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SU EhTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ pROblEMlƏRİ

УДК 631.67:631.6.03

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ НА
СОСТОЯНИЕ ЗАСОЛЕННОСТИ, ЩЕЛОЧНОСТИ И
СОЛОНЦЕВАТОСТИ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ГРУНТОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ MINI-TILL
(стр. 7-21)

Морозов А.В., Исаченко С.А.
ГВУЗ «Херсонский государственный аграрный университет», Украина
morozov-2008@ukr.net

Abstract. Scientific and methodological approaches to a comprehensive assessment of the effect of prolonged irrigation on the salinity, alkalinity and alkalinity of
dark chestnut residual weakly and medium alkaline soils when implementing soilsaving Mini-till processing technology in the conditions of the southern steppe of
Ukraine (by the example of Zaporizhzhya region) are presented.
Ключевые слова: орошение, качество оросительной воды, агрономические
критерии, почва, степень засоления, степень осолонцевания.
Введение
Общая тенденция развития земледелия в мире на современном этапе направлена на обеспечение максимально благоприятных условий для жизнедеятельности культурных растений, реализации их биологического потенциала и,
как следствие, существенного повышения производительности, что возможно
лишь при условии стабильного управления почвенными режимами – прежде
всего, термическим и водным. Определяющая роль в решении этой задачи принадлежит орошению земель, благодаря применению которого существенно
снижается зависимость сельскохозяйственного производства от условий естественной влагообеспеченности.
Анализ природных условий при современных тенденциях трансформации
климата Украины дает основание считать, что на территории всей степной
зоны (зоны недостаточного и неустойчивого увлажнения) высокопроизводительное выращивание сельскохозяйственных культур, которое гарантирует
устойчивое продовольственное и ресурсное обеспечение государства, возможно только при условии орошения [1]. Изменения климата вызывают увеличение основной расходной статьи водного баланса – испарения и, как
следствие, во-первых, повышение минерализации поверхностных вод, ухуд-
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шение их качества и ограничения их пригодности для орошения по агрономическим и экологическим критериям. Во-вторых, снижение уровня грунтовых
вод, повышение их минерализации. В-третьих, возникает необходимость увеличения количества и норм вегетационных, влагозарядковых и промывных поливов [1].
следовательно, оценка качества поливной воды является одной из актуальных проблем, которая определяет направления и перспективы развития мелиоративного почвоведения и орошаемого земледелия как в мире в целом, так
и в Украине [1].
Материал и методика исследований
Оценка качества природной воды для орошения является обязательной при
разработке проектов строительства, реконструкции и модернизации оросительных систем, разработке технологий выращивания поливных сельскохозяйственных культур, а также организаций, контролирующих условия
эксплуатации оросительных систем, осуществляющих мониторинг качества
оросительных земель и вод.
Нормирование качества оросительной воды осуществляется по общепринятым показателям:
1. Оценка качества оросительной воды по опасности вторичного засоления
при длительном орошении:
- минерализация М≤0,2-1,0 г/дм3 - вода хорошего качества (опасности вторичного засоления нет);
- минерализация М = 0,45-1,92 г/дм3 - вода среднего качества (есть опасность вторичного засоления при длительном орошении);
- минерализация М≥1,92 г/дм3 - вода неудовлетворительного качества (высокая опасность вторичного засоления при длительном орошении).
2. Оценка токсичности для растений содержания в оросительной воде ионов
Na+. При содержании Na+<3,0 мг-экв/дм3, вода пригодна для орошения без
ограничений.
3. Оценка токсичности для растений содержания в оросительной воде ионов
сl . При содержании ионов до 3-4 мг-экв/дм3, вода пригодна для орошения.
4. Оценка влияния качества оросительной воды на возможность развития
процессов ощелачивания и осолонцевания орошаемых почв. Оценка осуществляется по содержанию в оросительной воде иона НсО3-:
- НсО3-<3,5 мг-экв/дм3, вода пригодна для орошения и не вызывает процессов ощелачивания;
- НсО3-= 3,5-8,5 мг-экв/дм3, вода ограничено пригодна для орошения (при
длительном орошении вызывает процессы подщелачивания и осолонцевания);
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- НсО3-> 8,5 мг-экв/дм3, вода не пригодна для орошения.
5. Коэффициент, характеризующий опасность осолонцевания орошаемых
почв (по И.П. Айдаров, А.И. Голованову)

Для территорий со слабодренированными темно-каштановыми почвами,
склонным к осолонцеванию, рекомендуется К≤25%, при Мзр≤0,7-0,8 г/дм3,
рН≤7,5.
6. Коэффициент ионообмена (оценка по опасности подщелачивания и дальнейшего осолонцевания по И.М. Антипову-Каратаеву)

При К≥1,0 - вода пригодна для орошения и не вызывает опасности подщелачивания и осолонцевания. При К <1,0 - вода непригодна для орошения, вызывает процессы подщелачивания и осолонцевания.
7. Оценка качества оросительной воды согласно показателя натриево-адсорбционного отношения SAR:

Нормирование качества оросительной воды по агрономическим критериям
(ГсТУ 2730: 2015, 2015) [16].
По агрономическим критериям определяют качество воды для орошения
по ее влиянию на почвы, для сохранения и повышения плодородия, а также
предотвращения процессов засоления, осолонцевания и ощелачивания. Нормирование показателей качества оросительной воды по агрономическим критериям осуществляется с учетом состава и свойств почв.
При оценке качества оросительной воды выделяют три класса её пригодности:
- ı класс - «Пригодная». Оросительная вода ı класса - пригодна для орошения без ограничений;
- ıı класс - «Ограничено пригодная». Оросительную воду ıı класса используют при условии обязательного применения комплекса мер по предотвращению деградации почв или улучшения воды до показателей ı класса;
- ııı класс - «Непригодная». Оросительная вода ııı класса - вода, показатели
которой выходят за пределы значений, установленных для оросительных вод
второго класса, непригодна для орошения без предварительного улучшения
ее состава.
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Описание исследований
Анализ последних исследований и публикаций. Первые системы оценки
качества поливных вод (В.А. Ковда, 1946, Л.П. Розов, 1956) базировались
только на степени их минерализации и предназначались для определения
только опасности вторичного засоления почв [3, 4]. При этом не учитывался
ионный состав солей.
Примерно в те же времена было осуществлено несколько попыток классифицировать оросительные воды по опасности вторичного осолонцевания почв.
В частности, в сША начали оценивать качество воды по коэффициенту адсорбции натрия SAR, который исчисляется как отношение концентрации катионов натрия к корню квадратному из суммы концентраций катионов кальция
и магния, разделенной на два (M. Stansfury, 1998) [5, 6]. Но в этой системе
оценки не учитывалось содержание катионов калия, а катион магния по своим
свойствам приравнивался к катиону кальция, что не соответствует действительности.
Этот же недостаток присутствует и в системах оценки оросительных вод
по соотношению катионов натрия, кальция и магния (И.Н. Антипов-Каратаев,
М. Кадер [7], М.Ф.Буданов [8], А.М. Можейко, Т.К. Воротник [9]). следующим
шагом к комплексной оценке поливных вод был учет усиления солонцирующего воздействия воды на грунты при определенных концентраций в ней катионов магния и калия [10, 11].
В дальнейшем главной особенностью систем оценок оросительной воды
по их влиянию на грунты стала их комплексность. Авторы этих систем оценок
пытались учесть как можно больше показателей, на которые влияют поливные
воды (засоленность, щелочность, солонцеватость почв и т.д.) и определить количественные градации тех свойств орошаемых вод (водородный, кальциевый
и натриевый потенциалы, их соотношение, содержание ионов Cl-, Mg2+, CO32
и т.д.), которые влияют на перечисленные показатели соответствующих грунтов (И.П. Айдаров, А.Н. Корольков, 1980 [12]; И.Н. Гоголев, Т.Н. Хохленко,
В.Л. Августовская, 1989 [13]; Б.А. Зимовец, Н.Б. Хитров, 1989 [14]).
Однако анализ этих разработок показал, что пока не удалось создать универсальную систему оценки, которая охватывала все типы вод и почв, для орошения которых эти воды используются. система оценки оросительных вод,
несомненно, должно быть региональной и базироваться на характеристиках,
прежде всего почвенных и гидрогеологических, от которых зависит характер
влияния воды на свойства орошаемой почвы, эколого-агромелиоративное состояние орошаемого массива в целом.
Такая система, на основе обобщения результатов многолетних исследований отечественных и мировых разработок, была создана учеными ННЦ «Ин-

10

2/2019

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU EhTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ pROblEMlƏRİ

Морозов А.В., Исаченко С.А. Влияние длительного
орошения на состояние засоленности, щелочности...

ститут почвоведения и агрохимии имени А.Н. соколовского» НААН. В эту систему были включены критерии оценки качества поливных вод по опасности
засоления, осолонцевания, ощелачивания почв и токсического воздействия на
растения с учетом буферных свойств почв и термодинамических подходов.
Было выделено три класса пригодности воды для орошения различных групп
почв по их буферности: пригодные, ограниченно пригодные и непригодные,
предельные уровни которых было предложено определять по сумме показателей. Эта система оценки качества воды для орошения стала обязательной для
применения в Украине, поскольку на ее основе был разработан и введен в действие Государственный стандарт Украины 2730-94 «Качество природной воды
для орошения. Агрономические критерии» (ГсТУ 2730-94, 1994) [15].
Однако практическое применение этого стандарта службами Госводагентства и гидрогеолого-мелиоративными экспедициями и партиями в течение 20
лет показало, что ГсТУ 2730-94 не лишен недостатков и нуждается в совершенствовании. Учеными ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени
А.Н. соколовского» НААН был разработан новый Государственный стандарт
Украины ДсТУ 2730:2015 «Качество окружающей среды. Качество природной
воды для орошения. Агрономические критерии», который был введён в действие 01.07.2016 г. (ДсТУ 2730: 2015, 2015) [16].
следовательно, актуальность проблемы регионального оценивания качества
природных вод в контексте конкретных почвенно-мелиоративных условий,
технологий обработки почвы и изменений климата является перспективным
направлением исследований с целью сохранения и повышения плодородия
орошаемых почв, эффективности использования поливных вод и орошаемого
земледелия.
Постановка задачи. Основной задачей исследований является оценка длительного орошения на состояние засоленности, щелочности и солонцеватости
темно-каштановых почв при внедрении почвосберегающей технологии обработки Mini-till.
Объект исследования – оценка длительного орошения на физико-химические свойства темно-каштановых остаточно слабо- и средне солонцеватых
почв на землях ООО «Агролюкс» Акимовского района Запорожской области,
земли которого являются типичными для значительной части Южной степи
Украины по почвенным, ландшафтно-климатическим, гидрогеологическим и
водохозяйственным условиям.
Почвенный покров исследуемой территории представлен, в основном,
темно-каштановыми остаточно слабо- и среднесолонцеватыми почвами. По
гранулометрическому составу почвы легкоглинистые.
Уровни грунтовых вод залегают на глубинах до 5,0 м и более 5,0 м от поверхности земли. Минерализация грунтовых вод колеблется в пределах от 4,5
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до 5,0 г/дм3, тип воды по ионному составу – гидрокарбонатно-хлориднонатриевый.
Методика почвенных обследований. Почвенно-солевая съемка как один
из видов мониторинговых исследований является источником оперативной и
долговременной информацией о показателях засоления и осолонцевания почв
для системы поддержки управленческих решений. Назначение почвенно-солевой съемки - пространственная оценка характера и степени проявлений процессов засоления и осолонцевания на орошаемых и прилегающих к ним
землях [17, 18].
Этапы и порядок проведения полевых и лабораторных работ. На первом
этапе выполнения полевых работ осуществляют рекогносцировочные обследования территории, которые включают: общее маршрутное ознакомление с
состоянием поверхности земли и растительного покрова в пределах исследовательских полей; топографическую привязку опытных полей (табл. 1).
На втором этапе определяют проявления процессов засоления и осолонцевания путем заделки точек наблюдений (точки 7, 8, 9, 10, 11, 12) и отбора
образцов ручным буром по слоям 0-25 и 25-50 см.
На третьем этапе исследования выполняют лабораторные анализы по
комплексу аттестованных методов и методик. Для образцов почв проводят следующие виды анализов:
- солевой состав определяют методом водной вытяжки (ГОсТ 26423-85,
ГОсТ 26424-85, ГОсТ 26425-85, ГОсТ 26426-85, ГОсТ 26427-85, ГОсТ 26428
85)
- состав обменных катионов и емкость впитывания (ГОсТ 26210-91, ГОсТ
26487-85, ГОсТ 26950-86, ГОсТ 27821-88, ГОсТ 17.4.4.01-84).
Четвертый этап - обработка результатов анализов. При обработке информации, полученной в результате лабораторных анализов, определяют химизм
(тип) и степень засоления, степень солонцеватости.
Таблица 1. Схема полевого опыта и привязка к GPS-координатам
Мониторинговая Координаты точки отбора
сеть
проб почвы
№
точки
Широта
Долгота
поля наблюдений
3
7
46.546214
35.013782

