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SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

УДК 556.18(082)

ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ
НА ГОДОВОЙ СТОК РЕК ШПРЕЕ, ТЕМЗЫ,
МОСКВЫ, СЕНЫ
(Стр. 7-18)

Коронкевич Н.И., Мельник К.С
Институт географии РАН
119017 Москва, Старомонетный пер., 29,
e-mail: hydro-igras@yandex.ru, konsmelnik@gmail.com

Abstract. The influence of urbanized landscapes on annual runoff of Spree,
Thames, Moscow, Seine river basins is considered in the article. Assessment of common urbanized landscapes impact on river runoff was made with an estimate of the
concapital cities contribution (Berlin, London, Moscow, Paris). The committed calculations are based on methodology previously developed and used by the authors
for the Moscow river basin. The estimation of river runoff changes was made in
comparison with its river runoff value for the period of the norm calculation. It is
shown that the growth of urbanized landscapes becomes a significant factor in river
runoff increase.
Ключевые слова: урбанизированные ландшафты, годовой речной сток,
Москва, Лондон, Париж, Берлин, бассейны рр. Шпрее, Темза, Москва, Сена.
Введение
Быстрый рост урбанизации, в том числе урбанизированных площадей – характерная черта современности. Урбанизированные территории, как правило,
отличаются пониженной инфильтрационной способностью, или даже полным
ее отсутствием, повышенным поверхностным и полным речным стоком. Долгое время, пока площадь урбанизированных территорий была сравнительно
невелика, их гидрологическая роль считалась сугубо локальной, а в отношении
стока средних и крупных речных бассейнов, оценивалась как незначительная.
Эта точка зрения стала подвергаться сомнению в начале ХХ столетия. В СССР
это особенно связано с обобщающей работой В.В. Куприянова [5]. В дальнейшем значительные исследования по изучению гидрологической роли урбанизированных земель на примере Курска и Москвы были выполнены в институте
Географии АН СССР М.И. Львовичем и его сотрудниками [6,7,8], в Государственном гидрологическом институте Б.С.Устюжаниным [14], а также сотрудниками других организаций. В самое последнее время авторами данной статьи
проведено изучение влияния на водный баланс и сток комплекса факторов, свя-
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занных с урбанизацией территории, применительно к бассейну реки Москвы
и Московской агломерации [4]. Разработанные методические подходы и полученные количественные закономерности представляется целесообразным применить к расчету влияния урбанизации территории на сток в отношении
других столиц Европы (Берлин, Лондон, Париж) и речных бассейнов, в пределах которых расположены эти города – соответственно Шпрее, Темзы, Сены.
Из различных аспектов урбанизации рассмотрим лишь изменения годового
стока в результате увеличения площади указанных выше столиц и урбанизированных территорий в соответствующих речных бассейнах. При этом не учитывается возможное влияние городов на количество атмосферных осадков,
поскольку этот вопрос во многом остается спорным, хотя большинство авторов считает, что над городами выпадает атмосферных осадков больше, чем
над окружающей территорией. Выделены следующие периоды рассмотрения:
- Период исчисления нормы стока, примерно соответствующий тому, который был принят К.П. Воскресенским [2] для территории СССР, т.е. с
конца XIX века до начала 1960-х гг.
- Современный период (начало XXI века). Сделано допущение, что средние многолетние климатические условия при этом не менялись. Это, конечно, не совсем так, учитывая происходящие в самые последние годы
изменения климата. Но учет климато-обусловленных гидрологических
изменений на урбанизированных площадях является задачей дальнейших исследований.
В основу расчетов для указанных выше районов положены, как указано
выше, разработки авторов, выполненных по территории города Москвы и бассейну одноименной реки. Учитывая различия в природных и хозяйственных
условиях рассматриваемых городов и рек, разные оценки площадей урбанизированных земель и водонепроницаемых участков, отсутствие экспериментальных исследований влияния урбанизации на сток на территориях Лондона,
Берлина, Парижа и в бассейнах рек, на которых они расположены, применен
вариантный расчет изменения стока.
Методика расчетов
1) На основе имеющейся информации определяются основные гидрологические характеристики для территорий, занимаемых указанными городами, а
также для речных бассейнов, в пределах которых они находятся. Поскольку,
как будет показано ниже, различие в величине условно-естественного стока и
стока за период исчисления его нормы для речных бассейнов незначительны,
за исходный условно-естественный сток принимается сток за период исчисления его нормы.
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2) Определяются площади урбанизированных территорий в современный
пе-риод и за период исчисления нормы стока. При этом в их составе выделяются водоне-проницаемые участки. Они находятся весьма ориентировочно,
особенно для нестоличных территорий. В первую очередь, это касается показателей за период исчисления нормы стока, поэтому применен вариантный
метод расчета урбанизированных площадей. В одном из них принято, что площадь нестоличных урбанизированных территорий нарастала с той же скоростью, что и столичных. В другом варианте темпы роста приняты в 2 раза
меньшими.
3) На основании соотношения коэффициентов стока с урбанизированных
и не урбанизированных площадей, найденных для территории города Москвы
и бассейна реки Москвы, а также данных по изменению площадей урбанизированных земель в других городах и речных бассейнах находятся изменения
стока за рассматриваемые периоды. Вначале рассчитывается влияние на сток
столичных городов, затем – прочих урбанизированных территорий.
3а) В отношении столичных городов применены два варианта расчетов.
Первый исходит из полученного по городу Москве и бассейну реки Москвы
соотношения – 1% урбанизированной территории на современном этапе увеличивает годовой речной сток в среднем также на 1% [4], а в более ранние периоды – на 0,8%. Второй вариант расчета опирается на данные по величине
водонепроницаемых площадей и коэффициента стока с них, средние для периодов половодья и теплого сезона года, рекомендуемых различными нормативными документами [13]. Первый вариант в применении к городам, в
которых площади водонепроницаемых участков меньше, чем в Москве, повидимому преувеличивает влияние урбанизированных площадей на сток. Второй вариант, скорее всего, преуменьшает это влияние, поскольку не учитывает,
что и на других участках города, помимо водонепроницаемых, сток выше, чем
на естественных и сельскохозяйственных угодьях, хотя, возможно соотношение коэффициентов стока с водонепроницаемых площадей и зонального, в отношении полного речного стока преувеличено. Поэтому рассчитываются и
средние значения из этих двух вариантов. Так как значения стока на картах
районов расположения городских агломераций, составленных за период исчисления нормы стока, уже учитывают влияние урбанизации за этот период,
современные изменения стока находятся по разнице его изменений за эти два
периода.
3б) В отношении прочих (нестоличных урбанизированных территорий) рассмотрен и вариант меньшего увеличения их влияния на сток – 0,5% при 1%
увеличении урбанизированных площадей. Таким образом для нестоличных
урбанизированных территорий приняты 4 варианта расчета: 2 учитывающих
увеличение стока на 1 и 0,5% при росте площади на 1% и 2, учитывающих
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разные варианты темпов роста урбанизированных территорий. Находится
среднее из этих вариантов.
4) Зная объем измененного стока на территории столичных городов и в
преде-лах соответствующих речных бассейнов определяется их влияние на
сток этих бассейнов, в том числе общее для столичных и нестоличных урбанизированных площадей.
Краткая характеристика бассейнов
рр. Шпрее, Темзы, Москвы, Сены
Основные гидрографические и воднобалансовые данные рассматриваемых
терри-торий представлены в табл. 1. Обращаем внимание на близость коэффициентов стока во всех речных бассейнах.
Таблица 1. Основные сведения о рассматриваемых речных бассейнах*
Речной Площадь речного Длина Осадки, Сток, Испаре- Коэф.
бассейн
бассейна, км2
реки, км
мм
мм
ние, мм стока
Шпрее

10 105

398

509

112

397

0,22

Темзы

12 900

346

690

160

530

0,23

Москвы

17 600

473

707

180

527

0,25

Сены

78 650

780

890

212

678

0,24

Водный баланс р. Шпрее определен по картам атласа Мирового водного баланса [9]; р. Москвы рассчитан авторами [4], рр. Сены и Темзы дан соответственно по [10,11]
*

Река Шпрее является притоком р. Хафель в бассейне Эльбы, протекает по
террито-рии Восточной Германии. Берет начало в Лужицких горах, недалеко
от границы с Чехией, течёт преимущественно на север и впадает в Хафель, в
западной части немецкой столицы. Относится к типу рек, у которых основным
источником питания являются талые снеговые воды.
Бассейн реки Темзы является одним из крупнейших речных бассейнов в Велико-британии. Его площадь составляет около 10% от площади Англии и
Уэльса. Длина Темзы 346 км (по некоторым данным 334 км). Берёт начало на
возвышенности Котсуолд-Хилс, протекает через равнины с запада на восток,
принимая многочисленные притоки, пересекает Лондон и впадает в Северное
море, образуя эстуарий.
Питание в основном дождевое и грунтовое. Режим характеризуется зимними паводками и летней меженью. В бассейне Темзы происходят регулярные
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наводнения, вызванные дождевыми паводками в неприливной его части. Океанический умеренный климат в бассейне Темзы способствует условиям влажной и практически бесснежной зимы.
Река Москва протекает по территории Московской области Российской Федерации. В черте г. Москвы ее длина составляет около 80 км. Русло реки зарегулировано системой Москворецких водохранилищ. Впадает в р. Оку у г.
Коломна.
Москва относится к типу рек, у которых основным источником питания являются талые снеговые воды. По [3] на долю снегового питания приходится
до 55%, дождевого - 21%, подземного около 24%, причем подземное питание
играет основную роль в формировании стока в зимний и летний меженные периоды. В отношении величины среднего многолетнего стока реки Москвы в
замыкающем створе у разных авторов имеются большие разночтения ввиду
отсутствия систематических наблюдений в замыкающем створе. Среднемноголетняя норма стока по нашим расчетам за период с конца XIX века до 1960х годов ХХ века составляет 180 мм (3,2 км3/год, 101 м3/с).
Бассейн реки Сены является самым крупным во Франции. Его площадь, по
разным данным, составляет от 74 до 79 тысяч км2. Сена берет начало в южной
части плато Лангр, далее протекает по широкой долине Парижского бассейна.
В черте Парижа - примерно 50 км. Между городами Гавр и Онфлер река впадает в бухту Сена пролива Ла-Манш. Питание реки преимущественно дождевое. В верхней части бассейна Сены находятся три больших водохранилища,
осуществляющих сезонное регулирование стока [10].
Сравнивая природные условия рассматриваемых рек важно отметить, что
по сравнению с р. Москвой, доля дождевого стока Шпрее и особенно Темзы и
Сены гораздо выше. А именно в теплый период года гидрологическое влияние
урбанизации наиболее заметно. Это дает основание считать, что оценки изменения стока для этих рек под влиянием урбанизации, основанные на количественных характеристиках, полученных для Москвы, скорее занижены чем
завышены.
Развитие урбанизации
Урбанизация (от латинского urbs - город) представляет собой [12] исторический процесс разрастания городских территорий, увеличения численности
их населения и роли в развитии общества. (К урбанизированным территориям
часто относят и те, которые заняты сельскими поселениями, дорогами, аэродромами и т.п.). На территории всех рассматриваемых бассейнов в столицах
всегда было сконцентрировано основное население. Причем, с середины XIX
века к настоящему времени население Берлина возросло почти в 10 раз, Лон-
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дона – в 4 раза, Москвы – почти в 20 раз, Парижа – в 8 раз, достигнув соответственно 3,7;10;15; 9,5 млн. человек.
В расчетах урбанизированных площадей, занятых рассматриваемыми городами, использованы данные различных статистических справочников, в том
числе Института политики землепользования Линкольна [18], масштабного
проекта Open street map (карто-графические данные) [17], снимков Landsat и
ряда других, таких как [1, 15]. В тоже время для периода исчисления нормы
стока выполнены ориентировочные оценки. В наших расчетах учитывалась
площадь Москвы в размере 1081 км2, что примерно в 2,5 раза меньше современной, так как увеличение площади в 2012 году произошло в основном за
счет естественных и сельскохозяйственных угодий, которые нельзя считать
урбанизированными. В табл. 2 приведены сведения об общей площади урбанизированных земель и проценте водонепроницаемых территорий Берлина,
Лондона, Москвы, Парижа.
Таблица 2. Изменение площади столиц*
Период

Берлин

Лондон

Москва

Париж

Период исчисления нормы стока 478 (31)

598 (25)

399 (18)

347 (18)

Начало ХХI века

2303 (38) 1081 (50) 1796 (36)

892 (53)

* км2, в скобках - % водонепроницаемых участков

Как видно, по сравнению с периодом исчисления нормы стока, наиболее быстро выросла площадь Парижа (в 5,2 раза), а меньше всего Берлина (1,9 раза).
Правда, площадь современной Москвы (2511 км2) в 6 с лишним раз больше,
чем в период исчисления нормы стока, но, как уже отмечалось, основное увеличение произошло в самые последние годы и не за счет урбанизированных
ландшафтов. Площадь водонепроницаемых территорий больше всего (почти
в 3 раза) выросла в Москве. В других городах этот рост был значительно ниже.
Общая площадь урбанизированных площадей рассматриваемых бассейнов
представлена в табл. 3.
Cовременные изменения годового речного стока
под влиянием столичных го-родов
Объем условно-естественного стока на территории столиц, находимый
умножением его слоя (см. табл.1) на их современную площадь (см. табл.2),
дает следующие величины в млн. м3 – Берлин – 100, Лондон – 369, Москва –
195, Париж – 371. По первому варианту расчета (1% роста урбанизированных
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Таблица 3. Общая площадь урбанизированных площадей
в речных бассейнах*
Общая
современная
площадь
урбанизированных
территорий, %

Современная
площадь
столичных городов %

Шпрее

25

9

16

8,5

16*

7,5

0

Темзы

35

18

17

4,3

8,6

12,7

8,4

Москвы

20

6

14

5

10,0

9

4

Сены

20

2

18

3,5

7,0

14,5

11

Речной
бассейн

*

Современная
площадь
нестоличных
урбанизированных
территорий,
%

Площадь нестоУвеличение плоличных урбанизи- щади нестоличных
рованных
урбанизированных
территорий в петерриторий по
риод исчисления сравнению с перинормы стока, %
одом исчисления
нормы стока,%
При
При
Вариант
темпах
темпах
А
развития развития
равных в два раза
столич- меньше
ным (ва- столичриант А)
ных
(вариант
Б)

Вариант
Б

Принята равной современной

площадей приводит к такому же росту стока) при 100% урбанизации получаем
аналогичную прибавку в увеличении стока. Во втором варианте расчета, ориентированном на учет водонепроницаемых территорий, находим следующее
увеличение стока – табл. 4. В табл. 5 представлены результаты осредненного
расчета по двум вариантам.
Наиболее близкие значения увеличения стока по обоим вариантам расчета
получены для Берлина и Москвы (по Москве – 100% совпадение), что объясняется близкой величиной доли водонепроницаемых территорий (половина
всех урбанизированных площадей) и относительно близкими природными
условиями. Для Лондона и Парижа, доля водонепроницаемых площадей в которых значительно ниже, различия довольно существенны (соответственно в
1,5 и 1,7 раза).
Аналогичные расчеты для периода исчисления нормы стока дали следующие результаты. По первому варианту расчета увеличение стока по
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Таблица 4. Современное увеличение стока в результате роста
водонепроницаемых площадей по сравнению с естественными
условиями его формирования на территории города
(2-й вариант расчета)

Город

Берлин
Лондон
Москва
Париж

Площадь
Объем
*
в/нп
условно-естетерриственного
торий км2 стока с в/нп
территорий,
млн м3

473
875
541
647

53
140
97,4
130

Коэф.
стока
с в/нп
территорий

Увеличение коэф.
стока на
в/нп территориях
в N раз

Объем
стока с
в/нп
территорий,
млн.м3

Увеличение стока, млн.
м3

0,7
0,65
0,75
0,6

3,2
2,8
3,0
2,7

169
392
292
351

116
252
195
221

в/нп – водонепроницаемые территории

*

Таблица 5. Современное увеличение стока под влиянием столичных
городов на их территории и в речном бассейне по сравнению
с естественными условиями его формирования
(Среднее по 2-м вариантам расчета)*

Город

Берлин
Лондон
Москва
Париж

Среднее Среднее увели- Речной Объем услов- Увеличеувечение в % к
бассейн но-естествен- ние речличение, условно-естеного речного
ного
3
3
млн. м
ственному
стока, млн. м стока,%
*
стоку с города
108
311
195
296

108
84
100
80

Шпрее
Темза
Москва
Сена

1132
2064
3168
15809

9,5%
15,1%
6,2%
1,9%

Площадь городов в современных границах, Москва в границах 2010 г.

*

сравнению с условно-естественными условиями его формирования составило
(в млн. м3) для Берлина – 43, Лондона – 77, Москвы – 57, Парижа – 59. В табл.
6 и в табл.7 представлены соответствующие варианты расчета для водонепроницаемых территорий и среднее для двух вариантов. Следует обратить
внимание, что для этого периода приняты более низкие значения (0,8%) увеличения стока при росте урбанизации на 1% и несколько пониженные коэффициенты стока с водонепроницаемых площадей, что объясняется менее
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Таблица 6. Увеличение стока в результате роста столичных городов
в период исчисления нормы стока по сравнению с естественными
условиями его формирования
(2-й вариант расчета)
Город

Берлин
Лондон
Москва
Париж

Площадь
Объем
Коэф.
Увеличе- Объем Увеличев/нп тер- условно-есте- стока с ние коэф. стока с ние стока,
риторий
ственного
в/нп тер- стока на в/нп тер- млн.м3
2
км
стока с в/нп риторий в/нп тер- риторий,
терри-торий,
риториях млн.м3
3
млн м
в N раз

148
150
72
63

17
24
13
13

0,6
0,55
0,65
0,5

2,7
2,4
2,6
2

46
56
34
26

29
32
21
13

Таблица 7. Увеличение стока в результате роста столичных городов
за период исчисления нормы стока по сравнению с естественными
условиями его формирования
(Среднее по двум вариантам расчета)
Город

Берлин
Лондон
Москва
Париж

Среднее уве- Среднее увеличение в % к
личение,
условно-естественному
млн. м3
стоку с территории города

36
55
39
33

67
57
54
50

Речной
Увеличение
бассейн речного стока,
%

Шпрее
Темза
Москва
Сена

3,2%
2,7%
1,2%
0,2%

эффективной системой отвода воды с этих территорий. Значительно больше
различие между первым и вторым вариантами расчета из-за гораздо меньшей
точности определения площадей за этот период (особенно водонепроницаемых) по сравнению с современным периодом.
Но в любом варианте налицо гораздо меньшее увеличение стока по сравнению с современным периодом.
Вычитанием из величин современного увеличения стока их аналогичных
значений за период исчислений нормы (см. табл. 5 и табл. 7) находим осредненное современное его изменение под влиянием столичных городов (табл.8).
Как видно из табл. 8, наибольшее влияние на сток основной реки, на которой
располагается город, оказал Лондон в связи со своими самыми крупными размерами и почти четырехкратным увеличением площади по сравнению с пе-
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риодом исчисления нормы стока, а также из-за сравнительно скромных размеров стока реки Темзы. Наименьшее влияние на речной сток оказал Париж,
из-за всего 2% доли в общей площади водосбора и большого объема стока
Сены.
Таблица 8. Современное увеличение стока в результате роста столичных
городов по сравнению с периодом исчисления его нормы
Город

Берлин
Лондон
Москва
Париж

Среднее увеличение, млн. м3

% к условно-естественному
стоку с территории города

% к речному
стоку

72
256
156
260

41
27
46
30

6,3
12,4
5,0
1,7

Необходимо отметить, что для всех городов осредненное по двум вариантам
современное процентное увеличение стока соответствует соотношению – 1%
роста урбанизированных площадей и такое же увеличение стока. Так, для Берлина – рост процента урбанизированных площадей (Fy.) c 4 до 9%, т.е. на 5%,
привел к увеличению стока Шпрее на 6,3%, для Лондона – рост (Fy.) с 5 до
19%, т.е. на 14%, увеличивает сток Темзы на 12,6%, для Москвы увеличение
(Fy.) с 2 до 7% т.е. на 5%, дает прирост стока ровно на такую же величину. Наконец, для Сены увеличение площади урбанизированных площадей с 0,5 до
2,4% (1,9%) приводит к росту ее стока на 1,7% (см. табл. 8).
Современное увеличение годового речного стока
под влиянием нестоличных урбанизированных площадей и
всех урбанизированных территорий
Как уже отмечено выше, расчет проводился для двух вариантов темпов развития урбанизированных площадей (см. табл.3 – варианты А и Б) и двух вариантов увеличения стока - 1% и 0,5% на 1% роста урбанизированных
территорий. Результаты представлены в табл. 9, в которой дана оценка и общего влияния на сток всех урбанизированных площа-дей в бассейнах рассматриваемых рек.
Как видно, наибольший вклад нестоличных урбанизированных территорий
в общее увеличение стока вносит бассейн Сены, что объясняется (см. табл.3)
в 9 раз больше их площадью по сравнению с площадью Парижа, наименьший
вклад – в бассейне Темзы, где это соотношение близко 1. Для Темзы получается и наибольшее общее увеличение стока – более 20%, для остальных бассейнов оно почти одинаково - 9 – 11%. Важно подчеркнуть, что урбанизация
территории не единственный антропогенный фактор изменения стока. И при
общей оценки изменения современного стока рассматриваемых рек следует
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Таблица 9. Современное увеличение годового стока под влиянием
нестоличных урбанизированных площадей и всей урбанизированной
территории по сравнению с периодом исчисления его нормы, %
Речной Изменение стока при Изменение стока при
Среднее
Общее
бассейн темпах роста урбани- темпах роста урбанизи- измене- изменение
зированных террито- рованных площадей в
ние по
стока
рий, равных
2 раза ниже столичных четырем по сравнестоличным, в расчете
при соотноше-нии:
вариан- нию с пена 1% прироста плотам расриодом
щади
чета
исчисления его
1% уве0,5% увенормы
личения
личения
стока на
стока на
на 1%
на 0,5% 1% роста 1% роста
урбанизи- урбанизированных рованных
территотерриторий
рий

Шпрее
Темзы
Моск-вы
Сены

7,5
12,7
9,0
14,5

3,8
6,3
4,5
7,2

0
8,4
4,0
11,0

0
4,2
2,0
5,5

2,8
7,9
4,9
9,6

9,1
20,3
9,9
11,3

иметь ввиду роль других ландшафтных изменений (особенно сельских и лесохозяйственных), влияние гидротехнических и водохозяйственных мероприятий, не говоря уже о климатических воздействиях. Гидрологическая роль всех
этих факторов может существенно превзойти гидрологическую роль роста урбанизированных площадей.
Заключение
Выполненные выше расчеты носят ориентировочный характер. Полученные величины влияния урбанизированных площадей на сток нуждаются в
уточнении, особенно в отношении площади нестоличных урбанизированных
территорий в прошлом.
Вместе с тем, они свидетельствуют о том, что урбанизация ландшафтов становится одним из важных факторов роста речного стока, что имеет как позитивные последствия (увеличение доступных водных ресурсов), так и
негативные (рост паводочного стока с сопутствующими ему наводнениями,
загрязнениями рек и водоемов водой, стекающей с улиц и площадей).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-0504207
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uOT 556.5

BÖYÜK QAFQAZ ÇAYLARININ YERALTI VƏ
BAZİS AXIMI ARASINDA ƏLAQƏNİN TƏHLİLİ
(Səh. 19-25)

Əliyeva İ.S.
Bakı Dövlət Universiteti,
Bakı şəhəri, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 23.

Abstract. The overall objective of this research is to investigate the possibility
of using base flow data instead of underground flows in calculations to facilitate
the study of the vertical structure of annual flow. using data from 19 hydrological
observing points the relationship between the underground and base flows of rivers
was analyzed. It was determined that 25% of the base flow is formed by surface
water and because this figure is large it is unacceptable to use the base flow instead
of the underground flow in the study of the vertical structure of the annual flow.
Açar sözlər: yeraltı axım, minimal axım, bazis axımı, axımın təbii tənzimlənmə
əmsalı, hidroqrafın parçalanması.
Giriş
yerüstü və yeraltı sular qarşılıqlı əlaqədədir və bu əlaqəyə çay hövzəsinin geoloji
və geomorfoloji quruluşu, yeraltı axım və çay axımının formalaşmasının su-balans
şəraiti, ərazinin yüksəkliyi artdıqca istilik və rütubətin dəyişməsi və s. təsir göstərir
(İmanov, Ələkbərov, 2014).
Ümumi çay axımının digər toplananları da var: səthaltı axım, sürətli və ləng qrunt
suları axımı və s. Bunların kəmiyyəti və nisbəti hövzənin xarakteristikalarından,
məsələn torpaq tipindən, bitki örtüyündən, atmosfer yağıntılarının miqdarından və
ildaxili paylanmasından asılı olaraq ərazi üzrə və zamana görə dəyişir. Praktikada
çay axımı xarakteristikalarının hesablanması və proqnozu üçün yalnız axımın əsas
komponentlərinin - yerüstü və yeraltı axımın qiymətləndirilməsi kifayətdir (Долгов,
2012; İmanov və b., 2016).
Çayların yeraltı axımının formalaşma şəraiti çox rəngarəng, bu şəraitin kəmiyyət
göstəriciləri haqqında məlumat isə az olduğuna görə, çay axımının yeraltı toplananı
kəmiyyətcə qiymətləndirmək üçün çoxsaylı metodlar işlənmişdir. Bu metodların
birgə təhlili baxılan məsələ üzrə mövcud metodların 3 qrupda birləşdirildiyini
göstərir: hidroloji, hidrogeoloji və hidroloji-hidrogeoloji (Куделин, 1949; Попов,
1964; Доброумов, 1972; Амусья, 1975; Фиделли, Мелиорис, 1978; Соколов,
Саркисян, 1981).
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Əliyeva İ.S. Böyük qafqaz çaylarının
yeraltı və bazis axımı arasinda əlaqənin təhlili

Çaylara yeraltı axım qiymətləndirildikdə daha çox hidroloji metodlar tətbiq olunur. Belə ki, hesablamalar axım xarakteristikalarına görə yerinə yetirilir, çünki bu
metodlar nisbətən asandır.
hidroloji-hidrogeoloji metodlar daha perspektivli sayılır, lakin onları tətbiq
etmək üçün çay suları ilə yanaşı yeraltı sular haqqında da məlumat tələb olunur.
Dağ çayları üçün ilk dəfə belə metod 1947-ci ildə təklif olunmuşdur (Макаренко,
1947).
hidrogeoloji metodlarda yeraltı suların sərfi bu suların səviyyə rejimi haqqında
məlumatların hidrodinamik təhlili və hesablamalara görə təyin olunur və bu zaman
hidroloji məlumatlar istifadə olunmur.
Ümumi çay axımının yerüstü və yeraltı toplananlarını ayrılıqda hesablamaq üçün
istifadə olunan metodların hamısı yalnız təxmini qiymətləndirmə aparmağa imkan
verir və subyektiv xarakter daşıyır. hesablamaların dəqiqliyini artırmaq üçün məcra
və yeraltı sular arasında hidravliki əlaqənin olub-olmaması nəzərə alınmalıdır.
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqat işinin aparılması üçün Екоlоgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli
hidrometeorologiya Depatramentinin fоnd və arхiv matеriallarından istifadə olunmuşdur. Tədqiqatın aparılması üçün riyazi statistiкa, hidrоlоji охşarlıq, müqayisəli
təhlil mеtоdlarından istifadə оlunmuşdur. Tədqiqatda illik axımın şaquli strukturunun öyrənilməsini asanlaşdırmaq üçün hesablamalarda yeraltı axım əvəzinə bazis
axımı haqqında məlumatlardan istifadənin imkanları araşdırılmasıdır. 19 hidroloji
müşahidə məntəqəsinin məlumatlarından istifadə etməklə çaylarının yeraltı və bazis
axımı arasında əlaqə təhlil olunmuşdur.
Tədqiqatların şərhi
İllik axımın şaquli strukturunun təhlili. Əvvəllər, Gəncəçay və onun qolları
üçün yerüstü və yeraltı axımın nisbətinin müasir dəyişmələri təhil olunmuş və
maraqlı nəticə alınmışdır (Иманов и др., 2015). hazırda fəaliyyət göstərən 4
müşahidə məntəqəsinin (Gəncəçay – Alaxançallı, Gəncəçay –Gədəmış, Gəncəçay
– Zurnabad və Dəstəfür – qaraqullar) məlumatlarından istifadə olunmuşdur. Axımın
toplananları haqqında 1963-cü ilə kimi olan orta çoxillik məlumatlar məlum monoqrafiyalardаn (Рустамов и др., 1969; Рустамов и Кашкай, 1978) götürülmüşdür.
Əlavə olaraq, bu məntəqələrin hər biri üçün 2003-2010-cu illərin məlumatları
əsasında hidroqraflar (cəmi 32 hidroqraf) qurulmuş və hidroloji metodla parçalanmışdır.
1928-1963-cü və 2003-2010-cu illəri əhatə edən dövrlər üçün yerüstü və yeraltı
axımın kəmiyyətləri müqayisə olunmuşdur (şəkil 1). Gəncəçayın Zurnabad mən-
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təqəsində 1928-1963-cü illəri əhatə edən dövrdə yerüstü axım 55,6%, yeraltı axım
isə 44,4% təşkil etmişdir.2003-2010-cu illər üçün isə bu rəqəmlər müvafiq olaraq
30,5% və 69,5% təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, müxtəlif dövrlər üçün çay
axımının toplananları arasında kəskin fərq alınmışdır. Belə ki, 2003-2010-cu illərdə
çayların qidalanmasında yerüstü axımın payı 25,1% azalmış,yeraltı axımın payı isə,
əksinə o qədər artmışdır.Baxılan iki dövr arasında bu cür kəskin fərqin yaranmasının
bir neçə səbəbi ola bilər:
1.Müxtəlif dövrlər üçün hidroqrafların fərqli metodlarla parçalanması;
2.İkinci dövrün (2003-1010-cu illər) qısa olması (cəmi 8 il);
3.Müasir iqlim dəyişmələri (son bir neçə onillikdə çayların gursulu dövr axımı
azalır, minimal qış axımı isə artır).

