эти формулы получены на основе теории размерностей с учетом длины
линии слива b, напора над линией слива Н и ускорения силы тяжести g.

В общем это выражение имеет следующий вид:
Q=cbx gy Hz

Здесь c -  коэффициент расхода воды, определенный опытными исследова-
ниями. Было получено практическое выражение при условии принятой х=1
для водослива с прямоугольным поперечным сечением. Но для водосливов
имеющие параболическое, треугольное и другие формы,  из за того, что линия
водослива не прямая линия, использование имеющихся формул вызывает
определенные трудности. 

Расход водослива зависит от площади поперечного сечения ω в соответ-
ствии с их формами, скорости стока или в соответствии с этим от напора над
линией слива Н. 

Исследователи, проводя определенные математические преобразования в
формуле прямоугольного водослива,  заменяя длину линии слива с площадью
живого поперечного сечением, получили выражений для расчета  расхода воды
в  треугольных  и трапецидиальных водосливах.

В статье принимая верхний показатель напора z=0,5; z=1 были предложены
новые выражения для подсчета расхода.

Учитывая выше изложенное для определения расхода водослива, вместо b-,
целесообразно принимать ω- площадь живого поперечного сечения. Учитывая
это, для определения расхода была предложена зависимость Q=kωx gy Hz и в
итоге получена формула  Q=kω2 √gH. 

Определяя  коэффициент – к, на основе экспериментальных исследований,
эта формула может применяться для определения расхода воды  для различных
форм водосливов с тонкими стенками.

Ключевые слова: водослив, линия слива, нижний бьеф, верхний бьеф, гео-
метрический напор, коэффициент расхода водослива, форма водослива.
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Giriş

Su təchizatı sistemində, suvarma kanallarında və kollektorlarda suyun sərfinin
təyini üçün müxtəlif formalı suaşıranlar tətbiq olunur.

Suaşıranların sərfinin təyini üçün müxtəlif riyazi düsturlar mövcuddur. Bu düs-
turlar suaşıranın aşma xəttinin eninə ölçüsündən, sərbəstdüşmə təcilindən və suyun
aşma xəttindən olan basqıdan asılı olaraq ölçülər nəzəriyyəsi əsasında alınmışdır.
lakin praktikada sərfin təyini üçün elə suaşıranlar da tətbiq olunur ki, bunlarda
suyun aşma xətti düzxətli olmur (üçbucaqlı, parabolik və s). Bunlarda suyun sərfinin
təyini üçün  düzbucaqlı  və  trapesiya  formalı  suaşıranların  düsturlarından  istifadə
olunaraq, canlı en kəsiyi sahəsinin təyininə əsasən hesabatlar aparılır. Bu da sərf
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əmsalının dəyişməsinə və xətalara səbəb olur. Bunları nəzərə alaraq, nəzəri
tədqiqatlar aparılmış və suaşıranların sərfinin təyini üçün müxtəlif riyazi düsturlar
təklif olunmuşdur.

Müxtəlif formalı suaşıranların sərfinin təyinində bunların formaya uyğun su
keçən canlı en kəsiyi sahəsinin təyini praktiki əhəmiyyətə malikdir.

Materiallar və metodlar

Tədqiqat işində suaşıranlara aid ədəbiyat mənbələrindən, suaşıranların
layihələndirməsinə aid sorğu materiallarından istifadə olunmuşdur. Suaşıranlara aid
nəzəri materiallar araşdırılmışdır. Riyazi düsturların çıxarılmasında ölçülər
nəzəriyyəsi metodu tətbiq olunmuşdur. tərəfimizdən ölçülər nəzəriyyəsini tətbiq
etməklə mövcud düsturlardan fərqli olaraq müxtəlif formalı suaşıranların sərfini
təyin etmək üçün riyazi düsturlar alınmışdır.

Təhlil və müzakirə

Sərbəst səthli axının en kəsiyi sahəsi sıxılma nəticəsində azalırsa, en kəsiyi
sahəsinin sıxılması ilə əlaqədar yaranan basqının təsiri ilə suyun axmasını yaradan
qurğular suaşıran adlanır.

Suaşıranın qarşısındakı axın sahəsi yuxarı byef, aşağı axın sahəsi aşağı byef
adlanır. Suaşıranın aşağı axın hisssi suaşıranın aşma xətti adlanır.

Suaşıranın xarakterik hissələri aşağıdakılardır (şəkil.1): 
a) b – suaşıranın eni;
b) S – aşma xəttinin qalınlığı;
c) P1 və P aşma xəttinin yuxarı və aşağı byeflərdən hündürlükləri;
d) Aşma xəttinin formasıdır.
hər bir suaşıran müxtəlif Q sərflərinin keçməsində suyun səviyyəsinə kimi

yaranan h basqısının təsiri ilə işləyir. Bu halda h basqısına müvafiq səviyyələr fərqi
aşma xəttindən suyun sərbəst səthinin əyilmə nöqtəsinə qədər olmalıdır.
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Şəkil 1. Suaşıranın xarakterik hissələri.
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Suaşıranlar aşma xəttinin qalınlığına və formasına görə fərqlənir. Nazik divarlı
suaşıranlarda divarın qalınlığı aşırılan suyun formasına təsir etmir, bu (S/H)<0,67
şərtinə uyğundur.

Praktini profilli suaşıranın aşma xəttinin qalınlığı şərtinə uyğundur.

Enli aşma xəttinə malik suaşıran. Bunlar şərtini ödəməlidir.

Suaşıranların Q - sərfi, suaşıranın b - enindən (aşma xəttinin uzunluğu), aşma
xəttindən olan H - basqısından, axının suaşırana yaxınlaşmasının v0 –sürətindən və
sərbəstdüşmə təcilindən asılıdır. Suaşıranın v0 - yaxınlaşma sürətinə uyğun ümumi
basqı aşağıdakına bərabərdir:

(1)

Suaşıranın Q sərfinin göstərilən parametrindən asılılığı aşağıdakı kimidir (Аг-
роскин И.Т. и др., 1964)

Q=f (b,g,H0) (2)
Q=cbx gy H0z (3)

Burada c - suaşıranın konstruktiv xüsusiyyətlərini xarakterizə edən əmsaldır.
Ölçülər nəzəriyyəsinə görə x, y, z üstləri təyin olunur.

(4)

Tənliyin hər iki tərəfində eyni ölçülü kəmiyyətlərin üstləri cəmini
bərabərləşdirsək yazarıq:

3=x+y+z
-1=-2y,         y=0,5

Tədqiqatçılar (Щтеренлихт Д.В) suaşıranın Q sərfinin, b frontunun enindən düz
mütənasib asılı olduğunu qəbul edərək x=1 qəbul edirlər. Buna əsasən, z=3/2 alınır.
Bunlara əsasən (3) ifadəsini aşağıdakı kimi yazarıq:

(5)

Su aşıranın Q sərfinin təyinində ümumi H0 basqısının əvəzinə həndəsi h
basqısından istifadə olunması daha məqsədəuyğundur. Çünki, H0 basqısına nisbətən
h həndəsi basqısının ölçülməsi daha asandır. Bir ifadəsindən H0 basqısının qiymətini
(5) –də yazsaq alarıq:

(6)

Əgər

(7)
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əvəz etsək, suaşıranın sərfi üçün aşağıdakı ifadəni alarıq:

(8)

İfadələrdəki m və m0 əmsalları suaşıranların sərf əmsalları adlanır. Bu əmsallar
suaşıranların konstruktiv xüsusiiyətlərindən asılıdır.

Tədqiqatçılar suaşıranın sərfinin əsaslandırılmasında onun b enindən xətti asılı
olduğunu qəbul edərək x=1 qəbul edirlər. Əgər suaşıranların sərfinin H0 basqısından
xətti asılılığını qəbul etsək (z=1) suaşıranın sərfinin təyini üçün aşağıdakı ifadəni
alarıq:

(9)

Burada (8) ifadəsində olduğu kimi m01 təcrübi əmsaldır.
Qərarlaşmış axınların tənliyinə əsasən axının sərfi basqının kvadrat kökü ilə

mütənasibdir. Bu baxımdan suaşıranın sərfinin təyinində x=2,  y=0,5,   z=0,5 qəbul
etsək su aşıranın sərfi üçün aşağıdakı ifadəni alarıq:

(10)

Burada n - təcrübi əmsaldır, suaşıranların konstruktiv xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq təyin olunur.

Tərəfimizdən yuxarıda ölçülər nəzəriyyəsinə görə x, y, z üstlərinin müxtəlif
qiytmətlərində suaşıranların sərfinin təyini üçün müxtəlif riyazi  düsturlar alınmışdır.
Bu düsturlardan hansının müxtəlif konstruksiyalı suaşıranlar üçün daha
məqsədəuyğun olması təcrübi tədqiqatlar əsasında təyin olunur.

Bir sıra (üçbucaqlı, parabolik və s) suaşıranlar üçün b - eni xətti olmur. yaxşı
olardı ki, bu halda (3) ifadəsinə suaşıranın b - eni əvəzinə, suaşıranın su keçən canlı
en kəsiyinin ω sahəsi daxil edilsin. Bu ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazılır:

Q = f (ω, g, H) (11)
Bunlar arasındakı riyazi asılılıq belə olur:

Q = Kωx gy Hz (12)
burada K - suaşıranın konstruktiv xüsusiyyətlərindən asılı əmsaldır. Ölçülər
nəzəriyyəsinə görə yazarıq: 

(13)

Bu ifadədə x=1 qəbul etsək,           alınır. yekunda alarıq:

(14)
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Bu ifadədə K - əmsalı təyin olunmaqla bütün formalı suaşıranlar üçün tətbiq
olunandır.

Mövcud tədqiqatlarda suaşıranların sərfinin təyinində (8) ifadəsindən istifadə
olunmuşdur. Bu ifadə də sonda tədqiqatçılar tərəfindən  canlı en kəsiyinin ω
sahəsindən asılı şəkilə gətirilmişdir (Большакова В.Ф., 1984 ).

(15)

Aldığımız (14) ifadəsi ilə müqayisədə burada Q - sərfi ω - nın 1-ci tərtibi ilə
mütənasibdir, həm də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi üçbucaqlı, parabolik suaşıranlar
üçün başlanğıc en b=0 alınır. Bu ifadə yalnız düzbucaqlı və trapesiya formalı
suaşıranlar üçün düzgün nəticə verə bilər.

Şəkil 2. Üçbucaqlı suaşıran.

Üçbucaqlı suaşıranlarda  (şəkil 2)  canlı en kəsik sahəsi  aşağıdakı  kimi  təyin
olunur:

(16)

burada θ - üçbucaqlı suaşıranın təpə bucağıdır, b - su səthinin enidir. Bu ifadəni
(15)-də nəzərə alsaq, üçbucaqlı suaşıranın tənliyini alarıq:

(17)

Əgər                        işarə etsək alarıq,

(18)

Tomsonun (Агроскин И.Т. и др., 1964;  Справочкая пособия, 1988)
tədqiqatlarında  θ = 900, H = 0,05 ÷ 0,25 m  aralığında dəyişdikdə  m(0 üç) = 0,316
alınmışdır. Bunları (13) ifadəsində nəzərə alsaq, verilən şərtlərə uyğun üçbucaq-
şəkilli suaşıranın sərfi üçün aşağıdakı ifadə alınır.

Q = 1,4 H2,5,       m3/san (19)
Bir sıra tədqiqatçılara görə üçbucaqlı suaşıran  θ = 900 olduqda sərfin ölçül-

məsini kifayət qədər dəqiq yerinə yetirir.
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Üçbucaqşəkilli suaşıranların verilmiş sərfləri buraxma qabiliyyəti olmadıqda və
düzbucaqlı suaşıranlardan istifadə etmək mümkün olmadıqda, trapesiyaşəkilli
suaşıranlardan istifadə olunur. Şəkil 3-də nazik tərəfli trapesiyaşəkilli suaşıranın
sxemi göstərilmişdir.

Şəkil. 3. Trapesiya formalı suaşıran.

Ölçülər nəzəriyyəsinə görə suaşıranın sərfi b, g, H parametrlərinə  görə təyin
olunduğu üçün quruluşuna görə trapesiya formalı suaşıranın sərf formulu düzbucaqlı
suaşıranın formulu ilə eynilik təşkil edəcək, fərq sərf əmsalına görə olacaq. Bu
baxımdan trapesiya formalı suaşıranın düsturu aşağıdakı kimi olacaq:

(20)

burada  m1 trapesiya formalı suaşıranın sərf əmsalıdır.
Çipoletanın  tədqiqatlarına görə         olduqda trapesiya formalı suaşıranın

sərf əmsalı  m1 = 0,42 təyin olunmuşdur. Bunu (15) ifadəsində nəzərə alsaq yazarıq:

(21)

Çipoletanın (Агроскин И.Т) təklif etdiyi suaşıran suvarma kanallarında tətbiqini
tapmışdır. Suaşıranın eni aşağıdan  b ≥ 3H şərtini ödəməlidir. b - eni məlum olduqda  

şərtini ödəyən trapesiya formalı suaşıranlar üçün Q = f (H) - asılılığının
qrafikini qurmaqla, H - basqısı məlum olduqda qrafikə əsasən axınların Q - sərfini
təyin etmək olar.