4

12

8

46.546245

35.009806

9
10
11
12

46.545809
46.548672
46.551017
46.553276

35.005384
35.012727
35.015684
35.017825

система обработки почвы

Почвосберегающая технология
обработки Mini-till через год
с традиционной обработкой
почвы (орошение)
Традиционная обработка почвы
(контроль, орошение)
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Рисунок 1. Карта- схема расположения мониторинговой сети на исследуемых
участках ООО «Агролюкс» Акимовского района Запорожской области, Украина

Результаты исследований. За период исследований, минерализация оросительной воды находилась в пределах 0,35-0,37 г/дм3. Показатель рН воды
был преимущественно слабощелочной и колебался в пределах 8,1-8,5. По химическому составу вода преимущественно гидрокарбонатного, магниево-кальциевого и кальциевого типа.
Вода Каховского магистрального и распределительных каналов на Каховском оросительном массиве по ГсТУ 2730: 2015 «Качество окружающей
среды. Качество природной воды для орошения. Агрономические критерии»
относится ко ıı классу и оценивается как «ограниченно пригодная» для орошения на темно-каштановых остаточно слабо- и среднесолонцеватых почвах.
Оросительную воду ıı класса используют при условии обязательного применения комплекса мер по предотвращению деградации почв или улучшения
воды до показателей ı класса (табл. 2).
Влияние длительного орошения на солевой режим почв. Почвосберегающая технология обработки Mini-till через год с традиционной обработкой
почвы (орошение). Анализ водной вытяжки темно-каштановой орошаемой
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Таблица 2. Комплексная оценка качества природной воды
по агрономическим критериям для орошения темно-каштановых остаточно
слабо-и среднесолонцеватых почв Запорожской области
Показатели

Критерии

года
2015

2016

2017

2018

1
2
3
4
5
6
Нормирование качества оросительной воды по общепринятым показателям
Оценка качества общая минеоросительной
рализация
воды по опасноМ≤0,45
сти вторичного
г/дм3
засоления при
длительном орошении

вода хоро- вода хоро- вода хоро- вода хорошего каче- шего каче- шего каче- шего качества
ства
ства
ства
(опасности (опасности (опасности (опасности
вторичного вторичного вторичного вторичного
засоления засоления засоления засоления
нет)
нет)
нет)
нет)

Оценка токсично- Na+<3,0 мг- вода привода привода привода при3
сти для растений
екв/дм
годна для
годна для
годна для
годна для
содержания в
орошения орошения орошения орошения
оросительной
без
без
без
без
+
воде ионов Na
ограничений ограничений ограничений ограничений
Оценка токсично- сl-<3,0-4,0
сти для растений мг-экв/дм3
содержания в
оросительной
воде ионов сl-

вода пригодна для
орошения

вода пригодна для
орошения

вода пригодна для
орошения

Оценка влияния НсО3-<3,5 вода прикачества оросимг-экв/дм3 годна для
тельной воды на
орошения и
возможность разне вызывает
вития процессов
процессов
ощелачивания и
ощелачиваосолонцевания в
ния
орошаемых почвах

вода пригодна для
орошения и
не вызывает
процессов
ощелачивания

вода пригодна для
орошения и
не вызывает
процессов
ощелачивания

вода пригодна для
орошения и
не вызывает
процессов
ощелачивания

Коэффициент, характеризующий
опасность осолонцевания орошаемых почв (по
И.П. Айдарову,
А.И. Голованову)

существует
опасность
вторичного
осолонцевания орошаемых почв

существует вода приопасность годна для
вторичного орошения
осолонцевания орошаемых почв
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К ≤ 25%

вода пригодна для
орошения

вода пригодна
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Продолжение табл. 2
1
2
Коэффициент
К≥1,0
ионообмена
(оценка по опасности подщелачивания и
дальнейшего осолонцевания по
И.М. АнтиповуКаратаеву)
Оценка качества
оросительной
воды согласно
показателя натриево-адсорбционного
отношения SAR

SAR < 10

Морозов А.В., Исаченко С.А. Влияние длительного
орошения на состояние засоленности, щелочности...

3
вода пригодна для
орошения

4
вода пригодна для
орошения

5
вода пригодна для
орошения

6
вода пригодна для
орошения

вода пригодна для
орошения

вода пригодна для
орошения

вода пригодна для
орошения

вода пригодна для
орошения

Нормирование качества оросительной воды по агрономическим критериям
(ГсТУ 2730: 2015, 2015)
Оценка качества
ı класс
ı класс
ı класс
ı класс
оросительной
«Пригод«Пригод«Пригод«Пригодводы по опасноная»
ная»
ная»
ная»
сти ирригационного засоления
почвы
Оценка качества
оросительной
воды по опасности ощелачивания почвы

-

ıı класс
«Ограниченно пригодная»

ıı класс
«Ограниченно пригодная»

ıı класс
«Ограниченно пригодная»

ıı класс
«Ограниченно пригодная»

Оценка качества
оросительной
воды по опасности осолонцевания почвы

-

ı класс
«Пригодная»

ı класс
«Пригодная»

ı класс
«Пригодная»

ı класс
«Пригодная»

Оценка качества
оросительной
воды по опасности её токсического воздействия
на растения при
поливе дождеванием

-

ı класс
«Пригодная»

ı класс
«Пригодная»

ı класс
«Пригодная»

ı класс
«Пригодная»
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почвы показал, что содержание водорастворимых солей в слое 0-25 см находилось в пределах 0,053-0,068%, сумма токсичных солей (0,025-0,039%). Тип засоления – сульфатно-гидрокарбонатный. степень засоления - не засолены
(табл. 3).
По степени щелочности в слое 0-25 см в точках испытания почвы нейтральные и близкие к нейтральным (рН = 6,58-6,51, содержание НсО3- менее 0,5
мэкв/100 г почвы) (табл. 3, рис. 2).
Традиционная обработка почвы (контроль, орошение). Анализ водной вытяжки темно-каштановой почвы показал, что содержание водорастворимых
солей в слое 0-25 см находилось в пределах 0,043-0,046%, сумма токсичных
солей (0,019-0,028%). Тип засоления – сульфатно-гидрокарбонатный. степень
засоления - не засолены (табл. 3).
По степени щелочности в слое 0-25 см в точках испытания почвы нейтральные и близкие к нейтральным (рН = 6,23-6,90, содержание НсО3- менее 0,5
мэкв/100 г почвы) (табл. 3, рис. 2).
Влияние длительного орошения на содержание обменных катионов.
Процессы солеобмена в почве неразрывно связаны с состоянием почвенно-поглощающего комплекса (ППК), главным образом, составом поглощенных катионов. состав поглощенных катионов оказывает большое влияние на свойства
почвы и условия жизни сельскохозяйственных растений, в первую очередь, на
физико-химические свойства почвы.
Почвосберегающая технология обработки Mini-till через год с традиционной обработкой почвы (орошение). Осолонцевание - это наиболее распространенный процесс на орошаемых землях. При этом следует отличать
естественную и вторичную (ирригационную) солонцеватость, которая является
следствием увеличения содержания поглощенных натрия и калия в составе почвенного поглотительного комплекса.
Исследованиями определено, что слабая степень вторичной солонцеватости
снижает урожай на 15-20%, средняя - на 20-30, сильная - на 40-50% и выше.
При внедренной почвосберегающей технологии возделывания Mini-till в
ППК почв наблюдается низкое содержание поглощенного кальция - от 50,62%
до 57,53% и высокое содержание магния - от 38,58% до 43,36%, что увеличивает солонцеватость и щелочность почвы в вегетационный период (табл. 4, рис.
3).
согласно ГсТУ 3866-99 наблюдается суммарная (ирригационная) солонцеватость почвы - слабосолонцеватые, что обусловлено значительной степенью
содержания поглощенного калия, которым естественно обогащены темно-каштановые почвы (табл. 4, рис. 3). Отмечается тенденция к снижению степени солонцеватости по почвенному профилю.
Процесс осолонцевания определяется качеством поливных вод (минерали-
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6,71

6,90

6,61

т. 12

среднее

6,64

среднее

т. 11

6,68

т. 9

6,23

6,72

т. 8

т. 10

6,51

т. 7

рН

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

сО3

0,20

0,20

0,20

0,20

0,43

0,50

0,30

0,50

НсО3

0,34

0,41

0,26

0,35

0,32

0,24

0,39

0,32

SO4

0,10

0,04

0,20

0,06

0,09

0,08

0,04

0,15

Cl

0,29

0,35

0,20

0,33

0,37

0,40

0,35

0,35

Ca

Mg

0,17

0,10

0,28

0,13

0,29

0,23

0,20

0,45

Анионно-катионный состав

0,18

0,20

0,18

0,16

0,18

0,19

0,18

0,17

Na+ K

0,044

0,046

0,044

0,043

0,060

0,060

0,053

0,068

сумма
солей

* Н - незасоленные; СГ - сульфатно-гидрокарбонатная; ХС - хлоридно-сульфатный; С - сульфатный.