Şəkil 1. Gəncəçay-Zurnabad məntəqəsi üçün yerüstü və yeraltı axım
arasında əlaqə qrafiki.
 - 1928-1963,

 - 2003-2010.

Bazis axımı və yeraltı axımın müqayisəli təhlili.yalnız bir çay hövzənin
məlumatları əsasında alınmış bu maraqlı nəticə daha böyük həcmdə informasiya
əsasında yoxlanılmalıdır. Lakin praktikada hidroqrafın parçalanması yolu ilə yerüstü
və yeraltı axımın, həmçinin onların nisbətinin təyini, başqa sözlə illik axımın şaquli
strukturunun öyrənilməsi, xüsusilə hesablamalar kütləvi şəkildə yerinə yetirildikdə
və gündəlik su sərfləri haqqında məlumatlar elektron daşıyıcılarda olmayanda çox
vaxt tələb edir.
Bunu nəzərə alaraq, illik axımın şaquli strukturunun öyrənilməsini asanlaşdırmaq
üçün hesablamalarda yeraltı axım əvəzinə bazis axımı haqqında məlumatlardan istifadənin imkanları araşdırıla bilər. Bazis axımı ümumi çay axımının sabit hissəsidir. quraq dövrlərdə çay axımı məhz bu suların hesabına formalaşır. Bazis axımı
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dərin qrunt suları axımı ilə yerin səthinə yaxın yerləşən qrunt sularının nisbətən
ləng boşalan hissələrinin cəmidir. Lakin bir sıra hidroloqlar yerin səthinə yaxın yerləşən qrunt sularının həm sürətlə, həm də ləng boşalan hissələrini bazis axımına
aid edirlər. Göründüyü kimi, bazis axımı və yeraltı (qrunt suları) axımı terminləri
sinonim deyillər. Doğrudan da, dağ çayları hövzələrinin dik yamaclı hissələrində
bazis axımının formalaşmasında torpaq örtüyünün üst horizontlarından daxil olan
yan axım da iştirak edir. Lakin bazis axımı və yeraltı axım mənşəcə çox oxşardır,
belə ki, bazis axımının əsas hissəsini məhz yeraltı axım təşkil edir.
Bazis axımı orta illik axım həcminin axımın təbii tənzimlənmə əmsalına () hasili
kimi təyin olunur. Bu əmsal aşağıdakı düstura görə hesablanır (Владимиров, 1990):

burada p - vahidin hissələri ilə ifadə olunmuş təminat; K - modul əmsalıdır.

-1

1

Şəkil 2. Təbii tənzimlənmə əmsalının təyini sxemi
1- bazis axımı
Axımın təbii tənzimlənmə əmsalının kəmiyyəti hidroqrafın və ya sutkalıq su sərflərinin davamiyyət əyrisinin orta illik su sərfinə uyğun xəttdən aşağı hissəsinin
sahəsinə bərabərdir (şəkil 2). Sutoplayıcısında göl, meşə, suyu yaxşı keçirən torpaq
və süxurlar olan çayların təbii tənzimlənmə əmsalı daha böyük olur. Bu əmsal
hövzənin hündürlüyünə görə də dəyişir. Cənubi qafqazın çox hissəsində hündürlük
artdıqca, axımın təbii tənzimlənməsi də güclənir.
Axımın təbii tənzimlənmə əmsalından daha çox sutkalıq su sərflərinin ildaxili
paylanmasını kəmiyyətcə qiymətləndirmək üçün istifadə edilir.Ümumiyyətlə, bu
əyrilər yalnız illik zaman intervalı üçün yox, istənilən axım fazası və ya vegetasiya
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dövrü üçün qurula bilər. qafqaz çaylarında azsulu dövrlərin davamiyyətini və sululuğunu eyni zamanda nəzərə alan kompleks göstərici təklif edilərkən də bu əmsaldan
istifadə olunmuşdur (Иманов, 2000).
Cədvəl 1. Çay axımının təbii tənzimlənmə və yeraltı sularla qidalanma
əmsallarının orta çoxillik qiymətləri
HövzəHövzənin
Təbii tənz- Yeraltı su-  - k
nin
orta hündür- imlənmə
larla qisahəsi,
əmsalı,
dalanma
lüyü, m
km2
əmsalı, k

1 qusarçay
Kuzun
250
2940
0.68
0.40
0.28
2 qudyalçay
Küpçal
517
2400
0.73
0.46
0.27
3 qaraçay
Alıç
252
2210
0.71
0.45
0.26
4 vəlvələçay
Təngialtı
454
1870
0.61
0.38
0.23
5 Zoqalavaçay Meysəri
31.8
1080
0.37
0.37
0.00
6 Katexçay
qəbizdərə
236
1850
0.73
0.45
0.28
7 Talaçay
Zaqatala
136
1710
0.63
0.46
0.17
8 Əyriçay
Baş Daşaqıl
92
1560
0.73
0.48
0.25
9 Damarcıq
Mənsəbə
35
1860
0.81
0.50
0.31
yaxın (Kiş)

№

Çay

Məntəqə

10 Əlicançay
11 Əlicançay
12 Oğuz çayı
(vartaşençay)

Xalxal
Xanabad
Oğuz
(vartaşen)

66.7
1160
30.6

1920
740
1620

0.76
0.76
0.62

0.46
0.61
0.46

0.30
0.15
0.16

13 Türyançay
14 Dəmiraparançay
15 Axoxçay
16 Göyçay
17 Göyçay
18 Girdimançay
19 Ağsuçay

Savalan
qutqaşen
(qəbələ)
Xanagah
Buynuz
Göyçay
qəndob
Ağsu

1340
126

1280
2430

0.80
0.78

0.48
0.38

0.32
0.40

66.4
308
1480
326
367

1660
1940
970
1870
1030

0.64
0.78
0.79
0.69
0.66

0.38
0.44
0.42
0.39
0.40

0.26
0.34
0.23
0.30
0.26

Axımın təbii tənzimlənmə əmsalının illik qiymətlərinin dəyişkənliyi azdır. Bu,
onunla izah olunur ki, axımın ildaxili paylanması ilin sululuğundan az asılıdır.
qusarçay- Kuzun məntəqəsində bu əmsalın orta çoxillik qiyməti 0.68, çoxsulu ildə
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(P=25%) də 0.68, orta sulu ildə (P=50%) 0.61 və azsulu ildə (P=75%) 0.67 təşkil
edir. Damarcıq-Mənsəb məntəqəsində bu rəqəmlər müvafiq olaraq 0.81, 0.85, 0.78
və 0.83-ə bərabərdir (Иманов, 2000).
Tədqiqat ərazisinin bir sıra çayları üçün axımın təbii tənzimlənmə əmsalının və
yeraltı sularla qidalanma əmsalının orta çoxillik qiymətləri, həmçini onların fərqləri
cədvəl 1-də verilmişdir. Bu cədvəldən göründüyü kimi, axımın təbii tənzimlənmə
əmsalının qiymətləri 0.37-0.81, yeraltı sularla qidalanma əmsalının qiymətləri isə
0.37-0.61 arasında dəyişir. Bu iki müxtəlif əmsalın qiymətləri arasındakı fərq isə
0.00-0.40 intervalında olmaqla orta hesabla 0.25-ə bərabərdir. Bu, o deməkdir ki,
bazis axımının 25%-i səth suları ilə formalaşır. Bu, böyük rəqəmdir və bu səbəbdən
illik axımın şaquli strukturunun tədqiqində yeraltı axımın əvəzinə bazis axımından
istifadə olunması məqbul sayıla bilməz.
Nəticə
1.Çayın hidroqrafının qida mənbələrinə görə parçalanma metodları (hidroloji,
hidrogeoloji və hidroloji-hidrogeoloji) istifadə olunan ilkin müşahidə məlumatları
və onlardan istifadə texnologiyalarına görə fərqlənir. Bu metodların hamısı yalnız
təxmini qiymətləndirmə aparmağa imkan verir və subyektiv xarakter daşıyır.
2. Böyük qafqaz çaylarının təbii tənzimlənmə əmsalının və yeraltı sularla qidalanma əmsalının orta çoxillik qiymətləri arasındakı fərq orta hesabla 0.25-ə
bərabərdir. Bu, o deməkdir ki, bazis axımının 25%-i səth suları ilə formalaşır. Bu,
böyük rəqəmdir və bu səbəbdən illik axımın şaquli strukturunun tədqiqində yeraltı
axımın əvəzinə bazis axımından istifadə olunması məqbul sayıla bilməz.
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УДК 614.777:631.6.02

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ВОДОЁМОВ
В УЗБЕКИСТАНЕ
(стр. 26-38)

Усманов И.А., Мусаева А.К., Ходжаева Г.А.
НИИ ирригации и водных проблем, город Ташкент,
islamabbasovich@gmail.com

Abstract. The following article describes the results of scientific research carried
out during the period 2015-2017 years, which was devoted to assessing the efficiency
of population’s centralized water supply systems, the quality of drinking water and
predicting anthropogenic impact on the quality of the Chirchik and Akhangaran
rivers’ water. It was realized that the level of supplying drinking water to population
and the efficiency of water supply systems do not fully meet the requirements. The
quality of drinking water and sources of water supply in some regions do not meet
the standard requirements. As a result, the recommendations on modernization, increasing the efficiency of water supply systems and improving drinking water use
conditions were developed in the Republic.
Key words: Drinking water, water supply sources, sewage, centralized drinkingwater supply systems, forecasting the quality of river water, Chirchik River,
Akhangaran River, an average flow of the Syrdarya River.
Введение
Как известно водные ресурсы являются непрерывным компонентом промышленного и сельскохозяйственного производства, важным средством для
создания нормальных условий и сохранения здоровья человека. В бассейне
среднего течения Сырдарьи сосредоточены крупные промышленные предприятия химической, горнодобывающей, металлургической, перерабатывающей и других отраслей промышленности и сельскохозяйственного производства (И.Э.Махмудов, И.А.Усманов, 2015).
Однако до настоящего времени исследования по оценке экологического состояния водных объектов и качества питьевой воды в условиях дефицита воды
и изменения климата не проводились. С одной стороны, устойчивая и безопасная обеспеченность этого региона водой необходима для социально-экономического развития общества, народного хозяйства, промышленности, сельскохозяйственного производства, удовлетворения потребности населения в питьевой воде, продовольствии, энергии и отдыхе. С другой стороны, практически
все поверхностные водные объекты являются единственными источниками хо-
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К оценка состояния водоснабжения населения и...

зяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения этого региона (И.Э.
Махмудов, 2015).
В настоящее время необходимо решить одну из важнейших экономических
задач – дальнейшего развития агропромышленных районов (АПР), сопровождающихся интенсификацией использования природных ресурсов и ростом экологических перегрузок, что может оказать неблагоприятное влияние на окружающую среду и здоровье населения, а также вызвать негативные изменения,
связанные с ограничением условий водопользования (Д.Х. Файзиева, 2012).
В настоящее время одним из важнейших направлений в экологии является
разработка методологии установления и прогнозирования количественных
связей между степенью влияния реальных сочетаний вредных факторов окружающей среды и состоянием здоровья населения. В этом аспекте в области
охраны водоемов проведены единичные исследования, решающие лишь отдельные вопросы прогнозирования качества воды крупных рек, водохранилищ
и гидротехнических сооружений (И.В. Май, 2005).
Сложность прогнозирования влияния антропогенных источников загрязнения на качество воды рек обусловлена их гидрологическими особенностями,
отсутствием интегральных приемов количественной оценки и недостаточной
разработкой критериев воздействия на водоемы этих факторов.
Актуальность изложенных выше положений и необходимость проведения
соответствующих научных исследований подтверждена в нижеследующих директивных документах:
- Закон Республики Узбекистан №363 от 27 декабря 2013 года «Об экологическом контроле»;
- Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2910 от
20.04.2017 г. «О программе комплексного развития систем питьевого водоснабжения и канализации на 2017-2021 годы».
В период 2015-2017 г.г. лаборатория гидроэкологии и охраны водных ресурсов НИИ ирригации и водных проблем выполняла грантовый проект в рамках ГНТП КХА-7-020-2015 «Повышение эффективности управления и
использования водных ресурсов среднего течения бассейна реки Сырдарья».
Цель исследования состояла в разработке рекомендаций по охране водных
объектов среднего течения бассейна Сырдарьи для обеспечения надежного и
безопасного хозяйственно-питьевого водопользования.
Материал и методика исследований
Для решения поставленных задач нами использовался комплекс современных методов, включающих натурные исследования современного состояния
централизованного хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения
территорий в среднем течении бассейна реки Сырдарьи.
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Исследованы условия образования, очистки и отведения промышленных и
хозяйственно-бытовых сточных вод, изучены источники водопользования, основные реки в среднем течении бассейна реки Сырдарьи, имеющие народнохозяйственное, питьевое, культурно-бытовое и экологическое значение;
обоснованы универсальные свойства рек Чирчик и Ахангаран, как модельных
объектов для проведения комплексных экологических исследований состояния
качества воды и условий водопользования населения.
Проанализированы и обобщены проекты и территориальные схемы охраны
рек, генеральные планы развития агропромышленных районов (АПР), водоснабжения и канализации административных территорий бассейна среднего
течения Сырдарьи, а также существующее состояние водоснабжения и водоотведения, и тенденция их развития до 2020-2025 г.г.
Методологические основы проводимых нами исследований базируются на
системном подходе, т.к. объект исследований представляет сложную единую
экологическую систему, функционирующую в условиях воздействия на него
комплекса природных и антропогенных факторов.
Изучены все основные источники загрязнения водных объектов промышленными, хозяйственно-бытовыми, животноводческими стоками, пестицидами и коллекторно-дренажными водами в пределах Чирчикского и Ангреналмалыкского АПР, где сосредоточены ведущие источники их загрязнения:
АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат», АО «Аммофос», СП
«Максам-Чирчик», Чирчикский завод нерудных материалов, АО «Ангренуголь» и другие объекты.
Гигиеническая оценка условий образования, очистки и сброса промышленных сточных вод проводилась обобщением результатов качества сбрасываемых промышленных сточных вод за последние пять лет по данным
заводских лабораторий и областных лабораторий государственного санитарноэпидемиологического надзора Министерства здравоохранения республики.
Проведено экологическое обследование различных видов очистных сооружений мощностью от 35 до 500 тыс.м3/сут. (биологические, механические, химические, физико-химические, шламохранилища, накопители сточных вод,
хвостохранилища).
Проанализированы результаты анализов по качеству воды водоёмов бассейна среднего течения Сырдарьи, выполненных физико-химическими лабораториями УГКС гидрометеослужбы, республиканскими и областными
центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, центральными заводскими лабораториями. В работе использованы количественные
и непараметрические статистические методы оценки достоверности сравниваемых величин, корреляционный и регрессионный анализ динамики основных показателей качества воды водных объектов, состава донных отложений
и сточных вод объектов цветной металлургии. Проведен расчет на эвм мно-

28

1/2018

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

Усманов И.А., Ходжаева Г.А., Мусаева А.К.
К оценка состояния водоснабжения населения и...

жественной корреляционной и регрессионной зависимости состава сбрасываемых промышленных сточных вод с показателями органического и микроэлементного загрязнения воды водных объектов на различных участках. Вышеизложенные исследования и выполненный объем работы позволил решить
поставленную в работе цель и задачи.
В рамках настоящего проекта в 2015-2017 гг. были выполнены нижеследующие работы:
1. Исследованы уровни обеспеченности населения, проживающего в бассейне реки Сырдарьи системами централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
2. Изучена эффективность работы систем централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения ряда областей республики.
3. Изучено качество питьевой воды населения бассейна реки Сырдарьи, его
соответствие требованиям республиканского стандарта O'zDSt 950:2011 «Вода
питьевая. гигиенические требования и контроль за качеством».
4. Осуществлен среднесрочный прогноз изменения качества воды рек Чирчик и Ахангаран.
Результаты исследований и их обсуждение
Исследованиями установлено, что в целом по областям бассейна Сырдарьи
за последние пять лет отмечается тенденция роста обеспеченности городского
населения системами централизованного водоснабжения (рис.1). В 2007 году
процент обеспеченности городских населенных пунктов бассейна Сырдарьи
составлял 87,1%, а в 2014 году - 91,1%, сельских населенных пунктов 71,2 и
75,1% соответственно. Наибольший прирост в 2014 году по сравнению с 2007
годом обеспеченности городского населения централизованным водоснабжением наблюдается в Джизакской области-19,2%. Однако в Андижанской, Наманганской и Сырдарьинской областях охват населения системам и водоснабжения снизился на 0,3 , 4,0 и 4,9% соответственно.
Процент обеспеченности населения Ферганской области централизованным
хозяйственно-питьевым водоснабжением в 2014 году составила 96,3; в Андижанской и Джизакской областях 95,0 и 93,3% соответственно. Этот показатель в Ташкентской области установлен на уровне 85,2%, а в Наманганской области – 86,3%.
Анализ материалов по обеспеченности сельских населенных мест системами водоснабжения за 2007-2014 годы показал, что отмечается положительная динамика (рис.2). Так, в 2014 году в сравнении с 2007 годом прирост
уровней обеспеченности системами централизованного водоснабжения в Андижанской области составил 15,7%, в Джизакской – 6,1%, в Ферганской –
5,0% и в Сырдарьинской – 0,8%.

1/2018

29

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

Усманов И.А., Ходжаева Г.А., Мусаева А.К.
К оценка состояния водоснабжения населения и...

Рис. 1. Охват городского населения бассейна Сырдарьи
централизованным водоснабжением за 2007 – 2014 гг.

Рис. 2. Охват сельского населения бассейна Сырдарьи
централизованным водоснабжением за 2007 – 2014 гг.
Вместе с тем, в Наманганской и Ташкентской области показатель обеспеченности населения водоснабжением снизился на 4,7% и 0,4% соответственно.
Уровни обеспеченности сельских населенных пунктов централизованным
водоснабжением в бассейне Сырдарьи намного ниже по сравнению с город-
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ским населением. Наиболее высокие уровни охвата водопроводной водой сельского населения в 2014 году наблюдаются в Андижанской и Ферганской
областях, в которых процент обеспеченности централизованным водоснабжением составляет 89,0 и 82,5% соответственно. Наиболее низким этот показатель является в Сырдарьинской области – 65,6% и в Ташкентской области
– 66,7%.
Проанализированы материалы санитарно-технической эффективности работы систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения административных районов ряда областей республики за 2007-2014 годы. При
этом изучены результаты исследования 232 коммунальных и 1903 ведомственных водопроводов за последние семь лет. Состояние функционирования систем централизованного водоснабжения оценивали по количеству
водопроводов не отвечающих санитарным нормам, отсутствию зон санитарной охраны, комплексных очистных сооружений и обеззараживающих установок.
Повышение эффективности работы коммунальных водопроводов в 2014
году составляло в Джизакской области 0,6%, а в Сырдарьинской области 3,4%
по сравнению с 2007 годом (рис.3). В Андижанской, Ферганской и Наманганской областях изменений не выявлено. В Ташкентской области имеет место
ухудшение работы коммунальных водопроводов к 2014 году на 39,6% по
сравнению с 2007 годом.
Наиболее высокие показатели несоответствия санитарным нормам выявлены в Ташкентской области - 41,2%, Наманганской -14,3% и в Сырдарьинской областях - 9,1%.
Вместе с тем установлено, что число ведомственных водопроводов отвечающих санитарным требованиям в 2014 году возросло от 0,8% в Наманганской области до 81,3% в Сырдарьинской области по сравнению с 2007 годом.
Снижение эффективности работы ведомственных водопроводов к 2014 году
наблюдается в Андижанской, Джизакской и Ферганской областях на 0,8; 1,3 и
2,2% соответственно.
Самые высокие уровни нарушений в работе ведомственных водопроводов
и их несоответствие санитарным требованиям выявлены в Ташкентской области – 39,6%, Джизакской области – 23,3% и в Сырдарьинской области – 12,8%.
Наиболее низкий процент несоответствия систем водоснабжения санитарным
требовании установлен в Андижанской – 6,8% и в Ферганской областях – 8,3%.
Исследования динамики многолетних показателей качества питьевой воды
централизованных систем водоснабжения бассейна Сырдарьи за последние
семь лет показали, что установлена зависимость между качеством воды водоисточников, состоянием водопроводов и качеством питьевой воды. При этом
в одних областях отмечается тенденция улучшения к 2014 году качества во-
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допроводной воды коммунальных водопроводов по химическим показателям,
а в других областях – ухудшение её качества.
Качество водопроводной воды к 2014 году (по отношению к 2007 г.) улучшилось по химическим показателям: в Ферганской - на 9,2%, в Андижанской
- на 6,6% и в Сырдарьинской областях - на 2%. Однако, в Ташкентской, Наманганской и Джизакской областях отмечается обратная динамика: ухудшение качества питьевой воды по сравнению с 2007 годом на 2,7; 0,9 и 0,2%
соответственно.
Наиболее высокий процент несоответствия качества питьевой воды по
химическим показателям в 2014 году установлен в Ташкентской и Наманганской областях и составлял 10,0 и 9,5 процентов соответственно.
В 2014 году в сравнении с 2007 годом отмечается аналогичная динамика
бактериального загрязнения водопроводной воды во всех областях бассейна
Сырдарьи. Установлено, что питьевая вода по бактериологическим показателям не соответствуют предъявляемым требованиям в Сырдарьинской области в 21,6% случаев, Наманганской – 10,0%, и Джизакской областях – 10,0%.
Самый низкий процент несоответствия водопроводной воды по бактериологическим показателям установлен в Ферганской – 3,7% и в Ташкентской
области – 5,6%.
Другие закономерности выявлены для ведомственных водопроводов территорий бассейна Сырдарьи (рис.4). Во всех изученных областях выявлена
неодинаковая динамика изменения качества подаваемой воды населению за
2007-2014 годы по химическим показателям. Улучшение качества питьевой
воды в 2014 году по сравнению с 2007 годом по химическим показателям вы-

Рис. 3. Работа коммунальных водопроводов бассейна Сырдарьи
за 2007 – 2014 гг.
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Рис.4 Работа ведомственных водопроводов бассейна Сырдарьи
за 2007– 2014 гг.
явлено в ведомственных водопроводах Сырдарьинской, Андижанской и Джизакской областей на 6,2; 3,4% и 0,4% соответственно. Обратная законо- мерность отмечается в Ферганской (-18,0%), Наманганской (-7,3%) и Ташкентской (-3,1%) областях.
По итогам многолетних исследований установлены административные
районы, в которых питьевая вода ведомственных водопроводов наиболее неблагоприятная по химическим показателям. В Ферганской, Ташкентской и
Наманганской областях, процент несоответствия питьевой воды требованиям
стандарта O'zDSt 950:2011 составляет 29,3%, 13,3% и 11,3%.
В 2014 году по сравнению с исходным периодом времени отмечается динамика снижения уровней бактериального загрязнения питьевой воды ведомственных водопроводов. По показателям бактериального загрязнения воды
наиболее неблагоприятными для здоровья являются ведомственные водопроводы Сырдарьинской, Джизакской и Ташкентской областей. В 2014 году процент несоответствия качества питьевой воды предъявляемым требованиям
составлял 11,3%; 10,1% и 9,8% соответственно. Лишь в Андижанской области
качество воды ведомственных водопроводов отвечает требованиям стандарта
950:2011 «Вода питьевая» по бактериологическим показателям.
Прогноз влияния промышленных источников загрязнения на качество воды
р.Чирчик проводили на основе математического анализа динамики основных
показателей, характеризующих качество воды за ретроспективный период.
Анализ временных рядов по характеристике состава сточных вод и качества
воды показал, что из-за низкой санитарно-технической эффективности локаль-
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ных очистных сооружений качество их не соответствуют предусмотренным
технологическим регламентам, а концентрации ингредиентов стабильно превышают допустимые уровни. Статистическая обработка информации по составу сточных вод и влияния их на качество воды водного объекта выявила их
тесную взаимосвязь. Так, прямая связь выявлена между содержанием в воде
реки и уровнем загрязнения сточных вод азотсодержащими соединениями (r
= 0,95-1,16). Наличие тесной корреляционной взаимосвязи между показателями качества воды в реке с содержанием в сточных водах специфических ингредиентов соответствовало линейным уравнениям типа У=А+ВХ. В
некоторых случаях зависимость между концентрациями ингредиентов в воде
с уровнем их содержания в сточных водах не имела линейный характер и поэтому не описывалась линейными уравнениями регрессии. Поэтому в таких
случаях мы использовали уравнения регрессии степенной функции вида:
У=АхЕВХ.
На основании математической обработки исходной, ретроспективной и современной информации взаимосвязи качества сточных вод и воды реки Чирчик получены адекватные математические модели,
позволяющие
осуществлять прогнозные расчеты ожидаемого в будущем загрязнения реки
(табл.1).
Таблица 1 - Количественная оценка связи качества воды р. Чирчик
с составом сбрасываемых сточных вод
Показатели

Аммиак, мг/л
Нитриты, мг/л
Нитраты, мг/л
БПК5 мг 02/л
ХПК, мг 02/л
Нефтепродукты, мг/л

Коэффициент Уравнение регрессии
корреляции, r
У=А+ВХ, У=А• еВХ

0,93
0,85
0,54
0,83
0,95
1,16

У=1,42+0,06Х
У=1,118+0,1Х
У=29,5+0,066Х
У=-4,0+0,141Х
У=-4,56+0,079Х
У=0,435•е0,07Х

Вероятность,
Р

0,001
0,001
0,02
0,001
0,001
0,002

Полученные данные показали, что погрешности расчетных значений показателей качества воды р.Чирчик с фактическими в створе хозяйственно-питьевого водопользования находились в пределах от 0,2 до 16,1% и были в
пределах допустимых колебаний.
При оценке динамики основных показателей качества воды р.Чирчик за ретроспективный период было установлено, что отмечается тенденция стабилизации и незначительного снижения уровня загрязнения сточных вод перед
сбросом, и соответственно воды водного объекта специфическими химическими ингредиентами.
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Результаты прогнозных расчетов качества воды реки Чирчик представлены
в таблице 6.63. Как показали результаты проведенного на период 2020 г. прогноза нормативы качества воды в реке могут быть нарушены по содержанию
аммиака, нитритов, нитратов, БПК, и нефтепродуктов. Величины аммиака
будут превышать установленные на них нормативы в 2,9 (ПДК 1,0); нитритов
-9,3 (ПДК 2,0); нитратов -3,2 (ПДК 45,0); БПК5 -2,5 (ПДК 3,0); ХПК -3,0 (ПДК
10,0) раза соответственно. На расчетный период прогноза следует также ожидать загрязнения воды нефтепродуктами, концентрация которых в 3,4 (ПДК
0,3) раза будет превышать установленный регламент.
Очевидно, что в 2025 г ожидается также превышение содержания допустимого уровня в воде нефтепродуктами, аммиаком, нитритами и нитратами. Вместе с тем в воде водного объекта будет также отмечаться превышение
значений БПК и ХПК (табл.2).
Таблица 2 - Прогнозные значения качества воды р. Чирчик
Показатели

Аммиак, мг/л
Нитриты, мг/л
Нитраты, мг/л
БПК5 мг02/л
ХПК, мг02/л
Нефтепродукты, мг/л

Створ хозяйственно-питьевого водопользования
2020 г.

2025 г.