Nəticə

Suaşıranların nəzəri düsturları təhlil olunmuşdur. Suaşranların sərfinin təyini
üçün tərəfimizdən (9, 10, 14) düsturları təklif olunmuşdur.

Suaşıranların hal-hazırda praktikada istifadə olunan (19, 21) düsturlarının tətbiq
olunma şərtləri araşdırılmışdır.
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uOT: 628.3SuDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ PROBlEMlƏRİ

Giriş
Keçən əsrin ortalarından başlayaraq çoxsaylı problemlər arasında bəziləri var ki,

onların həlli, eyni zamanda, həm bütün bəşəriyyətdən, dövlətlərdən, hər bir elmi-
istehsalat kollektivlərindən və o cümlədən, hər bir insandan asılıdır. Belə
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Abstract: ın the article restoration and protection ways of Azerbaijan rivers an-
alyzed. The article provides an analysis of conception of in case study of rivers of
Azerbaijan. ın study has been analyzed challenges for modern rivers restoration,
rules for restoration, issues assessment, the different dimensions of restoration, costs
of rivers restoration. The main purpose of river protection and restoration are to en-
sure good ecological status of rivers. There are no universal ways to restore small
rivers, and this is due to the complexity of the hydrological and hydromorphological
characteristics of rivers, as well as the diversity of anthropogenic factors and the de-
gree of their impact. Therefore, the solution of the problem of river protection and
restoration requires an individual approach to each river.

Keywords: good ecological status of rivers, ecosystem functions, river ecosystem,
river restoration. 

Аннотация: В статье анализируются пути восстановления и защиты рек
Азербайджана и представлен анализ концепции восстановления рек. В иссле-
дованиях были проанализированы проблемы восстановления современных
рек, оценка проблем, различные аспекты восстановления и затраты на восста-
новление рек. Основная цель защиты и восстановления рек, это обеспечение
хорошего экологического состояния рек. Универсальных способов восстанов-
ления малых рек не существует, это связано со сложностью гидрологических
и гидроморфологических характеристик рек, а также разнообразием антропо-
генных факторов и степенью их воздействия. Поэтому решение проблемы за-
щиты и восстановления рек требует особого подхода к каждой реке.

Ключевые слова: хорошее экологическое состояние рек, функции экоси-
стемы, речная экосистема, восстановление реки.
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problemlərə ətraf mühitin mühafizəsi, yəni suyun, havanın və torpağın mühafizəsi,
başqa sözlə, biosferin ekoloji tarazlığı problemi aiddir. Məlum olduğu kimi yer
kürəsində həyat havanın, suyun və torpağın yalnız nazik bir təbəqəsində inkişaf edir.
Ətraf mühitə antropogen təsirlərin güclənməsi, insan sivilizasiyasının artan
tələbatının nəticəsidir və onun son məqsədi həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. 

Məlum olduğu kimi çay suları biosferin əsas tərkib hissələrindən biridir, buna
görə də çay sularının idarə olunmasına ekoloji nöqteyi-nəzərdən  yanaşmaq lazımdır.
Çünki ekologiya elmi bioloji obyektlərin ətraf mühitlə münasibətlərini öyrənir və
təbiətdən səmərəli istifadə edilməsinin əsasını təşkil edir. Təbii ekoloji sistemlərdə
əsas ehtiyatların istifadəsində həmişə müəyyən bir qapalı sikl müşahidə olunur,
çünki heç bir orqanizmin ətraf mühiti fövqəladə çirkləndirməsinə yol verilmir. Bu-
rada biosenozların fəaliyyəti nəticəsində adətən bütün ehtiyatlar kompleks istifadə
olunur. Təbii sistemlərdə təbii seçmə üsulu ilə təbii ehtiyatların elə bir tələbatçıları
və istifadəçiləri yaradılır ki, onların nə çirklənməsi, nə də tükənməsi baş verir. Sudan
istifadə etmək məqsədilə yaradılan süni sistem də təbii sistem pirinsipi əsasında
işləməlidir, yəni çay sularını nə çirklənməyə, nə də tükənməyə qoymamalıdır. Bu
məqsədlə çay sularının kompleks istifadəsində mühəndis ekoloji istiqamətə üstünlük
verilməlidir. Ətraf mühitin mühafizəsi müasir dövrün ən vacib beynəlxalq
probleminə çevrilmişdir. Onun təxirəsalınmaz və faydalı həlli insan sivilizasiyası
həyatının və tərəqqili inkişafının şərtidir. Öz ümumibəşər mənasına görə bu problem
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təminatı, beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmlən-
dirilməsi ilə müqayisə oluna bilər. 

Azərbaycanda əhalinin artımı və iqtisadiyyatın inkişafı çayların məcralarında və
sutoplayıcı sahələrində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olur. Çay məcralarında su
anbarları, bəndlər və suqəbuledici qurğular inşa edilir, çay hövzələrində təbii
landşaftlar antropogen landşaftlarla əvəz olunur, meşələr qırılır,  suvarılan ərazilər
genişlənir, eroziya prosesi sürətlənir. Bütün bunlar nəticəsində çayların təbii rejimi
pozulur, ətraf mühit pisləşir, yəni çay ekosistemlerində gedən maddə və enerji
mübadiləsi pozulur. Çayın hidroloji rejimində baş verən dəyişikliklər çay ekosis-
teminin biotik xüsusiyyətlərində əks olunur. Nəticədə çayların landşaft və rekreasiya
- estetik funksiyaları zəifləyir və ya itirilir. Buna görə çayların bərpası - onların təbii
və ya şərti - təbii vəziyyətə qaytarılması çayların idarə edilməsinin ən aktual
problemlərindən birinə çevrilmişdir.

Çayların bərpası, səmərəli istifadəsi və mühafizəsi bir-biri ilə sıx bağlı
anlayışlardır. Su obyektlərinin, o cümlədən “çayların bərpası” nisbətən yeni
anlayışdır və o, təbii rejimi pozulmuş kiçik çayların hidroloji, hidromorfoloji və
ekoloji funksiyalarının bərpasını, başqa sözlə, onların təbii və ya şərti-təbii vəziyyətə
gətirilməsini  nəzərdə  tutur.  Bərpa nəticəsində  çay  ekosisteminə  mənfi  təsirlər
minimuma endirilir. Bu proses  geniş tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsini
tələb edir. 
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Materiallar və metodlar

Azərbaycanda bəzi çay ekosistemləri antropogen amillərin güclü təsiri nəti-
cəsində dəyişir. Belə amillərə misal olaraq çaya çirkləndirici maddələrin axıdıl-
masını, su anbarlarının yaradılmasını və s. göstərmək olar. Bu amillər bioloji
varlıqlara çox böyük təsir göstərir.

Çay ekosisteminin bir çox funksiyaları var.  Ümumiyyətlə, çay ekosisteminin
funksiyaları dedikdə,  ekosistemin öz komponentlərinə, daxili proseslərə və xarici
mühitə  təsir göstərmək imkanları başa düşülür. Ekosistem yaxşı statusa malik
olduqda daha çox funksiya həyata keçirə bilir. Bu funksiyaların ən əsasları
aşağıdakılardır:

 yaradıcı funksiyalar - üzvi maddələrin əmələ gəlməsi; 
 Tənzimləmə funksiyaları - mikroiqlimin yaranması, axımın təbii tənzim-

lənməsi, suyun təmizlənməsi, təbii risklərin və eroziya prosesinin tənzim-
lənməsi;

 Mədəni xidmətlər - qeyri-maddi faydalar (rekreasiya xidmətləri, mədəni irs
və s.);

 Dəstəkləmə xidməti - torpaq əmələgəlmə, maddələr mübadiləsi və su dövranı
proseslərində iştirak.  

Ekosistem xidmətləri, insanların ətraf mühit və düzgün fəaliyyət göstərən
ekosistemlərdən heç bir vəsait sərf etmədən aldıqları çoxsaylı və rəngarəng
faydaların toplusudur. Çay ekosistemləri belə ekosistemlərə əyani misaldır. Ekosis-
tem xidmətləri konsepsiyasının inkişafına Biomüxtəliflik haqqında Konvensiya
təkan vermişdir. Ekosistem xidmətlərini kəmiyyətcə dəqiq qiymətləndirmək qeyri-
mümkündür. Ekosistem xidmətləri konsepsiyasına görə ilk öncə baxılan çay eko-
sisteminin göstərdiyi xidmət növləri müəyyən olunmalıdır. Bunun üçün ekosistemin
yerinə yetirdiyi funksiyalar təhlil olunmalı və kəmiyyətcə qiymətləndirilməlidir.
Şəkil 1-də ekosistem, funksiyaları və xidmətləri arasında əlaqə əyani olaraq
göstərilmişdir.

Şəkil 1. Ekosistem funksiyaları və xidmətləri arasında əlaqə

Təhlil və müzakirə

Azərbaycan çaylarının bərpasının əsas məqsədi çayların yaxşı ekoloji statusunu
(vəziyyətini) təmin etməkdir. Kiçik çayların bərpasının universal yolları yoxdur və
bu, çayların  hidroloji və hidromorfoloji xüsusiyyətlərinin mürəkkəbliyi, həmçinin
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antropogen amillərin müxtəlifliyi və onların təsir dərəcəsi ilə əlaqədardır.  Buna
görə də çayların bərpası probleminin həlli zamanı hər bir çaya fərdi yanaşma tələb
olunur (Speed et al., 2016; ısmayilov, 2019).

Azərbaycan çaylarının bərpası bir sıra məqsədlərə nail olmağa imkan verəcəkdir.
İlk növbədə ərazi çaylarının yatağının normal hidroloji (axımın ildaxili paylanması,
daimi axarlılığın və ekoloji axımın təmin olunması), hidromorfoloji (çay yatağı,
subasar  və çayın sahillərinin ümumi morfologiyası) və hidrobioloji (hidrobiontların
yaşayış mühitinin əsas elementləri) rejimi təmin ediləcəkdir. 

Ərazi çaylarının bərpası ilə su mühafizə zonası, sahilyanı və çaya bitişik ərazilərin
ekoloji vəziyyəti yaxşılaşacaq, eyni zamanda çayların  rekreasiya və estetik
funksiyaları bərpa ediləcəkdir.

Azərbaycan çaylarının bərpası kompleks şəkildə aparılmalı, bütün çay ekosis-
temini, onun sutoplayıcı sahəsini, sahil boyu su mühafizə zonasını əhatə etməlidir. 

Çayların bərpası zamanı, çay ekosistemləri və çay məcralarının dayanıqlığını
təmin etmək üçün  bir sıra hidroloji, hidromorfoloji və ekoloji şərtlərin yerinə
yetirilməsi tələb olunur (Woolsey, S. et al., 2007; İmanov və b., 2019):

-bərpa edilmiş məcrada orta çoxillik su səviyyəsi təbii halındakından cüzi
fərqlənməlidir;

-suyun çayın subasarına çıxma rejimi (tezliyi və davamiyyəti ) təbii halındakına
uyğun gəlməli və ya ona yaxın olmalıdır;

- bərpa edilmiş çay yatağı (məcrası) dayanıqlı olmalıdır;
-su ekosistemlərinin yaşama mühitinin  müxtəlifliyini müəyyən edən hidravlik

və morfoloji parametrlərin mövsümlər üzrə dəyişməsi təmin olunmalıdır.
Çay ekosistemlərinin fəaliyyətinə təsir göstərən əsas amillər aşağıdakılardır: 
1. Sutoplayıcı hövzədə baş verən proseslər - suyun dövranı, geoloji proseslər,

bitki örtüyü və torpaqdan istifadə, həmçinin topoqrafik xüsusiyyətlər  hövzədə eko-
sistemin strukturunun formalaşmasına təsir edir. Bu proseslər suyun keyfiyyəti və
qaçış müddətini, enerji və çay məcrasına daxil olan gətirmələrin kəmiyyətini
müəyyən edir. 