Традиционная
обработка
почвы (контроль, орошение)

Почвосберегающая технология
обработки
Mini-till через
год с традиционной обработкой почвы
(орошение)

Вариант

0,022

0,020

0,028

0,019

0,031

0,028

0,025

0,039

сГ

с

Хс

сГ

сГ

сГ

сГ

сГ

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

сумма Тип за- степень
токсич- соле- засоленых солей ния
ния

Таблица 3. Ионно-солевой состав водной вытяжки в темно-каштановых почвах при различных способах
обработки (слой 0-25 см, осень 2017 года)
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Рисунок 2. Группировка почв по степени щелочности (слой 0-25 см)

Рисунок 3. Классификация почв по степени вторичной солонцеватости
(слой 0-25 см)
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Таблица 4. Сумма обменных катионов в темно-каштановых почвах
при различных способах обработки (слой 0-25 см)
Вариант

Почвосберегающая технология
обработки Minitill через год с
традиционной
обработкой
почвы (орошение)

Пахотный слой, % (0,000,25 м)

т. 7
т. 8
т. 9
среднее

Традиционная
обработка
почвы
(контроль,
орошение)

т. 10
т. 11
т. 12
среднее

са 2+

Мg 2+

Na ++
K+

14,65
50,62
21,70
57,53
20,60
56,47
18,98
55,20
19,38
49,82
16,00
48,88
18,85
50,41
18,08
49,74

12,55
43,36
14,55
38,58
14,78
40,50
13,96
40,61
17,88
45,96
15,23
46,51
17,40
46,53
16,84
46,33

1,74
6,02
1,47
3,89
1,10
3,02
1,44
4,19
1,64
4,22
1,51
4,61
1,14
3,06
1,43
3,93

сумма степень вторичной
ППК, солонцеватости по
мэкв/ содержанию натрия и
100г
калия в ППК,%
почвы
28,94
37,72
36,48
34,38
38,89
32,73
37,39
36,35

среднесолонцеватые
слабосолонцеватые
слабосолонцеватые
слабосолонцеватые
слабосолонцеватые
слабосолонцеватые
слабосолонцеватые
слабосолонцеватые

ППК * - почвенно-поглощающий комплекс.