5,92
9,33
146,9
7,46
30,2
1,03

4,56
7,6
139,6
7,10
25,7
0,86

АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский
ГМК») является ведущим мировым производителем, производственные
мощности которого базируются на запасах группы медно-молибденовых,
свинцово-цинковых и золото-серебряных месторождений, располагающихся
на территориях Ташкентской, Джизакской, Наманганской областей.
На комбинате ежегодно добывается более 31 млн.м3 горной массы из которой извлекается 12 химических элементов. Готовой продукцией комбината являются рафинированная медь, цинк металлический, молибденовой
промпродукт, металлический кадмий, технический селен и теллур, серная кислота, медный купорос, аффинированные золото и серебро.
В настоящее время источником производственного водоснабжения АО «Алмалыкский ГМК» является река Ахангаран. Общее водопотребление по комбинату 1896,109 м3/сут. На АО «Алмалыкский ГМК» функционирует система
оборотного водоснабжения с расходом 1556,919 м3/сут., что составляет 82,1%
от общего водопотребления. Производственные загрязненные сточные воды
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образуются при добыче и переработке руды (рудничные и шахтные воды), при
флотационном обогащении руды (стоки обогатительных фабрик – «хвостовая
пульпа»), при обезвоживании металлических концентратов, грануляции шлака
и в процессе получения серной кислоты.
Анализ ретроспективной информации по характеристике сточных вод
предприятия показал, что концентрации загрязняющих ингредиентов в них
ежегодно возрастают в связи с ростом объемом промышленной продукции и
водопотребления на производственные нужды. Анализ проектной документации и опрос экспертов позволил установить, что до 2025 года АО «Алмалыкский ГМК» останется приоритетным источником загрязнения водоемов
бассейна реки Ахангаран. В настоящее время и на расчетный период какихлибо существенных мероприятий по улучшению эффективности очистки промышленных сточных вод на очистных сооружениях, накопителях и
хвостохранилищах предприятия не предусматривается. В сточных водах комбината перед их сбросом в водоемы содержатся фенолы, нефтепродукты,
медь, цинк, свинец, железо, марганец, молибден, кобальт. На основе математической взаимосвязи показателей качества сточных вод с содержанием в воде
реки специфических ингредиентов химического загрязнения получены уравнения линейной регрессии и степенной функции, описывающие эти связи
(табл.3)
В таблице 4 приведены прогнозные значения качества воды реки Ахангаран
на 2020-2025 г.г. На прогнозный период нормативы качества воды реки Ахангаран могут быть нарушены по содержанию фенолов, нефтепродуктов, величинам БПК, а также по концентрации цветных металлов – меди, цинка,
свинца, железа, марганца, молибдена и кобальта.
Таким образом, прогноз экологического состояния водных объектов бассейна среднего течения Сырдарьи свидетельствует о возможности ухудшения
качества воды водоисточников на перспективу. Вследствие сброса сточных
вод, содержащих большое количество органических соединений, ионов металлов и токсичных химических веществ, прежде всего, происходит нарушение процессов самоочищения воды водных объектов. Расчет прогнозных
значений качества воды водоемов на ожидаемый период в створах водопользования показал, что и в будущем существенного улучшения качества воды в
них не ожидается.
Выводы
1. Установлены многолетние показатели обеспеченности населения бассейна Сырдарьи системами централизованного водоснабжения. Выявлены городские и сельские населенные пункты с положительной и отрицательной

36

1/2018

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Усманов И.А., Ходжаева Г.А., Мусаева А.К.
К оценка состояния водоснабжения населения и...

Su EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

Таблица 3 - Количественная оценка связей качества воды р. Ахангаран
с составом сбрасываемых сточных вод
Показатели

Медь, мг/л
Цинк, мг/л
Свинец, мг/л
Железо, мг/л
Марганец, мг/л
Молибден, мг/л
Кобальт, мг/л
Фенолы, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
БПК5 мг02/л

Коэффициент
корреляции, r

Вероятность,
Р

0,71
1,17
0,94
0,90
0,89
0,94
0,84
0,91
0,83
0,98

0,002
0,001
0,01
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Уравнение регрессии У=А+ВХ; У=А•
еВХ

У=-6,0+17Х
У=- 4,6+0,172Х
У=0,071•е0,316Х
У=- 0,63+0,11Х
У=0,069•е0,23Х
У=0,021•е0,251Х
У=- 0,47+0,16Х
У=0,0+0,082Х
У=0,12•е0,19Х
У=-3,5+0,18Х

Таблица 4 - Прогнозные значения качества воды реки Ахангаран
Показатели

Медь, мг/л
Цинк, мг/л
Свинец, мг/л
Железо, мг/л
Марганец, мг/л
Молибден, мг/л
Кобальт, мг/л
Фенолы, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
БПК5 мг02/л

Створ хозяйственно-питьевого водоснабжения
2020 г.
2025 г.

10,6
10,0
0,37
2,01
0,7
0,91
0,45
0,0052
0,63
8,1

13,5
12,5
0,42
2,29
1,05
1,26
0,61
0,0067
0,83
10,6

динамикой прироста обеспеченности централизованным водоснабжением.
Наибольший охват централизованным водоснабжением отмечается в городах и сельских населенных пунктах Ферганской и Андижанской областей.
2. Выявлено современное состояние работы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения административных территорий бассейна
Сырдарьи за 2007-2014 г.г. Установлено несоответствие санитарным требованиям в 66 (28,4%) из 232 коммунальных водопроводов и в 328 (17,2%) из
1903 ведомственных водопроводов. Основной причиной несоответствия
предъявляемым требованиям является отсутствие обеззараживающих устано-
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вок, зон санитарной охраны и комплексных очистных сооружений в системах
водоснабжения.
3. Установлено, что за последние семь лет в Ферганской, Андижанской,
Джизакской и Сырдарьинской области, имеет место тенденция снижения показателей химического и биологического загрязнения воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
4. Исследованиями установлено, что к 2025 году качество воды в реке Чирчик не будет соответствовать предъявляемым требованиям по содержанию
нефтепродуктов, аммиака, нитритов и нитратов. Будет отмечаться также повышение в воде значений БПК и ХПК.
5. Результаты прогноза качества воды реки Ахангаран показали, что к 2025
году в воде реки будет отмечаться превышение допустимых концентраций
ряда тяжелых металлов: меди, цинка, свинца, железа, марганца и кобальта.
Одновременно с этим качество воды реки Ахангаран не будет соответствовать
экологическим требованиям по содержанию фенолов, нефтепродуктов и величинам БПК.
6. Разработанные рекомендации по модернизации и повышению эффективности работы систем централизованного хозяйственно-бытового водоснабжения в бассейне реки Сырдарьи будут внедрены в практику работы
Министерства жилищного и коммунального обслуживания Республики Узбекистан, органов Госсанэпиднадзора Минздрава РУз, Министерства сельского
и водного хозяйства республики.
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BÖYÜK SU ANBARLARINDA YARANA BİLƏCƏK
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Abstract. The article contains determining the technical indicators of the water
reservoir designed on Girdimanchay, which has the highest blur in the territory of
the Republic. According to the calculations, the height of the reservoir damb is 140
m and the total volume of water reservoir is 124,673 mln.m3. It has been determined
possible catastrophes for cases due to water overflow in Girdimanchay water reservoir. According to the reports, water consumption from the reservoir during the accident is among from 14878-158128 m3/sec. This is 74-787 times bigger than the
disaster flood (q = 201.0 m3/sec) in Girdimanchay. As a result of the abundance of
water consumption may be flooded, damages, loss of land or accumulation of large
quantities of substance. Suggestions were made to minimize the damage caused during impact cases at water reservoirs.
Açar sözlər: su sərfi, su anbarları, faydalı həcm, təhlükələr, su balansı, gətirmələrin həcmi. .
Giriş
Mühüm xalq təsərrüfatı əhəmiyyətinə malik olan su anbarlarının ətraf mühitlə
qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsinin böyük elmi və təcrübi əhəmiyyəti vardır. Su anbarları yerləşdikləri rayonun təbii mühitinə müəyyən təsir göstərir. Bu təsir yerli
iqlimdə, qrunt suyu rejimində, torpaq-bitki örtüyündə və heyvanat aləmində,
sahillərin dinamikliyində, bənddən aşağı sahələrdə çay axımının hidroloji rejimində,
yer qabığında baş verən tektonik proseslərdə özünü göstərə bilər.
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsinin ilkin mərhələsində mövcud ədəbiyyat materiallarından istifadə olunmuşdur. Girdimançayın hidroloji müşahidə məlumatları
toplanmış və hidroloji tədqiqatlarının müasir vəziyyəti öyrənilmişdir.
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Tədqiqatın şərhi
Ümumən seysmik ərazilərdə tikilən böyük su anbarları ərazinin seysmik aktivliyini artırır . Bu proses suyun ağırlıq təsiri altında suxur laylarının əyilməsi və
onlarda məsamə təzyiqinin yüksəlməsi ilə əlaqədardır. hazırkı vaxta qədər iri su
anbarlarının su ilə doldurulması ilə bağlı 20-dən artıq müxtəlif gücə malik
zəlzələlərin olduğu məlumdur [1, 3, 4].
Dünyada müxtəlif səbəblərdən bir çox su anbarları dağılmışdır. Mövcud su anbarlarının isə zamanla köhnəlməsi və istismar müddətini tamamlaması səbəbindən
dağılma ehtimalı artmaqdadır.
Su anbarının dağılması zamanı hövzə surətlə boşalaraq, bir anda böyük bir su
kütləsinin anbardan çıxmasına və aşağı biefdə axar su səviyyəsinin yüksəlməsinə
səbəb olur. Bu cür su səviyyəsinin yüksəlməsi bir çox ərazilərin su altında qalması
ilə nəticələnir. Ümumilikdə çay məcrası əsasən ən çox 100 illik maksimal sərfin buraxılması halılna uyğun formalaşır. Lakin qəzalar zamanı yaranan daşqın sərfi bu
sərfdən dəfələrlə böyük olur buda anbardan aşağıda olan sahələrin su altında qalmasına və xalq təsərrüfatına ciddi zərər vurmasına səbəb ola bilər. Müxtəlif
ölkələrdə baş verən anbar qəzaları, dağılma səbəbləri və dəymiş zərərin miqdarı
haqqında cədvəl 1-də ətraflı məlumat verilmişdir [2].
1983-1995-ci illərdə İCOLD (İnternational Commision on Large Dams) su anbarlarında olan qəzalar və su anbarlarının dağılma səbəbləri barədə statistik
araşdırma işləri aparmışdır. İCOLD tərəfindən su anbarlarının dağılma səbəbləri
barədə aparılmış araşdırma işlərinin faizlə qiymətləri şəkil 1-də verilmişdir.
İCOLD tərəfindən aparılmış araşdırma işlərində su anbarlarının dağılma
səbəblərinin 34%-i bəndin üzərindən suyun aşmasına görə, 30%-i bünövrədə
yaranan problemlərə görə 28%-i isə bənddə yaranan sızmaya görə 8%-i isə müxtəlif
səbəblərdən yaranmış problemlərə görə bölünmüşdür. Cədvəl 1 və şəkil 1-dən
göründüyü kimi dağılma səbəbləri içərisində ən böyük rəqəm bəndin üzərindən
suyun aşmasına aiddir. Bunun əsas səbəbləri isə daşqın sərfinin düzgün hesablanmaması, sutullayıcı qurğuların konstruksiyalarının düzgün seçilməməsi, sahillərdə
baş verən sürüşmələr, qar uçqunları, sellər və çıxış qurğularının (sutullayan və suburaxan) ağac, kötük və digər çay gətirmələri ilə tıxanması və bəndin çökməsi hallarıdır [2].
Göründüyü kimi, su anbarlarında bəndin üzərindan suyun aşma halına görə
yaranmış qəzalar daha çoxdur. qeyd olunan qəza halının qiymətləndirilməsi
məqsədilə respublikamız ərazisində daşqın xarakterli və yüksək bulanıqlığı ilə
seçilən Girdimançay çayı üzərində böyük həcmli su anbarı yaradılmış və ilkin layihə parametrləri hesablanmışdır.
hidroloji məlumatları əsas götürülərək çay üzərində ənənəvi üsulla su anbarı layihələndirilərsə aşağıdakı hidrotexniki parametrlər olacaqdır.

40

1/2018

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Mustafayev M.E. Böyük su anbarlarında
yarana biləcək təhlükələr və onların qiymətləndirilməsi

Su EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

Cədvəl 1. Müxtəlif ölkələrdə baş vermiş su anbarları qəzaları
Anbarın adı

Puentas
Southfork
Saint-Francis
vega de Tera
Malpasset
Oros
Bab-I yar
hyokiri
Panshet
q.la Chapa
vailont
Baldwin hilss
Nanaksagar
Pado
Teton
Machhu II
Belci
Gouhou
Trilyan

Ölkə

İspaniya
ABŞ
ABŞ
İspaniya
Fransa
Braziliya
ukraniya
Koreya
hindistan
Kolumbiya
İtaliya
ABŞ
hindistan
Argentina
ABŞ
hindistan
Rumuniya
Çin
Rusiya

Bəndin Hün- Qəza Dağılma Dəymiş
növü dürlük ili
səbəbi ziyan (mln
dollar)
qD*
TB
TŞB
KB
TŞB
TB
TB
TB
TŞB
TB
TB
TB
TB
TB
qD
TB

50
22
62.5
34
66.5
54
50
267
71
16
126
26
18
70
10

1802
1889
1929
1959
1959
1960
1961
1961
1961
1963
1963
1963
1967
1970
1976
1979
1991
1993
1994

B
ÜA
TP
TP
B
ÜA
ÜA
TB-ÜA
ÜA
B
TP-ÜA
TP-S
ÜA
ÜA
S
ÜA

Ölən
insan
sayı

***
100
***
***
68
***
4
***
***
***
***
50
***
20
1000
***
***
18.5
***

60
2200
450
144
421
1000
145
250
1000
250
3000
3
100
25
14
2000
48
300
27

Qeyd:
* TŞB: Tağ şəkilli bənd; KB Konturfors bənd; qD qaya dolğulu qravitasiyalı bənd; TB Torpaq qravitasiyalı bənd
** B: Bünövrə; S-Sızma; ÜA Üzərindən aşma; TP Tikinti problemi
*** Bilinmir.

Şəkil 1. Su anbarlarının dağılma səbəblərinin faizlə göstəriciləri
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Su EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
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Aparılmış hesabatlar göstərdiki Girdimançayın 75% təminatlı su sərfinə (q=4,69
m /san, illik axım həcmi W= 149,76 mln.m3) uyğun olaraq yaradılacaq su anbarının faydalı həcmi 49,493 mln.m3-dir, illik gətirmə həcmi isə 1,5 mln.m3 təşkil
edir (cədvəl 2).
3

Cədvəl 2. Girdimançayın 75% təminatlı su sərfinə görə orta illik su sərfi və
orta çoxillik gətirmə həcmi

11,3

9,47

7,6

19,7

0,52

3,26

174892 11,4

5,12

2,08

2,27

149,76

61667

65139

66381

1976

1,50

75,18

4,95

9

10,1

8

83692

47,7
361720 4,53

7

70,2

28,7
377531 8,12

6

Cəmi 50 ildə
illik
mln.m3
10 11 12 mln.m3

278624 2,45

5,3
3,19
28302

5

0,76

4

2,38

3

2735

2

0,3

Aylıq gətirmə həcmi m3/ay

1

2,02

Bulanıqlıq,
kq/m3
Su sərfi,
m3/san

Aylar

1014

Göstəricilər

Axımın mövsüm-illik nizamlanmasına dair aparılan hesablamalarda su tələbatı
və sudan istifadə miqdarına əsasən nəzərdə tutulan Girdimançay su anbarının su
balansı hesabatı aparılmışdır (cədvəl 3).
Cədvəl 3. Su balansı hesabatı
Aylar

IX
X
XI
XII
I
II
III
Iv
v
vI
vII
vIII
Cəm
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Axım göstəriciləri
mln.m3
çayın sərfləri

Tələbat göstəriciləri
mln.m3
aylıq tələbat

m3/san

aylıq axın
mln.m3

mln.m3

m3/san

11,400
5,120
2,080
2,270
2,020
2,380
3,190
8,120
4,530
2,450
10,100
3,260

29,549
13,713
5,391
6,080
5,410
5,758
8,544
21,047
12,133
6,350
27,052
8,732
149,760

15
8
2
2
2
2
7
15
18
23
27,2
28,6
149,8

5,787
2,987
0,772
0,747
0,747
0,827
2,614
5,787
6,720
8,873
10,155
10,678

Su anbarının iş rejimi
dolma
mln.m3
(+)

boşalma
mln.m3
(-)

14,549
5,713
3,391
4,080
3,410
3,758
1,544
6,047
-5,867
-16,650
-0,148
-19,868
42,533

Su anbarının
faydalı
həcmi.
mln.m3

21,549
27,262
30,654
34,734
38,144
41,902
43,446
49,493
43,626
26,976
26,828
6,960
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Aparılan su balansı hesabatlarına əsasən tələb olunan su anbarının faydalı su
həcmi 49,493 mln.m3-dir .
Girdimançayın 50 illik xidməti müddətində akkumulyasiya olunan lil gətirmələri
həcmi cədvəl 2-yə əsasən 75,18 mln.m3 müəyyən olunmuşdur. Buradan su anbarının tam həcmi aşağıdakı kimi olacaqdır.
(1)
Su anbarı tikiləcək çay dərəsi üçün qurulmuş həndəsi xarakteristika əyrisinə
əsasən, Girdimançay üzərində, seçilmiş yerdə bu həcmdə su anbarının yaradılması
halında bəndin hündürlüyü 140 m olacaqdır (cədvəl 4).
Cədvəl 4. Girdimançay su anbarının həndəsi xarakteristika əyrilərinin hesabatı
Horizontallar

Bəndin
hündürlüyü, m

830,0
835,0
840,0
845,0
850,0
860,0
870,0
880,0
890,0
900,0
910,0
920,0
930,0
940,0
950,0
960,0
965,0
970,0

5,0
5,0
5,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,0
5,0

Dərənin
sahəsi,
min.m2

Orta sahə,
min.m2

Horizontallar
arası həcm,
mln.m3

54,217
97,269
115,218
146,368
236,598
359,783
476,526
615,770
784,129
994,590
1,384,559
1,545,639
1,742,699
1,990,000
2,224,000
2,310,000
2,490000

27,109
75,743
106,244
130,793
191,483
298,191
418,155
546,148
699,950
889,360
1,189,575
1,465,099
1,644,169
1,866,350
2,107,000
2,267,000
2,400,000

0,181
0,374
0,531
1,210
1,723
2,452
3,496
4,821
6,240
7,976
10,702
12,600
15,602
17,631
19,785
10,740
11,779

Cəm həcm,
mln.m3

0,181
0,555
1,085
2,295
4,018
6,470
9,966
14,787
21,027
29,003
39,706
52,306
67,908
85,539
105,324
116,064
127,843

Göründüyü kimi su anbarının 75,18 mln.m3 həcmdə hissəsi ölü həcmin toplanması üçün istifadə olunur və güclü sel və daşqın xarakterli bu çay dərəsində bu
hündürlükdə bəndin tikilməsi iqtisadi və istismar baxımından doğru hesab oluna
bilməz və çox risqlidir. Ərazinin seysmikliyidə nəzərə alınarsa, bu hündürlükdə
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bəndin tikintisi və xüsusi istismar xidməti xərcləri böyük maliyyə vəsaiti tələb
edir.
Girdimançay üzərində nəzərdə tutulan su anbarında bəndin üzərindən suyun aşması zamanı yaranan qəza halında aşağı biefə axan suyun sərfini təyin etmək üçün
aşağıda göstərilən riyazi düsturlardan istifadə olunmuşdur [2].
- Mac Donald və Langridge-Monopolis
- Costa
- SCS (TR-60)
- Froelich
1. Mac Donald və Langridge-Monopolis düsturu - Bəndin tədricən dağılmasına
əsaslanır.
(2)
Q=1,175 (HW S)0,41
3
Q - qəza anında anbardan çıxan su sərfi (m /san)
HW - qəza zamanı anbarda suyun dərinliyi (m)
(3)
HW=H+d
d - qəza anında bəndin üzərindən aşan suyun hündürlüyüdür 0,31,5 m sərhədində dəyişir
S - qəza anında anbarda olan su həcmi (m3).
2. Costa düsturu - Bəndin tədricən dağılmasına əsaslanır.
(4)
Q=0,763(HW S)0,42
3
Q - qəza anında anbardan çıxan su sərfi, m /san
HW - qəza zamanı anbarda suyun dərinliyi, m
S - qəza anında anbarda olan su həcmi, m3
3. SCS (TR-60) - anbarda su səviyyəsi 30 m-dən çox olan hal üçün aşağıdakı
ifadəni vermişdir.
(5)
Q=16,6 (HW S)1,85
Q - qəza anında anbardan çıxan su sərfi (m3/san)
HW - qəza zamanı anbarda suyun dərinliyi (m)
4. Froelich düsturu - bu düstur 22 ədəd torpaq bənddə aparılan ölçmə işlərinin
nəticələrinə əsaslanır.
(6)
Q=0,607 (S)0,295 (HW)1,24
Q - qəza anında anbardan çıxan su sərfi, m3/san
HW - qəza zamanı anbarda suyun dərinliyi, m
S - qəza anında anbarda olan su həcmi, m3
yuxarıda verilmiş ifadələrə görə Girdimançay üzərində 830 m səviyyəsində bəndinin hündürlüyü140 metr olan su anbarında baş verə biləcək qəza halları
qiymətləndirilmışdir.
Su anbarının əsas xüsusiyyətləri və qəza zamanı anbarda olan toplam su həcmi
cədvəl 5- də göstərilmişdir.
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Cədvəl 5. Girdimançay su anbarı dərəsində qəza zamanı toplanan suyun
miqdarı
Bənd üzərindən aşan suyun hündürlüyü

d

0,3-1,5 m

Bəndin hündürlüyü

H

140 m

qəzadan öncə suyun hündürlüyü

HW

140,3-141,5 m

qəza anında bənd üzərində yığılan suyun həcmi

V

0,6933,465 mln.m3

qəza anında anbarda olan suyun həcmi

S

128,536 131,308 mln.m3

Girdimançay üzərində yaradılan su anbarından qəza zamanı çıxan su sərfinin
qiymətləri cədvəl 6-da verilmişdir.
Cədvəl 6. Qəza zamanı anbardan çıxan ən böyük su sərfləri
Alt sərhəd,
Q (m3/s)

Üst sərhəd,
Q (m3/s)

Macdonald və Langridge- Monopolis

18110

18349

Costa

14878

15079

Soil Conservation Service (SCS)

155656

158128

Froelich

66894

68074

Metod

qəza zamanı su anbarından çıxan sərfin üst sərhəd qiymətlərinə görə qrafiki
ifadəsi şəkil 2-də verilmişdir.

Şəkil 2. Girdimançay su anbarından qəza zamanı çıxması ehtimal olunan
su sərfi
Girdimançay su anbarında bəndin üzərindən suyun aşma hallarına görə aparılmış
hesabatlardan göründüyü kimi qəza zamanı anbardan çıxan suyun sərfi 14878-
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158128 m3/san arasında dəyişir. Buda Girdimançayda müşahidə olunmuş fəlakət
daşqın sərfinin q = 201.0 m3/san sərfindən müvafiq olaraq 74-787 dəfə böyükdür.
qeyd olunan miqdarda su sərfinin anbardan çıxması nəticəsində anbardan aşağıda
olan sahələrin su altında qalmasına, insan tələfatına, torpaq yerlərinin itirilməsinə
və ya üzərində böyük miqdarda qatı maddənin yığılmasına səbəb ola bilər. qəza zamanı Girdimançay üzərindəki Bakı-İsmayıllı, Bakı-Şamaxı-yevlax, Bakı-qazax avtomobil yolu körpüsü və Bakı qazax dəmiryolu körpüsü tamamilə sıradan
çıxacaqdır. Daşqın axınının ehtimal olunan yayılma zonası boyunca ümumilikdə
50-yə yaxın kənd və 1 şəhər tamamilə su altında qala bilər. Buda daşqın zonasında
məskunlaşan 100000 nəfərə yaxın əhalinin qəzanın zərərli təsirlərinə məruz qalması
ilə nəticələnəcəkdir. Girdimançay su anbarında bəndin partlaması zamanı daşqın
axınının ehtimal olunan yayılma zonası şəkil 3-də göstərilmişdir.

Şəkil 3. Girdimançay su anbarında bəndin partlaması zamanı daşqın
axınının ehtimal olunan yayılma zonası
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Aparılmış araşdırmalar göstərir ki, bu tip çayların su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək üçün böyük su anbarlarının yerinə bir neçə kiçik su anbarı və mümkün
yerlərdə məcradan kənar su anbarlarının tikilməsi məqsədə uyğun hesab olunur.
Çaylar üzərində kiçik su anbarları tikməklə axımın tənzimlənməsi zamanı
aşağıda sadalanan müsbət amillər əldə ediləcəkdir:
- ümumi su həcmi bir neçə kiçik anbarda toplanacaqdır;
- zəlzələ təsirindən yarana biləcək təhlükələr minimuma endiriləcəkdir;
- daha yüksək səviyyələrdə suyun toplanılması və nasoslardan istifadə etmədən
paylanmanın təmin olunması mümkün olacaqdır;
- çay axımına nəzərət və onun üstün şəkildə idarə olunması mümkün olacaqdır;
- anbar həcminin kiçildilməsi ilə ətraf mühitə vura biləcək əks təsirlərin azaldılması mümkün olacaqdır.
Nəticə
Məqalədə Respublikamız ərazisində yüksək bulanıqlığı seçilən Girdimançay
üzərində layihələndirilən su anbarının texniki göstəriciləri hesablanmışdır. Aparılmış
hesablamalara əsasən nəzərdə tutulan su anbarının bəndinin hündürlüyü 140 m və
su anbarının tam həcmi isə 124,673 mln.m3-dir.
Girdimançay su anbarında bəndin üzərindən suyun daşma hallarına görə baş verə
biləcək qəzalar qiymətləndirilmişdir. Aparılmış hesabatlara əsasən qəza zamanı anbardan çıxan suyun sərfi 14878-158128 m3/san arasında dəyişir. Buda Girdimançayda müşahidə olunmuş fəlakət daşqın q = 201.0 m3/san sərfindən müvafiq
olaraq 74-787 dəfə böyükdür. qeyd olunan miqdarda su sərfinin anbardan çıxması
nəticəsində anbardan aşağıda olan sahələrin su altında qalmasına, insan tələfatına,
torpaq yerlərinin itirilməsinə və ya üzərində böyük miqdarda qatı maddənin yığılmasına səbəb ola bilər.
Su anbarlarında baş verə biləcək qəzalar zamanı dəymiş ziyanın minimuma
endirilməsi üçün təkliflər hazırlanmışdır.
Ədədbiyyat siyahısı
1. S.Ö.Rəsulov Mühəndis geologiyasi və hidrogeologiya. Bakı-1991, 379 s.
2. Necati Ağıralioğlu Baraj güvənliyi. İstanbul-2011, 275 s.
3. Бабаев А.М., Джураев Р.У., Негматуллаев. Проявление сильных землетрясений в районе расположения каскада ГЕС в верхней части долины реки
Вахш. Душанбе 2013, 34 с
4. Храмцов Б.А., Болотских Т.Г., Юрьев А.М., Прогнозирование чрезвычайных
ситуаций природного характера. Методические указания. Белгород: Изд-во
БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006, 25 с.
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(Səh. 48-60)

Allahverdiyev Z.S.1, Gözəlova S.Ş.2
AMEA-ın akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,
2
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