2. Axım rejimi sutoplayıcıda çay boyu biomüxtəlifliyə, məcra proseslərinə, səth
suları ilə yeraltı suların qarşılıqlı əlaqəsinə və çay ekosistemi daxilində baş verən
proseslərə böyük təsir göstərir. Axım rejiminin əsas göstəriciləri illik axım həcmi,
axımın il ərzində aylar və mövsümlər üzrə paylanması, yağış və qar sularının qaçış
müddəti, su sərflərinin tətrarlanması və davamiyyətidir. Çayın axım rejimi çay
məcrasında və subasarda, həmçinin hövzədə baş verən geomorfoloji proseslərin əsas
hərəkətverici qüvvəsidir.

3.Yaşayış mühiti. Çayın axım rejimindən və axının dinamikasından (hidravliki
xüsusiyyətlərindən)  asılı olaraq çay boyu fərqli yaşayış mühitinə malik ərazilər
(gölməçələr, subasar, sahilboyu zonalar və s.) formalaşır.

4. Suyun keyfiyyəti. Çayda suyun keyfiyyəti kompleks fiziki-coğrafi amillərin
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təsiri ilə formalaşır. Çay hövzələrində süxurların litoloji tərkibi suyun keyfiyyətininə
daha güclü təsir göstərən amillərdəndir.

Azərbaycan çaylarının suyunun keyfiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillər
2 qrupa bölünür:

1. Suyun keyfiyyətinin formalaşmasına birbaşa təsir göstərən amillər: torpaq və
bitki örtüyü, süxurların növü və tərkibi, canlı orqanizmlər və insanın təsərrüfat
fəaliyyətinin bəzi növləri. Bunlar suyu ionlar və molekullarla zənginləşdirir
və ya onları sudan ayırır;

2. Suyun keyfiyyətinin formalaşmasına dolayı yolla təsir göstərən amillər:  iqlim
və hava şəraiti, su rejimi və insanın təsərrüfat fəaliyyətinin bəzi növləri. 

Ərazidə yerləşən çay hövzələrində baş verən proseslərlə çay ekosisteminin
əlaqəsi şəkil 2-də göstərilmişdir.  

Şəkil 2. Çay hövzəsində baş verən proseslərlə çay ekosisteminin əlaqəsi

5. Akvatik (su) və sahilboyu biomüxtəliflik. Çay ekosistemi daxilində akvatik
və sahilboyu biomüxtəliflik (flora, fauna, mikroorqanizmlərin müxtəlifliyi və
məhsuldarlığı) təbii və antropogen amillərin birgə təsiri ilə formalaşaraq inkişaf edir.
Çayda akvatik və sahilboyu biomüxtəliflik axım rejimindən, suyun keyfiyyətindən
çox asılıdır.  

Azərbaycan çaylarının ekosistemlərinin statusu onların əsas  kompleks göstəri-
cisidir. Bu status müəyyənləşdirilərkən komponentlər ayrı-ayrılıqda təhlil olunaraq
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keyfiyyət və kəmiyyət baxımından qiymətləndirilir. Bu zaman aşağıdakı
parametrlərdən istifadə olunur (İmanov və b., 2019):

• Bioloji parametrlər: suda olan flora, fauna və mikroorqanizmlərin müxtəlifliyi
və məhsuldarlığı;

• hidromorfoloji parametrlər: hidroloji rejim (suyun sərfi, sürəti, çayın dərinliyi,
eni, subasarın parametrləri və s.); 

• Kimyəvi və fiziki-kimyəvi parametrlər: çirkləndirici maddələrin tərkibi (əsas
çirkləndiricilər və toksik maddələr), oksigen balansı, suyun temperaturu və qida
maddələrinin miqdarı və s. 

Ümumilikdə, Azərbaycan çaylarının bərpası üçün aşağıdakı konseptual çərçivə
təklif olunmuşdur (şəkil 3).

Şəkil 3. Azərbaycan çaylarının bərpasının konseptual çərçivəsi

Çayların bərpası zamanı həyata keçirilən tədbirlər (ağacların əkilməsi, su
təmizləyici qurğuların tikintisi)  maliyyə vəsaiti tələb edir. Bərpa layihəsinin həyata
keçirilməsinə cavabdeh olan təşkilat (yerli qurumlar, QhT-lər, özəl təşkilatlar və
yaxud elmi-tədqiqat institutları ola bilər)  çay bərpasına sərf olunacaq maliyyə
vəsaiti və bərpadan əldə olunacaq faydaları təmin etməlidir. Bu zaman hövzə
səviyyəsində və milli səviyyədə dəyər və faydanın ümumi indikatorları qiymətlən-
dirilməli, istismar və ekosistem xidmətlərinin təmin edilməsinə sərf olunacaq xərclər
nəzərə alınmalıdır. Bütün hallarda layihələr alternativ əsasda hazırlanır.
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Ümumiyyətlə, Azərbaycan çaylarının bərpası zamanı əsas diqqət ətraf mühitin
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlməlidir. İdeal halda uğurlu çay bərpasının
meyarları aşağıdakılar ola bilər: 

- çəkilmiş xərclərin effektivliyi;
- maraqlı tərəflər üçün qənaətbəxş nəticənin əldə olunması; 
- çay və ya çay hissəsinin estetik baxımdan xoşagəlimli olması;
- gələcək bərpa işləri üçün təcrübə və biliklərin toplanması;
- ekoloji cəhətdən uğurlu olması.
Respublikamızda çay sularının səmərəli istifadəsinə və mühafizəsinə böyük

diqqət yetirilir. Azərbaycan Respublikasında sudan istifadənin hüquqi rejimi 26
dekabr 1997-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi ilə tənzimlənir
(Əsədov və b., 2007). Bu qanunvericiliyə əsasən bütün təbii sular dövlətə
məxsusdur, yəni ümumixalq mülküdür. Dövlət tərəfindən su ehtiyatları yalnız
istifadəyə verilir. Suya dair dövlət hüququnu pozan hər hansı bir hərəkət qadağandır.
Bütün sular vahid su fondunu təşkil edir. Su qanunvericiliyində suya olan
münasibətlərin nizamlanma əsasları, suların istifadəsinə və mühafizəsinə nəzarət
edilməsinin dövlət prinsipləri, su ehtiyatlarının təbii vəziyyətinə təsir edən bütün
tikinti obyektlərinin layihələndirilməsi, yerləşməsi, tikilməsi və istismarı şərtləri
müəyyən olunmuşdur.  Su qanunvericiliyində göstərilir ki, bütün sular çirklənmədən
və tükənmədən mühafizə olunmalıdır. Çay sularına sənaye, məişət və s. tullantıların
təmizlənməmiş axıdılması qadağandır. Su obyektləri gübrələr və zərərli kimyəvi
maddələrlə çirklənmədən mühafizə edilməlidir. Su obyektlərinin  lillənmədən,
tükənmədən qorunması məqsədilə  onlarda uyğun su rejiminin yaranması, torpağın
su və külək eroziyasına uğraması, sudakı flora və fauna üçün əlverişli şəraitlərin
yaradılması və s. tədbirlər görülür, xüsusi su mühafizə meşə zonaları yaradılır. 

Su qanunvericiliyinin əsaslarında su ehtiyatlarının zərərli təsirlərinə qarşı
tədbirlərin görülməsi üçün xüsusi maddə ayrılmışdır. həmin maddəyə əsasən bütün
təşkilatlar, müəssisələr əlaqəli dövlət orqanları ilə birlikdə su ehtiyatlarının aşağıdakı
zərərli təsirlərinə qarşı tədbirlər görməlidir (Əsədov və b., 2007). 

a) daşqın və subasmalar;
b) sahillərin və müdafiəedici dambaların və s. tikintilərin su ilə dağılması; 
c) torpaqların bataqlıqlaşması və şoranlaşması;
d) torpağın eroziyaya uğraması, dərələrin yaranması, qruntda çökmə hadisə-

lərinin baş verməsi və s. 
Qeyd olunmalıdır ki, su ehtiyatlarının mühafizəsi üçün və onların zərərli təsir-

lərinə qarşı aparılan tədbirlər ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarında nəzərdə
tutulur. Beləliklə, su qanunvericiliyi su ehtiyatlarının qənaətlə istifadə olunması və
inkişafına nail olunması üçün lazımi strukturu yaradır. yaxşı halda o, su ehtiyatları-
nın inkişafı və səmərəli istifadə olunması üçün kifayət qədər investisiya axınını
sürətləndirir, pis halda isə ona mane ola bilər (Веденин, 2000; Musayev və b., 2008). 
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Azərbaycan çaylarının çirklənmədən qorunmasında və mühafizə yollarının
müəyyənləşdirilməsində çirklənmə mənbələrinin monitorinqinə diqqət yetirilməli-
dir. Ərazi çaylarının ekoloji monitorinqi axımın kəmiyyət və keyfiyyət göstə-
ricilərinin qorunmasını təmin edir və hövzələrdə ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılmasına,
sudan istifadəni təmin etmək üçün axım göstəriciləri haqqında məlumatların
sistemləşdirilməsinə, su obyektlərinə təsir üzərində nəzarətin həyata keçirilməsinə
yönəlmişdir. həmin çayların çirklənmə mənbələri üzərində monitorinq təbii
proseslər fonunda antropogen təsirlərin aşkar olunması məqsədilə yaradılan,
müşahidələrin qiymətləndirilməsinin və mümkün dəyişmələrinin proqnozunun
məlumat sistemidir. Tədqiq olunan çaylarda monitorinq həyata keçirilərkən çaylara
təsir göstərən amillər (fiziki, bioloji, kimyəvi) və bu amilləri yaradan mənbələr
müəyyən olunur. hazırda  Azərbaycanda çayları çirklənmədən qorumaq məqsədilə
hərtərəfli elmi-tədqiqat işləri aparılır. Bu baxımdan Azərbaycan çaylarının
çirklənmədən qorunması, mühafizə yollarının elmi əsaslarla araşdırılması vacib
məsələlərdəndir. 

Çay sularının mühafizəsi tədbirlərini iki qrupa bölmək olar (Musayev və b.,
2008): 

a) Xəbərdaredici              b)Təshihedici 
Xəbərdaredici tədbirlərə tullantı sularını və onların sərflərini tənzimləyən qanun-

vericilik normaları, çirklənmiş suların tənzimlənməsinə dair texniki standartlar,
tələbatlar, iqtisadi vasitələr, eləcə də su istehlakçılarında suyun keyfiyyətinə dair
standartlar daxildir.

Təshihedici tədbirlərə hüquqa zidd hərəkətləri qadağan edən, dəyən zərər və iqti-
sadi itkilərdən kompensasiyanı nəzərdə tutan əmrlər daxildir. Suyun keyfiyyəti
haqqında qanunvericilik yoxlama, monitorinq, uçot, hesabat və müvafiq səlahiyyət-
lərin bölüşdürülməsi ilə həyata keçirilir.

Tədqiq olunan çayların çirklənmədən və tükənmədən mühafizə olunması
məqsədilə su qanunvericiliyinə əsasən çay sularından istifadə edən bütün tələbatçılar
aşağıdakı ümumi qaydalara riayət etməlidirlər:

- ətraf mühitə və su obyektlərinə zərər vurmamalı, başqa su tələbatçılarının
hüququnu pozmamalı;

- çay sularından səmərəli və qənaətli istifadə etməli, suyun keyfiyyətini daim
yaxşılaşdırmalı;

- təmizləyici qurğuları həmişə yaxşı vəziyyətdə istismar etməli, onların iş effekt-
liyini artırmalı;

- ərazidə tərkibində çirkləndirici maddələr olan çirkab suların çaylara
axıdılmasının tamamilə kəsilməsinə dair tədbirlərin görülməsi;

- ərazidə istifadə olunan və axıdılan suların kəmiyyətinin və keyfiyyətinin qey-
diyyata alınması və analiz edilməsi;

Göstərilən ümumi qaydalardan əlavə müxtəlif su tələbatçıları Azərbaycan
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çaylarından istifadə və mühafizəsinə dair müəyyən qaydaları gözləməlidir. Çox
təəssüf ki, mövcud vəziyyətlə su qanunvericiliyində göstərilənlər ziddiyyət təşkil
edir.

Tədqiq olunan çayların əksəriyyəti suvarmada istifadə olunduğuna görə kənd
təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması ciddi surətdə suvarma qrafikinə və sudan istifadə
planına uyğun aparılmalıdır; burada çaylara suların faydasız axıdılmasına, çoxlu su
itkilərinə (buxarlanmaya, sızmaya) yol verilməməlidir. Suvarma sistemləri, su
anbarları və kanalların layihələrində bataqlıqların yaranmasına, torpaqların
şoranlaşmasına, sahələrin yerüstü və yeraltı sularla (səviyyənin qalxması nəticə-
sində) basılmasına və torpağın eroziyaya uğramasına qarşı tədbirlər nəzərdə
tutulmalıdır. Əgər bu tədbirlər nəzərdə tutulmayıbsa, göstərilən çaylardan istifadəni
məhdudlaşdırmaq lazımdır. 