зацией и соотношением кальция к натрию), начальными свойствами почв, которые определяют их буферность к осолонцеванию (содержание карбонатов
кальция, активность ионов кальция), глубиной и минерализацией грунтовых
вод.
Традиционная обработка почвы (контроль, орошение). При ведении традиционной обработки в ППК почв наблюдается низкое содержание поглощенного кальция - от 48,88% до 50,41% и высокое содержание магния - от 45,96%
до 46,53%, что увеличивает солонцеватость и щелочность почвы в вегетационный период (табл. 4, рис. 3).
согласно ГсТУ 3866-99 наблюдается суммарная естественная солонцеватость почвы - слабосолонцеватые, что обусловлено значительной степенью
содержания поглощенного калия, которым естественно обогащены темно-каштановые почвы (табл. 4, рис. 3). Отмечается тенденция к снижению степени
солонцеватости по почвенному профилю.
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Выводы
1. свойства темно-каштановых остаточно слабо- и средне солонцеватых
почв, процессы и режимы в условиях орошения в значительной мере зависят
от качества поливной воды.
2. Вода Каховского магистрального и распределительных каналов на Каховском орошаемом массиве по ГсТУ 2730: 2015 относится к ıı классу и оценивается как «ограниченно пригодная» для орошения по опасности
ощелачивания почвы. Оросительную воду ıı класса используют при условии
обязательного применения комплекса мер по предотвращению деградации
почв или улучшению воды до показателей ı класса.
3. По коэффициенту, который характеризует опасность осолонцевания орошаемых почв (по И.П. Айдарову, А.И. Голованову) - существует опасность
вторичного осолонцевания.
4. При почвосберегающей технологии обработки Mini-till через год с традиционной обработкой почвы (орошение) содержание водорастворимых солей
в слое 0-25 см находилось в пределах 0,053-0,068%, сумма токсичных солей
(0,025-0,039%). Тип засоления - сульфатногидрокарбонатный. степень засоления - не засолены. По степени щелочности в слое 0-25 см в точках испытания почвы нейтральные и близкие к нейтральным (рН = 6,58-6,51, содержание
НсО3- менее 0,5 мэкв/100 г почвы). В ППК почв наблюдается низкое содержание поглощенного кальция - от 50,62% до 57,53% и высокое содержание
магния - от 38,58% до 43,36% - почвы слабосолонцеватые.
Предложения
Для улучшения качества оросительных вод и предупреждения их негативного влияния на плодородие почв рекомендуется:
- для улучшения состояния темно-каштановых остаточно слабо- и средне
солончаковых почв необходимо проведение мероприятий по химической мелиорации (внесение в почву гипса, фосфогипса, молотого известняка, суперфосфата, дефеката и т.п.) и улучшения качества поливной воды;
- не допускать проведения поливов сельскохозяйственных культур непригодной для орошения водой без предварительного улучшения ее качества химическими мелиорантами (гипсом, фосфогипсом, серной кислотой) или
разбавления водой лучшего качества, а в случае невозможности улучшения
качества непригодной для орошения воды химическими мелиорантами, проводить только увлажняющие поливы.
- оросительные и поливные нормы, режимы орошения, способы полива для
различных сельскохозяйственных культур в зависимости от качества воды и
свойств почвы должны быть водосберегающими и почвозащитными.
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Abstract. The article provides the role of water resources in ensuring food security of the Nakhchivan Autonomous Republic. The strategic importance of the rational use of water resources of the State program on the reliable food supply of the
population approved and implemented in the country and in the autonomous republic, has been discussed. Then, the assessment of the natural resources available in
the autonomous republic has been touched upon, the possibilities of their efficient
use have been investigated. ıssues related to the importance of water resources in
the economy of the autonomous republic have been widely analyzed with scientific
and theoretical reasoning.
Açar sözlər: su ehtiyatları, sosial-iqtisadi inkişaf, istehsal potensialı, ərzaq təhlükəsizliyi, Dövlət Proqramları.
Giriş
Su anlayışı cəmiyyətin artmaqda olan tələbatlarının etibarlı şəkildə qarşılanmasında olduqca strateji əhəmiyyətə malikdir. bir sıra ölkələrdə su ehtiyatlarının ya
tükənməsi, ya onlardan düzgün istifadə olunmaması, yaxud da dünya miqyaslı
müharibə və terror amillərinin təsiri ilə demoqrafik tarazlığın pozulması nəticəsində
su ehtiyatlarının istifadəsiz qalması müasir dövrün acı reallıqlarındandır. bütün bunlar isə təbii ki, dünya iqtisadiyyatının aktuallığını daha da artıran problemləri
içərisində yer almaqda idi. Ölkələr iqtisadi inkişaf və sosial dayanıqlılıq kimi tədbirlərin reallaşdırılmasında çevik tənzimləmə mexanizmlərinin hazırlanmasına strart
veridilər. bu məqsədlə, strateji ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminat sahəsində qanunvericiliyin qəbul olunması sahəsində qətiyyətli addımlar atıldı.
Müasir müstəqillik illərində, Azərbaycan Respublikasında da bazar münasibətlərinə xas iqtisadi idarəetmənin təşkili, arıdıcıl islahatların başladılması, istehsal
(iqtisadi) münasibətlərinin inkişafı, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin araşdırıl-
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ması, onun elmi cəhətdən əsaslandırılması və öyrənilməsi kimi məsələlər reallaşdırıldı. Təbii ki, bütün bunlar yeni iqtisadi şəraitdə regionların sosial-iqtisadi
inkişafı sahəsində sistemli, ardıcıl və dinamik mahiyyətə malik olması ilə seçildi və
makroiqtisadi prioritetlərə çevrildi. Əsas məqsədlərdən biri ondan ibarət idi ki,
ölkənin yeni iqtisadi dəyərləri əsasında təbii resursların ortaya çıxarılması, dəyərləndirilməsi və onlardan effektiv istifadə yollarının aşkar olunması mümkün olsun.
qeyd olunanların içərisində bütün tərəfləri ilə yanaşı su ehtiyatlarının da xüsusi və
strateji yeri olmaqdadır. bununla yanaşı:
- içməli və suvarma suyu da daxil olmaqla, ölkə əhalisinin etibarlı su ehtiyatlarına
olan təlabatının qarşılanması;
- müəyyən olunan sosialyönümlü hədəflərin reallaşmasında iqtisadiyyatın sahə
strukturu üzrə milli – iqtisadi maraqlara xidmət edəcək potensialın yaradılması;
- təbii ki, ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminat sahəsində su ehtiyatlarının artan
tələbatlar üzrə düzgün və səmərəli bölüşdürülməsinin nəzərə alınması və s.
qeyd edək ki, bu sahədə məqsədyönlü tənzimləmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən 25 avqust 2008
– ci il tarixdə “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət proqramı” təsdiq olunması haqqında
Sərəncam imzalanmışdır. həmin Dövlət proqramında ölkənin bütün regionlarında
digər strateji məsələlərlə yanaşı, aradan qaldırılması zəruri olan amillər içərisində
su ehtiyatlarının məhdudluğu da göstərilmişdir. Adı çəkilən Dövlət proqramı 17
sentyabr 2008 – ci il tarixində isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin
Sədri tərəfindən muxtar respublikanın bu sahədəki perspektivlərinin ortaya çıxarılması məqsədilə təsdiq olunmuşdur.
Tədqiqatlarda istifadə olunan materiallar və metodika
Məqalədə Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında müstəsna rola
malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının su ehtiyatlarından səmərəli istifadə
olunması yollarının araşdırılması və bu səhədəki tənzimlənməsi tədbirlərinin
nəticələrindən istifadə olunmuşdur. Eyni zamanda, orada dövlət tərəfindən reallaşdırılan tənzimləyici tədbirlərin yaratdığı əlverişli mühit əsas götürülmüşdür. bunlarla yanaşı, müvafiq statistik göstəricilərə istinad olunmuşdur.
Tədqiqatların şərhi
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, təsdiq olunan Dövlət proqramında su ehtiyatlarının
regional və milli iqtisadiyyat üçün artan əhəmiyyətliliyi xüsusi olaraq öz əksini tapmışdır. Orada göstərilir ki, “Son bir neçə ildə enerji daşıyıcılarının qiymətinin kəskin
artması, aparıcı ölkələrin maliyyə bazarında baş verən neqativ meyillər, habelə
əhalinin sayının çoxalması nəticəsində ərzaq məhsullarına olan tələbatın yüksəlməsi,
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iqlim dəyişkənliyi, su ehtiyatlarının məhdudluğu və digər səbəblərə görə əsas ərzaq
məhsullarının dünya bazarlarında qiymətləri artmağa başlamış, bəzi ölkələrdə ərzaq
qıtlığı real təhlükəyə çevrilmişdir”[5]. Elə məhz bu Dövlət proqramı eyni zamanda
Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən biri olan və müasir
qeyri – neft perspektivlərinin mühüm hissəsini özündə əks etdirən kənd təsərrüfatı
sahəsində istehsal olunan məhsulların həcminin artırılmasını stimullaşdırmaq və
əhalinin keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatını yerli istehsal hesabına
daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi daşımaqdadır. burada təbii ki, su ehtiyatlarından
səmərəli istifadənin önəmliliyinə diqqət çəkilməkdədir. Aydındır ki, hazırda məhdud
su ehtiyatlarına malik olan ölkədə yerüstü su ehtiyatlarının yalnız 10 milyard kubmetr və yaxud 30 faizi ölkənin öz ərazisində, qalan 70 faizi isə qonşu ölkələrin
ərazisində formalaşır [5]. buradan da göründüyü kimi, milli iqtisadi perspektivlərin
reallaşmasında su ehtiyatlarının istifadəsində yalnız məqsədyönlülük əsas
götürülməli, itkiyə yol verilməməli və yeni su toplayıcı anbarların tikintisinə diqqət
daima aktual olmalıdır. İqtisadi və coğrafi amilləri əsas tutaraq, qeyd edə bilərik ki,
su ehtiyatlarından effektiv istifadə olunması qorunmalıdır. hansı ki, bunlar istinad
etdiyimiz Dövlət proqramında da göstərilmişdir:
- bir tərəfdən, ölkəmizdə daxili çayların su axınının əsas sərfinin əsasən yaz və
payız mövsümünə düşməsi;
- digər tərəfdən isə, onların əksəriyyətinin axınının tənzimlənməməsindən ibarət
halların ortaya çıxması vardır ki, bunların da nəticəsində daşqın sularının yığılması
və istifadə olunması sahəsindəki işlər olduqca çətinləşir.
Təəssüf ki, sadalanan amillər hər il 3,2 milyard kubmetr keyfiyyətli suvarma
suyundan istifadə olunmasında sıxıntılar yaradır [5]. Təbii ki, bəhs olunan neqativ
amillərə qarşı alternativ tədbirlərin hazırlanması məqsədilə ölkədə su anbarlarının
tikilməsi və onlarda su ehtiyatlarının yığılması, həmçinin zəruri sahələr üzrə qənaətlə
istifadə olunması məsələlərinə diqqət də artırılmaqdadır. belə ki, həmin məqsədlər
çərçivəsində demək olar ki, Dövlət proqramının icrası müddətində ölkənin mövcud
süni su anbarlarında 21,5 milyard kubmetr həcmində su ehtiyatı yığmaq imkanı olmuşdur ki, onların da əsas hissəsi hidroenergetika və suvarma məqsədləri üçün istifadə olunmuşdur. Ümumi olaraq qeyd edə bilərik ki, hazırkı şəraitdə yeraltı su
ehtiyatlarının təxminən üçdə birindən istifadə olunmaqdadır.
Uzunmüddətli milli iqtisadi prioritetlərini müəyyənləşdirən və bu məqsədlə də,
ardıcıl islahatları qətiyyətlə davam etdirən ölkəmizdə iqtisadiyyatın sahə strukturunun təşkilatlanması, diversifikasiyanın həm gücləndirilməsi, həm də
sürətləndirilməsi, həmçinin müvafiq istiqamətlər üzrə yüksək təminatqabiliyyətlilik
təsisatlarının yaradılması məhz su ehtiyatları sahəsindəki perspektivlilikdən də
asılıdır. bunları əsas tutaraq qeyd edə bilərik ki, hər il 7-9 milyard kubmetr su istifadə olunur ki, bunun da 67 faizi kənd təsərrüfatının suya olan tələbatının qarşılanmasına sərf olunur [5].
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2004-cü ildən artan dinamik potensialla sosial-iqtisadi hədəflərinə doğru
qətiyyətlə irəliləyən ölkəmizdə uğurla icra olunan regionların sosial-iqtisadi
inkişafına dair Dövlət proqramları çərçivəsində də regionların istehsal potensialının
və perspektivlərinin artırılması, sosialyönümlü layihələrin reallaşdırılması, məşğulluq
və özünüməşğulluq sahəsindəki göstəricilərin yüksələn xətt üzrə davamlılığı öz
səmərəliliyi ilə mümkün olmuşdur. bu amillər fonunda ölkənin makroiqtisadi potensialının daha da güclənməsində özünəməxsus yeri və sözü olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da iqtisadi inkişaf sahəsində zəruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
bütün dövrlərin strateji məsələsinə çevrilən ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı
məsələləri muxtar respublikanın inkişaf edən iqtisadiyyatının mühüm göstəricilərini
təşkil etməkdədir.
qeyd etdiyimiz kimi, 17 senrtyabr 2008-ci il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanan Sərəncamla təsdiq olunan
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına
dair Dövlət proqramı” digər məsələlərlə yanaşı su ehtiyatlarından səmərəli istifadə
olunmasında da mühüm əhəmiyyətə malik olmaqdadır. Digər amillərlə yanaşı,
hazırda istər ölkəmiz üzrə, istərsə də ayrı-ayrı regionlarda, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin sayının artması ərzaq məhsulları ilə təminat sahəsindəki
tədbirlərin etibarlılığına daha böyük tələbat yaratmaqdadır. Nəticədə, yeni təsərrüfatların yaradılması öz gerçək təminatlılığı ilə seçilməkdədir ki, bu da təbii (həmçinin
su) ehtiyatların onlar arasında düzgün bölüşdürülməsi zəruriliyini də yaratmaqdadır.
Nəzərə alsaq ki, muxtar respublika uzun illərdən bəri tarixi düşmənlərimiz olan ermənilər tərəfindən blokada vəziyyətində saxlanılmaqdadır, onda bu, dayanıqlı iqtisadiyyata, yüksək təminatqabiliyyətliliyə, güclü istehsal imkanlarına malik
potensialın yaradılmasına və təşəkkülünə olan ehtiyacı da artırmaqdadır. Məhz 200dən artıq mineral bulağa, 407 kəhrizə, 400 çaya malik olan [1, 2, 3] muxtar respublikada iqtisadi və hüquqi mexanzimlər vasitəsilə həyata keçirilən tənzimləmə
tədbirləri də elə bu məqsədlərə xidmət etməkdədir.
Diqqət edəndə aydın olur ki, muxtar respublikanın da su ehtiyatları məhdud
səviyyədədir. belə ki, burada yerüstü su ehtiyatları 940 milyon kubmetrdir. Onun da
70 faizi, yəni 658 milyon kubmetri muxtar respublikanın öz ərazisində, 30 faizi, yəni
282 milyon kubmetri isə qonşu ölkələrin ərazisində formalaşır. qeyd edək ki, muxtar
respublika ərazisində Araz su anbarı istisna olmaqla, mövcud su anbarları və su tutarlarında 310 milyon kubmetrə yaxın həcmdə su ehtiyatı toplamaq mümkündür.
bütün bunlarla yanaşı, muxtar respublika ərazisində formalaşan 330 milyon kubmetrə yaxın yeraltı su ehtiyatlarının cəmi 40 faizindən, yəni 132 milyon kubmetrindən istifadə olunur [4, 6]. buradan da görünür ki, muxtar respublikanın
iqtisadiyyatının su potensialından istifadə perspektivləri təmin olunmaqdadır.
Fikrimizcə, istər ölkəmizdə, istərsə də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasında təsdiq və icra olunan əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət proqramının icrası müddətində su ehtiyatlarından səmərəli
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istifadənin yollarının müəyyən olunması bir sıra üstünlüklərə malik olmuşdur ki,
onları da aşağıdakı kimi göstərə bilərik:
- bütün regionların, eyni zamanda, kəndlərin, rayonların, qəsəbələrin və şəhərlərin
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsindəki potensiallarının müəyyən olunması və onların qarşıdakı dövrlər üzrə hədəfləri üçün strateji baza olaraq qorunması;
- istehsalın regional mahiyyətinin yüksəldilməsi mümkün olmuşdur ki, bu da
nəticə etibarı ilə milli iqtisadi inkişaf üçün zəruri göstəriciyə çevrilmişdir;
- ailə təsərrüfatlarının, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətində
stimullaşdırıcı amillərin səfərbərliyi təmin olunmuşdur ki, bunlar da öz məhsuldar
nəticələrini makroiqtisadi göstəricilərdə ifadə edə bilmişdir;
- təbii ki, bütün regionlarda ərzaq məshulları istehsalı üzrə ixtisaslaşan müəssisələrin fəaliyyəti təmin olunmuşdur ki, bunlar da öz növbəsində həm də etibarlı
məşğulluq potensialını formalaşdırmışdır;
- prioritet olaraq müəyyən olunan tədbirlərin reallaşmasında çoxşaxəlilik təmin
olunmuş və bu, uzunmüddətli dövrlər üçün perspektivli olmuşdur və s.
qeyd edək ki, həmçinin mineral sularının rəngarəngliyi və zənginliyinə görə
dünyanın ən diqqətəlayiq ərazilərindən biri olan [3] Naxçıvan Muxtar Respublikasında su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması və bu sahədə müvafiq tənzimləyici vasitələrdən səmərəli istifadə olunması məsələləri daima dövlətin
sosial-iqtisadi siyasətinin ana xəttini təşkil etməkdədir. bu məqsədlə, müxtəlif illərdə
ölkə başçısının imzaladığı Sərəncamlarla muxtar respublikada su ehtiyatlarının formalaşdırılması, istifadə olunmasına nəzarətin gücləndirilməsi və s. məqsədlərlə
hüquqi mexanizmlər səfərbər olunmuşdur. həmin siyasətin iqtisadi və məntiqi tərkib
hissəsi olaraq, Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən 6 noyabr 2019-cu
il tarixdə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin sahələrinin suvarma suyu ilə
təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə
dair əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalanmışdır. Orada muxtar respublikanın
milli iqtisadi quruculuq proseslərindəki əhəmiyyətli rolunun daha da artırılması,
yeni perspektivlərin hədəflənməsi və məhsuldarlığın yüksəldilməsi sahəsində stimullaşma tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. bunlarla yanaşı, su ehtiyatlarından istifadə sahəsində səmərəliliyin artırılması üçün olduqca yüksək
keyfiyyət göstəricilərindən ibarət potensialın yaradılması zəruri hesab olunur. Sərəncamda göstərilir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində əkin sahələrinin və
əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının
yaxşılaşdırılması, əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün subartezian quyularının layihələndirilməsi və qazılması məqsədilə, Azərbaycan Respublikasının
2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası prezidentinin ehtiyat fondundan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
2.250.000 (iki milyon iki yüz əlli min) manat ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. həmin
vəsaitin təmin olunması məqsədilə isə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Maliyyə Nazirliyinə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir [7].
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Nəticə
beləliklə, araşdırmalar nəticəsində aydın olur ki, ölkədə və onun ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət proqramının icrası ilə təbii, həmçinin, su ehtiyatlarının
səmərəli istifadəsi öz aktuallığını qorumaqdadır. Eyni zamanda, orada əsas məqsəd
olaraq:
- su ehtiyatlarından effektiv istifadənin zəruriliyi öz əksini tapır və bu, makroiqtisadi siyasətin zəruri üstünlüyü olaraq hesab olunur;
- zəruri olaraq göstərilir ki, iqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə istehsalın davamlılığının təmin olunması məqsədilə, su ehtiyatlarının toplanması, qorunması və qənaətlə istifadə olunması aktual məsələdir. İstər fəaliyyətdə olan, istər tutumu
artırılmaqla bərpa olunan, istərsə də yeni tikilən su anbarlarının bu sahədəki önəminə
strateji məsələ olaraq diqqət yetirilmişdir;
- su ehtiyatlarından məqsədyönlü istifadənin təmin olunması həm kənd təsərrüfatının, həm də aqrar sənaye inteqrasiyası fonunda digər istiqamətlərin dayanıqlı
inkişafı sahəsində mühüm məsələ olaraq əsaslandırılmışdır;
- su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının regional və milli iqtisadi prioritetlər baxımından mövcud perspektivlərin daha da artırılması sahəsində
əhəmiyyətliliyi qeyd olunmuşdur;
- nəhayət, su ehtiyatlarının davamlı sosial-iqtisadi məhsuldarlıq sahəsindəki
üstünlükləri qeyd olunmuşdur və s.
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Abstract. The article dedicated to the selection of exact location for Mingachevir
water reservoir dam and to compile water use schemes. To achieve this goal, literature materials and project documents were analyzed. Recommendations are given
for the solution of the existing problems at the end of the article.
Açar sözlər: hidrotexniki qovşaq, bənd, faydalı həcm, su tələbatı, axım həcmi,
su sərfi.
Giriş
Su anbarlarının yaradılma tarixi onun istifadəsində cari istismar qaydalarının
işlənməsini zəruri edir. belə ki, uzun illər istismar olunan su anbarlarının fiziki parametrlərinin dəyişməsi (ölü həcmi, faydalı həcmi və s.) onun həcminin azalmasına
səbəb olur. Nəticə etibarilə su anbarının həcmində baş verən dəyişiklik istismar qaydalarının xüsusiyyətlərində özünü büruzə verir.
Su anbarlarının nizamlanmasında gursulu dövr axımı, elektrik enerjisi istehsalı,
suvarma, su təchizatı kimi dövlət əhəmiyyətli məsələlər öz əksini tapmalıdır.
Mingəçevir su anbarı 1953-cü ildə istismara verilmiş ı kateqoriyalı su anbarıdır.
bir milyon hektardan artıq əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təmin olunmasında su
anbarının böyür rolu vardır.
Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika
Mingəçevir su anbarının yaranma tarixini öyrənmək üçün ilk növbədə layihə
sənədləri araşdırılmışdır. Nəticədə hidrotexniki qovşağın bəndinin yerinin seçilməsi
üzrə müxtəlif fikir ayrılıqlarının olduğu müəyyən olunmuşdur. Təqdim edilən
məqalədə Mingəçevir su anbarının yaranma tarixini tədqiq etmək üçün aşağıdakı
məlumatlardan istifadə edilmişdir:
- Mingəçevir su anbarı üzrə Texniki layihə;
- Suvarmaya götürülən su;
- Su anbarının həcmi;
- hidroloji müşahidə məlumatları və s.
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Tədqiqatın şərhi
Mingəçevir hidrotexniki qovşağı XX əsrdə yaradılmış mühəndisi qurğuların
arasında özünəməxsus yer tutur. hidrotexniki qovşaq bəzi göstəricilərinə görə son
dövrlərə kimi tikilmiş qurğular arasında ön sıradadır. bunları aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar:
 hidrotexniki qovşaq hidromexanizasiya üsulu ilə tikilən dünyanın ən hündür
bəndidir. Torpaq bəndin maksimal hündürlüyü 80 m-dir.
 Avropanın ən böyük su anbarıdır. Su anbarının tam həcmi 15,05 mlrd. m3-dir.
 Su anbarından təqribən 1 mln hektar sahə suvarma suyu ilə təmin olunur.
Mingəçevir hidrotexniki qovşağının yaradılması uzun dövrü əhatə edir. Xronoloji
baxımdan ilkin mülahizələrdən tikintinin sonuna qədər 3 mərhələ müəyyən etmək
olar:
 1-ci mərhələ. bu mərhələ 1915 - 1928-ci illəri əhatə edir. bu dövrdə Kür-Araz
ovalığının 1,2 mln. ha ərazisini suvarma suyu ilə təmin etmək üçün Kür
çayında hidroloji araşdırmalar aparılmışdı.
 2-ci mərhələ 1928 - 1938-ci illəri əhatə edir. bu dövrdə Kür çayının Mingəçevir “boğazında” su anbarının ilkin layihələndirilməsi aparılmış və Sudan İstifadə Sxemləri tərtib edilmişdir. bu mərhələ özlüyündə 2 dövrə bölünür:
• 1928 - 1930-cu illərdə “Kiçik Mingəçevir” (“Малый Мингечаур”) adlanan
layihənin əsaslandırılması aparıldı;
• 1930 - 1938-ci “Kiçik Mingəçevir” layihəsinin əvəzinə tədricən “böyük
Mingəçevir” (“Большой Мингечаур”) layihəsi işlənildi.
 3-cü mərhələ 1945-1954-cü illəri əhatə edir. Kür çayında Mingəçevir
“boğazında” hidrotexniki qovşaq layihələndirilmiş və tikinti işləri başa çatmışdır.
1915 - 1928-ci illər. İlkin araşdırmalar
İlk dəfə Mingəçevir “boğazında” bəndin tikilməsi və yaranan su anbarından suvarma sahələrinin su ilə təmin olunması ideyası 1915-ci ildə qafqaz Su İnspeksiyası
tərəfindən irəli sürülmüşdür. bu dövrdə Şirvan zonasında olan pambıqçılıq
sahələrinin suvarılması üçün 7-8 m-lik bəndin tikilməsi təklif olunurdu.
İnqilabdan sonra bu mövzu ətrafında yenidən 1925-ci ildə müzakirələr başlandı.
Azərbaycanın su ehtiyatlarının öyrənilməsi üçün Komissiya yaradıldı. Komissiyaya
alman alimi, berlin universitetinin hidrotexniki laboratoriyasının müdiri prof. Adolf
ludin (Adolf ludin) rəhbərlik edirdi. Araşdırmalar nəticəsində Komissiya Mingəçevir “boğazında” hündür bəndin tikilməsinin mümkün olmasını qeyd etdi. Müsbət
rəy əsasında 1926-cı ildə Dövlət Elektrik-Texniki Tresti (Государственный Электро-Технический Трест – ГЭТ) Mingəçevir “boğazında” geoloji və hidrogeoloji
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kəşfiyyatlar təşkil etdi. hidrogeoloji tədqiqatlar bölməsinin rəhbəri O.Karapetyan
hündür beton bəndin tikilməsinə mənfi rəyini bildirdi.
Mövcud geoloji-hidrogeoloji məlumatlar çox az olduğuna görə 1926-1928-ci illərdə daha zəngin və ətraflı kəşfiyyat işləri aparıldı. Kəşfiyyat işlərinə prof.
F.p.Savarenski (Ф.П.саваренский) rəhbərlık edirdi. Axtarışlar nəticəsində Geoloji
Xidmətin aparıcı geoloqu S.İ.lukaşeviç (с.И.Лукашевич) tərəfindən Mingəçevir
“boğazına” dair ətraflı məlumat əldə olundu və nəticədə yüksək dərəcədə dəqiqlik
ilə geoloji şəraitin sxemi yaradıldı.
1928 - 1930-cu illər. Layihələndirmənin I mərhələsi.
İlkin suvarma sxemlərinin tərtibatı
bu dövrdə Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafı məqsədi ilə Kür və Araz çaylarının suvarmaya tələb olunan su ehtiyatlarının əsaslandırılması və su anbarlarının
layihələndirilməsi işlərinə başlanılmışdı. bunun üçün 1928-ci ildə bakıda “KürAraz ovalığında çay axımlarının istifadəsi sxemlərinin tərtibatı İdarəsi” (Управлениe по составлениию схем использования стока рек в Кура-Аразской
низменности) yaradıldı.
Əvvəlki və yeni araşdirmalar nəticəsində təsdiq olunur ki, Kür-Araz ovalığında,
təxminən, 1,2 mln. ha torpaq sahəsi suvarılaraq əkin dövriyəsinə cəlb oluna bilər.
İlkin mühəndisi geoloji və hidrogeoloji tədqiqatlar əsasında mütəxəssislərin
arasında qəti fikir yaranır ki su anbarının bəndi Kür çayı üzərində Mingəçevir
“boğazı” adlanan yerdə ən əlverişli sayıla bilər.
bozdağ silsiləsinin qədim, parçalanmış geoloji süxurları gələcək layihələndirilən
qurğuların mürəkkəb geoloji və hidrogeoloji şəraitdə işləyəcəyini göstərirdi.
“boğazın” uzunluğu təxminən 1,2 km təşkil edir. Geomorfoloji baxımdan şimal
(giriş) hissə hündür yüksəkliklərlə, orta və cənub (çıxış) hissələr isə alçaq yüksəkliklərlə fərqlənir.
1930-cu ildə S.İ.lukaşeviçin tərtib etdiyi Sxemdə ərazinin mürəkkəb geoloji və
hidrogeoloji şəraitini nəzərə alaraq “Su sxemlərinin tərtibatı” İdarəsində Mingəçevir
“boğazında” 38 m hündürlüyündə basqı ilə bəndin tikilməsi təklif olundu.
S.İ.lukaşeviçin tövsiyəsi ilə bəndin yeri “boğazın” orta hissəsində layihələndirilməli
idi [2].
yaradılacaq su anbarının ümumi həcmi 3,68 mlrd. m3 olduğu halda, faydalı həcmi
2,255 mlrd. m3 təşkil edəcəkdi. Su anbarında suyun normal səviyyəsi baltik sistemində 53,0 m nəzərdə tutulmuşdu.
lakin, əldə olunan su ilə ümumi nəzərdə tutulan sahənin yalnız 50%-dən bir
qədər çoxu (təxminən 630 min ha) suvarma suyu ilə təmin edilə bilərdi.
qalan sahələri (təxminən 560 min ha) suvarma suları ilə təmin etmək üçün Araz
çayında Xudafərin və Araz çayının Arpa, həkəri, bazarçay qollarında 4 su anbarının
tikilməsi təklif olunurdu.
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bundan başqa, Kür çayının aşağı axınında yerləşən sahələrə suvarma suyu çatdırmaq üçün Mingəçevirdən Salyana qədər hündürlüyü 3-4 m olan silsilə bəndlər
tikilməsi təklif olunurdu.
beləliklə, təklif olunan layihə Sxemi üzrə Kür və Araz çaylarında axımın illik
nizamlanmasına malik olan su anbarlarının tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu. bunlara
əlavə olaraq, Kür çayında və Araz çayının qollarında bir neçə kiçik su anbarlarının
tikilməsi tövsiyə olunurdu.
bu şəkildə tərtib olunmuş çay axımlarının nizamlanma Sxemi qəbul edilmədi.
Əsas səbəblər kimi aşağıdakılar göstərildi:
• Araz çayı sərhəd çayı olduğuna görə onun üzərində yaradılacaq su anbarında
Azərbaycana zəruri olan su ehtiyatlarını yerləşdirmək məqsədə uyğun hesab
edilə bilməz. Maksimal dərəcədə Kür çayının su ehtiyatlarından istifadə
olunmalıdır;
• Kür çayında Minəçevirdən Salyana qədər kiçik su anbarlarının tikilməsinin
mənfi cəhətləri müsbət cəhətlərdən çoxdur.
1930 - 1938-ci illər. Layihələndirmənin II mərhələsi.
Kür çayında “Böyük Mingəçevir” layihəsi.
O dövrkü hökumət rəhbərliyinin əsas istəyi layihələndirilməsi nəzərdə tutulan
Mingəçevir su anbarının suyu ilə, təxminən, 1 mln. ha ərazinin suvarma suyu ilə
təmin edilməsi, başqa sözlə desək, Kür-Araz ovalığının suvarma su ehtiyatlarının
bir yerdə - Mingəçevir su anbarında toplanılması idi.
yeni layihənin əsaslandırılması üçün 1932 - 1934-cü illərdə Mingəçevir
“boğazında” müntəzəm mühəndisi-geoloji kəşfiyyatların aparılması başlanıldı.
yeni layihədə əsas sayılan məsələlər tədqiq olunmalı idi:
• Kür çayı axımının təhlili;
• Su anbarının faydalı həcminin çoxillik nizamlama dərəcəsinə çatdırması;
• Mingəçevir “boğazında” mürəkkəb geoloji-hidrogeoloji şəraiti nəzərə alaraq
bəndin hündürlüyünün mümkün qədər artırılması.
3-cü məsələnin həllində, yəni Mingəçevir “boğazında” geoloji və hidrogeoloji
kəşfiyyatların nəticələrinin təhlili üçün 1931-ci ildə AbŞ-dan mühəndis-konsultant
Çarlz Reyl Olberq Azərbaycana dəvət olundu. AbŞ-nın Geoloji Xidmətinin
mütəxəssisi kimi Ç.R.Olberq 1913 - 1923-cü illərdə Arizona ştatında Gila çayında
Kulic bəndinin və irriqasiya sisteminin tikintisinin rəhbərlərindən biri kimi tanınmışdır.
Ç.R.Olberqin rəyinə görə Mingəçevir “boğazında” yüksək hündürlükdə bəndin
tikilməsi mümkündür. yalnız bir şərtlə: - bəndin yeri “boğazın” yuxarı hissəsinə
sürüşdürülməlidir. AbŞ mütəxəssisinin fikrincə, bənd “boğazın” şimal (giriş)
hissəsində nəzərdə tutulan zaman su anbarında suyun səviyyəsini 79,0 m-ə qədər
qaldırmaq olar və bu halda bəndin qabağında basqı 63,0 m təşkil edəcəkdir.
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Ç.R.Olberqin fikrinə digər AbŞ mütəxəssisi Artur Devis povel (Davis Arthur
powell) də razılığını bildirdi. Onun öz şəxsi təklifi də oldu: - bəndin yan birləşmələri
parçalanmış süxurlardan təşkil olunduğuna görə yamacların daxilində su anbarından
güclü filtrasiya gözlənilə bilər; bunun qarşısını almaq üçün tövsiyə olundu ki, layihədə filtrasiyaya qarşı tədbirlər nəzərdə tutulsun.
layihələndirilən su anbarında suyun səviyyəsi baltik sistemində 79,0 m qəbul
olunduğu halda su anbarının ümumi həcmi 13,0 mlrd. m3, faydalı həcmi isə 9,0
mlrd. m3 təşkil edəcəkdi. bu isə o deməkdir ki, Mingəçevir su anbarının su ehtiyatları ilə ümumi ərazinin 85%-i, yəni 1 mln ha ərazi suvarma suyu ilə təmin oluna
bilər.
Ç.R.Olberqin rəyi mütəxəssislərin arasında geniş fikir mübadiləsinə səbəb oldu.
Mingəçevir su anbarının layihələndirilməsinin “sərhədləri” artdı: bütün layihə və
axtarış işləri su anbarının çoxillik nizamlanmasının təmin olunmasına yönəldi.
beləliklə, layihənin əsaslandırıcı göstəricilərinin təməli qoyuldu:
 Mingəçevir “boğazında” hündür bəndin tikilməsinin mümkünlüyü təsdiq
olundu;
 Mingəçevir su anbarının illik nizamlamasının əvəzinə çoxillik nizamlaması
qəbul olundu.
Su anbarı bəndinin yerinin seçilməsi
Çoxillik nizamlama sxemi qəbul olunduğu halda bir mənalı şəkildə bəndin yeri
“boğazın” şimalında yerləşdirilməlı idi. bu hissədə geoloji parçalanmış süxurlarda
“karstlar”, gips və narın qum layları aşkar olunduğuna görə hündür bəndin yerləşməsinə aid görkəmli alimlərin və mühəndislərin fikri, demək olar ki, iki bərabər
hissəyə bölünürdü.
1931-ci ildə Ç.R.Olberq bəndi “boğazın” girişində yerləşdirməyi təklif etdi.
Ç.R.Olberq birinci mütəxəssis idi ki, hündür bəndin tikilməsini mümkün saydı və
yerini müəyyən etdi. bu səbəbdən bəndin sağ birləşməsinin təbii yamacına “Olberq
burnu” adı verildi.
1932-ci ildə ıtaliyanın SADE (Società Adriatica di Elettricità) şirkətinin mütəxəssisi Amedeo Korinaldi (Amedeo Corinaldi) bu yerdə bəndin yerləşməsinin şübhə
altında olduğunu bildirdi. Onun fikrincə, bünövrədə yüksək miqdarda gipsin, yamaclarda isə “karstlar”ın olması bəndin təhlükəsizliyini sual altında qoyurdu. bu
fikri prof. N.v.bobkov (Н. В. Бобков) da təsdiqləyirdi. Onun fikrincə hətta kiçik
hündürlükdə bənd də tikmək təhlükəli idi [3].
1933-cü ildə Sued şirkətinin ekspertləri italyan mühəndisi A.Korinaldinin və
N.v.bobkovun rəylərini nəzərə alaraq eyni zamanda Mingəçevir “boğazında”
hündür bəndin tikilməsinin mümkün olmasını bildirdilər. Ekspertlərin fikrincə, bənd
“boğazın” girişində yerləşməli idi.
1934-cü illərin layihələrində bəndin yeri Ç.R.Olberqin təklif etdiyi “boğazın”
girişində qəbul edildi. layihədə bir dəyişiklik nəzərə çarpırdı: bəndin oxu əyri xətlə
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verilmişdir. bəndin belə forması geoloji cəhətdən yükün daha möhkəm süxurlara
oturmasından irəli gəlirdi.
1935-ci ildə Zaqafqaziya Su Təssərüfatı Dövlət layihə institutunda (Закгипровод) Mingəçevir hidrotexniki qovşağının yeni layihəsi işlənilmişdi. layihənin
mühəndisi-geoloji hissəsini əsaslandırmaq üçün əlavə axtarış-kəşfiyyat işlərinin
görülməsi qərara alındı.
1935-ci ildə Dövlət Geoloji Kəşfiyyat İdarəsinin (союзгеолразведка) professorları İ.v.popov (И.В.Попов), F.p.Savarenski (Ф.П.саваренский) və N.S.Şatskidən (Н.с.Шатский) ibarət olan ekspert geoloji komissiyası Mingəçevir “boğazında” mürəkkəb mühəndisi-geoloji şəraitin olmasına baxmayaraq, hündür bəndin
tikilməsini mümkün saydı və əlavə mühəndisi-geoloji kəşfiyyatların aparılmasını
təklif etdilər.
Akademik q.O.qraftio (Г.О.Графтио) və Sued ekspertlərinin tərkibində olan
prof. K.Terzagi (К.Терцаги) hündür bəndin tikilməsini “boğazın” orta hissəsində
təklif edirdilər [1].
1936-cu ilin əvvəlinə olan mütəxəssislərin rəyində mübahisəli məqamlar çox idi:
• hündür bəndin tikilməsində suallar daha çoxdur nəinki cavablar;
• Əldə olunmuş mühəndisi-geoloji göstəricilərin əsasında “boğazın” aşağı və
orta hissələri bəndin oturacağı üçün daha optimal sayılırdı;
• lakin orta və aşağı hissələrdə hündür bəndin tikilməsi mümkün deyildi;
• hündür bəndin tikilməsi yalnız “boğazın” üst (giriş) hissəsində mümkün idi;
• hündür bəndin tikilməsini əsaslandırmaq üçün “boğazın” üst hissəsində daha
ətraflı və dəqiq mühəndisi-geoloji kəşfiyyatlar aparılması zəruri idi.
1936-cı ildən əvvəlcədən Zaqafqaziya (Закводпроиз), sonra isə təzə yaradılan
Azərbaycan Su Təsərrüfatı layihə İnstitutu (Азводпроиз) geoloji kəşfiyyat işlərinə
başladı. Geoloji tədqiqat işlərinə v.A.Straxov (В.А.страхов) rəhbərlik edirdi.
1936 - 1938-ci illərdə kəşfiyyat işlərinə əvvəlcə “boğazın” aşağı hissəsindən
başlanıldı. Müəyyən olundu ki, aşağı hissədə tektonik parçalanmalar və yamaclarda
kütləvi brekçiyalar müşahidə olunur. Nəticədə “boğazın” aşağı və orta hissələrində
kəşfiyyat işlərinin aparılması dayandırıldı və bu hissədə geoloji şəraitin bəndin tikilməsi üçün (hətta kiçik bənd üçün) mümkün olmadığı barəsində qərar qəbul edildi.
beləliklə, bütün kəşfiyyat işləri üst (giriş) hissəyə yönəldildi.
Mühəndisi-axtarış işlərinin nəticəsində prof. q.F.Mirçin (Г.Ф.Мирчин), q.N.Kamenski (Г.Н.Каменский) və M.M.Jukovdan (М.М.Жуков) tərəfindən birlikdə
hazırlanmış Geoloji Ekspertizanın birmənalı rəyi bu uzunmüddətli işə son nöqtəni
qoydu:
• bəndin yeri Mingəçevir “boğazının” üst (giriş) hissəsində qəbul olunsun
(Ç.R.Olberqin trassası);
• bəndin forması arka tipli olmalıdır ki, yüklər möhkəm süxurlara otursun;
• bəndin hündürlüyü su anbarının çoxillik nizamlanmasını təmin etsin.
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MİNGƏçevİR “BoğAzI”. BƏNDİN YeRİNİN SeçİLMƏSİ.