1

Abstract. First of all, the article gives brief information about the history of the
creation and geographical location of the ports operating in the Caspian Sea of the
Republic of Azerbaijan.Further information on port signs and notifications about entering the harbor, considered important in the port economy. The article considers
the technical indexes of overpasses and bridjes used in the ports of the Caspian Sea
of the Azerbaijan Republic, as well as the characteristics of the port entrance channel,
raid and anchor stops, depths, soil, hydrometeorologic information, customs services,
vehicles and regulations, maintenance operations.
Açar sözlər: liman, loqistika, mərkəz, terminal, körpü, yük, təhcizat, naviqasiya,
qurğu, dərinlik və qurunt.
Giriş
Müasir dövrdə Xəzər dənizinin əsas limanları Bakı, Mahaçqala, Həştərxan, Türkmənbaşı və Aktaudur. Bundan başqa Xəzər dənizində bir neçə kiçik limanlar və
liman məntəqələri də vardır. Bunlara Abşeron, Bautino, Bekdaş limanları və Yeraliyeva, Okarem, Kiyanlı, Alaca liman məntəqələri aiddir.
Xəzər dənizinin İran sahilində dalğalardan qorunan Ənzəli və Nouşəhr limanı
yerləşir ki, burada da Ənzəli limanı daha yaxşı təchiz olunmuşdur.
Demək olar ki, Xəzər dənizinin bütün körfəz və buxtaları dənizdən gələn küləyə
açıqdır. Onlardan bəzilərində lövbər dayanacaqları üçün yaxşı yerlər tapmaq
mümkündür. Ən yaxşısı Bakı buxtası və Krasnovodsk körfəzidir. Dənizin cənub
sahilində lövbər yerləri azdır [1].
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqatda Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizində fəaliyyətdə olan limanlarının layihə-smeta sənədlərində nəzərdə tutulmuş texniki və fəaliyyət is-
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tiqamətlərinin göstəricilərindən istifadə etməklə, limanların mümkün istiqamətlər
üzrə fəaliyyət sahələri araşdırılmış və oların dəniz ekosisteminə təsiri
qiymətləndirilmişdir.
Tədqiqatların şərhi
1. Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizində limanları
1.1. Bakı limanı - Xəzər dənizinin ən qədim limanıdır və Azərbaycanın dövlət
quruculuq tarixinin bir çox mərhələsində mövcud olmuşdur. Əsrlər boyu Bakı limanı
qədim İpək yolu, eləcə də, Şimali Avropa və Rusiyanı Orta Şərq və Cənubi Asiya
ilə birləşdirən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi üzərində yerləşərək Şərq və qərb
arasında körpü rolunda çıxış etmişdir. Daha sonra bu marşrut Rusiya, Avropa,
hindistan və digər ölkələrdən olan xarici tacirlər tərəfindən istifadə edilib. 1703-cü
ildə ipək, neft, balıq, xəz, mis, at, təbii boya, kürü və dəri ixrac edən 20-dən çox
hindistan karvanı Ərdəbil Bakı marşrutu boyunca səyahət etmişdir.
Xv əsrin ortalarında volqa-Don və Xəzər dənizi ticarət marşrutu üzrə Şərqi
Avropanı hindistan ilə birləşdirən yeni ticarət marşrutu kəşf edildi. Bu kəşf bugünkü
Bakı limanının Xəzər dənizi ticarətində, eləcə də, beynəlxalq dəniz ticarətində əsas
mərkəz kimi əhəmiyyətini artırmışdır. Əvvəlki əsrlərdə dəniz ticarəti Bakı şəhərinin
ən əsas fəaliyyəti olmasına baxmayaraq, Bakı limanına edilən rəsmi tarixi istinadlara
1564-cü ildən rast gəlinir. 1564-cü ildə Səfəvi hökmdarı I Şah Təhmasibin əmri ilə
Şeyx Zahid Bakı limanının “birinci naziri” təyin edilmişdi [2].
1854-cü il sentyabr ayının 17-də Rusiya imperatoru I Nikolayın əmri ilə Bakı limanı hərbi dəniz limanı kimi yenidən bərpa edildi. Bu vaxtdan etibarən Bakı limanı
nəinki ticarət limanı kimi, eyni zamanda, dəniz sərhədlərini xarici müdaxilələrdən
müdafiə edən hərbi mərkəz kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. 1858-ci ildən başlayaraq Rusiya İmperiyasının Xəzər Donanmasından olan gəmilər Bakı Limanında
qərarlaşırdı. Sahil sularının dərinliyi, əlverişli hava şəraiti və yaxınlıqda yerləşən
neft yataqları hərbi dəniz bazası kimi limanın mövqeyini artırırdı.
XIX əsrin ortalarında Rusiya İmperiyasının rəhbərliyi altında müasir Bakı limanının tikintisinə başlanıldı və 1902-ci il 21 iyul tarixində limana rəsmi olaraq
özünüidarəetmə hüququ verildi. yük və sərnişin nəqli baxımından liman dünyanın
aparıcı limanları sırasına daxil idi, o cümlədən Rusiya İmperiyasının ən böyük limanı hesab edilirdi. Pambıq, meyvə və qənd kimi quru yükün müxtəlif növləri Bakı
limanının, eləcə də, Krasnovodsk (bugünkü Türkmənbaşı), Petrovsk (bugünkü Mahaçqala) və İran limanları kimi Xəzər dənizinin digər limanlarının əsas ticarət malları sırasına daxil idi. Artıq 1900-cü ildə illik yük daşınması 6,5 milyon tona (təqribi
olaraq 400 milyon Rusiya pudu) çatmışdır və 1912-ci ildə liman ümumilikdə
157,779 sərnişinə xidmət göstərmişdir. Rusiya İmperiyası tranzit yük kimi Bakı li-
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manından keçən təxminən 38,1 milyon pud yük ilə Bakı limanının tranzit imkanlarından faydalanırdı [3].
Neftin çıxarılması ilə əlaqədar olaraq 1920-ci ilin iyun ayından avqusta kimi Bakı
limanında neft tankerlərinin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün bir sıra tikinti
işləri aparılmışdır. 1923 – 1924-cü illərdə Bakı limanından həyata keçirilən ticarət
həcmi Sovetlər Birliyi üzrə ümumi yük həcminin 27,3 %-ni təşkil etmişdir. Bu nəticə
Bakı limanını Sovetlər Birliyinin aparıcı limanına çevirmişdi.
Bakı limanı İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində dövlət sərhədlərinin müdafiəsində fəal rol oynamışdır. Cəbhə bölgəsinə vaxtında çatdırılması üçün qısa zaman
ərzində Bakı limanından əhəmiyyətli həcmdə yüklər aşırmışdı. 1942-ci ilin üç
ayında yüklərin həcmi iki dəfə - 187,200 tondan 445,800 tona kimi artmışdır [3].
İkinci Dünya Müharibəsindən sonra əvvəlki Bakı limanı vəziyyətini alması üçün
limanda geniş miqyaslı yenidənqurma işləri aparılmışdır. 1963-cü ildə yeni bərə terminalı işə salınmış, daha sonra sərnişinlər üçün xidmət körpüsünün inşasına
başlanılmışdır. 1972-ci ildə yeni sərnişin binasının tikintisi işləri tamamlanmışdır.
Bakı limanı Bakı buxtasında, Bayıl və Sultan burunları arasında yerləşən, yaxşı
qurğuları оlan dayanacaq körpülərinə malikdir. Əsas dayanacaq körpülərinə dərinləşdirilmiş kanallar vasitəsilə girmək оlar. yaxşı hava şəraitində Bakı limanına
yaxınlaşmaq cətinlik yaratmır. Lakin duman vaxtı radiоlоkatоrun köməyi оlmadan
limana girmək məsləhət görülmür. Limanın girəcəyində seçilən istiqamətlər Bakı
qulağı dağı, Badamdar dağı və hündürlüyü 194 (166) m оlan Seyhan-bağça təpəciyidir. Bakı buxtasının sahilində isə hündürlüyü 193 və 200 m оlan televiziya qüllələridir.
Dərinlik – Bakı limanı akvatоriyasında ən böyük dərinlik (10-11 m) оnun çənub
hissəsində Nargin adasından şimal-qərb tərəfdədir. Liman akvatоriyasının оrta
hissəsində dərinlik 5-8 metrdir. Farvaterlərdə, körpülərdə dərinlik sabit deyil və burada mütəmadi dərinləşdirmə işləri aparılır.
Qrunt – Bakı buxtasında qrunt qara və bоz lil, qum, balıqqulağıdır. Sultan burnu
və Karvansaray arası rayоnlarında daşlara da rast gəlmək оlur.
Hidrоmeteоrоlоji məlumatlar
Küləklər – Bakı limanında şimal-qərb, şimal və cənub küləkləri hakim küləklərdir. Şimal küləkləri ən güclü küləklərdir. Fırtınalar cənubdan ən cоx qışda, şimaldan isə yayda müşahidə edilir. Onlar bir saatdan bir neçə günə qədər davam edirlər.
Fırtınadan qabaq adətən aydın hava və güclü cənub küləkləri оlur. Dumanlar limanda əsasən cənub küləkləri zamanı qışda və yayda çоx sıx оlur. Bakı buxtasında
suyun səviyyəsinin qalxması və enməsi cüzidir. Lakin güclü şimal küləkləri zamanı
buxtada suyun qоvulması nəticəsində səviyyə оrta səviyyəyə nisbətən, 1,2 metrə
qədər düşür.
Naviqasiya qurğu və vasitələri - Bakı limanına giriş və оnun akvatоriyasında
üzüş naviqasiya qurğu və vasitələrinin köməyi ilə yerinə yetirilir.
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Gömrük xidməti – 8 №-li dayanacaq körpüsü rayоnunda yerləşir. Sanitar-karantin xidməti Dəniz vağzalının binasında yerləşir. Gəmilərin sanitar baxışı günün bütün
vaxtlarında yerinə yetirilir.
Liman qurğu və vasitələri – Limanda müxtəlif yük qaldırma gücünə malik kranlar, transpоrtyоrlar və eləcədə dəmir yоlu xətti vardır. Limanda bərə körpüsü var.
Bakı limanında gövdə mexanizmlərinin təmir işlərini aparmaq оlar.
Təchizat – Bakı limanında yanacaq ehtiyatı, su və ərzaq məhsulları əldə etmək
оlar.
Gəmilərin hərəkətinin idarəedilmə sistemi (GhİS) – Parоm – bərə körpüsü
rayоnunda yerləşir. GhİS –də sahil radiоlоkasiya stansiyası da işləyir. Rabitə 67 və
ya 35 kanallarda gecə gündüz saxlanır. Çağırış «Bakı 9». Gəmilərin liman akvatоriyasında hərəkətinin sahil radiоlakasiya stansiyasının nəzarəti altında aparılması zəruridir.
Xəbərdarlıq – Kanallarda və kоvuşlarda hətta, müvəqqəti оlsa belə 1kbt (185,2
m) – dən yaxın məsafədə lövbərə durmaq qadağandır.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra qonşu ölkələr ilə sıx
iqtisadi əməkdaşlıqlar qurmuşdur. 1998-ci ildə Bakı şəhərində qədim ticarət marşrutunu yenidən bərpa etmək və cəlb olunan ölkələr ilə gələcək əməkdaşlıq imkanlarının əsaslarını qoymaq üçün “qədim İpək yolu” adlı beynəlxalq konfransı
keçirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev ölkənin tranzit imkanlarından istifadəni dövlət siyasətinin
əsas məqsədi kimi müəyyən etmiş və bununla iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi
sahəsində əsas strateji layihə kimi Bakı Limanını vurğulamışdır. 2015-ci il 18 mart
tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı
ilə Bakı Limanı yenidən qurulmuş və qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (qSC) yaradılmışdır.
hazırda Bakı limanı Avrasiyada regionun əsas nəqliyyat və logistika qovşağı
olmaq istiqamətində irəliləyir. Ələtdə yen Bakı limanının tikintisi işləri davam etməkdədir. Tikintinin üçüncü mərhələsi tamamlandıqdan sonra yeni limanın 25 milyon ton yük və 1 milyon TEu konteyneri aşıracağı planlaşdırılır.
17 mart 2016-cı ildə cənab Prezident İlham Əliyev Bakı şəhəri qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ərazisi daxil
olmaqla azad ticarət zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıbdır [3,4].
1.2. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı (Ələt limanı)
Ələtdə yerləşən yeni liman ölkəni qərblə (Türkiyə və Aİ), cənubla (İran və
hindistan) və şimalla (Rusiya) birləşdirən nəqliyyat qovşağıdır. Azərbaycanın ra-
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yonlarına yaxın ərazidə yerləşməsi əlverişli qovşaq kimi bu limanın regionlar ilə
əlaqə qurmaq imkanını artırır və beləliklə daşınan yüklərin həcmi artır. Bundan
əlavə, yeni limanın yerləşdiyi ərazi ölkənin daxili rayonlarını birləşdirən mövcud
avtomobil və dəmir yolları ilə kəsişir.
Azərbaycan daxilindən keçən üç beynəlxalq dəmiryolu xətti məhz Ələtdə kəsişir:
• Bakıdan Rusiyaya keçərək şimal-qərbə doğru uzanan dəmiryolu xətti
• Gürcüstan, qara dəniz sahilləri və Türkiyədən keçərək qərbə doğru uzanan
dəmiryolu xətti.
• Cənuba və İran sərhədinə doğru uzanan dəmiryolu xətti.
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı birinci fazada 10000 tonluq tutuma malik
150-160 metrlik bərə və Xəzər dənizində xidmət göstərən digər növ gəmilərə xidmət
göstərmək imkanına malikdir. yük dövriyyəsi artan zaman yerləşdiyi məkan limana
müxtəlif yük seqmentləri (dəmiryolu bərələri, ümumi yük, konteyner və blok) üçün
bütün növ qurğuların geniş modullarını təklif etməyə imkan yaradır.
Ələtdə liman kompleksinin tikintisinin birinci fazası bərə terminalı, ümumi yük
körpüsü, Ro-Ro körpüsü, xidmət körpüsü, dəmiryolu xətləri, müxtəlif inzibati binalar, gömrük məntəqəsi, açıq saxlama sahəsi, anbarlar, konteyner meydançası, körpülərə dəmir və avtomobil yol yanaşmaları, Ro-Ro rampası, sərnişin xidmət binası,
ağır yüklərin yerləşmə sahəsi və yük maşınlarının dayanacaq sahəsinin tikintisini
əhatə edir.
Birinci faza üzrə layihə tamamlama tarixi üç mərhələyə bölünmüşdür. Birinci
mərhələ - bərə (dəmiryolu) terminalının tikintisi 2014-cü ilin sentyabr ayında
tamamlanmışdır; ikinci mərhələ - Ro-Ro körpüsünin tikintisi 2017-ci ilin dekabr
ayında tamamlanmışdır.
Körpülərin uzunluğu aşağıdakı kimidir:
• Ümumi yük körpüsü – 650 m (4 körpü);
• Ro-Ro körpüsü – 300 m (1 körpü);
• Xidmət körpüsü – 450 m (çoxlu sayda körpü).
Körpülərin dibdərinləşdirmə işləri Xəzər dənizi səviyyəsindən -7 m -ə kimi
aparılmışdır.
Azərbaycan və Avropa və ya Mərkəzi Asiya (Çin və Asiyanın digər ölkələrinə)
arasında olan birbaşa tranzit dəmiryolu yükaşırmaları Bərə (dəmiryolu) Terminalı
ilə həyata keçirilir. hal-hazırda konteynerlər çatdırılacaq ünvana dəmiryolu platforması ilə nəql edildiyi halda (boşaltmadan və konteyner gəmisinə yükləmədən) bu
konteynerlər birbaşa olaraq dəmiryolu platformasına yönləndirilir və bu zaman yeni
limanın Bərə Terminalından istifadə edilir. Konteynerlər dəmiryolu platformasında
boşaldıldığı və daha sonra müəyyən edilmiş konteyner gəmisinə yükləndiyi halda,
bu gəmilər Bakının mərkəzində yerləşən köhnə limana yanaşırlar. Birinci fazanın
tamamlanması ilə müxtəlif tipli bütün əməliyyatlar yeni Ələt limanından həyata
keçiriləcək.
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Birinci fazanın tamamlanması ilə yeni Ələt limanın ümumi yükaşırma imkanı
artaraq 15 milyon ton ümumi yük və 100 000 TEu-ya qədər konteyner olacaq.
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ikinci və üçüncü fazada liman ərazisinin
genişləndirilməsi potensial yük artımı və müxtəlif biznes sahələrinin inkişaf sürəti
ilə əlaqədardır. Başqa sözlə desək, ikinci və üçüncü mərhələ üzrə tikinti işlərinə
başlanılması barədə qərarın verilməsi mövcud yük həcmlərindən asılıdır. Ümumilikdə, bu növbəti mərhələlər genişləndirmə işlərinə özəl şirkətin investisiya qoyduğu, tikdiyi və istismar etdiyi ictimai-özəl əməkdaşlıq (İÖƏ) və ya Tik-İşlət-Ötür
əməkdaşlıq modelinə uyğundur.
Üç mərhələ üçün proqnozlar aşağıdakı kimidir:
Birinci mərhələ: 15 milyon ton yük + 100000 TEu konteyner;
İkinci mərhələ: 20 milyon ton yük + 250000 TEu konteyner;
Üçüncü mərhələ: 25 milyon ton yük + 1 milyon TEu-ya qədər konteyner.
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında resursların intellektual planlaşdırılması, terminal əməliyyat sistemlərinə nəzarət və monitorinq keçiriləcəkdir. Bu limanın yükaşırma qabiliyyətini davamlı olaraq yüksək səviyyəyə gətirilməsi və
saxlanılması üçün resurslardan səmərəli istifadə edilməsinə imkan yaradacaq və
nəticədə yüklərin sürətlə göndərilməsi baş tutacaq.
Liman istənilən perimetrin pozulmasının qarşısını alan ən son nəzarət və müdaxilə müəyyən etmə texnologiyası ilə təchiz edilmişdir. yüksək səviyyəli mühafizə
və dəqiqlik ilə əldə olunan işçi heyətin və resursların sərhəd və perimetrinin mühafizəsinə imkan yaratmaq məqsədilə giriş nəzarət sistemlərindən də istifadə
ediləcək.
yeni Ələt limanında TIR yük maşınları mərkəzi istifadəçilərin ixtiyarında olacaq. Bu qurğu yük maşınlarının heyəti üçün nəzərdə tutulmuş ofislərdən, otel ilə
birgə istirahət ərazisindən, yük maşınlarına xidmət göstərmək üçün yuyulma və
yanacaq doldurma məntəqəsindən, o cümlədən yük maşını heyətinin ehtiyaclarını
təmin etmək və öz vəzifələrini təhlükəsiz və səmərəli şəkildə icra etmələri üçün yük
maşını sürücülərinin yüksək səviyyədə istirahət etdiyindən əmin olmaq üçün digər
köməkçi qurğulardan ibarət olacaq.
Limanda gömrük xidmət məntəqəsi gəmilərin lövbər sahəsində yüklərin yüklənməsi və boşaldılması prosesində növbənin azaldılması üçün sürətləndirilmiş
prosedura və ən son yoxlama texnologiyası ilə birgə planlaşdırılmışdır.
yeni dəniz limanı karbon qazı tullantılarını azaltmaq məqsədilə müxtəlif effektli
texnologiyalardan istifadə edərək “yaşıl liman” statusunu əldə etməyə çalışır və bu
məqsədlə materialdan yenidən istifadə, təkrar emal və gübrələşdirmə vasitəsilə liman
əməliyyatlarının tullantılarını azaltmağa yönəlmiş proqram tətbiq edəcək. Bu proqram əməliyyatlar zamanı yaranmış bütün tullantıları idarə etmək, emal etmək və kənarlaşdırmağa imkan verəcək tərzdə layihələndirilmişdir. Liman ərazisində
tullantıların emalı üzrə müvafiq planlar və avadanlıqlar quraşdırılmışdır.
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yaşıl zonalar sahil boyunca və manevr sahəsi ətrafında limanın şimal və qərb
hissəsində yaradılacaq. Bu zonalar təbii yarımsəhra landşaft üzrə müsbət təsir ilə
nəticələnən torpağın zənginləşdirilməsi və yerli mikroiqlimin saxlanılması işlərinə
yönəlmişdir. Tikililərin damlarında toplanan yağış sularından bu estetik landşaftları
inkişaf etdirmək və sulamaq üçün istifadə ediləcək.
yeni liman məşğulluq imkanlarının, xüsusilə, liman və limanla əlaqədar logistika
işlərinin artması daxil olmaqla bir sıra müsbət sosial-iqtisadi təsirlərə səbəb olacaq.
hazırda, yüklərin 80 %-i aşırılan yüklər, 20 % isə keçirilən yüklərdir (məs.
yanacaq, tikinti materialları, təsərrüfat məhsulları və s.). Bu faiz bölgüsünün Jebel
Ali Azad Zonasına (Jafza) oxşar Azad Ticarət Zonasının yaradılması ilə dəyişəcəyi
gözlənilir. Bununla, Bakı limanı Avropa və Asiya bazarlarına xidmət göstərərək,
eləcə də, Avropa və Asiyanı birləşdirən geniş beynəlxalq logistika şəbəkəsinin bir
hissəsi olmaqla Mərkəzi Avrasiyanın əsas nəqliyyat qovşağı kimi çıxış edəcək. Bakı
limanı, xüsusilə, Cənubi qafqaz, Mərkəzi Asiya, İran, cənubi Rusiya və Türkiyə
bazarları üçün regionda geniş spektrli əlavə dəyər xidmətləri təmin etməklə konsolidasiya, konsentrasiya və paylama xidmətləri üzrə əsas mərkəzə çevriləcək. Logistika sahəsində bir çox fəaliyyətləri əlavə dəyər xidmətləri kimi təsnif etmək
mümkündür. Ümumilikdə, bu xidmətlər iki kateqoriyaya ayrılır:
1. Ümumi logistika xidmətləri: saxlama, yükləmə-boşaltma daxil olmaqla, açmaboşaltma, açma-yükləmə, qruplaşdırma, konsolidasiya və paylama.
2. Əlavə dəyər logistika xidmətləri: yenidən qablaşdırma, çeşidləmə, yığma, keyfiyyətə nəzarət, sınaqdan keçirmə, bərpa, terminalda avto-aksessuarlar, taxıl saxlama
və dezinfeksiya, çap sənədlərinin, malların və geyimlərin saxlanılması və ötürülməsi.
Ümumi əlavə dəyər xidmətlərinə avadanlıqların, təmizləyici qurğuların, çənlərin,
ofislərin istismarı, icarəsi və lizinqi, təhlükəsizlik xidmətləri və müxtəlif növ informasiya və kommunikasiya xidmətləri də aiddir. Əlavə dəyər logistika xidmətlərinin
əhəmiyyəti hal-hazırda artmaqdadır, belə ki, istehsalçılar əsas diqqəti müştərilərin
yüksək keyfiyyətli məhsula olan tələbatını qarşılamağa yönəldirlər. Ələtdə tikilən
yeni Bakı limanına istehsal zəncirində (yığma, keyfiyyətə nəzarət, çeşidləmə,
qablaşdırma) və sonrakı satış xidmətlərində (bərpa, yenidən istifadə) xüsusi öhdəliklər təmin etmək üçün üçüncü tərəfin iştirak etdiyi logistika xidmətləri üzrə yeni
iştirakçılar cəlb olunacaq [1, 2].
Bu zona Bakı Beynəlxalq hava Limanından hava yük xidmətlərini təmin etməklə
yanaşı Ələtdəki yeni Bakı Limanından keçən yüksək səviyyəli dəniz əlaqələri vasitəsilə Xəzər dənizinin digər limanları ilə, o cümlədən Ələtdən Gürcüstana, İrana,
Türkiyəyə, Rusiyaya və cənub-şərqi Avropaya uzanan müxtəlif növ avtomobil və
dəmiryolu nəqliyyat xidmətlərinə qoşulur.
Azad Ticarət Zonasında aparılan fəaliyyət ixracat yönümlü əlavə yük həcmi
yaradacaq. Bu yüklərin əksəriyyəti müxtəlif növ nəqliyyat vasitələri ilə konteynerlərdə daşınan yüklər olacaq.
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Bakı limanının hazırkı Əsas yük Terminalı (ƏyT) Bakı şəhərinin mərkəzində
yerləşir. Orada ümumi uzunluğu 545 metr olan üç tərsanə var. Bu tərsanələrdən biri
Bakı ilə Türkmənistan arasında sərnişin və avtomobilləri müntəzəm nəql edən RoRo gəmiləri ilə iş üçün istifadə edilə bilər. Sahil divarında dərinlik Xəzər dənizi
səviyyəsindən 7 metr yüksəkdir. Tərsanələr qaldırma imkanları qırx tonadək olan
on dörd hərəkətli kranla təchiz edilmişdir. Tutumları 1.5 - 10 ton olan avtokarlar və
tutumları 38 ton olan konteyner yükləmə dəstləri ümumi və konteyner yükləri ilə iş
üçün səmərəli istifadə olunur. Terminal 2013 - 2014-cü illərdə sement, klinker və
armatur da daxil olmaqla, daim bir milyondan artıq ümumi, qalaq və konteyner yüklərinin işlənməsinə imkan vermişdir. Bir gün ərzində tutumları 150 vaqon və 100
avtomobilədək olan cəmi üç gəmi ilə eyni vaxtda işləmək mümkündür. dəmiryolunun ümumi uzunluğu 400 metri liman hissəsinə çıxış imkanı ilə 8 kilo-metrdir. Bu
dəmiryolu vaqonlarına çıxış imkanı ilə yükün hamar boşaldılması və yüklənməsinə
imkan verir. Şuntlamanı iki dizel lokomotivi yerinə yetirir. Terminal yükün limana
asan çatdırıl-masına imkan verən dəmiryolu və avtomobil çəkiləri ilə təchiz
edilmişdir. Açıq meydançanın ümumi sahəsi təxminən 19000 m2-dir və qorunan
anbar ərazisi təxminən 6000 m2 -dir [1,3].
Dübəndi Neft Terminalı Bakı limanında ticarətin 35%-in daşınmasını həyata
keçirir. Bu terminal Abşeron yarımadasının ən böyük neft terminalı olmaqla 8 milyon tona kimi xam neftin daşınmasını həyata keçirə bilir. Terminalda 2 pirs var ki,
bu da 5,000-13,000 DWT tutumuna malik tankerlərin eyni zamanda boşaltmağa
imkan verir. yük daşımaların demək olar ki, hamısı qazaxıstan və Türkmənistandan
(2010-cu ildə 97%) xam neftin tranzitini təşkil edir. 2010-cu ildə terminalda 2 milyon ton xam neft, o cümlədən tonlarla qazax nefti (37%) və 1.2 milyon ton Türkmən
nefti (60%) daşınıb [1, 3].
Bərə Terminalı Ələtdə yerləşən yeni limanın qərbində, liman girişinin cənub
hissəsində yer-ləşir. Bərə terminalı hər iki tərəfində lövbəri olan mərkəzi yanalma
körpüsünün də daxil olduğu qoşa yanalma körpülərindən ibarətdir. qatar vaqonları
və yük maşınları daşıyıcı bərələrə bağlayıcı aşırımlar vasitəsilə yanaşır və hər qoşa
körpü üzərində layihələndirilən yerüstü giriş körpüsü sərnişinlərin gəmilərə
keçməsini təmin edir. Bərələr əsasən qatar vaqonlarını, yük maşınlarını və avtomobilləri daşıyır. qatarlar üçün gözləmə cığırı hər yanalma körpü cütünün sahil
ərazisində, yük maşınları və avtomobillər üçün dayanacaq isə dəmiryolu cığırının
hər iki tərəfində yerləşir. Mövcud iki mərtəbəli qatar bərələrə xidmət göstərmək
məqsədilə hər yanalma körpüsü üçün təmin edilmiş dörd bərə gözləmə cığırı ümumi
uzunluğu 364 metr olan 261 vaqon tutumuna malik olacaq. uzunluğu 400 metr olan
nominal bərə gözləmə sahəsi də layihəyə daxil edilmişdir. Bərə terminalının ümumi
tutumu hər il üçün 288000 konteyner və ya 5,9 milyon ton yükdür.
Ələt qəsəbəsində yaranmaqda olan yeni Azad Ticarət Zonası (ATZ) beynəlxalq
yük daşınma və Avropa-Asiya logistika zəncirlərində aparıcı rol oynamaqla yanaşı,

1/2018

55

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

Allahverdiyev Z.S.,Gözəlova S.Ş. Azərbaycan
Respublikasının Xəzər dənizindəki limanlarının...