Ərazidə çay sularından suvarmada az istifadə etmək üçün kommunal-məişət və
sənaye çirkab sularının suvarmada istifadəsi mühüm məsələdir. Bunu həyata
keçirmək üçün xüsusi sanitariya və baytarlıq orqanlarının razılığı olmalıdır. Bundan
əlavə balıqçılıq təsərrüfatına zərər gətirməməsi üçün suvarmada su götürən tikintilər
balıqçılığın müdafiə qurğuları ilə təchiz olunmalıdır. Demək lazımdır ki, həmin
tədbir həm də başqa sahələrin (energetika, su təchizatı və s.) sugötürən qurğularında
nəzərdə tutulmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, çay sularının mühafizəsi və onlardan səmərəli istifadədə
maliyyələşmə ən vacib amillərdəndir. İkinci ümumdünya su forumunda (haaqa
2000-ci il)  İnkişaf etməkdə olan ölkələrə, ekosistemlərin mühafizəsində, su
təchizatında, kanalizasiyada tullantı suların təmizlənməsində və kənd təsərrüfatı
istehsalında tələbatlarını ödəmək məqsədilə su sektoruna illik investisiya
qoyuluşunu 2 dəfə artıraraq 90 milyard dollardan 2020-ci ildə 180 milyard dollara
çatdırmaq təklifi verilmişdir   (İmanov və Ələkbərov, 2017). 

Respublikanın su hövzələrinin öyrənilməsi və onların çirklənmədən qorunması
üçün tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsində Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, “Azərsu” ASC, Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı ASC, Fövqəladə hallar Nazirliyi və s. iştirak edir (Musayev və
b., 2008). 

Tədqiq olunan çayların su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi ölkə və ya region
üçün həmin ehtiyatların müəyyən edilməsi və onun cəmiyyət tərəfindən istifadə
olunmasıdır. Qiymətləndirmə ərazinin çay sularının həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət
xarakteristikalarını özündə birləşdirir və ona müvafiq olaraq tələbatı müəyyən edir.
Bu prosesdə əsas problemli məsələlər, çayların su ehtiyatları sahəsində potensial
münaqişələr, onların kəskinliyi və sosial nəticələri, eləcə də daşqınlar kimi risk və
təhlükələrlə təyin olunur. Ərazi çaylarının su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinin
düzgün aparılması etibarlı fiziki və sosial-iqtisadi məlumatlara əsaslanmalıdır.
hazırda dünyanın hər yerində çayların çirklənmədən qorunması məqsədilə hərtərəfli
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elmi-tədqiqat işləri aparılır. həmin işlərin bir qismində çirklənmiş suların
təmizlənməsi üçün yeni üsullar hazırlanıb. Çirklənmiş çay sularını təmizləməkdə
məqsəd onları yararlı hala salıb, yenidən istifadə etməkdən ibarətdir. Elə çirkləndirici
var ki, onlar uzun müddət suyun səthində üzdüyü üçün su ilə atmosfer arasında
gedən mübadiləni zəiflədir. Odur ki, bu mübadilə prosesini normallaşdırmaq üçün
mütləq səthdə olan çirkləndiricini yox etmək lazım gəlir. 

Çay sularında olan çirkləndiricilər özləri əksər hallarda xalq təsərrüfatı üçün
yararlı xammaldır. Qeyd etmək lazımdır ki, çay suları özünütəmizləmə
xüsusiyyətinə malikdir. Çayların özünütəmizləməsi bir çox faktorlardan (fiziki,
kimyəvi və bioloji) asılıdır (Wyborn, C. et al.,  2012; Xu Wei et al., 2004). 

Çay sularında yaşayan heyvanlar çay sularının sanitarı adlandırılır və onlar suları
özlərindən keçirərək təmizləyirlər. Su bitkiləri müxtəlif kiçik mexaniki qarışıqlı
(kolloid hissəcikləri) maddələri tutur, onları öz kökləri ilə müxtəlif duzlarla
qidalandıraraq çay sularının təmizlənməsi prosesinə kömək edir (Abdullayеv, 1987).
Qeyd olunanlardan əlavə Azərbaycan çaylarının təmizlənməsi prosesində bu
çayların bəziləri üzərində olan su anbarları böyük rol oynayır. Çay axını vasitəsilə
su anbarlarına daxil olan çirkləndiricilərin miqdarı bioloji proseslər nəticəsində
tədricən azalır. Çaylar üzərindəki su anbarlarına daxil olan çirkləndiricilər anbardakı
su ilə qarışaraq onların qatılığını azaldır. Bunu nəzərə alaraq çirkli su qəbul edən su
anbarına təbii təmizlənmə məntəqəsi kimi də baxılır. Əgər çay sularının tərkibindəki
çirkləndirici maddələri su anbarı vasitəsilə təmizləmək mümkün deyilsə, onda həmin
su əvvəlcədən təmizləndikdən sonra su anbarına buraxılır. Deməli, çay sularının
çirklənmədən təmizlənmə dərəcəsini qiymətləndirmək olar. Bu qayda ilə təmizləyici
qurğunun tikinti və istismarına minimum xərc çəkməklə su anbarının təmizliyinə
və sanitar sağlığına nail olmaq mümkündür.  

Azərbaycan çaylarının ekoloji cəhətdən təmiz saxlanılması, istifadədən
çıxmaması məqsədilə sənaye və kommunal çirkab suları təmizlənməli, tullantısız
texnologiya tətbiq edilməli, atmosferin çirklənmədən qorunması kimi tədbirlər
həyata keçirilməlidir. Qeyd edək ki, ərazi çaylarının çirklənmədən mühafizəsi
zamanı ilk növbədə öyrənilən ərazidə atmosferi təmiz saxlamaq lazımdır. Bunun
üçün tədqiq olunan çayların axdığı ərazilərdə  aşağıdakı tədbirlər görülməlidir:

1) Sənaye tullantılarının atmosferə buraxılmadan qabaq təmizlənməsi;
2) İstehsalda tullantısız texnologiyanın tətbiqi;
3) Avtomobillərin daxili yanma mühərriklərinin daima təkmilləşdirilməsi.
Qeyd olunanlar yerinə yetirilərsə, tədqiq olunan ərazinin atmosferi və çay suları

çirklənmədən xeyli mühafizə olunar. həmin ərazidə təmiz hava və təmiz su problemi
qismən də olsa həll oluna bilər.

Son dövrlərdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda yerləşən kiçik
çayların əksəriyyəti quruma təhlükəsindədir. Bilirik ki, ərazidə çay suları müxtəlif
məqsədlər üçün istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq çayların mühafizəsi həmişə
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diqqət mərkəzində olmalıdır. Çayların su ehtiyatlarının azalmasına səbəb meşələrin
qırılması, çayların sahillərində şumlanma işlərinin aparılması, torpaqların eroziyaya
uğraması və s. göstərmək olar. Qeyd olunan səbəblər hesabına qrunt sularının
qidalanması azalır, hövzənin strukturu pozulur, çaylara çoxlu miqdarda mexaniki
qarışıqlar daxil olur. Bu da, öyrənilən çayların bəzilərinin qurumasına səbəb olur.
Qeyd olunanlara əsasən Azərbaycanın kiçik çaylarının tükənmədən mühafizəsi üçün
geniş tədbirlər görülməlidir. 

Azərbaycan çaylarının bərpası və mühafizə tədbirləri həyata keçirilən zaman
onların pasportlaşdırmasını həyata keçirmək lazımdır. Su təsərrüfatı pasportunda
çayın hövzəsinin ekoloji vəziyyəti haqqında məlumatlar verilir, faktiki su istifadə-
sinin səviyyəsi qiymətləndirilir. 

Çayların su təsərrüfatı pasportlarının tərtib edilməsi metodiki göstərişlərinə
əsasən pasportlaşdırma orta və iri çaylar üçün aparılmalıdır. Kiçik çayların
pasportlaşdırma sisteminə daxil edilməsi üçün ölçüsündən asılı olaraq, sugötür-
mələrin bütün obyektləri pasportda öz əksini tapmalıdır. Bu zaman nəzərə almaq
lazımdır ki, tez-tez çirkab sular kiçik çaylara təmizlənməmiş, yarğanlar və qobular
vasitəsilə tökülür və suyun keyfiyyətinə təsir göstərir. Pasportlaşdırma tükənməyə
və çirklənməyə münasibətdə daha təhlükəli yerləri aşkar edir, həmçinin, sugötürmə
və su istehlakının ölçülərinin tənzimlənməsini qiymətləndirməyə imkan verir (Ве-
денин, 2000; Əsədov və b., 2007). 

Azərbaycan çaylarının bərpası və mühafizə tədbirləri həyata keçirilən zaman pas-
porta aşağıdakı məlumatları daxil etmək olar:

1) Pasportu tutulan çay hövzəsinin su-təsərrüfat sxeminə aid çap olunmuş və
başqa işlərin siyahısı;

2) Su təsərrüfatı obyektləri və müşahidə məntəqələri haqqında (sugöturmələr, su
anbarları və su buxarlanmaları) məlumatlar;

3) Səth sularından istifadə haqqında məlumatlar;
4) Su anbarları haqqında məlumatlar;
5) İstifadə olunmuş suların geriyə qaytarılması haqqında məlumatlar;
6) yerüstü sulardan irihəcmli istifadə haqqında məlumatlar;
7) hidroloji məlumatlar;
8) yerüstü suların real ehtiyatı və onlardan istifadə haqqında məlumatlar;
9) Suvarma sistemləri haqqında ümumi məlumatlar; 
10) Qurutma sistemləri haqqında ümumi məlumatlar;
11) Su təchizatı sistemləri haqqında ümumi məlumatlar.
Azərbaycan çaylarının bərpası və mühafizə tədbirləri həyata keçirilən zaman

aşağıdakı 3 tədbirin görülməsi məqsədəuyğundur: 
• Meşə melorativ tədbirləri;  
• Aqrotexniki tədbirlər;  
• hidrotexniki tədbirlər.
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Meşə melorativ tədbirlərini həyata keçirmək üçün bütün çayların sutoplayıcı
hövzələrində meşə zolaqları salınmalıdır. Bunun nəticəsində çayların sutoplayıcı
hövzələrində küləyin sürəti, buxarlanma, sel hadisələri və torpaqların eroziyası xeyli
azalacaq. Qrunt sularının səviyyəsi və havanın rütubətliyi isə əksinə artacaq. hazırda
Azərbaycanda çay sularının tükənmədən və çirklənmədən mühafizəsində meşə
melorativ tədbirlərinin görülməsi getdikcə daha da genişlənir (Веденин, 2000;
Musayev və b., 2008).

Aqrotexniki tədbirlər vasitəsilə ərazi çaylarının axdığı ərazilərdə torpaqların
eroziyaya uğramasının qarşısını almaq mümkündür.

hidrotexniki tədbirlər vasitəsilə çayların səth axımını yeraltı axıma çevirmək
mümkündür. Bunu həyata keçirmək üçün torpaq dambalar, terraslar düzəldilməlidir.
Bu tədbirlər vasitəsilə su ya torpağa hopdurulur, ya da meşəlik sahələrinə ötürülür. 

Ərazi çaylarından istifadə zamanı ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinə ciddi
əməl olunmalıdır. yalnız belə yanaşmada çaylar üçün təhlükəli və xoşagəlməz
hadisələrdən qaçmaq olar. Azərbaycan çaylarında buna aşağıdakı tədbirlər vasitəsilə
nail olmaq olar:

 ətraf mühit üçün antropogen amillərin mənfi nəticələrini minimuma endirəcək
tədbirlərin vaxtında aparılması;

 çayların su ehtiyatlarının tükənməsinin qarşısını almaq üçün çay sularından
səmərəli istifadə etmək;

 çaylarda hidrometrik işləri vaxtında və təlimata uyğun yerinə yetirmək, çay
ekosistemi üçün təhlükəli hadisələri minimuma endirmək;  

 çirkab suların çaylara axıdılmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif tədbirlər
həyata keçirmək;

 suvarılan kənd təsərrüfatı sahələrində tərkibində toksik maddələr olmayan su-
lardan istifadə;

 azsulu dövrdə çayların sululuğunun kəskin azalmasının qarşısını almaq üçün
çayların hövzəsində qurudulan torpaqların sahəsinin optimallaşdırılması;

 təsərrüfat orqanlarının rəhbərləri və əhalinin müxtəlif təbəqələri ilə çayların
qorunmasına yönəlmiş maarifləndirilmə işlərinin aparılması.