Şəkil 1. Layihələndirmə mərhələsində bəndin yerinin müəyyənləşdirilməsi.

Şəkil 1-də göstərilən sıra nömrələri müxtəlif variantlar üzrə bəndin yerləşməsini
göstərir. bəndin qeyd olunmuş yerlərinin variantları aşağıdakı kimidir:
1. 1930-cu ildə “Su sxemlərinin tərtibatı” İdarəsinin variantı;
2. 1931-ci ildə mühəndis-konsultant Ç.R.Olberqin təklif etdiyi variant;
3. 1933-cü ildə Sued şirkətinin təklif etdiyi variant;
4. 1934-cü ildə “Zaqafqaziya Su layihə” İdarəsi (“Закгипровод”) tərəfindən
təklif edilən variant;
5. 1935-ci ildə Geoloji komitənin ekspertizasının təklif etdiyi variant;
6. 1935-ci ildə mühəndis-konsultant K.Terzagi tərəfindən təklif olunmuş “T-T”
variantı;
7. 1939-cu ildə layihə Tapşırıqlarında 1 N-li variant;
8. 1939-cu ildə layihə Tapşırıqlarında 1a N-li variant;
9. 1948-ci ildə Texniki layihədə qəbul olunmuş sonuncu variant.
beləliklə, “Kiçik Mingəçevir” layihəsi birdəfəlık tarixdə qaldı. bütövlüklə layihələndirmə işləri “böyük Mingəçevir” layihəsinə yönəldi.
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Su ehtiyatlarının nizamlama məqsədli təhlili
1930-cu ildə “Kür-Araz ovalığında çay axımınlarının istifadəsi Sxemlərinin tərtibatı İdarəsi”nin (Упрводсхема) “Kiçik Mingəçevir” (“Малый Мингечаур”) layihəsi çərçivəsində su ehtiyyatlarının suvarma məqsədi ilə bölünməsi işləri
aparılmışdır (cədvəl 1).
Cədvəl 1. Su ehtiyatlarının suvarma məqsədli bölüşdürülməsi
Əsas göstəricilər
Kür hövzəsi çayları Araz hövzəsi çayları
CƏMİ
Su ehtiyatlarının
həcmi, mlrd. m3