yerli istehsalın təşviqi, “Made in Azerbaijan” brendinin dünya üzrə tanınmasında
müstəsna xidməti olacaqdır.
yeni Bakı Limanının (Ələt qəsəbəsi) da daxil olduğu Azad Ticarət Zonası (ATZ)
ilkin mərhələdə 400 ha, daha sonra isə 1000 ha ərazidə yerləşəcəkdir. Burada əlavə
dəyər yaradan istehsal və xidmətlərin yaradılması nəzərdə tutulubdur. Misal üçün
neft-kimya, əczaçılıq, kənd təsərrüfatı, mebel istehsalı və s. sahələr üzrə istehsalat
sahələrinin qurulması nəzərdə tutulub.
Ümumiyyətlə, ATZ-nin regional miqyasda Cənubi qafqaz, Mərkəzi Asiya, İran,
Cənubi Rusiya və Türkiyənin daxil olduğu və 130 milyon insanın yaşadığı bir bazara
xidmət göstərməsi planlaşdırılır. 2040-cı ilə qədər ölkə iqtisadiyyatının ÜDM-na
kumulyativ təsiri (Cumulative impact to GDP) 57 milyard dollar səviyyəsində
hesablanıb.
Xatırladaq ki, 17 mart 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyev Bakı şəhəri qaradağ
rayonunun Ələt qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ərazisi
daxil olmaqla azad ticarət zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə bağlı
tədbirlər haqqında Sərəncam imzalamışdır.
Bu sərəncamlardan sonra 7 sentyabr 2016-cı ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin
tanınmış və həmin ildə illik gəliri 1 milyard ABŞ dollarına çatmış “DP World” şirkəti
ilə müqavilə bağlanılmışdır. Dünya üzrə 78 terminala sahib “DP World” şirkəti Ələt
ATZ-nin inkişaf planını hazırlamış və 2017-ci ilin may ayının 23-də hökümətə
təqdim etmişdir. Prezident İlham Əliyevin 31 may tarixli sərəncamı ilə azad iqtisadi
zonalar yaradılması işinin sürətləndirilməsi üçün işçi qrupu da təsis olunmuşdur.
Yaşıl liman – qabaqcıl ekoloji təcrübələrdən yararlanaraq Bakı limanı dünya
səviyyəli yaşıl liman və logistika mərkəzi kimi inkişaf etdirilir. Bu inkişaf tədbirləri
aşağıda sadalanan əsas sahələri əhatə edir: enerji, tullantıların idarə edilməsi, su və
hava keyfiyyətinə nəzarət, eləcə də, dayanıqlı biznes təcrübələri. yaşıl limanlar və
logistika mərkəzləri yüklərin paylanması, o cümlədən materialın idarə edilməsi
(saxlanması və paketlənməsi), tullantıların idarə edilməsi, fiziki paylaşdırma kimi
əməliyyatların ekoloji və enerji nəticələrinin azaldılmasına yönələn fəaliyyətlərin
həyata keçirildiyi sahələrdir. Layihənin üstün cəhətlərinə istifadəçilər üçün iri həcmli
əməliyyat və iqtisadi səmərəlilik, ekoloji təkmilləşmə (su və istixana qazları kimi
hava çirkləndiricilərinin azalması) imkanlarının verilməsi və Bakı Limanı xidmətlərinə olan tələbatın artmasına təkan verilməsi daxil olacaq.
Ələtdə tikilən yeni liman karbon tullantılarının həcmini azaldan müxtəlif təsirli
texnologiyalar tətbiq etməklə yaşıl liman statusunu əldə etməyə çalışır və bu
məqsədlə materialdan yenidən istifadə, təkrar emal və gübrələşdirmə vasitəsilə liman
əməliyyatlarının tullantılarını azaltmağa yönəlmiş proqram tətbiq edəcək. Liman
əməliyyatlar zamanı yaranmış bütün tullantıların idarə edilməsi, emalı və kənarlaşdırılmasına imkan yaradacaq tərzdə layihələndirilmişdir. Liman ərazisində
müvafiq tullantıların emalı qurğuları və avadanlıqları quraşdırılmalıdır.
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yaşıl zonalar sahil boyunca və manevr sahəsi ətrafında limanın şimal və qərb
hissəsində yaradılacaq. Bu zonalar təbii yarımsəhra landşaft üzrə müsbət təsir ilə
nəticələnən torpağın zənginləşdirilməsi və yerli mikroiqlimin saxlanılması işlərinə
yönəlmişdir. Tikililərin damlarında toplanan yağış sularından bu estetik landşaftları
inkişaf etdirmək və sulamaq üçün istifadə ediləcək.
uzunmüddətli məqsədlər çərçivəsində resursların mühafizəsi, tullantıların
azaldılması və çirklənmənin qarşısının alınması ilə davamlı ekoloji, sosial və iqtisadi
mənfəət əldə etmək üçün yaşıl liman proqramı hazırlanacaq. Bu proqram aşağıda
sadalanan komponentlərdən ibarət olacaq
Birinci komponent: Ekoloji planlaşdırma və strategiya.
Bu komponent liman və Azərbaycandan keçən yük nəqliyyat vasitələrinin digər
növləri üçün səmərəli ekoloji tədbirlərinin icrası prosesinin müəyyən edilməsi, prioritetləşdirilməsi və planlaşdırılması üçün imkanların genişləndirilməsinə töhfə
verəcək. Eyni zamanda, bu komponent əsas liman və logistika əməliyyatlarını, o
cümlədən yükgöndərmə, yük avtomobilləri ilə daşınma, dəmiryolu ilə daşınma, anbarlar, soyutma sistemi, paketləmə, yük daşıma avadanlıqları, kiçik gəmilər, işçilərin
nəqliyyat vasitələri, tikili və elektrik təchizatını əhatə edərək kompleks yanaşma
özündə ehtiva edir.
İkinci komponent: Aşağı karbonlu fəaliyyətin təşviqi.
Bu komponent Bakı Liman rəhbərliyinə Ekoloji İnkişaf və Logistika Strategiyasını icra etməkdə, o cümlədən liman və logistika fəaliyyətlərinə geniş miqyaslı
ekoloji investisiyalar qoyulmasına köməklik göstərəcək. Bu komponent, eyni zamanda, müxtəlif liman istifadəçilərinə həyata keçirdikləri əməliyyatların karbon tullantılarını azaltmaq üçün vasitə təmin edir.
Üçüncü komponent: Milli ekoloji və replikasiya siyasəti.
Bakı limanında layihə fəaliyyətlərindən əldə olunan təcrübə ölkənin digər yerlərində tətbiq və təkrar ediləcək. Bu komponent adıçəkilən siyasətin hazırlanması
və qəbulu prosesində yerli idarəetmə orqanlarına köməklik göstərəcək, o cümlədən
müvafiq yerli strategiyaların tətbiqinə təsir göstərəcəkdir [2, 3].
1.3. Abşeron limanı
Abşeron limanı Abşeronun cənub-şərq sahilində yerləşir. Şimal və cənub
tərəfindən liman daş bəndlərlə əhatə olunub. Şimal bənddən cənub istiqamətində 1,
2 və 5 N-li, cənub bənddən şimal istiqamətinə 3N-li körpülər yerləşir.
Şimal və cənub tərəfləri arasında liman dərinləşdirilib: burada Abşeron kovşu,
yaradılıb, buda öz növbəsində iki hissəyə bölünüb: 1, 2 və 5 N-li körpü (minimal
dərinliklə 8,6 m) və 3 N-li körpü (minimal dərinliklə 6,3 m). Abşeron kovşu buylarla
qorunur.
Şimal Abşeron körfəzinin cənub-qərb sahili hündürdür. Körfəzin cənub-qərb sahil
boyu 5 m dərinlik müşahidə olunur. Bu sahildə Abşeron limanı yerləşir.
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Körfəzin şərq sahili qərb sahilindən nisbətən aşağıdır. Şimal Abşeron körfəzinin
qruntu qum və balığqulağıdır.
Abşeron limanının işarələri - Şoulan burnu və Çilov adasıdır. Körfəzə giriş Çilov
adasının şimal hissəsi ilə və Şoulan burnu ilə asanlıqla tapılır. Orada Şoulan mayakı
yerləşir. Şimal Apşeron körfəzinin girəcəyində çoxlu manielər var və pis hava
şəraitində giriş çətindir.
Abşeron limanının hava durumu - Abşeron limanı ətrafında küləklər şimal və
şimal-qərb tərəfindən olur, cənub və cənub-qərb tərəfindən çox az hallarda müşahidə
olunur. Əksər tufanlar şimal və şimal-qərb tərəfindən olur və onlar əsasən yay və
payız aylarında müşahidə olunur. Tufan vaxtı küləyin maksimal sürəti 40 m/san yə çatır.
Abşeron limanında axın - qərb sahili boyu cənub istiqamətində gedən axın
Abşeron yarımadasını dolanaraq öz istiqamətini sahilə görə dəyişir. Axının maksimal sürəti Cilov və Neft Daşları adalarında 130 sm/san müşahidə olunur.
Liman vasitələri: 1, 2, 5 və 3 N-li neft körpuləri, 3, 4, 2 və 203.72 m qərb-cənubqərb (WSW) və 889 m cənub-cənub-qərb (SSW) şimal bəndin axırında quraşdırılıb.
Körpülərin uzunluğu 245-260 m, eni isə 16-20 m-dir. Körpüyə yanalma hər iki tərəfdən mümkündür. Gəmilər burunları ilə çıxışa və lövbərin verilməsi ilə yan alırlar.
Liman qaydaları: Kanalda hərəkət birtərəflidir və sürət 6 uzeldən (312 sm/sandan) çox olmamalıdır. Gəmilərin körpüyə yanalması ancaq liman qoşquları (buksirləri) ilə olur. Şimal və şimal-qərb küləklərin sürəti 15 m/san-dan çox olarsa,
limana giriş qadağandır. Dəniz tərəfindən gələn gəminin kapitanı, Apşeron kanalının
sağ tərəfindəki işıqlanan 1N-li buya bir saat əvvəl yaxınlaşarkən, rabitə (uKv) ilə
liman nəzarətçisindən limana girmək üçün icazə alır.
Naviqasiya vasitələri: Abşeron işarəsi Şimal Abşeron körfəzinin 6,2 mil (11,5
km ) məsafədə Şoulan burnundan cənub-qərb istiqamətində sahildə yerləşir.
Abşeron mayakı şimal Abşeron körfəzinin 7 mil (12,964 km) məsafəsində
Şoulan burundan cənub-qərb istiqamətində cənub-qərb sahilində yerləşir.
Abşeron limanına girmək üçün göstərişlər: Abşeron liman məntəqəsinə doğru
hərəkət, məsləhət görülən yol My N4 ilə K= 275,0 S = 6 mil, K= 191,0 S = 3,8
mil, K= 174,0 S = 5,3 mil yol gedərək K= 150,0 kursla Abşeron kanalına girmək
və körpüyə doğru hərəkət etmək lazımdır.
4N-li məsləhət görülən yolla naviqasiya cəhətdən təhlükəli yol sayılır, ona görə
də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Abşeron kanalında hərəkət sürəti 6 uzeldir. II körpüyə
yanalmaq üçün III körpüyə çatanda yanalma manevrlərinə başlamaq lazımdır [3,4]
1.4. Səngəçal limanı
Səngəçal limanı Xəzər dənizinin cənub hissəsinin qərb sahilində, Səngəçal
burnundan 12 mil şimal-qərbdə yerləşir. Limanın yerləşdiyi sahil xəttində sahildən

58

1/2018

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

Allahverdiyev Z.S.,Gözəlova S.Ş. Azərbaycan
Respublikasının Xəzər dənizindəki limanlarının...

2-3 mil aralı bitki örtüyündən məhrum olan dağlar uzanır. Dağ-sahil zolağı əsasən
qumlu, bəzi yerlərdə isə daşlıqdır. Səngəçal burnundan cənuba tərəf sahil boyu təpəliklər yerləşir. Adı çəkilən sahil xəttində istiqamət (oriyentir) rolunu dağlar oynayır.
Bunlardan ən çox gözəçarpanları Bakı qulaqları, Osman-Bozdağ, Şıxov, Buta,
Səngəçal və Ələt burunları, həmçinin Duvannı, Bulla adaları da istiqamət rolunu
oynaya bilər.
Bakı buxtasından Səngəçal burnuna qədər sahil nisbətən dərindir. Səngəçal burnundan Ələt burnuna qədər isə sahil zonası dayazlıqdır (h<10m). Bir çox yerlərdə
isə sualtı və suüstü təhlükələr mövcuddur.
Səngəçal limanında xəbərdarlıq - Səngəçal burnundan cənub və cənub-şərq istiqamətində Ələt burnuna və Bulla adasına qədər olan rayonda və Bulla adasından
cənub-şərq istiqamətində bir çox qüllələr vardır. qüllələrin sayı da getdikcə çoxalır.
Onlar estakadalar ilə əlaqələndirilmişdir. qüllələr arasındakı metal dirəklərə
bərkidilmiş elektrik ötürücü xətləri çəkilmişdir. Lakin istismardan çıxarılmış qüllələrdən qalan platformalar və dirəklər gəmilərin hərəkəti üçün təhlükə yaradır. Bir
neçə qüllədə, platformalarda və turbalarda gecələr işıq yanır. Xüsusi ehtiyac duyulmadıqda bu rayonda gəmilərin üzməsi məsləhət görülmür.
qaradağ kovşu - daşlı bənd olub, Komenski burnundan şərq-cənub-şərq istiqamətində 5,7 mil məsafədə yerləşən Sahil qəsəbəsi rayonunda sahilə yaxın yerdə
yerləşir. Kovuşda körpülər qurulmuşdur. Burada ən az dərinlik 4,9 m-dir. Kovuş
dəniz rayonunun sahilində borular vardır.
qaradağ Pristanı kovuşda yerləşir, uzunluğu 100, eni isə 40-14 m-dir. Onun qurtaracaqlarındakı dərinlik 36-50 m-dir. Pristan cənub küləklərindən bənd ilə mühafizə
olunur. Cənub tərəfdən Pristona yaxınlaşma təhlükəsizdir. “qaradağ işığı” daş
bəndin qurtaracağında qurulub.
Sənqaçal burnu Komeniski burnundan cənub-qərbə tərəfə 12,4 mil məsafədə yerləşir. Burnun yaxınlığında qüllələr və platformalar mövcuddur. Onun Şimal-qərb
hissəsi dərindir, lakin yaxınlığında sualtı və suüstü daşlar var. Cənubdan isə o, 5 mə qədər dayazlıqla əhatələnir. Səngəçal işarəsi Səngəçal burnundan şimal-qərb tərəfə
1222,3 m məsafədə qurulub. Səngəçal burnundan cənub-şərqə tərəfə 200 m
məsafəyə qədər qumlu bənd uzanır.
Səngəçal limanında estakadalar - qumlu bəndin qurtaracağında şimal-şərq
tərəfdə estakada tikilir. O, qüllələri sahilə birləşdirir. Bu estakadanın cənubunda ona
paralel digər estakada uzanır. Bu estakadaların şimalında bir çox qüllələr və platformalar vardır. Burada həmçinin qrunta vurulmuş hündürlüyü 2 m olan bir neçə
turba, həmçinin 2 sualtı maneə mövcuddur [3,4].
Səngəçal limanı son illərdə qurulub istifadəyə verilmişdir. Əsasən neft və neft
məhsullarının qəbul edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Limanda uzunluqları 250
(2 ədəd) və 215 m ( 2 ədəd) olan körpülər mövcuddur.
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Nəticə
1. Məqalədə Bakı limanının coğrafi mövqeyi, onun müxtəlif dövrdəki yük və
sərnişin daşınmaları haqqında , eyni zamanda limanın hidrometeoroloji şəraiti,
dərinliyi, dib quruntu, onun fəaliyyətini təmin edən naviqasiya və qurğu vasitələri,
gönrük xidməti, təhcizatı və liman xəbərdarlıqları haqqında ilk dəfə olaraq geniş
məlumat verilmişdi.
2. Məqalədə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının (Ələt limanı) iqtisadi və
siyasi səmərəliliyi qiymətləndirilmişdi. Bu zaman limanın birinci fazasının başa çatdığı, ikinci və üçüncü fazada liman ərazisinin genişləndirilməsi potensial yük artımı
və müxtəlif biznes sahələrinin inkişaf sürəti ilə əlaqədar olduğu fikri şərh edilmişdi.
3. Məqalədə yeni dəniz limanıda fəaliyyət sahələrində karbon qazı tullantılarını
azaltmaq məqsədilə müxtəlif effektli texnologiyalardan istifadə etməklə yaşıl
Liman statusunu əldə etməyə çalışdığı və bu məqsədlə materialdan yenidən istifadə,
təkrar emal və gübrələşdirmə vasitəsilə liman əməliyyatlarının tullantılarını azaltmağa yönəlmiş proqramın tətbiq edilməsi ideyası verilır.
4. Məqalədə Abşeron, Səngəçal, Bakı limanının hazırkı Əsas yük Terminalı
(ƏyT), Dübəndi Neft Terminalı və Bərə Terminalının fəaliyyət sahələrinin imkanları araşdırılmış və Ələt qəsəbəsində yaranmaqda olan yeni Azad Ticarət Zonası
(ATZ) beynəlxalq yük daşınma və Avropa-Asiya logistika zəncirlərində gələcəkdə
aparıcı rol oynaması, yerli istehsalın təşviqi, “Made in Azerbaijan” brendinin dünya
üzrə tanınmasında müstəsna xidmətin olacağı barədədə fikirlər öz əksini tapmışdı.
5.Məqalədə Bakı, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət (Ələt limanı), Abşeron və
Səngəçal limanlarının təsərrüfat fəaliyyətlərinin dəniz ekosisteminə təsiri
araşdırılmış və onların yol verilən həddə olduqları müəyyən edilmişdir.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında üzmə qaydaları. Bakı:, 2009, 321 s.
2.Bakı beynəlxalq dəniz limanı üzrə Məcburi qərarlar. Bakı:, 1995, 243 s.
3. Режим плавание судов в Каспийском море. Санкт – Петербург:, 2005, 254
с.
4.Лоция Каспийского моря. Гидрографическое управление Военно– Морских
Сил. 1954, 300 с.
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Abstract. According to the empirical evidence proposed by A.Kostyakov, the assessment of groundwater nutrition from Dashagilchay's water flow was conducted.
Except, in the article, we pay attention to determination of filtration according to the
field observation consequences between 500-700 m altitudes parts of Dashagilchay
at the different times. In both cases, the compatibility of the results was determined.
Açar sözlər: yeraltı sular, səth suları, qidalanma, su rejimi, filtrasiya itkisi.
Giriş
Tədqiqat aparılan ərazi Böyük qafqazın Şirvan çaylarından Daşağılçayın, 500700 m hündürlükləri arası hissəsini əhatə edir. Daşağılçay şimal hissədə Böyük
qafqazın yüksək dağlığından başlayaraq, mərkəzi hissədə qanıx-Əyriçay vadisindən, aşağı hissədə isə Acınohur ön dağlığının yuxarı hissəsini əhatə edir.
Daşağılçay 3000-4000 m yüksəklikdə formalaşan bir sıra bulaq və səth sularının
birləşməsindən əmələ gəlir (şəkil 1).

Şəkil 1. Böyük Qafqazın Şirvan çaylarının sxematik xəritəsi.
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Daşağılçay Muxas kəndi yaxınlığında dağlardan çıxaraq geniş gətirmə konusunda
sərbəst qollar əmələ gətirir. Bu qolların bir hissəsi Əyriçaya, digərləri isə Əlicançaya
tökülür. Çaydan Aşağı Daşağıl kəndində Dəhnəçay qolu ayrılaraq Acınohur gölünə
tökülür.
Rüstəmov S.h. (1956) tədqiqatlarına əsasən çayın orta eni 1.5 km, uzunluğu 46
km, hövzəsinin orta yüksəkliyi 1500 m-dir. Daşağılçayın hövzəsinin 93 km2-i
meşədir. Daşağılçayın ən böyük meyilliyi yuxarı axınında, Buçaydərə çayının
töküldüyü yerdədir və 242‰-dir [5].
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqat işinin aparılması üçün Екоlоgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fоnd
və arхiv matеriallarından, A.N.Kostyakovun təklif etdiyi emprik ifadələrdən,
tədqiqat ərazisində aparılmış çöl tədqiqatlarının nəticələrindən istifadə оlunmuşdur.
Tədqiqatın şərhi
Çayın hidroloji xüsusiyyətləri: Daşağılçayın Baş Daşağıl kəndi yanındakı ölçü
məntəqəsinin məlumatlarına əsasən orta çoxillik su sərfi 3.1 m3/s-dir (cədvəl 1).
Cədvəl 1. Daşağılçayın 1990-2015-ci illər üçün orta aylıq su sərfləri (m3/s)
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII Orta illik

1.87 1.76 2.04 3.90 4.78 4.49 3.50 3.11 3.20 2.80 2.30 2.00

3.10

Ərazinin hidrogeoloji şəraiti: Ərazinin hidrogeoloji şəraitinin, yeraltı su ehtiyatlarının araşdırılmasına həsr olunmuş tədqiqatlar h.q.Süleymanov, v.A.Listenqarten (1972), F.Ə.Əliyev (2000), A.B.Ələkbərov (2008) və s. tərəfindən yerinə
yetirilmişdir [2].
qanıx-Əyriçay vadisi strukturca ayrılmış, praktiki cəhətdən digər yeraltı su
hövzələrindən təcrid olunmuş yeraltı su hövzəsidir. vadi ensiz zolaq şəklində şimalqərbdən cənub-şərq istiqamətində uzanaraq Baş qafqaz sıra dağlarının cənub yamacları ilə Acınohurun Neogen qalxımı arasındakı iki dağarası çökəklikdə
yerləşmişdir. yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi qanıx-Əyriçay vadisində böyük qalınlığa və sukeçiriciliyə malik olan allüvial və allüvial-prolüvial çöküntülər yayılmışlar
[1, 2].
Böyük qafqaz dağlarının cənub yamaclarından axan çoxsaylı çayların olması və
yağıntıların intensiv düşməsi, qanıx-Əyriçay vadisində yeraltı suların formalaşması
üçün çox əlverişli şərait yaradır. Burada şirin yeraltı sular kontinental mənşəli,
Dördüncü dövr çöküntülərində yayılıb.
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qanıx-Əyriçay vadisində yayılmış süxurların litoloji tərkibində müəyyən zonallıq
müşahidə olunur. Bu zonallıq çayların gətirmə konusarının baş hissələrindən aşağı
hissələrinə qədər müşahidə edilir. Dağətəyi zonalarda, çayların gətirmə konuslarının
baş hissələrində iri ölçülərə malik qaymalar və iri çaydaşları yayılmışdır. Dağətəyi
zonadan düzənlik sahəyə endikcə çayların gətirmə konuslarının mərkəzi hissələrində
qaymalar və iri çaydaşları nisbətən kiçik ölçülü çaydaşları və çaqıllarla əvəz olunur.
qum doldurucuları isə qumca-gilcə və gilli doldurucularla əvəz olunurlar. Gətirmə
konuslarının aşağı hissələrində isə gilli süxurlar üstünlük təşkil edir [2].
Şəkil 2-də Google Earth və AutoCAD 2015 proqramlarından istifadə etməklə
Daşağılçayın uzununa profilini qurmuş, seçilmiş hündürlüklərdə gətirmə konuslarının baş və aşağı hissələrini təsvir etmişik.

Şəkil 2. Daşağılçayın uzununa profili.
Yeraltı suların çay suları ilə qidalanmasının qiymətləndirilməsi: yeraltı sular
qanıx-Əyriçay vadisində təbii şəraitdə yağıntıların və çay sularının çöküntülərə
süzülməsi, aerasiya zonasında kondensasiya olunması, qismən də yeraltı axım
nəticəsində formalaşır. Bundan başqa suvarma məqsədi ilə istifadə olunan yeraltı
suların və çay sularının süzülməsi nəticəsində də yeraltı suların əlavə qidalanması
baş verir.
Beləliklə, tədqiqat aparılan ərazinin relyefi, hidrogeoloji xüsusiyyətləri axımın
bir hissəsinin yeraltı suların qidalanmasına sərf olunduğunu göstərir. E.q.Əsgərbəylinin tədqiqatlarına əsasən yeraltı suların qidalanma rejimini su-balans (1) ifadəsinə görə hesablamaq olar [3].
Qyer. su qidal. = Açay.filtir.+ Qyağ.+ Qkond. suları - Bit
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Burada, Açay.filtir. - ərzidəki çay axımlarından olan filtrasiya, Qyağ -hövzəyə düşən
yağıntıdan filtrasiya olunan sular, Qkond. suları - kondensasiya sularının yeraltı suları
qidaladırması, Bit - buxarlanmadan yaranan itkidir.
Məqalədə biz yeraltı suların çay suları ilə qidalanmasının qiymətləndirilməsinə
çalışılmışıq. yeraltı suların səth suları ilə qidalanmasının qiymətləndirilməsi üçün
aparılan ərazi Daşağılçayın 450-700 m mütləq yüksəklikləri arası hissəsini əhatə
edir (şəkil 3).

Şəkil 3. Daşağılçayın hövzəsinin sxematik planı.
Çaylardan filtrasiya itkisini təyin etmək üçün A.N.Kostyakov təklif etdiyi (2)
ifadəsinə nəzər yetirək. A.N.Kostyakov uzunluğu 1 km olan kanaldan filtrasiya itkisinin faizini hesablamaq üçün (2) emprik ifadəsini təklif etmişdir [4].
(2)
Burada,  - 1 km uzunluğunda filtrasiyanın faizi, %; Q - kanalda hesablanmış su
sərfi , m3/s, A və m əmsalları azsukeçirici qrunt üçün A= 0.7, m= 0.3; orta sukeçirici
qruntlar üçün A=1.9, m=0.4; güclü sukeçirici qruntlar üçün A=3.5, m=0.5 [4].
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A.N.Kostyakov torpağın süxurlarının xassələrinə görə çaylardan filtrasiya itkilərini aşağıdakı ifadəyə əsasən təklif etmişdir:
(3)
burada, W - 1 km kanaldan filtrasiya olunan su, m3/s; Kf - filtrasiya əmsalı, m/s; b
- kanalın eni, m;  - torpağın kapilyarlığa düzəlişi (1.1-1.4 arasında dəyişir); h
- kanalda suyun dərinliyi, m; ctg φ –yamaclıq əmsalı.
Çayların vahid enindən 1 km məsafədə filtrasiya nəticəsində, yeraltı suların qidalanmasına sərf olunan suyun miqdarını hesablamaq üçün A.N.Kostyakovun təklif
etdiyi (4) ifadəsindən istifadə etmək olar [4].
(4)
burada, A - 1 km məsafədə filtrasiya olunan suyun miqdarını %-lə göstərir, Q çayların çoxillik məlumatlara əsasən orta illik su sərfidir, m3/s.
Daşağılçay hövzəsindən yeraltı suların qidalanmasına sərf olunan suların miqdarının hesablanması zamanı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli
hidrometeorologiya Departamentinin (1960-2015-ci illər) çoxillik hidroloji
məlumatlarından istifadə edilmişdir. Belə ki, Daşağılçayda son 55 ilin orta axım
qiyməti 3.1 m3/s təşkil edir (cədvəl 1).
Daşağılçayın yuxarı və aşağı kəsimləri arasındakı məsafənin uzunluğu 7.2 km
qəbul edilmişdir. Beləliklə, çayın orta illik su sərfləri məlumatlarına əsasən filtrasiya
nəticəsində 7.2 km məsafədə yeraltı suların qidalanmasına sərf olunan suların miqdarı (2, 3 və 4) ifadəsinə əsasən aşağıdakı kimi olar:
yeraltı suların qidalanmasına sərf olunan suyun miqdarını hesablamaq üçün
A.N.Kostyakovun təklif etdiyi (2) ifadəsindən istifadə edək. Daşağılçayda orta illik
su sərfi Q =3.1 m3/s-dir. Çayın məcrasını orta sukeçirici qrunt kimi qəbul etsək,
A=1.9, m=0.4 olar. Onda (2) ifadəsinə əsasən
olar.
Çayın 1 km-dən filtrasiya miqdarı

m3/s olar. Çayın se-

çilmiş kəsiyinin uzunluğu 7.2 km olduğundan, həmin məsafədəki ümumi çaydan
filtrasiya sərfi  Daşağılçay filtir. =0.03757.2 = 0.270 m3/s olar. (2) emprik ifadəsinə əsasən
çaydan filtrasiyanın miqdarı hesablamışıq. Aldığımız nəticə çayın hövzəsində müxtəlif vaxtlarda apardığımız tədqiqatların nəticələrinə uyğundur (cədvəl 3).
yeraltı suların qidalanmasına sərf olunan suyun miqdarını hesablamaq üçün (3)
ifadəsindən istifadə edərək aşağıdakı nəticəni almaq olar:
burada, Kf =0.2 m/s, bor=2.0 m; =1.25; hor= 0.30 m.
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Çayın seçilmiş kəsiyinin uzunluğu 7.2 km olduğundan, həmin məsafədəki ümumi
filtrasiya sərfi WDaşağılçay filtir.=0.5757.2 = 4.14 m3/s olar. Bu da həmin çaydakı
mümkün su axımına görə real qiymət deyil. yəni (3) ifadəsi ilə çaydan filtrasiyanı
təyin etmək münasib deyil.
yeraltı suların qidalanmasına sərf olunan suyun miqdarını hesablamaq üçün
A.N.Kostyakovun təklif etdiyi (4) ifadəsindən istifadə edək.