Tədqiq olunan çayların ekocoğrafi problemləri içərisində çay sahillərinin-su
mühafizə zonalarının qeyri-qanuni mənimsənilməsi əsas yer tutur. Çayların ekoloji
tələblərə uyğun vəziyyətdə saxlanılması, yerüstü və yeraltı suların çirklənməsinin
və tükənməsinin qarşısının alınması, heyvan və bitki aləminin məskunlaşdığı
mühitin qorunub saxlanılması üçün su mühafizə zonaları müəyyən olunur. Su
mühafizə zonası su obyekti akvatoriyasına bitişik, istifadəsi üzərində xüsusi rejim
müəyyən edilmiş ərazidir. Su mühafizə zonalarının hüdudlarında sahil mühafizə
zolaqları müəyyən edilir. Su mühafizə zolaqlarında torpaqların şumlanması və
əkilməsi, meşələrin qırılması, habelə Su Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna
olmaqla, digər fəaliyyət növləri qadağan edilir. Su mühafizə zonaları Azərbaycan
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Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 mart 2000-ci il tarixli, 56 saylı qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Su mühafizə zonalarının, onların sahil mühafizə zolaqlarının ölçülərinin,
sərhədlərinin və istifadəsinin müəyyən edilməsi Qaydaları”  ilə tənzimlənir (Əsədov
və b., 2007).

Çayların başlanğıcından uzunluğu boyu su mühafizə zonalarının minimum eni
onların ayrı-ayrı hissələri üzrə aşağıdakı hədlərdə qəbul edilir:

 uzunluğu 10 km-dək olduqda 50 m;
 uzunluğu 10 km-dən  50 km-dək olduqda 100 m;
 uzunluğu 50 km-dən  100 km-dək olduqda 200 m;
 uzunluğu 100 km-dən  200 km-dək olduqda 300 m;
 uzunluğu 200 km-dən  500 km-dək olduqda 400 m;
 uzunluğu 500 km-dən artıq olduqda 500 m.
Bu təsnifata uyğun olaraq tədqiq olunan çayların hər birinin uzunluğuna müvafiq

olaraq  su mühafizə zonaları müəyyən olunmuşdur (cədvəl 1). 
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Çay hövzənin sahəsi F,
km2

uzunluğu l, 
km

Su mühafizə
zoansı, m

1 Kür 188000 1515 500
2 Samur 4990 213 400
3 Qusarçay 694 113 300
4 Quruçay 220 77 200
5 Qudyalçay 799 108 300
6 Ağçay 19 68 200
7 Caqacuqçay 288 65 200
8 vəlvələçay 628 98 200
9 Şabrançay 203 53 200
10 Dəvəçiçay 239 45 100
11 Gilgilçay 800 72 200
12 Ataçay 347 45 100
13 Sumqayıtçay 1751 198 300
14 Ceyrankeçməz 1176 100 300
15 Pirsaatçay 2280 199 300
16 Göytəpəçay 326 44 100
17 viləşçay 935 115 300
18 Boladıçay 270 36 100
19 lənkərançay 1080 81 200
20 Təngərüçay 239 36 100
21 Astaraçay 242 36 100
22 viravulçay 83 27 100

Cədvəl 1. Azərbaycan çaylarının su mühafizə zonaları
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Çayların başlanğıcında su mühafizə zonasının radiusu 50 m-dən az olmamaq
şərti ilə qəbul edilir. hazırda Azərbaycan çaylarının bütün sahillərinin mənimsənil-
məsi (məsələn, çayların sahillərində evlərin tikilməsi və s.) göstərilən normativ
kəmiyyətlərlə ziddiyyət təşkil edir. Su mühаfizə zоnаlаrının ölçülərinin təyini
mürəkkəb məsələdir və bu məsələnin hidrоlоji, еkоlоji, iqtisаdi və hüquqi аspеktləri
vаr. Bütün bunlаrı nəzərə аlmаqlа və еyni zаmаndа çöl-tədqiqаtlаrı yеrinə
yеtirməklə su mühаfizə zоnаlаrının еnini hеsаblаmаq üçün tövsiyyələr hаzırlаmаq
mümkündür.                                                                                                                 

Su mühаfizə zоnаlаrının еni çаy dərəsinin yахınlığındа həyаtа kеçirilən təsərrüfаt
fəаliyyətinin növündən, sаhilin mеyilliyindən və çаyın ölçüsündən аsılıdır. Çаyın
sаhilində gеniş əkin sаhələri оlduqdа su mühаfizə zоnаlаrı dаhа еnli оlmаlıdır ki,
intеnsiv yuyulmа nəticəsində tоrpаq hissəcikləri və çirkləndirici mаddələrin məcrаyа
dахil оlmаsı çətinləşsin. Аdətən su mühаfizə zоnаsınа subаsаr və subаsаrdаn
hündürdə yеrləşən tеrrаslаr, yаrğаn və qоbulаr аid еdilir (Сикан, 2020).     

Su mühafizə zоnalarına əsas еhtiyac çaylar dağlıq ərazidən düzənliyə çıхdıqdan
sоnra, daha dоğrusu antropogen fəaliyyət gеnişlənən ərazilərdə yaranır. Düzən
ərazilərdə bir sıra çaylar  gətirmə kоnusları yaradır, əsas aхın bir nеçə qоla bölünür
və dərə kəskin genişlənir. Azərbaycan çaylarının sahillərinə bitişik yamacların
meyilliyindən asılı olaraq su mühafizə zolaqlarının müəyyənləşdirilməsi də vacib
məsələlərdəndir. Cədvəl 2-də göstərilmiş ölçülərə görə ərazi çaylarında  sahil
mühafizə zolaqlarını müəyyənləşdirmək olar.

Cədvəl 2. Çayların sahillərinə bitişik yamacların meyilliyindən asılı olaraq su
mühafizə zolaqlarının eni, (Əsədov və b., 2007)

Tədqiq olunan çayların mühafizəsində ən vacib məsələlərdən biri də həmin
çayların mühafizəsində ictimaiyyətin iştirakı və maarifləndirilməsidir (İsmayılov,
2012). Məlum olduğu kimi öyrənilən ərazidə əhali çay hövzələrində sıx
məskunlaşmışdır. Ona görə də ərazidə məskunlaşan əhali çayların mühafizəsində
və çirklənməsinin qarşısının alınmasında fəal iştirak edə bilər. Bu məqsədlə ərazidə
məskunlaşan əhalidən çayların mövcud problemləri və onlara mənfi təsir edən
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Çayların sahillərinə
bitişik kənd

təsərüffatı sahələrinin
növləri

Çayların sahillərinə bitişik ərazilərin yamaclarının meyilliyindən
asılı olaraq sahil mühafizə zolaqlarının eni, (metr)

Əks meyillik və 
meyillik olmadıqda

3 dərəcəyə malik
meyillik olduqda

3 dərəcədən artıq
meyillik olduqda

Əkin 25 50 80
Örüş, biçənək 25 35 50
Meşə, kolluq 35 40 80
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fəaliyyətlərlə bağlı məlumatları toplamaq olar. Bundan başqa əhali mövcud
problemlərin həll edilməsində fəal kömək edə bilər. Axımın kəmiyyət və keyfiyyət
göstəricilərinin dəyişməsi, bu dəyişikliklərin başlanğıc dövrü və çay hövzələrində
həyata keçirilən təsərrüfat tədbirləri haqqında ilkin məlumat mənbəyi əhali arasında
sorğudur. yerli əhali ilə sorğu bir çox hallarda tədqiq olunan çayların rejimində bu
və ya digər dəyişmələrin səbəblərinin aşkar olunmasına imkan yaradır. 

Nəticə

Beləliklə, Azərbaycan çaylarının bərpası və mühafizəsi məqsədilə aşağıdakı
tədbirlərin görülməsi məqsədəuyğun hesab edilir:

1) Ərazi çaylarının bərpası və mühafizəsi məqsədilə hövzə prinsipinin
hazırlanması və bunun həyata keçirilməsi üçün ərazidə müxtəlif tədbirlərin
görülməsi;

2) Çay sularından səmərəli istifadə olunmanın planlaşdırılması, dövlət monito-
rinq, dövlət su kadastrının və suların dövlət uçotunun dəqiq və vaxtında
aparılması;

3) Ərazidə çay sularının kəmiyyətində və keyfiyyətində baş verəcək dəyişmələrin
proqnozlaşdırılması üçün müasir qabaqcadan xəbərdarlıq sisteminin
yaradılması;

4) Ərazidə formalaşan çirkab suları təmizləmək üçün müasir təmizləyici
qurğuların tikintisi;

5) Ərazidə çay sularının istifadəsi və mühafizəsinə, su mühafizə zonalarının
ərazisindən istifadə olunması rejiminə riayət olunmasına dövlət nəzarətinin
həyata keçirilməsi; 

6) Tədqiq olunan çaylara və su mühafizə zonalarına müvafiq dövlət qurumlarının
(Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə hallar Nazirliyi,
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC və s.) nəzarətini artırmaq,
çaylara edilən qanunsuz müdaxilələrin qarşısını inzibati yolla almaq və bu
sahədə ekoloji maarifləndirmə tədbirlərini  gücləndirmək.
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Введение

Человеку для нормальной жизнедеятельности ежедневно требуется огром-
ное количество воды — в пищевых, гигиенических и промышленных целях.
При этом важно, чтобы ее состав был безопасен и отвечал требованиям нор-
мативных документов. Предельно допустимые концентрации содержащихся
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ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
РЕЧНЫХ ВОД НА ПРИМЕРЕ РЕКИ КУРА

Aлиев Э.Г.
ОАО «Азерсу», Центральная лаборатория, Азербайджан, Баку, 

elchin.aliyev@azersu.az

Abstract: The analysis  of  Kura  River water  was conducted. River water was
analyzed for the content of iron, zinc, nickel, copper, cadmium and lead. During the
analysis of results of carried studies, the seasonal variability of the content of mic-
roelements is clearly traced in samples of river water from all the watercourses mo-
nitored by us: a high content of microelements in water for winter period, then a
decrease in concentration in spring and a minimum value of concentrations in sum-
mer, which may be associated with high water temperature in summer months. The
proposed method in the example of the coastal zone of the  Kura River  in the Re-
public of Azerbaijan has shown that inventory of the pollution of individual sections
of the river enables to assess the contribution of each source of pollution.

Keywords: river, water, analysis, iron, zinc, nickel, copper, cadmium, lead.

Annotasiya. Kür çayı suyunun analizi aparılmışdır. Çay suyu dəmir, sink, nikel,
mis, kadmium və qurğuşuna görə analiz olunmuşdur.Tədqiqat nəticələrinin təhlili
zamanı müşahidə apardığımız bütün su axınlarından çay suları nümünələrindəki
elementlərin tərkibinin mövsumi dəyişikliyi - qışda suyun tərkibindəki elementlərin
yüksək miqdarı, yaz aylarında azalması və yay aylarında suyun yüksək temperaturu
ilə əlaqədar  elementlərin minimum miqdarı açıq şəkildə izlənilir. Azərbaycan
Respublikasının Kür çayının sahil zonasının nümünəsində təklif olunan üsul çayın
ayrı-ayrı hissələrinin çirklənməsini nəzərə alaraq hər çirklənmə mənbəyini
qiymətləndirməyə imkan verir.