2 255

2 277

4 532

Suvarılan ərazi, ha
(%)

629 500 (53%)

558 100 (47%)

1 187 600

bu layihə çərçivəsində Kür çayı üzərində tam illik nizamlanmaya malik olan su
anbarı, Araz çayı və onun qolları üzərində isə illik nizamlama xarakteri daşıyan silsilə su anbarlarının inşası nəzərdə tutulmuşdu.
1932-ci ildə mühəndis-konsultant Ç.R.Olberqin “böyük Mingəçevir” (“Большой
Мингечаур”) layihəsinin daha əlverişli olduğu bildirildi. Nəticədə bütün hesablamalarda Mingəçevir su anbarına çoxillik nizamlamaya malik olan hidroqovşaq kimi
baxıldı.
bu halda suvarma məqsədi ilə su ehtiyatlarının bölüşdürülməsi aşağıdakı kimi
aparıldı (cədvəl 2):
Cədvəl 2. Su ehtiyatlarının suvarma məqsədi ilə bölüşdürülmə sxemi
Əsas göstəricilər

Kür hövzəsi çayları

Araz hövzəsi çayları

CƏMİ

Su ehtiyatlarının
həcmi, mlrd. m3

3 839

693

4 532

Suvarılan ərazi, ha
(%)

1 006 000 (85%)

181 600 (15%)

1 187 600

Suvarılan ərazilərə suyun çatdırılması sxemlərində olan fərqlər cədvəl 3-də verilmişdi.
Cədvəl 3. Suyun çatdırılması sxemlərində olan fərqlər
Çatdırılma sxemi
layihə

Öz axını ilə

Kanallardan
nasos ilə

Kür çayından
nasos ilə

CƏMİ

“Kiçik
Mingəçevir”

437 900

50 900

140 700

629 500

“böyük
Mingəçevir”

1 006 000
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“böyük Mingəçevir” layihəsi təsdiq olunan müddətdə ona uyğun hazırlanmış
suvarma sxemi də qəbul olunmuş layihəyə uyğunlaşdırılmışdı.
Keçən əsrin 30-cu illərinin sonunda “Su sxemlərinin tərtibatı” İdarəsi tərəfindən
Kür çayının su ehtiyatları ilə suvarma sistemi müxtəlif variantlarda araşdırılmışdır.
bütün suvarma sxemləri iki prinsipial variantın ətrafında dolanırdı:
• “Su sxemlərinin tərtibatı” İdarəsinin sxemi: maksimal enerji potensialı əldə
etmək üçün suvarma kanallarının çıxışları Mingəçevir su anbarının yuxarı və
aşağı byefində nəzərdə tutulmalıdır;
• Ç.R.Olberqin təklifi: suvarma ərazilərinə suyu öz axını ilə çatdırmaq üçün suvarma kanallarının çıxışları bilavasitə Mingəçevir su anbarından olmalıdır.
Nəticədə layihə aşağıdakı tərkibdə təklif olundu:
 Cəmi 7 suvarma kanalı;
O cümlədən:
 bilavasitə Mingəçevir su anbarından:
• yuxarı və Aşağı Şirvan kanalları;
• yuxarı və Aşağı Mil-qarabağ.
 Mingəçevir su anbarının aşağasında yerləşdirilən su anbarlarından:
• 3-cü və 4-cü Şirvan kanalları;
• 3-cü Mil-qarabağ kanalı.
belə bir suvarma sisteminin layihələndirilməsinin əsas prinsipi – su təsərrüfatı
kompleksində axım potensialının energetika sahəsində maksimal istifadəsinin təmin
edilməsi idi. bu sxem üzrə suvarmaya verilən suyun bir hissəsi bilavasitə su anbarından, digər hissəsi isə turbinlərdən keçib kanallara verilirdi. beləliklə, əlavə
elektrik enerjisinin alınması mümkün olurdu.
Növbəti çöl tədqiqatları əsasında ilkin hazırlanmış suvarma sistemi layihəsində
böyük çətinliklərin olduğu müəyyən olundu – kanalların trassaları kənd və əkin
sahələrindən keçməli idi.
bu səbəbdən, 40-cı illərin sonunda suvarma sisteminin layihəsi yenidən dəyişildi.
Nəticədə, müasir suvarma sistemi tərtib olundu:
 bilavasitə Mingəçevir su anbarından yuxarı Şirvan və yuxarı qarabağ kanalları layihələndirildi və kanallardan çox şaxəlı paylayıcı təssərüfatarası kanallar
nəzərdə tutuldu;
 Mingəçevir su anbarının aşağasında yerləşən varvara su anbarından Aşağı Şirvan kanalının çıxışı nəzərdə tutuldu;
 Aşağı Mil-qarabağ kanalına ehtiyac olmadı;
 Muğan düzündə suvarma suyunun miqdarının artırılması üçün yuxarı qarabağ
kanalının suyunun bir hissəsinin Araz çayına ötürülməsi nəzərdə tutuldu;
 Aşağı Şirvan və Aşağı Mil-qarabağ kanallarının əvəzinə baş Şirvan və baş
Mil-qarabağ (indi baş Mil-Müğan) kollektorları layihələndirildi.
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“Böyük Mingəçevir” layihəsinin hidroloji əsasları
Mingəçevir layihəsi işlənən müddətdə (1928-1930-cu illərdə) Kür çayının axımı
yalnız üç hidrometrik müşahidə məntəqəsində ölçülürdü:
• Tiflis-Müştahid – müşahidələr 1904-cü ildən aparılır, yeni tikilmiş (1927-ci
ildə) Zemo-Avçal SES-ından 19 km aşağıda yerləşir;
• qarasaqqal – müşahidələr 1912-ci ildən aparılır;
• Mingəçevir – müşahidələr 1926-cı ildən aparılır.
beləliklə, su ehtiyatlarının hidroloji hesablamaları üçün 26 ilin müşahidə
məlumatlarından istifadə olunmuşdur.
“Su sxemlərinin tərtibatı” İdarəsinin mütəxəssisləri müşahidə olunmuş hidroloji
məlumatları aşağıdakı kimi tərtib etdilər:
Cədvəl 4. Əsas hidroloji xarakteristikalar
Aylar

Maksimal
göstəricilər
Axım
həcmi,
mln. m3

Su
sərfi,
m3/s

Orta
maksimal
göstəricilər
Axım
həcmi,
mln. m3

Su
sərfi,
m3/s

Orta
göstəricilər
Axım
həcmi,
mln. m3

Su
sərfi,
m3/s

Orta minimal
göstəricilər
Axım
həcmi,
mln. m3

Su
sərfi,
m3/s

Xıı
559
209 556,5 208
712
269
490
183
ı
608
227 556,5 208
646
260
390
146
ıı
455
288
499
206
600
248
477
197
ııı
984
368
955
357
834
312
848
316
ıv
2 190 846 1 800 696 1 450 560 1 821 703
v
3 405 1 274 4 470 1 673 3 075 1 150 2 951 1 102
vı
4 560 1 766 1 900 734 1 825 706 1 796 693
vıı 2 840 1 061 1 123 420
749
280
768
285
vııı 1 240 464
705
264
878
328
469
175
ıX
987
381
677
261
784
306
353
136
X
1 260 471
602
225
794
297
407
152
Xı
832
321
619
239
709
276
319
123
Cəmi 19 920
14 463
13 106
11 085
Orta
548
458
415
351