ə

Məqalədə A.N.Kostyakovun təklif etdiyi (4) ifadəsinə əsasən Daşağılçaydan filtrasiya olunan suyun miqdarı qDaşağılçay filtr. = 490 l/s təşkil etmişdir. Bu ifadə əsasında
hesablanan filtrasiya miqdarının qiyməti həmin uzunluqda çaydan filtrasiya olunan
suyun midqarına uyğun hesab etmək olar. Lakin (4) emprik ifadəsinin bəzi çatışmayan cəhətləri vardır. Belə ki, həmin ifadədə yalnız çayın su axımı nəzərə alınıb,
filtrasiyaya təsir edən digər parametrlər isə nəzərə alınmayıb. Bundan əlavə çayın
su axımının miqdarı nə qədər çox olarsa, çaydan filtrasiya itkisinin faizi az olur.
Lakin çayda su sərfinin artması, axımın çayın məcrasına olan sürtünmə sahəsini və
islanmış perimetrini böyüdər, bu isə filtrasiyanın artmasına səbəb ola bilər. Bütün
bunlar (4) ifadəsində öz əksini tapmamışdır.
Beləliklə, məqalədə apardığımız araşdırmaların nəticələrinə əsasən, çaydan filtrasiyanın miqdarının hesablanması üçün A.N.Kostyakovun təklif etdiyi (2) ifadəsini
daha məqsədəuyğun hesab edirik.
Ancaq tədqiqat ərazisindən axan çaylar, eləcə də Daşağılçay gətirmə məhsullarını
çökdürərək bir neçə qola parçalanır və axım irili-xırdalı bir neçə məcra ilə hərəkət
edir. Çaydan axımın bir neçə məcra ilə axması filtrasiya itkisinin də artmasına səbəb
olur. Bu səbəbdən də, A.N.Kostyakovun təklif etdiyi (2) ifadəsinə müəyyən əlavələr
edilmişdir. Tədqiqatımızda hesab edirik ki, çaydan filtrasiya itkisini təyin edərkən
çayın uzunluğu ilə yanaşı, su axımı olan hissəsinin canlı en kəsiyi sahəsi də nəzərə
alınmalıdır. Bu isə çaydan filtrasiya həcminin artması deməkdir.
Daşağılçayda 13-14 yanvar 2016-ci il tarixində apardığımız çöl tədqiqatlarının
nəticələrinə əsasən mütləq yüksəkliyi 680 m-də çay iki məcrada axır, ancaq
təxminən 7.2 km aşağıda, mütləq yüksəkliyi 500 m-də çay 5 xırda qola parçalanır
(cədvəl 2). Daşağılçay üzərindəki Şəki-Oğuz avtomobil körpüsündən 50 m cənubda,
şərti qəbul etdiyimiz 1-1 kəsiyində apardığımız çöl tədqiqatlarına əsasən məcranın
orta eni b=2.55 m, orta dərinlik hor=0.32 m, suyun orta sürəti orta= 0.90 m/s
müşahidə edilmişdir.
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Daşağılçayın 1-1 kəsiyindən 7.2 km cənubda, çayın geniş məcraya parçalandığı
hissədə, şərti olaraq sonuncu 4-4 kəsiyində çayın məcrasında aparılmış hidroloji
tədqiqatlara əsasən məcranın orta eni borta=2.0 m, orta dərinlik hor=0.30 m, həmin
müddətdə suyun orta sürəti orta=0.85 m/s müşahidə edilmişdir. Çayın bu hissəsində
su axımı 5 xırda məcrada hərəkət edirdi. Belə ki, həmin hissədəki hidromorfoloji
parametrlərin ölçülməsi zamanı çayın bütün xırda məcraları nəzərə alınmışdır. Beləliklə, çayın 4-4 kəsiyində məcrada suyun sərfi q=0.520 m3/s müşahidə edilmişdir
(cədvəl 2).
Cədvəl 2. 13-14 yanvar 2016-cı il tarixində Daşağılçayın yuxarı məcrasında,
yer səthinin 450 m mütləq yüksəklikdə aparılan çöl tədqiqat işlərinin
nəticələri
Oğuz-Şəki magistral körpüsündən 7.2 km cənubda,
4-4 kəsiyi (geniş məcrada) şərti olaraq
I məcra II məcra III məcra IV məcra V məcra
1.10
1.00
0.25
0.55
0.85

Parametr
Borta – orta eni, m-lə
horta-orta hündürlük,m-lə

0.22

0.11

0.08

0.10

0.10

or –orta sürət, m/s

1.00

0.53

0.50

0.50

0.40

q, sərf, m3/s

0.242

0.058

0.010

0.028

0.034

Bu səbəbdən həmin yüksəklikdə məcranın su ilə islanmış eni
b1-1 =b1+ b2 = 1.45+1.10=2.55 m;
olar. Burada, b1 və b2 - çayın 1-1 kəsiyindəki su ilə axan məcrasının enidir, m-lə.
həmin yüksəklikdən xırda qollara parçalandığı yerə qədər olan çayın məcrasının
uzunluğu 𝓵1= 1500 m-dir, bu hissədə çayın sulu hissəsinin canlı en kəsik sahəsi,
1= b1-1  𝓵1= 2.551500= 3825 m2 olar.
Burada, 1 - çayın sulu hissəsinin canlı en kəsik sahəsidir, m2-lə.
Daşağılçayda 13-14 yanvar 2016-cı ildə apardığımız çöl tədqiqatlarının
nəticələrinə əsasən çayın bir neçə qola parçalandığı hissəsində su ilə axan məcranın
eni
b2-2 =b1+b2+b3+⋯bn = 1.10+1.00+0.25+0.55+0.85 =3.75 m
olar. Çayın geniş qollara ayrıldığı məcrasının uzunluğu təxminən 𝓵2= 5700 m-dir,
həmin hissədə çayın sulu hissəsinin canlı en kəsik sahəsi
2= b2-2  𝓵2= 3.75 5700= 21375 m2 olar.
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Çayın seçilmiş 1-1 və 2-2 kəsikləri arasında canlı en kəsik sahəsi üçün orta su
ilə islanmış eni aşağıdakı kimi olar:

Beləliklə, Daşağılçayın gətirmə konusu ərazisində apardığımız çöl tədqiqatları
nəticəsində A.N.Kostyakovun təklif etdiyi emprik ifadəyə “b” ümumi çayın enini
ifadə edən düzəliş əmsalını əlavə etməyin zəruri olduğu müəyyən edilmişdir. Belə
ki, A.N. Kostyakovun təklif etdiyi (2) ifadəsi çayın bir məcra ilə axması halını ifadə
edir. Ancaq bizim təklif etdiyimiz “b” əmsalı, çay məcrasının gətirmə konusu
ərazisində bir neçə qollara parçalandığını nəzərə alır və çayın su ilə islanmış orta
enini ifadə edən əmsaldır. Bu isə çaydan baş verən infiltrasiya həcmini
dəqiqləşdirməyə imkan verir. Çaydan baş verən filtrasiya həcmini ”b” əmsalını
nəzərə alaraq (5) ifadəsi ilə hesablamaq təklif edilir:
(5)
yuxarıda təklif etdiyimiz (5) ifadəsinə əsasən Dşağılçaydan filtrasiya sərfi
QDaşağılçay filtr. = 0.270 m3/s 3.5 = 0.95 m3/s = 950 l/s
təşkil edər.
Bu isə Kostyakovun təklif etdiyi (4) ifadəsi ilə hesabladığımız çaydan filtrasiya
miqdarından (qfiltr.kost=270 l/s) qfiltr. yeni =680 l/s çox təşkil edir. Bu isə müxtəlif
vaxtlarda ərazidə apardığımız hidroloji tədqiqatlarının nəticələrinə daha yaxındır
(cədvəl 3).
Bundan əlavə Daşağılçay hövzəsində seçilmiş 1-1 və 2-2 kəsikləri arasında müxtəlif vaxtlarda apardığımız çöl tədqiqatları zamanı çaydan keçən suyun səviyyəsinə
və sərfinə uyğun, yeraltı suların çaydan qidalanmasının payı müəyyən edilmişdir
(cədvəl 3).
Müxtəlif vaxtlarda ərazidə apardığımız hidroloji tədqiqatlarının nəticələrinə
əsasən demək olar ki, seçilmiş kəsiklər arasında çayın məcrasından təxminən ümumi
sərfin 17-25%-i filtrasiyaya gedir (cədvəl 3).
Beləliklə, müxtəlif vaxtlarda ərazidə apardığımız tədqiqatlar zamanı müəyyən
edilmişdir ki, Daşağılçayın yuxarı axarında 700-500 m hündürlükləri arasında çay
axımı yeraltı suların qidalanmasında iştirak edir. Bu isə həmin hissənin geoloji quruluşu, suxurların litoloji tərkibi və yeraltı suların yatma dərinliyi ilə izah olunur.
Belə ki, həmin hissə çayların gətirmə məhsullarının akkumulyasiya etdirdiyi zonadır
və buradakı gətirmə məhsulları cavandır və səth axımlarının filtrasiyası üçün daha
münasibdir.
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Cədvəl 3. Daşağılçayda apardığımız hidroloji tədqiqatların nəticələri
Çöl tədqiqatları
aparıldığı tarix

Qbaşlanğıc,
m3/s

Qson,
m3/s

Qfiltrasiya,
m3/s

Qfiltrasiya,
%

07-08.09.2015

1.51

1.24

0.37

25.0

08-09.11.2015

2.08

1.60

0.49

24.0

13-14.01.2016

0.633

0.518

0.115

18.0

13-14.03.2016

2.35

1.96

0.39

17.0

25-26.03.2016

3.91

2.95

0.96

25.0

26-27.08.2017

1.90

1.60

0.30

15.8

Orta

2.10

1.65

0.465

17-25

Nəticə
Məqalədə çay sularından yeraltı suların qidalanması payı hesablanmışdır.
Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, yuxarıda göstərilən
əlverişli amillər axının böyük bir hissəsinin yeraltı suların qidalanmasına sərf olunduğunu göstərir.
Məqalədə təklif edilmiş ifadələr əsasında yeraltı suların qidalanması həcmi
hesablanılmışdır. Bundan əlavə A.N.Kostyakovun çay sularından yeraltı suların qidalanması həcminin hesablanması üçün təklif etdiyi ifadəyə “k” əmsalının nəzərə
alınması məqsədəuyğun hesab edilmişdir. “k” əmsalı çaydan filtrasiya həcminin
daha da dəqiq hesablanmasına imkan verir.
Bundan əlavə Daşağılçay hövzəsində seçilmiş kəsiklər arasında müxtəlif vaxtlarda apardığımız çöl tədqiqatları zamanı çaydan keçən suyun səviyyəsinə və sərfinə
uyğun, yeraltı suların çaydan qidalanmasının payı müəyyən edilmişdir.
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Abstract. The estimation of throughput of the existing collectors of rainwater
networks of Baku city was carried out by using of the electronic tables of Excel
spreadsheets, consisted based on formulas of Manning: using the original diameters
of existing pipes Dexist (or channel width vexist) and slopes Ipipe (or Ichan). The
searches of the depths of filling of water in the tube (h) and the velocity of the rain
waters flow (v) have been also undertaken. In case of the need for reconstruction of
an existing collector of large section, becoming completely inoperable and not having the requisite section, by a full replacement by polyethylene pipes or laying out
a new collector along old one, it is proposed to use a graphical method for determining their sections using nomogramms of F.S. Guliyev. This article examines examples of recalculation of some sections of the rainwater network of collector of
y.Mammadaliyev Street from concrete pipes, as not having the necessary sections,
due to the necessity of replacing them with polyethylene pipes.
Açar sözlər: tikinti normalar, yağış suları, yağış intensivlivi, sərfi, hesabat
üsulları, yağış şəbəkəsi, ötürücülük qabiliyyəti .
Giriş
hazırda təcrübədə basqısız sukənarlaşdırıcı şəbəkələrinin hesabatında praktiki
olaraq N.N.Pavlovskinin, Manninqin, N.F.Fyodorovun düsturlarından istifadə edilir.
Tikinti normaları TN –nin maddə 4.7.1-in göstərişlərinə əsasən [5] özüaxımlı
su kənar edən boru kəmərlərinin hidravlik hesabatı mayenin borularda müntəzəm
hərəkət şərti qəbul etməklə aşağıdakı düsturlarla aparılmalıdır:
– sərflər üçün sabitlik düsturu
– sürət üçün Şezi düsturu
– uzununa sürtünmə müqaviməti R əmsalı olub N.N.Pavlovskinin düsturu ilə
təyin edilir (0,1 < R < 3,0 m olduqda)
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– hidravlik maillik üçün (Darsi düsturu)
burada:
qcal – yağış şəbəkələrinin hidravlik hesabatı üçün yağış sularının hesabi sərfi,
tikinti normaları TN-ın [5] (11) düsturu ilə hesablanır, l/s;
ω – canlı en kəsiyi sahəsi, m ;
v – mayenin hərəkət sürəti, m/s;
R və I – hidravlik radius (m) və maillik; g – sərbəst düşmə təcili, m/s2;
n1 – kələ-kötürlük əmsalı olub dairəvi en kəsikli özüaxımlı kollektorlar üçün
0,014 qəbul edilməlidir;
y – dərəcə ğöstəricisi,
λ – uzunluq boyu sürtünməyə müqavimət əmsalı olub (Darsi əmsalı) Fedorovun
axımın müxtəlif turbulentlik dərəcəsini nəzərə alan düsturdan təyin edilir
2

 – ekvivalent mütləq kələ-kötürlük əmsalı, sm;
a2 – boru və kanalların kələ-kötürlük xarakterini nəzərə alan əmsal;
Re – Reynolds ədədidir; özlülük əmsalının  = 0,0141 sm2/s qiymətində (çirkli
suların temperaturu 100C, asılı maddələrin miqdarı 300 mq/l olduqda) ;
e və a2 – nin qiymətləri TN –ki [5] cədvəl 19-dan qəbul edilməlidir.
Axının əsas hidravliki xarakteristikası hidravliki radiusdur R = ω/ χ (burada:
χ (m) - sürət vektoruna perpendikulyar müstəvidə islanmış perimetrdir).
Tədqiqatlarda istifadə edilən metodika
TN –nin [5] maddə 4.7.2-nin göstərişlərinə əsasən kanalizasiya şəbəkələrinin
hidravlik hesabatında mayenin hərəkət sürətini v təyin etdikdə digər düsturlar
əsasında, xarici ölkələrdə istehsal olunan borular üçün onların nahamarlıq əmsalını
n nəzərə alaraq hazırlanmış mövcud proqramlardan istifadə etməyə yol verilir.
Sabit dərəcə göstəricisi y = 1/6 olan (3) düsturu xarici ölkələrin təcrübəsində aşağıdakı şəkildə Manninq düsturu adı altında geniş yayılmışdır [1]:
və beləliklə

(6)

Şəkil 1 və şəkil 2–də müvafiq olaraq dairəvi en kəsikli boruların və düzbucaqlı
en kəsikli kanalların hidravlik elementləri təqdim edilmişdir.
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Şəkil 1. Dairəvi en kəsikli boruların hidravlik elementləri
– Boru kəmərinin dolma dərəcəsi

(7)

– Canlı en kəsiyi sahəsi
(8)
– İslanmış perimetr

(9)

– hidravlik radius

(10)

Excel elektron cədvəlinin köməyi ilə kütləvi hesabatların aparılmasının həyata
keçirilməsi məqsədilə onlara Manninqin kanalizasiya şəbəkələrinin hidravlik
hesabatının aparılması üçün funksiya şəklində ifadə olunmuş aşağıdakı müvafiq
düsturları daxil edilmişdir:

(11)
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Şəkil 2. Düzbucaqlı en kəsikli kanalların hidravlik elementləri

– Kanalın dolması

(12)

– Canlı en kəsiyi sahəsi

(13)

– İslanmış perimetr

(14)

– hidravlik radius

(15)

Məlum üsul və düsturlardan istifadə etməklə sukənarlaşdırıcı sistemin (h/d)həd.
= 0,5÷0,95 dolma həddinə uyğun olan və kifayət qədər böyük maillikləri
(0,001÷0,1) əhatə edən böyük diametrli (300÷2500 mm) özüaxımlı borularının
hidravlik və həndəsi parametrlərinin aparılan müqayisəli hesabatları alınan
nəticələrin yaxın olduğunu göstərdi.
Bakı şəhərinin yağış şəbəkəsinin 3 mövcud kollektorlarının buraxıcılıq qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi Exsel elektron cədvəlindən (Manninqin düsturu əsasında)
istifadə olunmaqla həyata keçirilmişdir: hesabi məntəqələrdə yağış sularının sərfi
qcal , mövcud kollektorların Dmöv. diametrləri (və ya kanalın eni Bmöv.) və mailliklər
İboru. (və ya İcan.) məlum olmaqla boruda suyun dolma dərinliyi h və suyun axın
sürəti v təyin edilmişdir.
TN –nin [2] maddə 4.2.4.5-nin göstərişlərinə əsasən (cədvəl 9, qeyd) yağış
kollektorları yamacda yerləşdikdə (küçələrin uzununa maillikləri lküç ≥ 0,005
olduqda) hesabi suburaxıcılıq qabiliyyəti Qh hesabi intensivliyin bir dəfə həddi aşma
dövrünün son həddinə uyğun hesablanmış yağış suyu sərfi Qhəd ilə küçələrin hərəkət
hissələrində novların ötürücülük qabiliyyətlərinin cəmi Qnov arasındakı fərqə bərabər
qəbul edilir:

74

1/2018

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su TƏChİZATI, TuLLANTI vƏ yAğIŞ SuLARI
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLuNMASI

Quliyev F.S., Əliyev Ö.Y. Bakının mövcud yağış
kollektorlarının ötürücülük qabiliyyətinin...

(16)
Müvafiq dəyişiklərdən sonra (21) ifadəsi aşağıdakı şəkli alır:
(17)
daha sonra

(18)

burada Kβ - şəbəkənin sərbəst həcminin tənzimləmə təsirini nəzərə alan əmsal olub
orta hesabla 0,75-ə bərabər qəbul edilir;
Kh =

və Knov =

–

uyğun olaraq borunun və küçənin

hərəkətli hissəsindəki novun keçiricilik qabiliyyətinin moduludur, l/s;
Khəd =

– Phəd göstəricisinə uyğun sərf moduludur.

Qnov – kücə novlarının ötürücülük qabiliyyəti, ekstremal hallarda (intensivliyin
həddi aşma dövrünün Phəd =25-50 il müddətində) küçənin hərəkətli hissəsinin yol
verilən maksimal dərinliyə qədər (hmak ≤ 0,15 m) dolmasına yol verərkən küçələrin
tam dolmasının mümkün nəticələrini qabaqlamaq üçün ehtiyat nəzərdə tutulur, l/s;
Qh və Qhəd - şəhər ərazisinin yüksək abadlığa malik sahələrində yağış sularının
hesabi və həddi sərfləri – axım hövzəsinin 30% sukeçirməyən səthlərə malik olan
halında aşağıdakı ifadələrdən təyin edilir:
(19),

(20)

or - orta axım əmsalı; F – axım hövzəsinin sahəsidir, ha.
Ah və Ahəd parametrləri (19) və (20) ifadələrində müvafiq olaraq bərabərdilər.
(21),
(22)
Lazımi en kəsiyə malik olmayan və tam yararsız hala düşən böyük en kəsikli
kollektorun polietilen borularla əvəz olunması və köhnə kollektor boyu yenisinin
çəkilməsi yolu ilə rekonstruksiya işlərinin həyata keçirilməsinə ehtiyac olduqda en
kəsiklərinin təyin olunmasında quliyev F.S. tərəfindən təklif olunan üsuldan istifadə
etmək olar.
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Kollektorlar yamaclarda yerləşdikdə (küçələrin mailliyi Іküçə = 0,005 olduqda)
yağış şəbəkəsinin həddindən artıq dolması ilə aşağı səviyyədə yerləşmiş küçələrin
su altında qalması ehtimalı daha çox olduqda sukənarlaşdırıcı qurğuların en kəsiklərinin seçilərkən hesabatlara çox zaman sərf etmədən bu üsulla sərfəli subasma tezliyini təyin etmək mümkündür. yerli şəraitləri daha dürüst nəzərə almağa imkan
verən bu üsulun işlənilməsində sərf balansının şəklinə gətirilmiş düsturundan istifadə edilmişdir.
Tam dolmuş halda olan polietilen borular üçün sərf (Ktam, l/s) və sürət (Wtam,m/s)
modullarının qiymətləri aşağıdakı ifadələr ilə təyin edilə bilər [3]:
, l/s; və

m/s.

(23)

burada Dst - diametrin standart qiyməti, mm; Dst = 400; 500; 630; 710; 800; 1000
və 1200 mm olduqda Ktam -ın müvafiq qiymətləri 2971; 5358; 9814; 13454; 18388;
32892 və 53016 l/s; sürət modulu (Wtam) isə 23,7; 27,3; 31,5; 34; 36,6; 41,9; 46,9
m/s -dir.
qrafik hesabat üsulu cədvəllərlə aparılan hesabatlarla müqayisədə daha rahatdır.
Daha çox əyanilik kəsb edən aşağıdakı nomoqramlar (şək.3) həm bordyurun yanında
su layının hündürlüyünü (h) və həddi aşma dövrünü (p) dəyişməklə diametr (Dst)
üçün standart qiymətləri seçməyə imkan verir.
Kifayət qədər möhkəmliyə malik olan mövcud kollektorların yalnız ötürücülük
qabiliyyətlərinin artırılması lazım gəldikdə yuxarıda qeyd olunduğu kimi yeni boruların elə həmin küçədə (köhnə və yeni boruların sərfləri birgə ötürəcəkləri məntəqələrdə) çəkilməsi ilə kifayətlənmək lazımdır. Sərflərin eyni vaxtda hər iki boru
ilə nəqli zamanı kollektorun p -nin tələb olunan hesabi qiymətinə cavab verən
ümumi (Qh + Qtam) hesabi ötürücülük qabiliyyəti (sukənarlaşdırıcı şəbəkənin əlavə
tutumu nəzərə alınmaqla) yağış sularının Phəd -yə görə hesablanmış (Qhəd) tam sərfi
ilə küçələrin keçid hissələrindəki novların (Qnov) ümumi ötürücülük qabiliyyəti
arasındakı fərq kimi nəzərdə tutulur:
(24)
Dəyişdirildikdən sonra bərabərlik aşağıdakı şəkildə olacaqdır:
(25)
burada Kmöv və Kh -müvafiq olaraq mövcud (dəmir-beton) və yeni hesabi (polietilen)
borunun ötürücülük qabiliyyəti modullarıdır.
Belə olduqda (p) həddi aşma dövrünə görə polietilen boruların (Dst) diametrlərinin və bordyurun yanında su layının (h) hündürlüyünü şəkil 4 -də nümunə üçün
C = 1,2 olduqda göstərilmiş nomoqramdan təyin etmək olar.
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Standart (Dst) diametrlərin, (p) həddi aşma dövrünün və həmçinin f(p) -nin
göstəriciləri müvafiq olaraq x və y oxları üzərində qiymətləndirilmiş qeydlərlə
göstərilmişdir. Standart diametrlərin (Dst) şkalasına çəkilmiş normallar bordyurun
yanında axının (h) dərinliyini (qrafikdə mavi və firuzəyi rənglə qeyd olunmuş) və
(Vh) axın sürətini (qrafikdə qırmızı xəttlə qeyd olunmuş) xarakterizə edən əyrilərlə
kəsişir.
Nomoqramların yuxarısında axtarılan parametrlərin təyin olunmasından əvvəl
Kh-nin axtarılan qiymətləri qeyd olunmuş Kh şkalası, nomoqramın sol tərəfində isə
boruların (І) maillikləri qeyd olunan (Іbor) şkalası yerləşdirilmişdir. Diametrin Dst
şkalasının normalları ilə mailliyin Іbor şkalasının üfüqi xəttlərinin kəsişməsi boruda
suyun axın sürətini müəyyən edir. Nomoqramda ayrı-ayrı (Dst) standart diametrlər
üçün (p) həddi aşma dövrlərinin tövsiyə olunan qiymətləri qara punktir xəttlərlə
göstərilmişdir. Bütün ştrixlərin qarşısındakı ədədi qeydlər Kh = Ktam/f(p) ifadəsi ilə
aparılmış hesabatların nəticələrini əks etdirir.
Mövcud kollektorların ötürücülük qabiliyyətindən istifadə olunduqda nomoqramların sayının azaldılması üçün ayrı-ayrı Dmöv nomoqramları mavi və firuzəyi rəngli
bir nomoqramda yerləşdirilmişdir (şəkil 4).
Həll yolu: Əvvəlcə p = 1 halı üçün yağış suyunun (Qh) hesabi sərfi və (Kh) hesabi
sərf modulu hesablanır; sonra Dst diametri seçilir: bunun üçün qrafikin (Kh) sərf
modulu şkalasında ilkin Phəd-ə, həmçinin (Dmöv) mövcud diametrə uyğun (mövcud
dəmir-beton boruların ötürücülük qabiliyyətindən istifadə olunduqda) Kh' -nin
hesablanmış qiymətinə yaxın Kh-nin standart Dst diametrinə uyğun olan maksimum
qiyməti qəbul edirik.
Seçilmiş Dst -yə uyğun şaquli xəttin həddi aşma dövrünün p qiymətini xarakterizə
edən punktirli xəttlə göstərimiş əyri ilə kəsişməsində p' və f(p') -in axının (h') hündürlüyünə uyğun qiymətləri təyin edilir.
Daha sonra Kh /f(p) = f(p′)∙Kh / Kh′ -yə görə qəbul edilmiş p və h kəmiyyətlərinin
qiymətləri dəqiqləşdirilir.
Elə bu nomoqramdan istifadə etməklə borunun (Іbor) mailliyinə və seçilmiş (Dst)
diametrinə uyğun xəttin kəsişməsi ilə suyun boruda axın sürətini təyin etmək
olduqca asandır.
Lazımi en kəsiyə malik olmayan (və yaxud yararsız hala düşmüş) beton boruların
dəyişdirilməsi ilə əlaqədar rekonstruksiya işlərinin aparılması üçün yağış
şəbəkəsinin polietilen borulu məntəqələrinin hesabat nümunələrinə baxaq.
Hesabat nümunəsi 1. y. Məmmədəliyev küçəsində yağış kollektorunun (130118) hissəsində diametri Dmöv = 900 mm olan beton borunun aşağıdakı göstəricilər
nəzərə alınmaqla lazımi en kəsiyi təyin olunaraq polietilen boru ilə dəyişdirilməsini
həyata keçirmək lazımdır:
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• baxılan rayonda iqlim parametrləri q20 = 34 l/(s.∙ ha); n = 0,60; C = 1,2 ([5]
normalarına əsasən: p = 1 olduqda A = 20n ∙ q20 (1+Clgp) = 177, p = 2 olduqda
A = 280);
• kollektorun orta yerləşmə şəraiti – uzununa mailliyi Iküç = 0,011 olan magistral
küçə (normalara əsasən [5] bu zaman Phəd = 25 il);
• axın hövzəsinin sahəsi F = 292 ha, orta axın əmsalı ωsr = 0,75, baxılan sahəyə
qədər hidravlik hesabata görə axım müddəti t = 69 dəq;
• Kβ – şəbəkənin sərbəst tutumunun tənzimləyici təsirini nəzərə alan əmsal, Kβ =
0,725.
Həlli: İlk növbədə yağış sularının hesabi sərfləri təyin edilir (p = 1 olduqda)
Qhes = Kβ ∙ ωor ∙ A ∙ F/ tn = 0,725∙0,75∙177∙292/690,60 = 2215,3 l/s və sərf modulu
Khes′ = Qr / 1000 √Iküç = 2215,3 /1000∙0,0110,50 ≈ 21,2 m3/s;
Daha sonra,
1. Şəkil 4b-dən Dst diametri seçilir: hesablanmış Khes′ = 21,2 m3/s sərf modul
sərf modulunun Khes şkalası üzrə onun yaxın göstəricisinə qədər Khes = 17,9 m3/s
çatdırılır ki, bu da Dst = 1000 mm mövcud standarta cavab verir.
2. Dst = 1000 mm -ə uyğun normalların kəsişməsində axının dərinliyi h = 15 sm
olduqda müvafiq Ibor = 0.011 mailliyində punktirlə verilmiş f(p) = 1,67 və həddi
aşma dövrü p = 3,65;
3. Sonra qəbul edilmiş Khes =17,9 m3/s: f(p) =1,67∙17,9/21,2 = 1,4-ə uyğun olan
p və h göstəriciləri dəqiqləşdirilir və nəticə olaraq qrafikə görə p ≈ 2 və h ≈ 20 sm.
alırıq.
4. Mailliyin Ibor = 0,011-ə və borunun diametrinin Dst = 1000 mm -ə uyğun xəttlərinin kəsişməsinə görə boruda suyun axın sürətinin Vp = 4,4 m/s olduğunu təyin
edirik.
Hesabat nümunəsi 2. Tapşırıq birinciyə anoloji xarakter daşıyır. y. Məmmədəliyev küçəsində yağış kollektorunun (67-76) hissəsində diametri Dmöv = 900
mm olan beton borunun aşağıdakı göstəricilər nəzərə alınmaqla ilkin göstəriciləri
F = 330,9 ha; t = 72 dəq, q20 = 40 l/(s∙ha) olmaqla (iqlim dəyişikliyi nəzərə alınmaqla), digər göstəricilər isə birinci nümunədə olduğu kimi lazımi en kəsiyi təyin
olunaraq polietilen boru ilə dəyişdirilməsini həyata keçirmək lazımdır; kollektorun
yerləşmə şəraiti qeyri-qənaətbəxşdir - uzununa mailliyi I = 0,0168 olan magistral
küçə olmaqla (normalarla Phəd = 50 il).
Həlli: İlk növbədə (p = 1 olduqda) yağış sularının hesabi sərfləri təyin edilir:
Qhes = Kβ ∙ ωor ∙ A ∙ F/ tn = 0,725 x 0,75 x 207,8 x 330,9/(72)0,60 ≈ 2870 l/s,
burada p = 1 olduqda A = 20N ∙ q20 (1+Clg p) = 200,60 40∙(1+1,2lg1) = 207,8); və
sərf modulu Khes′ = Qhes /1000 √Iboru = 2870/(1000∙√0,0168) = 22,1 m3/s;
1. Şəkil 4a-dakı qrafikdən Dst üçün qiymətlər seçilir: müvafiq Iboru = 0,0168 mailliyinə uyğun olaraq Kh şkalası üzrə Dp.e =1150 mm -ə uyğun təyin edilən Khes′ =
22,1 m3/s göstəricisinə görə, f(p) = 1,90 və həddi aşma dövrü p = 5,6 təyin edilir;
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2. Sərf modulu şkalası üzrə Kh′ = 22,1-nin qiymətini onun maksimum Kh = 24,6
m /s həddinə qədər çatdırılması ilə standart diametrin Dst = 1200 mm qiymətini
alırıq;
3. Daha sonra qəbul edilmiş Kh = 24,6 m3/s: f(p) = 1,90∙22,1 / 24,6 = 1,71
qiymətlərinə görə p və h parametrləri dəqiqləşdirilir. Bu zaman qrafikə görə p ≈ 3,7
və h üçün 20 sm-dən çox qiymət almış oluruq.
4. Borunun diametri Dp.e = 1200 mm olduqda sürətin və diametrin müvafiq xəttlərinin kəsişməsində suyun boruda axın sürətinin vhes = 5,0 m/s olduğunu müəyyən
edirik.
y. Məmmədəliyev kollektorunun xidmət etdiyi baxılan üç hissədən leysanlar
vaxtı mütəmadi olaraq subasmaya məruz qalan bəziləri basdırılan borularının nomoqramlarla əhatə olunmayan böyük mailliyə malik olmaları ilə xarakterizə olunur ki,
bununla əlaqədar olaraq məqalədə onların hesabatı üçün (şəkil.2) nümunələrə baxılmamışdır.
b) Phəd = 25 il
a) Phəd = 50 il
3

Şəkil 3. Kollektorun müxtəlif yerləşmə şəraitlərinə (a - “qeyri-qənaətbəxş”
olduqda – Phəd = 50 il və b – “orta” olduqda - Phəd = 25 il) və küçənin keçid
hissəsində su layının hündürlüyünə hnov görə kollektorların diametrinin
Dp.e.,mm, (və axın sürətinin Vh, m/s) təyin edilməsi üçün nomoqramlar.
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a) Phəd = 50 il

b) Phəd = 25 il

Şəkil 4. Müxtəlif yerləşmə şəraitlərinə (a - Phəd = 50 il və b - Phəd = 25 il),
küçənin keçid hissəsində su layının hündürlüyünə hnov və C=1,2 parametrlərinə görə kollektorların diametrinin Dp.e.,mm, (və axın sürətinin Vh,m/s)
təyin edilməsi üçün nomoqramlar.
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1

Abstract. The article is devoted to the in-depth technology of water treatment
for heat supply systems. The basis of the technological scheme is the magnesite treatment of water. İn the article to determine the disruptions condition mathematical expression is given.
Açar sözlər: su emalı, mübadilə tutumu, ionit, codluq, koaqulyant, şəffaflaşmış
su, mexaniki süzgəc.
Giriş
hazırda istilik təchizatı sistemləri üçün müxtəlif növ su hazırlama üsullarından
istifadə edilir ki, bunların içərisində AzMİu-nun professoru h.q.Feyziyev
tərəfindən işlənilmiş axıntısız texnologiyalar həm iqtisadi, həm də ekoloji
səmərəliliklərinə görə mühüm yer tutur. Bu texnologiyaların tətbiqi suyun hazırlanması prosesində işlədilən reagentlərin xüsusi sərfini 2-4 dəfə azaldaraq nəzəri
qiymətə çatdırmağa, ionitlərin mübadilə tutumlarını artırmağa və həmçinin alınan
axıntıları tamamilə yox etməyə və ya onların miqdarını minimuma endirməyə imkan
verir. Alınan axıntılar isə yumşalmış məhlul şəklində olur və müxtəlif məqsədlər
üçün utilizasiya edilə bilirlər [ 1, 2].
AzMİu-da işlənilmiş üsulların səmərəliliklərini artırmaq üçün daim tədqiqatlar
aparılır və yeni texnoloji sxemlər işlənilir. Bu cəhətdən məqalədə bəhs edilən və istilik təchizatı sistemləri üçün suyun hazırlanmasının yeni texnologiyası da görülən
işlərin davamıdır.
Tədqiqatların şərhi
Məlumdur ki, müasir istilik təchizatı sistemləri adətən iki konturlu olurlar. Birinci
konturda istilik daşıyıcısı isti su generatoru (qazanı) ilə şəbəkə və isti su qızdırıcıları
arasında, ikinci konturda isə şəbəkə qızdırıcısı ilə istilik işlədiciləri arasında dövr
edir. hər iki konturda, hətta onların normal iş rejimlərində belə, su itkisi baş verir.
Bu konturların hər birindəki su itkisi, onların iş rejiminin parametrlərindən asılı
olaraq, müxtəlif tərkibli su ilə kompensasiya edilir. Bu məqsədlə işlənilən yeni
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texnoloji sxem yuxarıda qeyd edilən hər iki konturda su itkilərini əvəz etmək üçün
əlavə su istehsal etməyə imkan verir. Texnoloji sxemin əsasını maqnezit ilə axıntısız
su emalı təşkil edir [1-3]. Su emalı qurğusu əsasən iki hissədən ibarətdir (şəkil 1).
Birinci hissədə istilik şəbəkəsi üçün əlavə suyun, ikincidə isə qazan konturu üçün
bəsləyici suyun hazırlanması prosesi aparılır. Texnoloji sxemə əsasən xam su
əvvəlcə şəffaflaşdırıcıda koaqulyant (FeSO4) və maqnezit (MgO) reagenti ilə emal
olunur. Bu zaman suyun kalsium codluğunun əsas hissəsi maqnezium codluğu ilə
əvəz edilir. Suyun kalsium codluğu şəffaflaşdırıcıda CaCO3 şəklində çökərək xaric
olunur. Şəffaflaşmış su, şəffaflaşmış su çəninə (ŞSÇ) yığılır ki, buradan da şəffaflaşmış su nasosu (ŞSN) vasitəsilə götürülərək mexaniki süzgəcə (M) verilir.