Açar sözlər: çay, su, analiz, dəmir, sink, nikel, mis,  анализ, железо, цинк, ни-
кель, медь, kadimium, qurğuşun.
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в воде веществ определяются национальными стандартами, санитарными нор-
мами и правилами. Даже прозрачная вода без запаха и постороннего привкуса
может содержать различные примеси органической и неорганической природы
(ионы тяжелых металлов, нефтепродукты, пестициды и т.д.). Однако суще-
ствует масса современных методов, позволяющих быстро и достоверно опре-
делить наличие и концентрацию нетипичных для воды соединений (Cezara
voica et al., 2012; Ozlem Tonguc yayintas et al., 2007; Fawen Zhang et al., 2020;).
В лабораториях, специализирующихся на проверке воды, применяются общие
методы химического анализа, которые используются в самых разных сферах
деятельности человека.Их список довольно обширен, поэтому мы приведем
только наиболее известные: органолептические методы, гравиметрия (весовой
анализ), нефелометрия и турбидиметрия, капиллярный электрофорез, хрома-
тография, потенциометрия, титриметрия, спектрофотометрия (Abollino, A.M.,
et al., 2000; Naveedullah, Muhammad Zaffar hashmi et al., 2014; ı.D. Dulama et
al., 2017)

Знание химического состава воды - это очень важная информация, которая
позволит сберечь свое здоровье. Из анализа мы сможем узнать много полез-
ного, например, уровень окисляемости. Повышенная окисляемость воды сви-
детельствует о загрязнении источника. Также важным показателем могут стать
нитрат-ионы. Следует знать, что нитраты не удалятся из воды путем кипяче-
ния, а это значит, что они постоянно воздействуют на наше здоровье. Избыток
марганца оказывает токсический и мутагенный эффект на организм человека.
Может грозить заболеваниями печени, почек, тонкого кишечника, костей,
желез внутренней секреции и головного мозга. Избыток железа приводит к
зуду, сухости и высыпаниям на коже; повышается вероятность развития ал-
лергических реакций, возникновение язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки. Отрицательное воздействие соединений цинка может
выражаться в ослаблении организма, повышенной заболеваемости, астмопо-
добных явлениях и др. Изменение содержания меди в сыворотке и коже об-
условливает явления депигментации кожи (витилиго). Отравление
соединениями меди могут приводить к расстройствам нервной системы, на-
рушению функций печени и почек и др. Соединения кадмия очень ядовиты.
Действуют на многие системы организма – органы дыхания и желудочно-ки-
шечный тракт, центральную и периферическую нервные системы. Механизм
действия соединений кадмия заключается в угнетении активности ряда фер-
ментов, нарушении фосфорно-кальциевого обмена, нарушений метаболизма
микроэлементов (Zn,Сu,Fе, Mn,Sе). Соединения свинца – яды, действующие
на все живое, но вызывающие изменения особенно в нервной системе, крови
и сосудах. Подавляют многие ферментативные процессы. Дети более воспри-
имчивы к воздействию соединений свинца, чем взрослые. Обладают эмбрио-
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токсическим и тератогенным действием, приводят к энцефалопатии и пора-
жениям печени, угнетают иммунитет. Органические соединения свинца (тет-
раметилсвинец, тетраэтилсвинец) – сильные нервные яды, летучие жидкости.
Являются активными ингибиторами обменных процессов.  Другие параметры
воды также очень важны и требуют изучения.

Реки являются отличным источником пресной воды. Речную воду чаще
всего применяют для полива сельскохозяйственных культур и в животновод-
стве, используют на разных производствах и для устройства зон отдыха (пля-
жей, курортов и т.п.). Однако водоемы могут загрязняться сточными водами,
отходами жизнедеятельности животных и человека, бытовыми отходами.
Перед использованием речной воды её, как правило, нужно очистить. Для
этого проводится анализ воды (Aslanov h.Q. və b., 2016; Pourkhabbaz h.R et
al., 2018; Weiyan Zhang  et al., 2020; Jun li et al., 2020; Marcin Siepak et al., 2020)

Цель настоящей работы – дать эколого-химическую оценку состояния реч-
ных вод на примере реки Кура по содержанию в них разных микроэлементов
и основным характеристикам. Для достижения этой цели исследовали воду
реки Кура, проходящую через разные регионы Азербайджанской Республики.

Методика и материалы

Различные точки отбора проб определены на реке Кура. Преобладание гор-
ного рельефа в верхнем течении рек, малая ёмкость подземных бассейнов рек,
слабая пропускная способность русел исследуемых рек в нижнем и среднем
течении оказывает влияние на неустойчивость и неравномерность гидрологи-
ческого режима. Эти водотоки испытывают значительный техногенный и ант-
ропогенный пресс. Река близко подходит к районам и принимает в себя сбросы
очистных сооружений. Был проведён мониторинг состояния водотоков по со-
держанию микроэлементов в разные времена года.

Материалом исследования послужили результаты наблюдений за уровнями
содержания микроэлементов в пресной воде водотоков, выполненных в 2019–
2020 гг. в летний (июль, август), осенний (октябрь, ноябрь), зимний (декабрь,
январь) и весенний (март, апрель, май) периоды. В октябре-ноябре чаще всего
наблюдаются ливневые дожди. В весенний период, в результате таяния льдов,
сток рек становится максимальным.

Пробы отбирались и ph образцов измерялись  на месте с помощью прибора,
оснащенного высококачественным ph-метром Sartorius. Образцы собраны в
соответствии со стандартом ıSO 5667. Каждый образец воды собирается в
предварительно очищенные бутыли из полиэтилена высокой плотности
(hDPE) для измерения в трех экземплярах. Образцы хорошо перемешивают и
фильтруют через предварительно промытые 0,45 мкм нитроцеллюлозные
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фильтры Millipor для удаления любых оставшихся взвешенных частиц. Затем
подкисляют 65% азотной кислотой и ph раствора доводят до 2. Образцы
охлаждают до 4˚C и доставляют в лабораторию. Растворы анализируются с
использованием ıCP-OES TERMO FıShER SCıENTıFıC, ıCAP 7400. Этим ме-
тодом можно одновременно анализировать 30 элементов в одном образце.
Пробы с содержанием металлов менее 5 мкг/л  дополнительно анализирова-
лись на İCP-MS Agilent Technologies 7700е. Пробы воды отбирались ежеме-
сячно.

Метод ıCP-OES позволяет одновременно и последовательно определять хи-
мические элементы в растворе (в основном металлы). В основе метода лежит
измерение атомной эмиссии с помощью оптической спектроскопии. Анализи-
руемый образец сначала распыляется и переносится в плазменную горелку в
форме аэрозоля, в результате чего атомы элементов в образце возбуждаются.
Каждый элемент излучает определенное количество света, который усилива-
ется в результате возбуждения, что называется излучением или же эмиссией.
Характерные спектры излучения в атомных линиях создаются радиочастотной
индуктивно связанной плазмой (ıCP). Этот свет считывается в оптической
части в виде определенной длины волны. По полученным аналитическим ли-
ниям определяется количество элементов в образце.

Анализ и обсуждение

Согласно результатам исследований, чётко прослеживается сезонная измен-
чивость содержания микроэлементов в пробах речной воды из всех наблюдае-
мых нами водотоков: высоким содержанием микроэлементов в воде в зимний
период, затем снижением концентрации к весне и минимальным значением
концентраций летом, что может быть связано с высокой температурой воды в
летние месяцы. Речную воду анализировали на содержание железа, цинка, ни-
келя, меди, кадмия, свинца.

Анализ проводили в 01.2019-07.2020 годах.
Анализ Куринской воды на содержание железа 2019-ом году показал, что

количество металла в речной воде увеличивалось к зимним месяцам и умень-
шалось к лету. Максимальное количество железа наблюдалось в январе месяце
2019-го года: 324 мкг/л. В 2020-ом году наблюдалась та же самая тенденция:
максимальное количество наблюдалось в январе месяце – 67,2 мкг/л. При
сравнении данных месяца января 2019-го и 2020-го года, то мы увидим, что
количество железа к 2020-му году уменьшилось. Самое минимальное количе-
ство железа наблюдалось в июне 2019-го года: менее 0,2 мкг/л.

Анализ речной воды на содержание никеля 2019-ом году показал, что ко-
личество металла в речной воде увеличивалось к зимним месяцам и уменьша-
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лось к лету. Максимальное количество никеля наблюдалось в январе месяце
2019-го года: 11,0 мкг/л. В 2020-ом году наблюдалась та же самая тенденция:
максимальное количество наблюдалось в январе месяце – менее 5,0 мкг/л. При
сравнении данных месяца января 2019-го и 2020-го года, то мы увидим, что
количество никеля к 2020-му году уменьшилось. Самое минимальное количе-
ство никеля наблюдалось с мая по июль 2019-го года: менее 0,2 мкг/л.

Анализ речной воды на содержание меди 2019-ом году показал, что коли-
чество металла в речной воде увеличивалось к зимним месяцам и уменьша-
лось к лету. Максимальное количество меди наблюдалось в январе месяце
2019-го года: 6,68 мкг/л. В 2020-ом году наблюдалась та же самая тенденция:
максимальное количество наблюдалось в январе месяце – менее 5,0 мкг/л.  При
сравнении данных месяца января 2019-го и 2020-го года, то мы увидим, что
количество меди к 2020-му году уменьшилось. Самое минимальное количе-
ство меди наблюдалось в июне 2019-го года: 0,83 мкг/л.

Анализ речной воды на содержание цинка 2019-ом году показал, что коли-
чество металла в речной воде увеличивалось к концу осени и уменьшалось к
лету. Максимальное количество цинка наблюдалось в ноябре месяце 2019-го
года: 251 мкг/л. В 2020-ом году максимальное количество наблюдалось в ян-
варе месяце – 79,9 мкг/л. Самое минимальное количество цинка наблюдалось
в марте, мае и июле 2019-го года: менее 0,2 мкг/л.

Анализ речной воды на определение содержания кадмия c 2019-го года по
2020-й год показал, что металл в речной воде отсутствует. При определении
кадмия методом оптической эмиссии количественное значение металла со-
ставляет ниже лимита определения устройства.

Анализ речной воды на содержание свинца 2019-ом году показал, что с ян-
варя по август количество металла в речной воде было минимальным (менее
0,2 мкг/л). В августе месяце количество металла дошло до 5,27 мкг/л. В осен-
ние месяцы это значение чуть уменьшилось (менее 5,00 мкг/л). В декабре ко-
личество свинца стало максимальным (6,86 мкг/л) по сравнению с другими
месяцами 2019-го года. Эта тенденция к увеличению продолжалась и в 2020-
ом году. В январе количество свинца в речной воде составило 8,17 мкг/л. Мак-
симальное количество свинца наблюдалось и  в июле 2020-го года: 9,9 мкг/г.

Качество воды природных источников определяют по наличию в ней ве-
ществ неорганического и органического происхождения и характеризуют раз-
личными физическими и химическими показателями. Наибольшая мутность
и цветность воды наблюдалась в весенний (паводковый) период, в этот период
также имеется наибольшее содержание в воде взвешенных веществ. Это об-
условлено присутствием в весенне-летний период большого количества не-
растворенных и коллоидных веществ неорганического и органического
происхождения. Также происходит поступление в реку поверхностного стока.
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Для выявления причин загрязнения речной воды для технических нужд города
определяются хлориды, азот аммонийный, нитриты, нитраты, сульфаты, ме-
таллы. В таблице 1 приведены данные результатов анализа по содержанию
микроэлементов в пробах воды реки Кура по сезонам   в 2019-2020 годах. 

Таблица 1. Сезонная изменчивость содержания микроэлементов в пробах воды
реки Кура (2019-2020)

Выводы
На основании проведенных исследований выявлена сезонная изменчивость

содержания микроэлементов в речной воде водотоков урбанизированных тер-
риторий: высокое содержание в зимний период, снижение концентрации к
весне и минимальное значение летом. Сравнение анализов 2019-го и 2020-го
года показали, что в 2019-ом году речная вода была более загрязнена железом,
цинком, никелем и медью. В 2020-ом году содержание этих металлов в воде
относительно уменьшилось. В 2020-ом году речная вода больше была загряз-
нена свинцом. Предлагаемый способ на примере прибрежной зоны реки Кура
в Республике Азербайджан показал, что учет загрязнения отдельных участков
реки позволяет оценивать вклад каждого источника загрязнения.
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Микроэлементы Единицы
измерения

ГОСТ
2874-82

2019 2020
Декабрь-
Январь

Июнь-
Август Ноябрь Январь Июль

Железо (Fe) мкг/л 300 324 <0,2 67,2
Никель (Ni) мкг/л 11,0 <0,2 <5,0
Медь (Cu) мкг/л 1000 6,68 0,83 <5,0
Цинк (Zn) мкг/л 5000 <0,2 251 79,9
Свинец (Pb) мкг/л 30 6,86 5,27 <5,0 8,17 9,9
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KİŞ ÇAYININ SUYUNUN 
HİDROKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Qənbərov E.S., Hümbətova R.B., Qasımova G.M., Haqverdiyeva C.H.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan,

e.qanbarov@mail.ru

Abstract: Kish river is developed from the confluence of Nohurchay, Chukhadur-
maz, Qaynar, Duluzdere rivers. The Kish River is turbulent in spring and has high
water in autumn. Sometimes there are even floods.The amount of suspended solids
increases significantly during flooding. There are times when the floodwaters in-
crease and move large stones near the village of Kish.

Studies have shown that the water of the Kish River belongs mainly to the calcium
group of the hydrocarbon class. Total mineral content ranged from 200.0 to 500.0
mg / l. This water is used for water supply of Sheki. At present, in order to study the
quality of water and determine its usefulness, its ecology, also the degree of toxicity
of water must be determined.

Study of physical-chemical, biological properties of Kish river water and bottom
sediments, determination of ion-salt composition, study of organic substances, bio-
genic elements, microelements, dependent particles and study of natural and anthro-
pogenic influences influencing the formation of hydro chemical regime, study of
water quality dynamics and the development of measures to improve its ecology are
central to the implementation of scientific work.

The refore, in the study of Kish river water, it is important to pay attention to the
factors affecting the mineral content, the ratio of anions and cations, changes in their
classes and groups, and the regularities in the formation of their chemical and bio-
logical properties. ıt is planned to study the chemical composition of Kish river
water. Therefore, samples were taken from several sites in March, and laboratory
research was conducted. Depending on the seasons, the effects of groundwater, melt-
waters, and climate conditions that cause quality changes are studied. The results
obtained for the study of the hydro chemical properties of Kish river water are com-
pared and the regularities in the formation of its hydro chemical regime are clarified
using various criteria.

Keywords: water bodies, hydro chemical properties, clarification of classes and
groups, relationship of anions and cations, ionic composition, water quality, some
chemical properties and salt content.



Qənbərov E., Hümbətova R., Qasimova Q.,
Haqverdiyeva C. Kiş çayının suyunun hidrokimyəvi...SuDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ PROBlEMlƏRİ

Аннотация: Река Киш развивается от слияния рек Нохурчай, Чухадурмаз,
Кайнар, Дулуздере. Река Киш неспокойна весной и имеет половодье осенью.
Иногда случаются даже наводнения.Количество взвешенных твердых частиц
значительно увеличивается во время влажных периодов. Бывают времена,
когда паводки усиливаются и передвигают большие камни возле села Киш.

Исследования показали, что вода реки Киш относится в основном к каль-
циевой группе гидрокарбонатного класса. Общее минеральное содержание со-
ставляло от 200,0 до 500,0 мг/л. Эта вода используется для водоснабжения
Шеки. В настоящее время для изучения качества воды и определения ее по-
лезности, экологии необходимо также определять степень токсичности воды.

Изучение физико-химических, биологических свойств воды реки Киш и
донных отложений, определение ионо-солевого состава, изучение органиче-
ских веществ, биогенных элементов, микроэлементов, зависимых частиц  и
изучение природных и антропогенных воздействий, влияющих на формиро-
вание гидрохимического режима. изучение динамики качества воды и разра-
ботка мер по улучшению ее экологии занимают центральное место в выпол-
нении научных работ.

Поэтому при изучении воды реки Киш важно обращать внимание на фак-
торы, влияющие на минеральный состав, соотношение анионов и катионов,
изменение их классов и групп, а также на закономерности формирования их
химических и биологических свойств. Планируется изучить химический сос-
тав воды реки Киш. Поэтому в марте были взяты пробы с нескольких участков
и проведены лабораторные исследования. В зависимости от времени года изу-
чается влияние грунтовых вод, талых вод и климатических условий, вызываю-
щих изменения качества.

Проведено сопоставление результатов изучения гидрохимических свойств
воды реки Киш и выяснены закономерности формирования ее гидрохимиче-
ского режима с использованием различных критериев.

Ключевые слова: водные объекты, гидрохимические свойства, уточнение
классов и групп, соотношение анионов и катионов, ионный состав, качество
воды, некоторые химические свойства и солесодержание.
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Giriş

Kiş çayı Nohurçay, Çuxadurmaz, Qaynar, Duluzdərə çaylarının birləşməsindən
əmələ gəlir. Kiş çayı yaz vaxtı gursulu, payız ayları isə daşqınlı olur. hətta bəzi
vaxtlarda sel daşqınları əmələ gəlir. Asılı hissəciklərin miqdarı sulu dövrlərdə hiss
ediləcək qədər çoxalır. Bəzən sel axımı çoxalanda iri daşları yerindən çıxarıb Kiş
kəndinin yaxınlığına gətirir (Məmmədov, 2012).

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, Kiş çayının suyu əsasən hidrokarbonat sin-
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finin kalsium qrupuna aiddir. Ümumi minerallığı 200-500 mq/l arasında dəyişmişdir.
Bu sudan Şəki şəhərinin su təchizatında istifadə olunur. İndiki dövrdə suyun
keyfiyyətinin öyrənilməsi və onun yararlı olması üçün suyun kimyəvi tərkibi, anion
və kationların münasibəti, sinif və qrupların təyini, duz tərkibi aydınlaşdırılmalıdır.   

Kiş çayının suyunun və dib çöküntülərinin fiziki-kimyəvi, bioloji xüsusiyyət-
lərinin öyrənilməsi, ion-duz tərkibinin təyini, üzvi maddələrin, biogen elementlərin,
mikroelementlərin, asılı hissəciklərin tədqiqi və hidrokimyəvi rejiminin
formalaşmasına təsir edən təbii və antropogen təsirlərin araşdırılması, çayın axını
istiqamətində suyun keyfiyyətinin dinamikasının öyrənilməsi və onun ekologi-
yasının yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin işlənib hazırlanması məsələsi elmi işin
yerinə yetirilməsində əsas yer tutur. 

Buna görə də Kiş çayının tədqiq edilən suyunun ümumi minerallığına, anion və
kationların münasibətinə, onların sinif və qruplarının dəyişməsinə təsir edən amillərə
və onların kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərinin formalaşmasındakı qanunauyğun-
luqlara diqqət verilməsi əsas məsələdir. Kiş çayının suyunun kimyəvi tərkibinin
öyrənilməsi qarşıya qoyulmuşdur. Ona görə də mart ayında bir neçə məntəqədən
nümunələr götürülmüş, laboratoriyada tədqiqatlar aparılmışdır. Fəsillərdən asılı
olaraq, suyun keyfiyyətinin dəyişməsinə qrunt sularının, ərinti sularının, iqlim
şəraitinin təsirləri öyrənilir.

Kiş çayının suyunun hidrokimyəvi xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün alınan
nəticələr müqayisə edilir və müxtəlif meyarlardan istifadə edərək, onun hidro-
kimyəvi rejiminin formalaşmasındakı qanunauyğunluqlar aydınlaşdırılır. 

Bildiyimiz kimi, təbii suların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, anion
və kationların münasibəti xüsusi əhəmiyyətə malikdir və müasir dövrdə mühüm
məsələdir. Bu xüsusiyyətlərin öyrənilməsi onun xalq təsərrüfatında və başqa
sahələrdə istifadə etmək imkanını müəyyənləşdirir. hidrotexniki tikintilərə təsirini,
suvarma və içməli su təchizatında istifadəsini aydınlaşdırır. Məlumdur ki, çaylar
daşqınlar olan zaman çoxlu dib çöküntüləri gətirir. Çayların  gətirdiyi asılı
hissəciklər üzvi və qeyri-üzvi maddələrlə zəngin olur. Ona görə də Kiş çayının  suyu-
nun və dib çöküntülərinin fiziki-kimyəvi, ion tərkibinin (hCO–

3, Cl–, SO4
2–,Ca2+,

Mg2+, Na++K+), biogen elementlərin (Nh+
4, NO–

2), Oksigenə Biokimyəvi Tələbatın
(OBT5), Oksigenə Kimyəvi Tələbatın (OKT(bixr)), mikroelementlərin, asılı
hissəciklərin, ph-ın, bulanıqlığın təyini  üçün müxtəlif metodlardan  istifadə etmək
qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.

Çayın suyunun hidrokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, onun ekologiyasının
yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır.

Materiallar və metodlar

Kiş çayından götürülmüş su nümunələrinin fiziki xüsusiyyətləri, anion və ka-
tionlar, onların münasibəti, sinif və qrupları, biogen elementlər, çirkləndirici
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maddələr, müxtəlif metodlardan istifadə edilərək öyrənilmişdir. İşi aparmaqdan ötrü
hər bir komponentin təyini üçün reaktivlər hazırlanmış,  müxtəlif formullardan və
metodlardan istifadə edilmiş, hesablamalar aparılmışdır. Bunun üçün  müxtəlif
fotoelektrokolorimetrlərdən və polintestdən istifadə olunmuşdur.

Bununla yanaşı olaraq, hər bir məntəqədən götürülmüş su nümunəsində Freze-
niusun qaydasından istifadə edərək duz tərkibi hesablanmışdır. Nəticələr müqayisəli
təhlil metodu ilə işlənmişdir. Zaman və məkandan asılı olaraq, suyun keyfiyyətinə
təsir edən amillər aydınlaşdırılmışdır.

Təhlil və müzakirə

Kiş çayının suyunun hidrokimyəvi tərkibini təyin etmək üçün martın 5-də 2020-
ci ildə Kiş çayının müxtəlif məntəqələrindən nümunələr götürülmüş, naturada və
laboratoriyada analizlər aparılmışdır. Cədvəl 1-də Kiş çayının suyunun ion tərkibi,
ümumi minerallığı, ümumi codluğu, O.A.Alyokinə görə sinif və qrupu təyin
edilmişdir (Алекин, 1970; Лурье, 1973).

Kiş çayı Şəki rayonu Narınqala körpüsündən 100 m yuxarı, Kiş çayı Şəki rayonu
Narınqala körpüsünə 50 m qalmış, Kiş çayı Şəki rayonu Narınqala körpüsünün altı,
Kiş çayı Şəki rayonu Narınqala körpüsündən 100 m aşağı (karxana), Kiş çayı Şəki
rayonu baş su hövzəsindən nümunələr götürülmüşdür. Cədvəl 1-dən  göründüyü
kimi ümumi minerallıq 397,7-434,1 mq/l, ümumi codluq 3,75-4,5 mq-ekv/l arasında
dəyişmişdir.

O.A. Alyokinə görə, hidrokarbonat və hidrokarbonat-sulfat sinfinə aid olaraq,
bütün hallarda nisbəti hCO–3>SO4

2–>Cl– kimidir. Cədvəldən göründüyü kimi, ka-
tionlar olduqca dəyişkənli olaraq, O.A.Alyokinə görə, müxtəlif qruplara (kalsium,
kalsium-maqnezium, kalsium-maqnezium-natrium-kalium, kalsium-natrium-
kalium-maqnezium) aid olmuşdur.

Cədvəl 2-də ph, ammonium, nitrit, dəmir, mis, alüminium, bulanıqlıq, Oksigenə
Biokimyəvi Tələbat (OBT5), Oksigen (O2) (suda həll olmuş) verilmişdir.

Bulanıqlıq 1250,0-6705,0 mq/l arasında dəyişmişdir. Ən yüksək bulanıqlıq Kiş
çayı Şəki rayonu Narınqala körpüsünə 50 m qalmış (karxana) nümunədə 6705,0
mq/l olmuşdur. Çayda suyun çoxalması, daşqınların olması və çayda aparılan sualtı
işlər ilə əlaqədar olaraq, bulanıqlıq artır. Ammonium, nitrit, dəmir, mis, alüminium
norma daxilində olmuşdur. 

Oksigenə Kimyəvi Tələbat (OKT(bixr)) 6,4-22,4 mqO2l arasında, Oksigenə
Biokimyəvi Tələbat (OBT5) isə 3,0-6,2 mqO2/l arasında olaraq, içməli su
normasından 1,5-3,0 dəfə  artıq olmuşdur. 

Cədvəl 3-də Kiş çayının suyunun duz tərkibi verilmişdir. Duz tərkibi Frezeniusun
(Лурье, 1973) qaydasından istifadə edərək təyin olunmuşdur. Bu qaydaya görə,
duzların əmələ gəlməsi ionların kimyəvi aktivlik sırasına görə təyin olunur. Duzların
həll olmasını nəzərə alaraq, onların aktivlik sırası belədir:
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Anionların aktivliyi Cl–, SO4
2–, hCO–

3, kationların aktivliyi Na+–K+, Mg2+, Ca2+

kimi düzülmüşdür. Frezeniusa görə, Cl– və  Na+ ionu birləşir. Cl– ionunun qalığı
Mg+ ionu ilə, Na+ ionunun artığı SO4

2– ionu ilə və s. birləşir (Гаттенбергер, 1971).
Cədvəldən göründüyü kimi, Kiş çayının suyunun duz tərkibi zaman və məkan

daxilində olduqca dəyişkəndir. Kiş çayının suyu dörd çayın suyunun birləşməsindən
əmələ gəldiyindən və qrunt sularının müxtəlif vaxtlarda təsirindən asılıdır. Kiş  çayı-
nın suyunda tədqiq  edilən dövrdə natrium-xlorid duzunun miqdarı 5,0-5,8, natrium-
sulfat duzu 14,0-23,0, maqnezium-sulfat duzu 2,9-8,5, maqnezium-hidrokarbonat
duzu 16,8-24,9, kalsium-hidrokarbonat duzu 42,7-57,0 arasında dəyişmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi, su əsasən kalsium-hidrokarbonat sinfinə aiddir.
Minerallığına, codluğuna və duz tərkibinə görə içməyə və müxtəlif sahələrdə istifadə
etməyə tam yararlıdır. Kiş çayının suyunun zaman və məkan daxilində duz tərkibinin
dəyişkənliyini aydın görmək üçün Kiş çayı Şəki rayonu Narınqala körpüsündən 100
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Şəkil 2. Kiş çayı, Şəki rayonu, baş su hövzəsinin duz tərkibi
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m yuxarı və Kiş çayı Şəki rayonu baş su hövzəsindən götürülmüş nümunələrin di-
aqramda müqayisəsi verilmişdir. Diaqramdan aydın görünür ki, Kiş çayının suyunun
duz tərkibi zaman və məkandan asılı olaraq, olduqca dəyişkəndir. 