Şəkil 1. İstilik təchizatı sistemi üçün axıntısız su emalı qurğusunun
texnoloji sxemi
Asılı maddələrdən azad olunmuş şəffaf suyun bir hissəsi istilik şəbəkəsinin bəsləyici su çəninə (İŞBSÇ) verilir ki, buradan da o istilik şəbəkəsini bəsləmək üçün
istifadə edilir. Mexaniki süzgəcdən çıxan suyun digər hissəsi isə yumşaldılmaq üçün
paralel birləşdirilmiş h- və Na-kationit süzgəclərinə verilir. Məlum olduğu kimi,
h-kationit süzgəcindən çıxan su - turş, Na-kationtdən çıxan isə qələvi reaksiyalı
olur. h- və Na-kationit süzgəclərindən keçən suların miqdarları elə götürülür ki,
emaldan sonra onların qarışığının qələviliyi (0,3÷0,5) mq-ekv/l intervalında alınsın.
qarşılıqlı neytralizasiya prosesində alınmış karbon qazı dekarbonizatorda (D) xaric
edilir və dekarbonizə olunmuş su, dekarbonizə olunmuş su çəninə (DSÇ) yığılır.
Buradan isə o bəsləyici su nasosu (BSN) ilə qazan konturunun bəslənməsinə verilir.
h- və Na-kationit süzgəcləri uyğun olaraq turşu (h2SO4) və duz (NaCl) məhlulları
ilə regenerasiya edilirlər. Süzgəclərin regenerasiyası prosesində alınmış işlənmiş
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məhlullar, işlənmiş məhlul çəninə (İMÇ) yığılır. Buradan həmin məhlulların qarışığı
işlənmiş məhlul nasosu (İMN) ilə şəffaflaşdırıcıya dozalanır. İşlənmiş məhlulun
içərisindəki kalsium kationları şəffaflaşdırıcıda maqnezit ilə çökdürülür, suyun özü
isə xam su kimi istifadə edilir. Nəticədə qurğuda əmələ gələn axıntılar utilizasiya
edilir və qurğu axıntısız alınır. Şəffaflaşdırıcıda alınan çöküntülər (CaCO3, Fe(Oh)3)
isə şlam sıxıcısından sonra qiymətli kimyəvi xammal kimi müxtəlif məqsədlər üçün
utilizasiya edilə bilərlər. Bu sxemin axıntısız işləmə şərtinin ödənilməsi üçün istilik
şəbəkəsinə verilən suyun duzluluğu (Siş) xam suyun duzluluğundan (Sx) kiçik və ya
ona bərabər olmalıdır:
(1)
Siş≤Sx
Bu şərtin ödənilməsi istilik şəbəkəsinə və qazan konturuna verilən suların məhsuldarlıqlarından, xam suyun tərkibindən, süzgəclərin regenerasiyasına verilən
reagentlərin xüsusi sərflərindən və s. faktorlardan asılıdır.
qazan konturu üçün istehsal olunan əlavə suyun məhsuldarlığı adətən istilik
şəbəkəsi üçün hazırlanan suyun məhsuldarlığından dəfələrlə az olur. Belə olduqda
axıntısızlıq şərtinin ödənilməsi heç bir problem yaratmır.
Suyun tərkibindən və məhsuldarlıqların nisbətindən asılı olaraq axıntısızlıq şərtinin ödənilmədiyi şəraitdə, işlənmiş məhlulların qarışığı şəffaflaşdırıcıya verilməmişdən əvvəl reaktora (R) vurulur. Reaktorda işlənmiş məhlulun tərkibindəki
kalsium codluğunun (75-80)%-ə qədəri CaSO4 şəklində çökdürülür. Çöküntü reaktordan xaric edildikdən sonra durulmuş məhlul şəffaflaşdırıcıya dozalanır. Reaktorda
baş verən çökmənin nəticəsində işlənmiş məhlulun duzluluğu azalır və axıntısızlıq
şərtinin ödənilməsi prosesi asanlaşır.
Texnoloji sxemin əvvəlcədən hansı variantda qəbul edilməsini müəyyənləşdirmək üçün müəyyən hesabatlar aparmaq tələb olunur. Məlumdur ki, suyun
maqnezit ilə emalı prosesində əmələ gələn Mg(Oh)2 maddəsi qismən dissosiasiya
edərək suya Oh- ionları verir. həmin ionlar suyun tərkibindəki karbon qazı (CO2)
və bikarbonat anionları (hCO3-) ilə reaksiyaya girərək CO3(2-) anionları əmələ gətirir
ki, onlar da kalsium kationları ilə suda pis həll olan CaCO3 birləşməsi əmələ gətirirlər. Əmələ gəlmiş birləşmə şəffaflaşdırıcıda çökərək xaric olunur. Nəzərə aldıqda
ki, suya verilən hər 1 mq-ekv MgO reagentindən 1 mq-ekv Oh^- ionu və onun da
hər 1 mq-ekv miqdarından 2 mq-ekv CO3(2-) ionu əmələ gəlir, nəticədə suya verilən
hər 1 mq-ekv Mg(2+) kationunun əvəzinə 2 mq-ekv Ca(2+) kationu çökür. Beləliklə,
suyun duzluluğu azalır və bu da şəffaflaşdırıcıda kationit süzgəclərinin işlənmiş
məhlullarının utilizasiya edilməsi üçün şərait yaradır. Beləliklə, işlənmiş məhlulların
tərkibindəki Ca(2+) kationları şəffaflaşdırıcıda çökdürülür və məhlulun özü isə utilizasiya edilir.
Maqnezit reagenti ilə emal zamanı suyun tərkibindən asılı olaraq müxtəlif rejimlər mümkündür. Bunlardan ən çox rast gələni suyun tərkibindəki hCO3 və CO2 bir-
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ləşmələrinin konsentrasiyaları cəmi ilə Ca codluğu arasında aşağıdakı əlaqənin
olduğu haldır:
Ca≤2HCO3+CO2

(2)

Burada Ca və hCO3- xam sudakı kalsium və bikarbonat ionlarının; CO2 isə xam
sudakı karbon qazının konsentrasiyalarıdır, mq-ekv/l.
Şəffaflaşdırıcıda maqnezit ilə baxılan rejimdə emal olunan suyun qalıq kalsium
codluğu - Caş (0,6÷0,8) mq-ekv/l-ə bərabər və ya ondan da az alınır.
qazan konturunun yumşaldıcı süzgəcinin işlənmiş məhlulu bilavasitə (reaktordan
keçmədən) şəffaflaşdırıcıya verilirsə, onda (1) şərti aşağıdakı kimi yazılmalıdır:
Ca+Qq/(Qq+Q(i,ş) ) Caş≤2HCO3+CO2

(3)

burada Caş - şəffaflaşdırıcıdan çıxan sudakı qalıq kalsium codluğu, mq-ekv/l; qq və
q(i,ş) isə qazan konturu və istilik şəbəkəsi üçün istehsal olunan suların məhsuldarlıqlarıdır, m3/saat.
Bu şərt ödənildikdə şəffaflaşdırıcıya verilən maqnezit reagentinin dozası (D(mg))
aşağıdakı kimi hesablanır:
D(mg )=0,5(Ca+ Qq/(Qq+Q(i,ş) ) Caş+CO2 )

(4)

Bu rejimdə həm xam suyun və həmçin də h və Na – kationit süzgəclərinin işlənmiş məhlullarının tərkiblərindəki kalsium kationları maqnezit reagenti vasitəsilə
şəffaflaşdırıcıda çökdürülür. Şəffaflaşdırıcıda emal edilmiş suyun qalıq ümumi codluğu, mq-ekv/l, aşağıdakı kimi hasablanır:
Cüm=Caş+Mg+Dmg

(5)

Maqnezit ilə emal edilən və istilik şəbəkəsinə verilən suyun ümumi duzluluğu,
mq-ekv/l, aşağıdakı kimi hesablanır:
(6)
burada, Mg – ilkin suyun maqnezium codluğu, mq-ekv/l; kNa- qazan konturu üçün
hazırlanan suyun Na-kationit süzgəcindən keçən hissəsi; mNa – Na-kationit
süzgəcində duzun xüsusi sərfidir, q-ekv/q-ekv.
Sonuncu ifadədən (1) şərtinin ödənilməsi üçün aşağıdakı bərabərsizliyi yazmaq
olar:
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(7)
Beləliklə, (7) ifadəsi qazan konturu üçün suyun emalı qurğusundakı sügəclərin
işlənmiş məhlullarının reaktordan keçmədiyi şəraitdə şəbəkə suyunun duzluluğunun
xam suyun duzluluğundan az və ya ona bərbər olması şərtini göstərir. Bu şərt
ödənilmədikdə, kationit süzgəclərinin işlənmiş məhlullarından kalsium sulfatın reaktorda çökdürülməsi prosesi aparılır və nəticə həmin şərait üçün yoxlanılır.
Göründüyü kimi, bu məqalədə tədqiqatların nəticələri suyun tərkibinin təkcə bir
halı (2) üçün verilmişdir. Bundan əlavə hazırda suyun başqa növ tərkibləri və
texnoloji sxemin müxtəlif iş rejimləri üçün də tədqiqatlar aparılır.
Nəticə
1. İstilik şəbəkəsi və qazan konturu üçün suların emalı prosesi ekoloji təmiz və
iqtisadi səmərəli üsulla həyata keçirilir.
2. Istilik şəbəkəsinə verilən suyun duzluluğu xam suyun duzluluğuna bərabər və
ya ondan az alınır.
3. Texnoloji prosesləri aparmaq üçün qeyri-standart avadanlıqlardan istifadə
edilmir.
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2

Abstract. The article considers the process of cleaning oily wastewater in thinlayer oil traps. In the article also considered and analyzed the advantages and disadvantages of existing structures of thin-layer sedimentation tanks-oil traps. Particular
attention is paid to the results of experimental studies of cleaning oily wastewater
in a three-block thin-layer oil trap.
Açar sözlər: сточная вода, нефть и нефтепродукты, нефтеловушка, тонкослойные блоки, мехпримеси, прямоточные блоки, пластинчатые отстойники, трубчатые отстойники.
Введение
В связи с существующими дорогостоящими технологиями и устаревшими
традиционными сооружениями, не оправдывающих себя и не справляющихся
с поставленной перед ними задачей, во второй половине ХХ века в технологию
очистки нефтесодержащих сточных вод начали внедрять принцип тонкослойного отстаиванияи начали применять так называемые пластинчатые отстойные сооружения[1,4].
Конструкция тонкослойного отстойника — круглое или прямоугольное сооружение, разделенное внутри на отдельные слои (ярусы) при помощи наклонных параллельных пластин.Угол наклона пластин тонкослойного модуля во
многом влияет на эффективность очистки стоков в отстойнике. Различными
авторами было установлено, что оптимальная величина угла наклона пластин
находится в пределах 45—60°. При меньшем угле наклона ярусы зашламляются и возникает необходимость их часто промывать. При большом угле наклона пластин осадок слишком быстро сползает, что может вызвать
нежелательные эффекты.[3,5].
Тонкослойные модули таких отстойников классифицируются по типу конструкции, как трубчатые или полочные.
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В отстойнике с полочными модулями секции полок имеют прямоугольное
сечение. Для полочных элементов скорость потока сточной жидкости на практике принимается в пределах 5-10 мм/с.
В трубчатом отстойнике ярусы тонкослойного модуля разделены вертикально на отдельные каналы в виде труб. В такой конструкции легче добиться
ламинарного тока воды. Эти отстойники нормально эксплуатируются при высоких скоростях потока.
Скорость тока воды в трубчатых элементах отстойника доходит до 20 мм/с.
Угол наклона трубок может быть как совсем малым – до 5° – так и довольно
большим — до 60°. В отстойниках периодического действия угол наклона трубок обычно невелик. В таком отстойнике период отстаивания чередуется с периодом очистки трубок от осадка. Трубчатый периодический отстойник
характеризуется эффективностью очистки 80-85%. [5].
На рисунке 1 показаны тонкослойные модули трубчатой (а) и пластинчатой
(б) конструкции.

Рис. 1. Тонкослойные модули а - трубчатой и б - пластинчатой
конструкции
По схемам движения потока жидкости и взвешенных веществ тонкослойные блоки бывают: прямоточными, противоточными и перекрёстноточными.
На рисунке 2 показаны нефтеловушки с прямоточными (а) и противоточными (б) тонкослойными блоками.

Рис. 2. Нефтеловушки с прямоточными (а) и противоточными (б) тонкослойными блоками
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- прямоточная, когда поток жидкости и выделяемых из него частицы имеют
одно направление;
- противоточная, когда отделяемые частицы движутся против потока жидкости;
- перекрёстноточная, когда отделяемые частицы двигаются поперек движения потока жидкости. [2,5]
Используемые в исследованиях методика и материалы
Для проведения экспериментов была подготовлена модель нефтесодержащих производственных сточных вод, с содержанием нефтепродуктов в воде
500, 800мг/л и механических примесей 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900,
1000мг/л. Скорость рабочего потока в тонкослойной нефтеловушке составляло
2-10мм/сек и регулировалась с помощью вентилей не включённых в технологическую схему.
Пробы для анализов были взяты через 45 минут после включения установки, для обеспечения стабильного гидравлического режима работы. Приблизительное время пребывания воды в нефтеловушке составляет 8-40 минут
в зависимости от скорости течения жидкости в тонкослойных блоках.
Содержание количества взвешенных веществ в очищенной воде было проверено прибором hI 93414 рис.3. в научно-исследовательской и образовательной лаборатории по проблемам водоснабжения, созданной в Университете
Архитектуры и Строительства при поддержке ОАО «Азерсу».

Рис.3. HI 93414 - портативный прибор, с помощью которого
можно измерять одновременно мутность и содержание активного
(свободного или связанного) хлора в воде.
Анализы на содержание карбогидрогенов в очищенной воде были проведены методом эфирорастворимых в институте нефтехимических процессов
имени академика Юсифа Мамедалиева.
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Описание экспериментальной установки
Анализируя все преимущества и недостатки существующих конструкций
тонкослойных отстойников - нефтеловушек, нами была предложена новая –
трёхблочная конструкция тонкослойного отстойника – нефтеловушки.
Установка представляет собой модель тонкослойной нефтеловушки, состоящей из трех - двух противоточных и одного прямоточного, блоков.
Установка работает следующим образом:
Очищаемая вода из ёмкости 1 с помощью насосной установки 2 по трубе 3
подаётся в ёмкость 4 с перегородкой для сохранения стабильной высоты толщины слоя воды. Далее по трубе 5 вода подаётся в камеру приёма нефтеловушки. Излишняя вода в ёмкости 4 непрерывно по переливной трубе 6
подаётся обратно в ёмкость очищаемой воды. Камера приёма обеспечивает ламинарный режим движения потока жидкости в тонкослойных блоках, а также
функционирует в роли вертикального отстойника при осаждении крупнодисперсных механических частиц.
Вода из камеры приёма попадает в противоточный блок 8 из стеклянной
трубы внутренним диаметром 25мм, размещённым под углом 60º [6], что и
обеспечивает сползание, против течения воды, накопившегося в нем осадка в
первую камеру (камеру приёма), образуя взвешенный слой осадка, повышающий степень очистки. Содержащаяся в воде лёгкая фаза- нефть и нефтепродукты, отделяясь от воды в тонкослойном блоке, движется по течению и
всплывает на поверхность в следующей камере 9, образуя слой в виде плёнки,
а вода попадает в прямоточный блок 10, где взвешенные частицы двигаются
по течению воды, оседая сползают по стенке тонкослойного блока и попадая
в камеру 11 накапливаются на дне камеры, а нефть и нефтепродукты отделяясь от воды двигаются обратно, против движения, и всплывают на поверхность
воды в камере 9 образуя слой в виде плёнки. Следующий этап очистки аналогичен первому.
Так же как и на первом этапе, вода из камеры 11 попадает в противоточный
блок 12, содержащиеся взвешенные частицы оседают и сползают по стенке
блока в камеру 11, а лёгкая фаза отделяясь всплывает а поверхность воды в
камере 13.Прошедшая все стадии очистки вода удаляется с камеры 13 с помощью трубы 17 и подаётся в бак для очищенной воды 18.
На рисунке 4 и 5 показаны технологическая схема и фото экспериментальной установки соответственно.
Накопившаяся на поверхности воды в камерах 9 и 13 нефтяная масса в виде
пленки периодически удаляется через патрубки 19 и 20 соответственно, с помощью трубы 14 подаётся в продуктную камеру 15. Где заново отделяется с
водой попавшей вместе с нефтью и нефтепродуктами в продуктную камеру.
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Рис.4. Технологическая схема экспериментальной установки:
1-ёмкость для очищаемой воды; 2-насосная установка; 3-труба для подъёма воды в ёмкость
4; 4-ёмкость с перегородкой для сохранения стабильной высоты толщины слоя воды; 5-труба
подачи очищаемой воды в приёмную камеру нефтеловушки; 6-переливная труба; 7-первая камера (приёмная камера); 8-первый противоточный тонкослойный блок; 9-вторая камера; 10прямоточный блок; 11-третья камера; 12-второй противоточный блок; 13-четвёртая камера;
14-труба для подачи выделенного продукта в продуктную камеру; 15-продуктная камера; 16труба для возвращения накопившейся воды из продуктной камеры в приёмную камеру; 17труба для подачи очищенной воды в ёмкость для сбора очищенной воды; 18- ёмкость для сбора
очищенной воды; 19,20-патрубки для удаления из камеры образовавшейся плавучей массы
нефти и нефтепродуктов; 21,22,23,24-выпуски для спуска накопившегося осадка на дно камеры.

Рис.5. Фото экспериментальной установки
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Отделившаяся вода по трубе 16 подаётся обратно в ёмкость очищаемой воды.
Накопившийся осадок в камерах 7,9,11,13 удаляется с помощью спусков
21,22,23,24 соответственно.
Проверочные эксперименты были проведены на лабораторной установке
смонтированной в научно-исследовательской лаборатории кафедры «Инженерные системы и сооружений»Азербайджанского Архитектурного и Строительного университета.
Для проведения экспериментов была подготовлена модель нефтесодержащих производственных сточных вод, с содержанием нефтепродуктов в воде
500, 800 мг/л и механических примесей 300-1000 мг/л.
Скорость рабочего потока в тонкослойной нефтеловушке составляло 2-10
мм/сек и регулировалась с помощью вентилей не включённых в технологическую схему. Пробы для анализов были взяты через 45 минут после включения
установки, для обеспечения стабильного гидравлического режима работы
установки.
Результаты исследования
Были проведены опыты по изучению эффекта осветления воды с содержанием взвешенных веществ 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900, 1000 мг/л и скорости потока воды в тонкослойном блоке от 2 до 10 мм/сек включительно.
Результаты проведенных опытов приведены в таблице 1 и на рис.6.
Taблица 1. Результаты экспериментов
Содержание механических
примесейв исходной воде,
мг/л
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Остаточное содержание механических примесей
в очищенной воде (мг/л) при скорости потока
в блоках, мм/сек
2

4

6

8

10

300

2,81

3,46

3,78

4,15

5,93

400

2,47

2,86

2,97

3,37

3,84

500

1,73

1,81

1,96

4,21

4,69

600

2,30

2,46

2,66

3,14

3,33

750

3,16

3,44

5,34

5,64

6,78

800

2,99

4,28

4,60

4,63

4,95

900

3,97

4,41

4,92

5,28

6,87

1000

4,91

5,30

5,33

6,94

8,31

1/2018

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su TƏChİZATI, TuLLANTI vƏ yAğIŞ SuLARI
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLuNMASI

Кенгерли А.Д., Намазов Ф.Э. Очистка
производственных сточных вод в трёхблочном...

На рисунке 6 представлены графики зависимости содержания взвешенных
веществ на выходе из сооружения, от скорости рабочего потока в тонкослойных блоках, при различных содержаниях механических примесей на входе в
сооружение.
Как видно из графиков, максимальные значения остаточного содержания
взвешенных веществ наблюдаются при скорости движения жидкости в тонкослойных блоках 10 мм/сек.
Рис.6.
График зависимости содержания
взвешенных
веществ,
на выходе из сооружения, от скорости
рабочего потока в
тонкослойных блоках, при различных
содержаниях механических примесей
на входе
в сооружение.
Вычисленные значения эффектов очистки приведены в таблице 2.
Таблица 2. Значения эффектов очистки
Содержание механических
примесей в очищаемой
воде, мг/л
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Значения эффектов осветления воды %,
в зависимости от скоростей движения жидкости
в тонкослойных блоках, мм/сек
2

4

6

8

10

300

99,06

98,85

98,74

98,62

98,06

400

99,38

99,29

99,26

99,16

99,04

500

99,65

99,64

99,61

99,16

99,06

600

99,62

99,59

99,56

99,48

99,44

750

99,58

99,54

99,29

99,25

99,1

800

99,63

99,46

99,43

99,42

99,38

900

99,56

99,51

99,45

99,41

99,24

1000

99,51

99,47

99,47

99,31

99,17
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Рис.7.
Зависимость
эффекта осветления воды от скорости потока в
тонкослойном
блоке
Как видно из рис.7. наиболее высокая эффективность осветления воды независимо от исходной мутности достигается при скорости движения жидкости
в тонкослойных блоках 2 мм/сек и составляет 99,65%. Для содержания мутности 1000 мг/л этот показатель составляет 99,51%. Самый низкий эффект
осветления соответствует значению содержания механических примесей в
очищаемой воде 300 мг/л при скорости движения жидкости 10 мм/сек и составляет 98,06%.
Как видно из таблицы 2 и рис.6 при содержании взвешенных веществ до
1000 мг/л и скорости течения воды в тонкослойных блоках до 10 мм/сек эффект осветления составляет не менее 98%, а в количественном отношении
остаточное содержание взвешенных веществ не превышает 8,31 мг/л, что
вполне отвечает требованиям АзДТН 2.11-1.
По данным предъявленным нам институтом нефтехимических процессов
в пробах для анализов были обнаружены только следы от нефти и нефтепродуктов.
Эксперименты были проведены при комнатной температуре. В этой связи
при дальнейших исследованиях будут учтены: влияние температуры и гранулометрического состава взвешенных веществ содержащихся в очищаемой
сточной воде на эффект очистки.
Выводы
Результаты анализа литературного материала и выполненных исследований
показывают что, для очистки производственных сточных вод, тонкослойное
отстаивание является более усовершенствованным и приемлемым по сравнению с химическими, физико - химическими, биологическими в том числе и
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устаревшими механическими методами. Недостатками этих методов являются: сложность оборудования, и эксплуатации, большие финансовые затраты на энергию, реагенты и т.д., но тем самым не оправдывают себя.
Тонкослойные отстойники не имеют таких минусов. Результаты экспериментов проведённых на предложенной трёхблочной конструкции тонкослойного отстойника – нефтеловушки показывают что, очищенная вода соответствует значениям ПДК для сброса в водоёмы и повторного использования в
оборотном водоснабжении производственных предприятий.
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ANTROPOGEN AMİLLƏRİN TƏSİRİ
(Səh. 96-103)

Allahverdiyeva F.F.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
f.allahverdiyeva@yandex.ru