Nəticə

Ekosistemin monitorinqi xalq təsərrüfatının inkişafında böyük rol oynayır. Sis-
tematik olaraq, su obyektlərinin vəziyyətinin öyrənilməsi, ekosistemin dəyişməsi
haqqında xəbər verir, bu da öz növbəsində su obyektlərini əvvəlki təbii vəziyyətinə
gətirmək üçün müxtəlif tədbirlərin görülməsini tələb edir. 

Kiş çayının suyunun hidrokimyəvi rejiminin formalaşmasındakı qanunauyğun-
luqların təyini əsas məsələdir. Kiş çayının suyundan əsasən içmək məqsədi ilə
istifadə olunduğuna görə onun keyfiyyətinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Götürülən su nümunələrində anion və kationların miqdarı, onların münasibəti,
sinif və qrupların təyini, bir sıra biogen elementlərin və metalların təyini, Oksigenə
Kimyəvi Tələbatın (OKTbixr), Oksigenə Biokimyəvi Tələbatın (OBT5), bulanıq-
lığın, ph-ın, Oksigenin (O2) miqdarının təyini və duz tərkibi öyrənilmişdir.

Bunları nəzərə alaraq, Kiş çayının müxtəlif yerlərindən nümunələr götürülmüş,
naturada və laboratoriyada analizlər aparılmış, müqayisələr edilmişdir. Kiş çayının
suyundan müxtəlif sahələrdə istifadə etmək olar. İçməli su kimi təmizləyici
qurğulardan keçirməklə, əsasən bulanıqlığı və Oksigenə Biokimyəvi Tələbatı norma
daxilinə saldıqdan sonra istifadə etmək olar. Kiş çayının suyunda nitrit və ammo-
nium ionunun olmaması, codluğun və minerallığın az olması onun keyfiyyətini
yüksəldir.

Kiş çayının suyu bu zaman minerallığına və kimyəvi tərkibinə görə (Nh4+ və
NO2– -in olmaması) olduqca keyfiyyətlidir. Kiş çayının suyunun tərkibi zaman və
məkan daxilində olduqca dəyişkənlidir. Bunu aydın görmək üçün yuxarı Narınqala
körpüsündən 100 m yuxarı və Kiş çayı Şəki rayonu baş su hövzəsindən götürülən
nümunələrin duz tərkibinin diaqramı verilmişdir. 

Diaqramdan göründüyü kimi,  Kiş çayı Şəki rayonu Narınqala körpüsündən 100
m yuxarı götürülmüş su nümunəsində duzların faiz miqdarı - natrium-xlorid duzu-
nun miqdarı 5,2, natrium-sulfat duzu 15,8, maqnezium-sulfat 5,2, maqnezium-
hidrokarbonat duzu 16,8, kalsium-hidrokarbonat duzu 57 olduğu halda, Kiş çayı
Şəki rayonu Baş su hövzəsindən götürülmüş nümunədə natrium-xlorid duzu 5,8,
natrium-sulfat duzu 14, maqnezium-sulfat duzu 8,5, maqnezium-hidrokarbonat duzu
24,5, kalsium-hidrokarbonat duzu 47,2 təşkil etmişdir. Buradan görünür ki, zaman
və məkan daxilində minerallığın dəyişməsilə əlaqədar olaraq, duz tərkibi də
dəyişmişdir. 

Aydın görünür ki, duz tərkibinə görə Kiş çayının suyunun tərkibi zaman və
məkan daxilində çox fərqlidir. Gələcək tədqiqatlarda Kiş çayının dib çöküntülərinin
tərkibinin öyrənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
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Jurnal haqqında: “Azərsu”Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin 15 may 2014-cü il tarixli 226
nömrəli əmri ilə “Su problemləri: elm və texnologiyalar” beynəlxalq resenziyalı elmi jurnalı
təsis edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 7 aprel 2015-ci il 3961
nömrəsi ilə qeydə alınmışdır. 

Jurnal  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət
heyətinin qərarı ilə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən texnika,
yer elmləri və coğrafiya üzrə dövri elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir
(http://www.aak.gov.az/jurnals/jurnals_2020.php ).

Jurnalın elmi missiyası: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalında su sektorunun
müasir problemlərinə, həmçinin su təsərrüfatının nəzəri və praktiki məsələlərinə həsr olunmuş
məqalələrin dərcinə üstünlük verilir.

Jurnalın dili: Məqalələr Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində qəbul edilir. 
Əlyazmaların resenziyalaşdırılması: Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmaların dərc edilib-

edilməməsinə iki rəy alındıqdan  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. 

Məqalələrin tərtibi qaydaları
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə uOT indeksi olmaqla, məqalənin adı  (həm təqdim olunan dildə, həm də in-

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

2. Məqalənin mətni aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: xülasə  (250 sözdən az olmamaq
şərti ilə ingilis və rus dillərində), açar sözlər (6-10 söz olmaq şərti ilə ingilis və rus
dillərində), Giriş, Materiallar və metodlar, Təhlil və müzakirə, Nəticə və Ədəbiyyat
siyahısı (ədəbiyyat siyahısı məqalə təqdim olunan dildən əlavə transliterasiyada təqdim
olunmalıdır).

Məqalə həcmi 14 səhifədən artıq olmamaqla  (cədvəl və şəkillər daxil olmaqla) Microsoft
WORD proqramında (versiya 2003-2016) Arial, 12 ölçülü şriftlə, 1.15 interval və 1.25 sm abzas
buraxılışı ilə A4 formatlı vərəqlərdə aşağıdakı göstəricilərlə çap olunmalıdır:

• yuxarıdan 2 sm;
• aşağıdan 2 sm;
• soldan 2.5 sm;
• sağdan 1.5 sm.
Şəkillərin adı şəkillərin altında, cədvəllərin adları isə cədvəllərin 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
mötərizədə müəllif göstərilməklə verilir. Ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə 12 ölçülü şriftlə
nömrələnmiş şəkildə tərtib olunur.

Ünvan: Məqalələr elektron şəkildə redaksiyaya “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və layihə İnsti-
tutuna (AZ1012, Bakı, Azərbaycan, Moskva prospekti, 73)  təqdim edilməlidir.

E-mail: rashail.ismayilov@azersu.az   
rashail.ismayilov@gmail.com

Əlaqə telefonları: (+99412) 431-47-67/87 (daxili 27 43)
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Müəlliflər üçün jurnal haqqında ümumi məlumat  



About the journal: By the order of the Chairman of “Azersu” Open Joint Stock Company
No. 226 dated May 15, 2014, the international peer-reviewed scientific journal “Water Problems:
Science and Technologies” was established and registered in the Ministry of Justice of the Re-
public of Azerbaijan on April 7, 2015 No. 3961. By the decision of the Presidium of the Supreme
Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan, the journal was in-
cluded in the list of periodicals on engineering, earth sciences and geography recommended for
publication of the main results of dissertations (http://www.aak.gov.az/jurnals/jurnals_2020.php).

Scientific mission of journal: Publication of articles expressing theoretical and practical
issues of water management and modern problems of the water sector is preferred in “Water
problems: science and technologies” journal.

Journal language: Articles are accepted in Azerbaijani, Turkish, English and Russian lan-
guages.

Reviewing of manuscripts: Decision on publication of manuscripts submitted to editorial
office is given on priority basis after receiving two reviws.

Copyrights: The articles in the journal are protected by copyright law and all publication
laws of these articles refers exclusively to “Water problems: science and technologies” journal. 

Compilation rules of articles

Manuscript structure and volume
1. Articles, including uOT index, should state the title (both in the language presented and

in English), the author's full name (or authors), initials of the name  and patronymic name,
e-mail addresses and the organization name where the submitted work is implemented.

2. The text of the article should consist of the followings: annotation (in English and Russian
with no less than 250 words),  keywords  (in English  and  Russian  with 6-10 words),
ıntroduction, Materials and methods, Analysis and discussion, Conclusion and References
(literature list should be provided in transliteration in addition to the language that the
article is presented).

Text should be published as per following statements not more than 14 pages (including ta-
bles and images) in Microsoft Word program (ver. 2003-2016) in Arial shrift, font size 12, in-
terval 1.15 and indention 1.25 cm in A4 formatted sheets:

• 2 cm from top;
• 2 cm from bottom;
• 2.5 cm from left;
• 1.5 cm from right.
Names of pictures should be stated under the pictures, names of tables should be stated on

the tables. References to figures and tables are stated in brackets (figure 1), (table 2). 
Formulas in text are stated in Equation Editor. References is given one line after text. Ref-

erence to the literature in the text is stated in square brackets in numbers, indicating the author.
Citation list is prepared alphabetically in font 12.

Address: The articles should be submitted  to  “Sukanal” Scientific Research and Design
ınstitute in soft copy (AZ1012, Baku, Azerbaijan, Moscow ave, 73).

E-mail: rashail.ismayilov@azersu.az
Contact telephones: (+99412) 431-47-67/87 (ext. 27 43)
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О журнале: Рецензируемый научный журнал «Водные проблемы: наука и технологии»
был учрежден распоряжением председателя Открытого Акционерного Общества «Азерсу»
№ 226 от 15 мая 2014 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции Азербайджанской Рес-
публики № 3961  от 7 апреля 2015 года. Решением Президиума Высшей Аттестационной Ко-
миссии при Президенте Азербайджанской Республики журнал был включен в перечень
периодических научных изданий по техническим наукам, наукам о земле и географии
(http://www.aak.gov.az/jurnals/jurnals_2020.php).

Научная миссия журнала: В журнале «Водные проблемы: наука и технологии» предпоч-
тение отдается публикации статей по современным проблемам водного хозяйства, а также
теоретическим и практическим вопросам управления водными ресурсами.

Язык журнала:  Рукописи принимаются на языках: азербайджанском, турецком, англий-
ском и русском языках.

Рецензия рукописей:  Представленные в редакцию рукописи принимаются к публикации
в порядке очередности только после получения двух заключений рецензентов. 

Авторские права: Статьи, опубликованные в журнале, защищены авторским правом, и
все права на публикацию этих статей принадлежат исключительно журналу «Водные про-
блемы: наука и технологии».

Правила оформления статей

Объем и структура рукописей:
1. В статье должны быть указаны УДК, название статьи (как на представленном языке,

так и на английском языке), фамилия автора (или соавторов), инициалы и отчество, ад-
реса электронной почты и название организации, в которой выполняется работа.

2. Текст научной  статьи должен состоять из следующих частей: аннотация (не менее 250
слов на  английском и русском языках); ключевые слова (порядка  6-10 слов на англий-
ском и русском языках); Введение; Методика и материалы; Анализ и рассуждение; Вы-
воды; Список литературы  (библиография должна быть в транслитерации в дополнение
к языку, на котором  представлена  статья).

Объем статьи не должен превышать 14 страниц (включая таблицы и рисунки).  Текст статьи
должен быть выполнен в программе Microsoft Word (версия 2003-2016) Arial (размер шрифта
12, интервал 1,15 и с отступом  абзаца 1,25 см).  Ниже указаны размеры  формата А4:

• сверху 2 см;
• снизу 2 см;
• слева 2,5 см;
• справа 1,5 см.
Названия рисунков указываются под рисунком, а нумерация таблиц – над таблицей. Ну-

мерация рисунков и таблиц указывается в скобках (рисунок 1), (таблица 2) . 
Формулы набираются с помощью программы Equation Editor. После текста статьи пропус-

кается  строка и указывается список использованной литературы.  Ссылки  на литературу  в
тексте даются в скобках с указанием автора.  Список используемой литературы указывается
в алфавитном порядке, размер шрифта 12.

Адрес: Статья в электронной версии должна быть представлена в редакцию  Научно-Ис-
следовательского и  Проектного Института  «Суканал»  по адресу: (AZ1012, Баку, Азербай-
джан, Московский проспект, 73).

E-mail: rashail.ismayilov@azersu.az
rashail.ismayilov@gmail.com

Номер телефона  для связи: (+99412) 431-47-67/87 (daxili 27 43) 
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