Abstract. This article examines the issue of determining the quality of water in
the Lenkorachay. It is established that under the influence of climate change and anthropogenic factors the water quality of the Lenkoranchay is formed in an unfavorable direction. So, for 21 years the chemical composition of the river water has
undergone a radical change. The mineralization of the river´s water increased by
1,33 times, the chloride ion by 5,4 times, the sulphate ion 1,5 times, the bicarbonate
ion by 1,3 times. Among the toxic ingredients the nitrite content increased 2,0 times,
nitrate 5,4 times, ammonium 4,3 times, iron 7,0 times, zinc 1,5 times, aluminium
1,3 times. The turbidity of water in comparison with the initial one (1986) increased
by 4,7 times, hardness by 1,3 times and the index of biochemical oxygen demand
(BOD5) by 2,0 times.
Açar sözlər: çay, su, keyfiyyət, inqrediyentlər, iqlim, dəyişmə, antropogen
fəaliyyət.
Giriş
Son illərdə ətraf mühitə - suya, torpağa və atmosferə göstərilən antropogen təsirlər və qlobal iqlim dəyişmələrinin yaranması nəticəsində ekoloji tarazlıqda gərginlik
müşahidə olunur.
Dünyanın müxtəlif regionlarında aparılmış çoxillik meteoroloji materialların
öyrənilməsi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, keçən əsrin 60-70-ci illərindən
başlayaraq dünyada təbii proseslərin mənfi gedişi daha aydın hiss olunur. İqlimşünas
alimlərin və dünya hidrometeorologiya xidməti mərkəzlərinin verdiyi məlumatlara
görə yer kürəsində qlobal iqlim dəyişmələri, ələlxüsus qlobal istiləşmə getdikcə intensiv xarakter alır [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
hesablamalara və müşahidə məlumatlarına görə havanın orta illik temperaturu
dünyada 0,60-0,740C, [4, 5, 6], Azərbaycanda isə son 100 il ərzində 0,4-1,30C artmışdır [5]. qlobal iqlim dəyişmələri atmosfer yağıntılarının regionlar üzrə qeyribərabər paylanması, qeyri-münasib dövrlərdə düşməsi, fiziki buxarlanmanın
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artması, quraqlığın yaranması, buzlaqların əriməsi və digər fəsadlarla xarakterizə
olunur [12].
İnsanın təbiətə müdaxiləsi və qlobal iqlim dəyişmələri nəticəsində çay, göl, dəniz
və digər yerüstü və yeraltı mənbələrdə yerləşən sular kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrinə məruz qalmışdır. Dünya Bankının hesabatına görə Mərkəzi Asiya və
qafqaz ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda qlobal iqlim dəyişməsi nəticəsində
çayların mənbə hissəsində qidalanması zəifləmişdir [13]. Su mənbələrində suyun
keyfiyyətinin dəyişməsi insana, torpağa, bitkilərə, bir sözlə bütün canlı aləmə təsir
göstərərək bu və ya digər fəsadların yaranmasına səbəb olur. Məsələn, keyfiyyətsiz
sulardan istifadə insan və digər canlı orqanizmlərdə bioloji proseslərin pozulmasına,
torpaqların şorlaşmasına və münbitliyinin itirilməsinə, bitkilərin inkişafının dayanmasına və məhv olmasına gətirib çıxarır.
qlobal iqlim dəyişməsi quraqlıq və kənd təsərrüfatında böhran yaratmaqla
bərabər təbii fəlakətlərin artmasına, “ekoloji qaçqınların” yaranmasına, vulkan və
zəlzələlərin baş verməsinə, qasırğa, tornada, tufan, burulğan və digər kataklizmlərin
təzahür etməsinə səbəb olur. hesablamalara görə iqlim dəyişmələri nəticəsində
1996-2000-ci illərdə dünya iqtisadiyyatına dəyən ziyanın məbləği hər il 20 milyard
dollardan 100 milyard dollara kimi dəyişmişdir [6].
Gözlənilən fəsadları aradan qaldırmaq, onlara qarşı qabaqlayıcı tədbirlər hazırlamaq üçün su obyektlərində suyun keyfiyyət göstəricilərinin dəyişmə və formalaşma istiqamətlərinin müəyyən edilməsi bu gün elm qarşısında duran ən vacib
problemlərdən biridir.
Tədqiqatın metodikası və istifadə olunan materiallar
Təbii və antropogen təsirlər nəticəsində çay suyunda baş verən keyfiyyət dəyişmələrini müəyyən etmək üçün çayın mənsəb hissəsində - Bakı – Astara magistral
yolunun üstündə yerləşən körpüdən 50 m aralı məsafədə təşkil olunmuş müşahidə
məntəqəsindən ildə 4 dəfə - yaz, yay, payız və qış aylarında, müəyyən hallarda isə
ildə 12 dəfə (hər ay) su nümunələri götürülmüş və kimyəvi tərkibi analiz edilmişdir.
Kimyəvi analiz zamanı suyun minerallığı, ion tərkibi (HCO-3, CO2-3, Cl -, SO2-4,
Ca2+, Mg2+, Na+, K+) asılı hissəciklər ( suyun bulanıqlığı), ümumi codluq, metallar
(Fe3+, Cu2+, Al3+, Zn2+), biogen birləşmələr (NO-2, NH-3, NO+4) və oksigenə
biokimyəvi tələbatın (OBT5) göstəriciləri təyin edilmişdir.
Suyun keyfiyyətini xarakterizə edən göstəricilər təyin edilərkən Azərbaycanda
qüvvədə olan dövlət standartlarında [14, 15, 16], metodiki rəhbərliklərdə və praktiki vəsaitlərdə təsvir edilmiş metodikalardan [17, 18, 19, 20, 21, 22] istifadə
edilmişdir.
Çay suyunun keyfiyyət göstəriciləri və çirklənməsi üzrə əldə edilmiş nəticələr
keçən əsrin 80-cı illərində alınmış məlumatlarla müqayisə edilmişdir. Belə ki, o
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zaman su obyektlərinin mühafizə zonalarında qanunla qadağan edilmiş işlər
aparılmır, çay məcralarına və onun sahillərinə kənar müdaxilələrə yol verilmirdi.
Eyni zamanda o dövrlərdə qlobal iqlim dəyişmələri indiki kimi ciddi xarakter almamışdır.
Tədqiqatın şərhi
Azərbaycanın cənub bölgəsində Astara, Lənkəran, Masallı, Lerik, yardımlı və
Cəlilabad rayonlarını əhatə edən Lənkəran təbii vilayətində 8 iri çay fəaliyyət
göstərir və onların içərisində ən sulu çay Lənkərançay hesab edilir. Lənkərançayın
ümumi uzunluğu 81 km, minimal sərfi 0,31 m3/san, maksimal sərfi 1070 m3/san
(1956), orta çoxillik sərfi 14 m3/san, sutoplayıcı hövzəsinin sahəsi isə 1080 km2
təşkil edir [24, 25]. Lənkərançay mənbəyini 2380 m yüksəklikdə - Talış dağlarından
götürüb, səviyyəsinin hündürlüyü -28 m olan Xəzər dənizinə tökülür. Lənkərançayın
suyundan suvarma və su təchizatı məqsədi ilə istifadə olunur. Ona görə də bu çay
cənub bölgəsinin iqtisadiyyatının və kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayır.
Çay boyu aparılmış müşahidələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, çayın
məcrasına, onun sahil mühafizə zonalarına kənar müdaxilələr edilmişdir. Eyni zamanda son illərdə baş verən iqlim dəyişmələri nəticəsində çayın ətraf əraziləri şiddətli eroziya proseslərinə məruz qalmış, çayın sol və sağ sahillərində təbii kolluqlar
və iri ağaclar lokal şəkildə qırılmış, torpaq səthinin lokal hissələrində çılpaqlaşma
yaranmışdır. Çayın mühafizə zonalarında yaşayış məntəqələri yaradılmış, qanunla
qadağan olunan təsərrüfat obyektləri, o cümlədən mal-qara üçün ferma binaları,
təmir emalatxanaları, qum-çınqıl karxanaları və s. tikililər inşa edilmişdir. Dizdör
çayı üzərində 1976-cı ildə inşa edilmiş yuxarı Xanbulançay su anbarı Lənkərançayın
sağ qolunu təşkil edən Bəşəri çayı ilə qidalandırılır. 52 milyon m3 su tutumuna malik
olan bu su anbarının suyundan suvarma və su təchizatında istifadə olunur. Su anbarının və çayın ətrafında pansianatlar, istirahət guşələri və müvəqqəti düşərgələr
fəaliyyət göstərir.
Bütün bu qeyd edilənlər onu göstərir ki, Lənkərançay təbii və antropogen təsirlərə
məruz qalmış və kənar təsirlər nəticəsində çay suyunun keyfiyyətində müəyyən
dəyişikliklər baş vermişdir.
1986-cı ildən 2017-ci il daxil olmaqla Lənkərançayın suyunun kimyəvi tərkibinin dəyişmə dinamikası mütəmadi olaraq tədqiq edilmişdir. Aparılmış tədqiqatların
nəticələri cədvəl 1 və 2-də əks olunmuşdur.
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, 1986-cı ildə çay suyunun minerallaşma dərəcəsi,
ion tərkibi olduqca əlverişli olmuşdur. Suyun ümumi minerallaşma dərəcəsi 305
mq/l, codluğu isə 3 mq.-ekv/l təşkil etmişdir. Lakin 2004-cü ildən başlayaraq
Lənkərançayda suyun minerallaşma dərəcəsi və ionların miqdarı, kalsium ionu
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Cədvəl 1. Lənkərançayın suyunun minerallaşma dərəcəsi, ion tərkibi və
codluğunun dəyişməsi, mq/l
HCO-3 Cl - SO2-4 Ca2+ Mg2+ Na++ K+

İllər

Minerallaşma dərəcəsi

Codluq,
mq.-ekv/l

1986
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2004-2017-ci
illər üzrə
orta miqdarı

305
538
353
380
313
638
407
436
407
382
404
407
415
417
402

176
214
193
198
163
381
244
214
244
214
244
214
214
203
206

5
36
21
34
24
36
18
27
18
9
18
22
21
53
40

41
143
49
48
46
55
39
91
39
66
45
14
77
55
50

55
25
52
46
47
90
70
20
70
50
40
35
43
57
56

6
24
13
14
12
15
6
36
6
18
24
30
22
26
15

19
97
26
40
22
61
30
49
3
26
33
33
39
22
34

3
3
4
3
3
6
4
4
4
4
4
4
4
5
4

393

225

27

63

50

19

39

4

istisna olmaqla, tədricən artmağa başlamışdır. Tədqiqat dövründə suyun codluğu
ayrı-ayrı illərdə müxtəlif hədlərdə dəyişmiş və ümumi halda artmışdır. Suyun
ümumi codluğu 1986-cı ildə 3 mq.-ekv/l olduğu halda, sonrakı illərdə onun miqdarı
3-6 mq.-ekv/l arasında tərəddüd etmişdir. 21 il ərzində çay suyunun minerallaşma
dərəcəsi orta hesabla 90 mq/l, hidrokarbonat ionunun miqdarı təqribən 1,33 dəfə
artmışdır. Xlor və sulfat ionlarının miqdarı 22 mq/l, maqnezium, natrium və kalium
ionlarının miqdarı isə 13-20 mq/l çoxalmışdır.
Eyni mənzərə çirkləndirici inqrediyentlərin miqdarının dəyişməsində də
müşahidə olunur (cədvəl 2). Tədqiqat aparılan müddətdə ən az nitrit ionu (NO-2),
ən çox nitrat (NO-3) və ammonium (NO+4) ionlarının miqdarı dəyişmişdir. Nitrat
ionunun miqdarı orta hesabla 5,4 dəfə, ammoniumun miqdarı isə 4,2 dəfə artmışdır.
Metallar içərisində dəmirin miqdarı 1986-cı illə müqayisədə xeyli artmışdır. Əgər
1986-cı ildə dəmir kationunun miqdarı 0,01 mq/l təşkil edirdisə, 2017-ci ildə onun
miqdarı 0,15 mq/l olmuşdur. Lənkərançayın suyunda alüminium (Al3+) və sink
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(Zn2+) metallarının miqdarında da artım müşahidə olunmuşdur (cədvəl 2). 2006-cı
il istisna olmaqla, qalan illərdə çay suyunda mis (Cu2+) metalına rast gəlinməmişdir. Lakin dəmirin miqdarı təqribən 7,0 dəfə artmışdır.
Cədvəl 2. Lənkərançayın suyunda inqrediyentlərin miqdarının dəyişməsi,
mq/l
İllər

1986
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2004-2017ci illər üzrə
orta
miqdarı

Asılı
hissəciklər

OBT5 NO-2

NO-3

NH+4

Fe3+

Cu2+

Al3+

Zn2+

3
9
3
2
41
4
6
4
5
3
49
19
43
7
15

2
4
8
4
3
5
4
2
2
4
3
1
2
2
4

0,01
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,07
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01

0,07
1,26
0,47
0,39
0,81
0,50
0,05
0,07
0,50
0,06
0,25
0,21
0,26
0,05
0,48

0,06
0,50
0,26
0,15
0,18
0,05
0,08
0,80
0,08
0,80
0,45
0,05
0,07
0,09
0,09

0,01
0,08
0,09
0,12
0,09
0,05
0,01
0,17
0,01
0,01
0,07
0,07
0,05
0,05
0,15

0
0
0
0,003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,08
0,03
0,02
0,15
0,06
0,13
0,13
0,11
0,13
0,11
0,11
0,11
0,10
0,09
0,10

0,004
0,005
0,006
0,005
0,005
0,008
0,006
0,008
0,007
0,008
0,007
0,005
0,005
0,004
0,004

14

4

0,02

0,38

0,26

0,07

0

0,10

0,006

Çay suyunda oksigenə biokimyəvi tələbat (OBT5) göstəricisinin qiyməti illər
üzrə dəyişkən olmuşdur. 1986-cı ildə OBT5-in qiyməti 2 mq/l olduğu halda, sonrakı
illərdə onun qiyməti 1-8 mq/l arasında dəyişmişdir. Lənkərançayın suyunun keyfiyyət göstəricilərinin təhlili göstərir ki, çayda, zəif də olsa belə çirklənmə prosesi
baş verir. Lakin çay suyunda olan bütün çirkləndirici maddələrin – inqrediyentlərin
miqdarı yol verilən qatılıq həddini (yvqh) keçmir (cədvəl 3).
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Cədvəl 3. Səth sularında inqrediyentlərin yol verilən qatılıq həddi
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

İnqrediyentlər

YVQH, QOST 2761-84, mq/l

Minerallaşma
hidrokarbonat (hCO3)
Xloridlər (Cl-)
Sulfatlar ( SO2-4)
Kalsium (Ca2+)
Maqnezium (Mq2+)
Natrium (Na+)
Kalium (K+)
Ümumi codluq
Nitrit (NO2)
Nitrat (NO3)
Ammonium (Nh4)
Dəmir (Fe3+)
Mis (Cu2+)
Sink (Zn2+)
Alüminium (Al3+)
Oksigenə biokimyəvi tələbat (OBT5)
həll olmuş oksigenin miqdarı
Neft və neft məhsulları
Detergentlər (SAM)

* - Avropa İttifaqı

≤1000**
Normalaşdırılmır
≤350
≤500
≤100*
≤50*
≤200**
≤12
≤7,0 mq.-ekv/l
3,0*
45
2,0
0,3
1,0
5,0
0,5
3,0
≥4,0
0,1**
0,5**

** - СанПиН 2.1.4.1074 – 01

Nəticə
1. Lənkərançaya iqlim dəyişmələrinin və antropogen amillərin təsiri müşahidə
olunur. Belə ki, çay suyunun keyfiyyəti tədricən pisləşmiş, onun tərkibində kimyəvi
maddələrin və çirkləndirici inqrediyentlərin 2004-2017-ci illərdəki orta miqdarı
1986-cı illə müqayisədə 1,3-7,0 dəfə artmışdır.
2. Çay suyunda mineral, üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrin, ağır metalların və toksik maddələrin miqdarı sonuncu tədqiqatlarda (2004-2017) yol verilən həddi keçmir.
3. Çaya kənar müdaxilələrin qarşısı alınmazsa, təqribən 20 ildən sonra çay
suyunda bəzi göstəricilərin, ələlxüsus ammoniumun, nitritin, dəmirin, sinkin və
digər inqrediyentlərin miqdarının yol verilən qatılıq həddi keçmək ehtimalı ola bilər.
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TAXTAKÖRPÜ HİDROTEXNİKİ QURĞULAR
SİSTEMİNİN YAY MÖVSÜMÜNDƏ ANİON-KATİON
TƏRKİBİ
(Səh. 104-109)

Əliyeva F.Z.
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu
f.aliyeva87@yandex.ru

Abstract. Anion-cation composition has been given in the new built Taxtakorpu
water reservoir, velvelechay-Taxtakorpu and Taxtakorpu-Ceyranbatan channels in
the article. The scientific-research work has been conducted with examples of water.
The examples have been taken from chosen stations of Taxtakorpu devices systems.
The study of ionic composition has been conducted on the basis of general accepted
methods in the hydrochemistry.
Açar sözlər: Taxtakörpü, Vəlvələçay, Ceyranbatan, su anbarı, kanal, anion, kation, hidrokimyəvi.

Giriş
XXI əsrin aktual problemlərindən biri əhalinin və xalq təsərrüfatının müxtəlif
sahələrinin su ilə təminatıdır. Əhalinin artımı və iqtisadiyyatın sürətli inkişafı
şəraitində bütün dünyada su ehtiyatlarından istifadə sürətlə artır. Su probleminin
kəskinləşməsi əhalinin ərzaq təminatı və regionların ekoloji təhlükəsizliyinə birbaşa
təsir göstərir [3].
Su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün yalnız sudan istifadəni azaltmaq, ondan qənaətlə istifadə etmək kifayət deyil, həmçinin su ehtiyatlarının artırılması istiqamətində də tədqiqat işləri aparmaq lazımdır. Ancaq bu yolla əhalinin və
iqtisadiyyatın bütün sektorlarını tələb olunan həcmdə və beynəlxalq standartlara
uyğun keyfiyyətli su ilə təmin etmək və eyni zamanda çay, göl və su anbarlarında
stabil ekoloji vəziyyətə nail olmaq mümkündür [3].
Əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması işləri sahəsində həm bölgələrdə,
həm də Azərbaycanın əsas sənaye mərkəzləri yerləşən, ≈39% ölkə əhalisi yaşayan
Abşeron yarımadasında da həyata keçirilir. Sugötürücü sistemlər yenilənir, iritutumlu su anbarları tikilir, magistral və şəbəkə su kanalizasiya xətləri çəkilir, çirkab
suların təmizlənməsi üçün sutəmizləyici qurğular yaradılır [2].
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Azərbaycanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək məqsədilə 2013-2015ci illərdə müvafiq olaraq Taxtakörpü (268,4 mln.m3), Şəmkirçay (164 mln.m3) və
Tovuzçay su anbarları (20 mln.m3) istifadəyə verilmişdir [3].
Bu baxımdan Samur-Abşeron suvarma sisteminin genişləndirilməsi və yenidənqurulması əsasında Taxtakörpü hidrotexniki qurğular sistemi inşa edilmişdir. Sistemə Taxtakörpü su anbarı, vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanalları aiddir (şəkil 1).
Taxtakörpü su anbarının sahəsi 8,71 km2, ümumi su tutumu 268,4 mln.m3, faydalı
su həcmi isə 238,4 mln.m3-dir. Anbarın dibdən eni 754 m, hündürlüyü isə 142,5 mdir [2]. Anbar tunel, şaxta, şaxta idarəetmə binası, açıq supaylayıcı qurğu və suelektrik stansiyası tikintsi ilə hovuz və hovuz sutullayıcı tikintidən ibarətdir. Anbarda
qəza sutullayıcının uzunluğu 891 m, suqəbuledici qurğunun uzunluğu 43,6 m, enerji
tunelinin uzunluğu 543 m-dir [2]. Gil nüvəli torpaq bənddə Su Elektrik Stansiyası
(SES) binası və ümumi gücü 25 Mvt olan 3 ədəd turbin quraşdırılmışdır [1].

Şəkil 1. Vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarının
sxematik planı.
Samur çayından götürülən su, öz axarı ilə uzunluğu 34 km olan vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı vasitəsilə Taxtakörpü su anbarına tökülür. Başlanğıcını Taxtakörpü
su anbarından götürən Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının uzunluğu isə 112 km-dir
[2].
Materiallar və metodika
Nümunələrin toplanması və müşahidələrin aparılması üçün Taxtakörpü su anbarı,
vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalları üzrə biotopu əhatə
edən stansiyalar təyin edilmişdir. Su nümunələri ərazi üzrə aşağıdakı stansiyalardan
götürülmüşdür:
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1.
2.
3.
4.

vəlvələçay qidalandırıcı kanalı;
vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı;
vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının anbara tökülən hissəsi;
Taxtakörpü su anbarının sol sahilindən qəza sutullayıcı qurğunun yaxınlığından;
5. Taxtakörpü su anbarının sağ sahil hissəsi;
6. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcı;
7. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının sonu.
Su nümunələri 2017-ci ilin iyul ayında götürülmüş və əsas komponentlər –
hidrokarbonat (HCO3 ), xlorid (Cl–), sulfat (SO4(-2)), kalsium (Ca(2+)), maqnezium
(2+)
(Mg ), natrium (Na+), kalium (K+), həmçinin minerallaşma və ümumi codluq təyin
edilmişdir. Kimyəvi analizlər Respublikamızda qüvvədə olan dövlət standartlarına,
elmi və praktiki işlərdə istifadə olunan metodikalara əsasən aparılmışdır
[4,5,6,7,8,9].
Tədqiqatların şərhi
Taxtakörpü su anbarı, vəlvələçay-Taxtakörpü, Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı
sularının ion tərkibi cədvəl 1-də verilmişdir. Alınmış nəticələr səth suları üçün normativ hədd ilə müqayisə olunmuşdur (cədvəl 2).
vəlvələçay qidalandırıcı kanala 4 çayın - qusarçay, qudyalçay, Caqacuqçay,
vəlvələçayın axarları açılır. Bu çaylar yaşayış məntəqələrindən keçdiyi üçün, bilavasitə antropogen təsirlərə, yəni insanın məişət və təsərrüfat fəaliyyətinə məruz qalır
(Cədvəl 1).
vəlvələçay qidalandırıcı kanalı suyunun ionların qatılığı, həmçinin minerallığı
və codluğu vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcından götürülən su nümunəsi
–
ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq dərəcədə çoxdur. Xüsusilə bu fərq özünü (HCO3 ),
(SO4(-2)), (Mg(2+)) ionlarının miqdarında, minerallaşma və ümumi codluq göstəricilərində daha çox göstərir.
vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcına Samur-Abşeron kanalının bir qolu
açılır. Bu səbəbdən, burada iki kanalın suyu qarışır və qarışdıqdan sonra durulur.
Suda olan asılı maddələr burada nisbətən çökdüyü üçün ionların qatılığı da dəyişir,
natrium və kalium ionları istisna olaraq, digər anion və kationlarda azalma müşahidə
olunur.
3-cü stansiyada yəni, vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının anbara tökülən hissəsində
su kanal boyu müəyyən sürətlə gəldiyi üçün yenidən qarışır. Bu özünü suyun ion
tərkibində, ümumi minerallıq və ümumi codluqda göstərir. Anbarda su yenidən durulur. Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, anbarın həm sol, həm də sağ sahil hissəsində
anion və kationlar, həmçinin minerallıq və codluq göstəriciləri arasında çox böyük
fərq yoxdur.
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Taxtakörpü su anbarının sağ 128,1
sahil hissəsi
2,1

146,4

12,76

24,1
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Taxtakörpü-Ceyranbatan
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0,6

2,0

2,2
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1,5
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1,45
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1,55

18,8
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16,4

21,5

0,9

10,9
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2,1

25,5

Mg(2+)

31,6

1,5
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1,3
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1,22

30,25
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2,3

58,6

36,3

1,85

46,2
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38,75
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0,48
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Na+

338,5

347,8
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360,1
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3,1

Ca(2+)
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Cl–
13,47

SO4(-2)
120,1

–

189,1

HCO3

İonların miqdarı, mq/l, mq-ekv/l, %

134,2

Taxtakörpü su anbarının sol
sahilindən qəza sutullayıcı
qurğunun yaxınlığından

vəlvələçay-Taxtakörpü
kanalının anbara tökülən
hissəsi

vəlvələçay-Taxtakörpü
kanalının başlanğıcı

vəlvələçay qidalandırıcı
kanalı

Nümunə toplanan stansiyalar

Cədvəl 1. Su nümunələrinin ion tərkibi
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Cədvəl 2. Səth sularında inqrediyentlərin yol verilən qatılıq həddi
İnqrediyentlər
hidrokarbonat (HCO3 )
Xloridlər (Cl–)
Sulfat (SO4(-2))
Kalsium (Ca(2+))
Maqnezium (Mg(2+))
Natrium (Na+)
Kalium (K+)
Minerallaşma
Ümumi codluq

Qatılıq həddi, mq/l
normallaşdırılmır
≤ 350
≤ 500
≤ 100
≤ 50
≤ 200
≤ 12
≤ 1000
≤7

–

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcından götürülən su nümunəsinin
–
kimyəvi göstəricilərində, xüsusilə HCO3 ionlarında artma nəzərə çarpır. Bunun əsas
səbəbi Su Elektrik Stansiyasının ( SES ) fəaliyyətidir.
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının sonuna doğru suyun ion tərkibində, eləcə də
minerallıq və ümumi codluqda yenidən sabitləşmə müşahidə olunur.
vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarında su həm açıq
kanal vasitəsi ilə, həm də qapalı borularla nəql olunur. Bu baxımdan su təbii və
antropogen təsirlərə az məruz qalır.
Cədvəllərdən göründüyü kimi, tədqiq olunan su nümunələri səth suları üçün yol
verilən qatılıq həddini keçmir.
Cədvəl 1-də O.A.Alyokinə görə [8] suların sinifləşməsi və qruplaşması verilmişdir. yalnız 7-ci stansiyadan götürülən su nümunəsi sulfat-hidrokarbonat tərkibli,
qalanları isə hidrokarbonat-sulfat sinifləşməsinə aiddir. 1-ci stansiyadan götürülən
su kalsium-maqnezium, 2-ci stansiyadan götürülən su kalsium-natrium-kalium,
digər nümunələr isə kalsium-maqnezium-natrium-kalium tipli qruplaşmaya aiddir.
Nəticə
Taxtakörpü su anbarı, vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarında yay mövsümündə aparılmış tədqiqatlarda əldə olunan nəticələr aşağıdakılardır:
1. Aparılan bəzi hidrokimyəvi analizlərin nəticələri göstərir ki, suların Taxtakörpü
hidrotexniki qurğular sistemində nəqli zamanı ion tərkibi, ümumi minerallıq və
ümumi codluğu dəyişikliklərə uğrasa da yol verilən qatılıq həddini keçmir.
2. Alınan nəticələrə əsasən, tədqiq etdiyimiz su nümunələri O.A. Alyokin sinifləşməsinə görə hidrokarbonat tipli sulara aiddir. Bir qayda olaraq, bu sular az minerallaşmış sulardır.
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Müəlliflər üçün qaydalar
Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin 15 may 2014-cü il tarixli 226 nömrəli əmri
ilə təsis edilmişdir.
Jurnalın elmi missiyası: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalında əsasən su
sektorunun müasir problemlərini və su təsərrüfatının ümumkonseptual məsələlərini optimal
nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən məqalələrin dərcinə
üstünlük verilir.
Jurnalın dili: Məqalələr Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində qəbul edilir.
Əlyazmaların resenziyalaşdırılması: Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmaların dərc
edilib-edilməməsinə resenzentlərin rəyindən sonra növbəlilik prinsipi əsasında qərar verilir.
Müəlliflik hüquqları: Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və
bu məqalələrin bütün nəşr hüquqları eksklüziv olaraq “Su problemləri: elm və
texnologiyalar” jurnalına aiddir. Jurnalda çap edilmiş məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə
dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsi ilə, sitatların verilməsinə isə mənbə göstərilmək
şərtilə yol verilir.
Məqalələrin tərtibi qaydaları
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə müəllifin (və ya müəlliflərin) soyadı tam, adı və atasının adının baş hərfləri, e-mail ünvanları və təqdim olunan işin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı
göstərilməlidir.
2. Məqalənin mətni aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: annotasiya (10 sətrdən artıq
olmamaq şərti ilə ingilis dilində), açar sözlər (5-7 söz), giriş, istifadə edilən tədqiqat
materialları və metodika, tədqiqatların şərhi, nəticə və ədəbiyyat siyahısı.
Mətn 8-10 səhifə həcmindən artıq olmamaqla (cədvəl və şəkillər daxil) Microsoft
WORD proqramında (versiya 2003-2007) Times New Roman, 12 ölçülü şriftlə, 1.0 interval
və 1.25 sm abzas buraxılışı ilə A4 formatlı vərəqlərdə aşağıdakı göstəricilərlə çap 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 kvadrat mötərizədə rəqəmlərlə göstərilir [1]. Ədəbiyyat siyahısı əlifba
sırası ilə 12 ölçülü şriftlə nömrələnmiş şəkildə tərtib olunur.
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About journal: Journal "Water problems: science and technology", being a peer-reviewed scientific publication, has been founed on the basis of the order dated May 15, 2014,
with number No:226, signed by the chairman of "Azersu" OJSC.
The scientific mission of the journal: In "Water problems: science and technology"
journal in mainly concentrated in publication of articles about contemporary problems of
water sector as well as articles reflecting common conceptual water management issues
from optimal-theoretical, practical and scientific-methodological points of view.
Language of the journal: The articles are accepted in Azerbaijani, Turkish, English
and Russian languages.
Review of the manuscripts: The Editorial Office will make decision on publishing of
manuscripts after their review by reviewers.
Copyrights: Copyrights of the articles published in the journal are reserved and publication right of these articles belongs exclusively to"Water problems: science and technology" journal. Publication of the same articles in other journals is permitted only upon
written permission of editorial house and source of the references should be mentioned if
reference to these articles is made in any other article.
Compilation of articles
The structure and volume of the manuscripts:
1. In the article full surname of the author(s) and first letter of his/her name and
patronymic should be mentioned, as well as email addresses, and name of the organization in which the work was done.
2. The text of the article should consist of the following parts: abstract (not more than
10 lines and in English language), keywords (5-7 words), introduction, study materials and methods used, interpretations of the studies, conclusion and references.
The text must be printed out on A4 sheets, with single-line spaced, saved in Microsoft
Word program (2003-2007) with Times New Roman font, font size of 12, interval of 1.0 ,
indentation of 1.25 cm and be no longer than 8-10 pages (including tables and pictures),
with the following margins:
• Top 2 cm
• Bottom 2 cm
• Left 2.5cm
• Right 1.5 cm
The names of tables should be mentioned above the tables, the names of pictures should
be mentioned below the pictures. References to the pictures and tables shall be given in
brackets (picture 1), (table 2). Formulas shall be shown via Equation Editor. Reference list
should be given with one line space after the main body. Reference to external literature
shall be mentioned in square bracket and with numbers [1]. The reference list shall be drawn
up in alphabetical order, with 12 font size and in the sequentially numbered form.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
О журнале: Журнал «Водные проблемы: наука и технологии», является рецензируемым научным изданием, учрежденным приказом № 226 от 15 мая 2014 г. Председателем ОАО «Азерсу».
Научная миссия журнала: В журнале «Водные проблемы: наука и технологии»
предпочтение отдается статьям посвящённым современным проблемам водного сектора и решению общеконцептуальных вопросов водного хозяйства, написанным в оптимально-теоретическом и практическом контексте.
Язык журнала: Статьи принимаются на азербайджанском, турецком, английском
и русском языках.
Рецензирование рукописей: РРешение о публикации рукописи, представленной
в редакцию журнала принимается после заключения рецензентов и в порядке очередности.
Авторские права: В журнале соблюдается авторские права, которые после публикации статьи принадлежат журналу «Водные проблемы: наука и технологии». Повторные публикации статьи в других изданиях допускается только с письменного
согласия редакции журнала, а цитирование отдельных частей статьи возможно лишь
при условии указания источника.
Правила написания статьи
Стурктура и объем рукописи:
1. В статьях указываются фамилия автора (или авторов) и их инициалы, адрес
электронной почты (e-mail) и название организации, где выполнялась данная
работа.
2. Текст статьи должен состояться из аннотации (на английском языке, не более
10 строк), ключевые слова (5-7 слов), введения, использованные исследовательские материалы и методика, обсуждение исследований, заключение и список
литературы.
Текст не должен превышать 8-10 страниц (вместе с таблицами и рисунками) по
программе MICROSOFT WORD (версия 2003-2007) шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 12, интервал - 1,0 и 1,25 см пропуском абзаца на формате страниц А4
по нижеследующим показателям:
• Сверху 2 см
• Снизу 2 см
• Слева 2,5 см
• Справа 1,5 см
Подрисуночные тексты размещаются над таблицами. Ссылки на рисунки и таблицы указываются в скобках (рисунок 1), (таблица 2). Формулы в тексте указываются
с Equation Editor. Через одну строку после основного текста указывается список литературы. Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках [1]. Список литературы приводится в пронумерованном порядке размером шрифта 12.
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