Minimal
göstəricilər
Axım
həcmi,
mln. m3

Su
sərfi,
m3/s

294
345
319
273
860
1 279
1 146
599
599
391
404
365
6 844

110
129
132
102
332
478
443
224
224
151
151
141
218

“böyük Mingəçevir” su anbarının çoxillik məqsədli nizamlama dərəcəsi 75%
təminatlı axımı ili kimi 1913-cü il qəbul olundu. Cədvəl 4 üzrə bu tələbə “orta minimal göstəricilər ili” uyğun gəlir. bu il hesabı il kimi qəbul edildi. layihədə Kür
çayının axım həcmi Mingəçevir məntəqəsində 11.085 mlrd. m3 qəbul olundu.
Ç.R.Olberqin hesablamalarına əsasən “böyük Mingəçevir” layihəsinin çoxillik
nizamlamasını təmin etmək üçün su anbarının parametrləri aşağıdakı kimi olmalıdır:
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• Suvarma suyunun həcmi (brutto)
- 5 mlrd. m3;
• Su anbarının Ölü həcmi
- 4 mlrd. m3;
• Energetikaya ayrılan su həcmi
- 2 mlrd. m3;
• Fəlakət daşqınlarının transformasiyası üçün ehtiyat su həcmi
- 2 mlrd. m3
beləliklə, su anbarının ümümi həcmi 13 mlrd. m3, faydalı həcmi isə 9,0 mlrd.
3
m təşkil etməli idi.
bu bölgüyə əsasən il ərzində su anbarından Kür çayına buraxılan suyun həcmi 4
mlrd. m3, sərfi isə 126 m3/s təşkil edirdi.
Su anbarında ölü həcm bir dəfə dolur və heç vaxt istifadə olunmur. hər il ölü
həcmdən 7 - 10% (0,4 mlrd. m3) sızmaya itkilər nəzərə alınsa Mingəçevir su anbarında 9,4 mlrd. m3 həcmdə su ehtiyatı yığılmalıdır.
“böyük Mingəçevir” layihəsi üzrə hər il su anbarından 5,4 mlrd. m3 su Kür çayına
geri qaytarılmadan istifadə olunmalı idi. Su anbarında toplanılan 4 mlrd. m3 suyun
tədricən Kür çayının aşağı axınına qaytarılması nəzərdə tutulurdu.
layihənin ilkin mərhələlərində Kür çayının aşağı axınında suya olan tələbat su
təsərrüfatı hesablamalarına əsasən, təxminən, 6 mlrd. m3 təşkil edirdi.
beləliklə, Mingəçevir məntəqəsindən hesabı axım 11,4 mlrd. m3 təşkil etməlı idi.
bu da Kür çayının 75% təminatlı axımına bərabər idi.
“Böyük Mingəçevir” layihəsi və Aşağı Kür: suyun kompleks istifadə olunması.
energetika. layihə üzrə su anbarından Kür çayına buraxılan illik nizamlanmış
axım 4 mlrd. m3 təşkil edirdi. bununla ildə, təxminən, 480 mln. kvt•saat elektrik
enerjisi əldə etmək olardı.
Əlavə nizamlanmamış axım nəzərə alındığı halda (təxminən 4,1mlrd. m3),
turbinlərdən keçən axım 8,1 mlrd. m3 təşkil edəcəkdi.
“böyük Mingəçevir” layihəsində enerji potensialını artırmaq üçün aşağı byefdə
əks-nizamlayıcı su anbarı və varvara hidrotexniki qovşağı layihələndirildi. bu anbarın məqsədi Mingəçevir su anbarından buraxılan suyun həcminin sutka ərzində
nizamlanması idi.
varvara su anbarının yaradılması Mingəçevir su elektrik stansiyasından ildə 1
mlrd. kvt-saat elektrik enerjisi əldə etməyə imkan verdi.
beləliklə, “böyük Mingəçevir” layihəsində varvara hidrotexniki qovşağı öz yerin
tutdu.
Gəmiçilik. Mingəçevir su anbarından mənsəbə qədər, təxminən, 600 km
məsafədə, gəmilərin hərəkətini təmin etmək üçün tələb olunan su sərfi layihədə 104
m3/s təyin olunmuşdu. layihədə Kür çayının Xəzər dənizi ilə qovuşan hissədə qızılAğac körfəzinə döndərilməsi və 10 km məsafədə körfəzdə dib dərinləşdirmə
işlərinin aparılması nəzərdə tutulmuşdu.
Balıqçılıq. balıqların təbii yolları kəsildiyi halda layihədə Şor qoltuqda 11 600
ha, hacıqabul gölündə 1 600 ha, Sarı su göllərində 5 600 ha və Ağ göldə 2 600 ha,
ümumi isə 21 400 ha sahədə süni balıq təsərrüfatlarının yaradılması təklifi irəli
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sürülmüşdü. bu təsərrüfatların su ilə təminatı üçün, təqribən, 65 m3/s su sərfi tələb
edilirdi.
İlkin araşdırmalarda Şirvan düzünün cənub-şərq hissəsində yerləşən torpaqların
və Salyan düzünün suvarılması üçün yalnız Kür çayında mexaniki (nasoslar ilə) suvarma sisteminin yaradılması qeyd olunur.
Nəticə
Mingəçevir su anbarı bəndinin yerinin seçilməsinə dair çoxsaylı fikir
ayrılıqlarının olmasına baxmayaraq, bənd “boğazın” giriş hissəsində tikilmişdir.
1954-cü ildə istismara verilmiş Mingəçevir hidrotexniki qovşağı 65 ildir ki, istismar
olunur. Şübhəsiz ki, hidrotexniki qovşaqda deformasiya, erroziya, korroziya prosesləri gedir.
Mingəçevir layihəsinin icrasında suvarma sxeminə edilən dəyişikliklər nəticəsində su anbarının faydalı həcmi 9,0 mlrd m3-dən 7,68 mlrd. m3-ə salınmışdı. beləliklə, Kür çayının aşağı axınında tələbatçıların ehtiyacını təmin etmək üçün
məcburiyyət qarşısında su anbarında aşağı byefə nəzərdə tutulmuş həcmdən artıq
su buraxıldı. bunun nəticəsində bilavasitə su anbarından qidalanan suvarma kanalları tələb olunan həcmdə su götürə bilmədi. Nəticədə su anbarı ilkin layihədə nəzərdə
tutulmuş axımın nizamlanmasını təmin edə bilmədi.
Mingəçevir layihəsinə nəzər saldıqda, müəyyən olunur ki, ilkin layihələrdə
nəzərdə tutulmuş su təsərrüfatı göstəriciləri müasir dövrün tələblərinə cavab vermir.
bunun əsas səbəbləri aşağıdakılardır:
 Mingəçevir su anbarının faydalı həcminin layihə göstəricisindən az olması;
 Əhalinin sayının artması. yalnız Azərbaycanda 1955-2019-cu illər ərzində
əhalinin sayı 3,3 mln.-dan 10 mln.-a çatmışdır;
 Transsərhəd çay olduğundan ildən-ilə Kür çayının su ehtiyatları azalır.
bütün bu qeyd olunanlar göstərir ki, hidrotexniki qovşağın yenidən müayinə
edilməsi və müvafiq qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi vacibdir. Digər tərəfdən su
anbarının faydalı həcminin az olması, əhali artımı və qlobal iqlim dəyişikliyi fonunda su ehiyatlarının azalmasını əsas tutaraq suyun səmərəli istifadəsi və müasir
dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün yeni su təsərrüfatı hesablamalarının
aparılmasına böyük ehtiyac vardır.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Графтио Г.О. Заключение по Техническому проекту Мингечаурского гидроузла.
Москва, 1947 г., с.16-22.
2. Добронравов В.А., Полад-заде А.А. Мингечаурская проблема. Закводпроиз, 1932г.,
с. 20-37.
3. Мингечаурский гидроузел на реке Куре. Технический проект. Инженерно-геологические условия. Москва, Гидроэнергопроект, 1946 г., с.7-18.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of linear trends in the time series
of the underground and surface runoff of the rivers of the Greater Caucasus. The
significance of linear trends was estimated by the values of the pair correlation coefficient and its standard error. ıt has been established that, over the long-term observation period, the underground runoff of the vast majority of rivers increases. ın
the series of the surface runoff, multidirectional trends were revealed. Most of the
linear trends in underground flow and half of the trends in surface runoff are statistically significant.
Açar sözlər: Böyük Qafqaz, yeraltı axım, səth axımı, çoxillik tərəddüdlər, xətti
trend, statistik əhəmiyyətlilik, iqlim dəyişmələri.
Giriş
Çay axımının çoxillik tərəddüdləri təbii və antropogen amillərin birgə təsiri
nəticəsində baş verir. Təbii amillər arasında atmosfer yağıntıları və havanın temperatur rejiminin rolu daha böyükdür. bu iki iqlim göstəricisinin dəyişmə dərəcəsindən
asılı olaraq axım sıralarının stasionarlığı pozula bilər. yer kürəsinin bütün regionlarında, o cümlədən Azərbaycan ərazisində iqlim dəyişmələri nəticəsində axım
sıralarının böyük bir hissəsinin stasionarlığının pozulması artıq faktdır (Бейтс и др.,
2008; Mahmudov, 2018; Иманов и др,, 2018; UNESCO and UNESCO i-WSSM,
2019).
bütün dünya üzrə əhalinin sıx məskunlaşdığı regionlarda antropogen amillərin
təsiri nəticəsində təbii rejimi bu və ya digər səviyyədə pozulmayan iri çay sistemi
qalmayıb (Водные ресурсы…, 2008). bunu nəzərə alaraq, bu məqalədə böyük
qafqazın təbii və ya şərti-təbii rejimə malik çaylarının yeraltı və yerüstü axım
sıralarının çoxillik tərəddüdləri təhlil edilmişdir. yeraltı axımın illik qiymətləri orta
aylıq minimal qış və yay-payız su sərflərinin ədədi ortasına görə təyin olunmuşdur.
hazırda nəinki böyük qafqaz, eyni zamanda bütün Azərbaycan çaylarının minimal
qış axımına antropogen amillərin təsiri yox səviyyəsindədir və mövcud dəyişmələr
azsulu dövrlərdə su sərflərinin ölçülmə dəqiqliyi çərçivəsindədir (Иманов, 2000;
Иманов и др., 2018). baxılan çayların minimal yay su sərfləri də təbii rejimi əks
etdirir, belə ki, müşahidə məntəqələrindən yuxarıda müxtəlif təsərrüfat məqsədləri
üçün sugötürmələr yoxdur. Eyni fikri yerüstü axım sıralarına da aid etmək olar.
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hazırda iqlim dəyişmələrinin çay axımına təsirinin istiqamətinin müəyyən
edilməsində çoxillik su sərfi sıralarının xətti trend analizi geniş tətbiq olunan üsullardan biridir.
Müşahidə məlumatları və tədqiqat metodları
böyük qafqaz çaylarının yerüstü və yeraltı axımının çoxillik tərəddüdlərinin
təhlili xətti trend metodu ilə yerinə yetirilmişdir. bu təhlilin məqsədi müşahidə
sıralarında istiqamətli dəyişmələri – artma və ya azalmaları aşkar etməkdir. Axım
sıralarında statistik baxımdan əhəmiyyətli trendlərin olması onların zamana görə
qeyri - bircinsliyini və ya qeyri - stasionarlığını göstərir. Su sərfləri sıralarının trend
analizi adətən iki müxtəlif üsulla yerinə yetirilir: xətti reqressiya və Mann-Kendall
üsulları (Kundzewicz and Robson, 2000; Adamowski and bocci, 2001). bu üsulların
hər ikisi kifayət qədər effektivdir (Cecilia Svensson and et al., 2004). bu məqalədə
xətti reqressiya üsulundan istifadə olunmuşdur, çünki o həm sadə, həm də əyanidir
(İmanov və b., 2013).
Xətti trendlərin əhəmiyyətliliyi cüt korrelyasiya əmsalına (R) görə, onun orta
kvadratik xətası (σR) nəzərə alınmaqla yerinə yetirilmişdir. R/σR ≥ 2 şərti
ödənildikdə trend 5%-li əhəmiyyətlilik səviyyəsində statistik baxımdan əhəmiyyətli
qəbul edilmişdir (сикан, 2007). Artıq yuxarıda qeyd olunduğu kumi, yeraltı axımın
illik qiymətləri orta aylıq minimal qış və yay-payız su sərflərinin ədədi ortasına
görə təyin olunmuşdur (İmanov, Əliyeva, 2018). yerüstü axımın illik qiymətləri isə
illik axımla yeraltı axımın fərqinə bərabər qəbul edilmişdir. Müşahidə məlumatları
1934-2017-ci illəri əhatə edir. Ərazinin 16 çayı üzərində fəaliyyət göstərən 17 uzunsıralı müşahidə məntəqəsinin məlumatlarından istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatın şərhi
Yeraltı axım. Çayların yeraltı axım sıralarının xətti trendlərinin təhlili göstərir
ki, bütövlükdə tədqiqat ərazisində çoxillik dövr ərzində bu axım göstəricisinin
kəmiyyətlərində artım müşahidə olunur. hövzələri böyük qafqazın müxtəlif
hissələrində yerləşən bir neçə çay üçün xətti trendlərin qrafikləri şəkil 1-də göstərilir.
yerinə yetirilmiş qiymətləndirmənin nəticələri cədvəl 1-də verilir.
Cədvəldən göründüyü kimi, 17 məntəqədən 14-də yeraltı axım artır. heç bir
axım sırasında mənfi trend aşkar olunmayıb. yalnız qusarçay-Kuzun, qudyalçayqrız və Göyçay-Göyçay məntəqələrinin yeraltı axım sıralarında xətti trend yoxdur.
14 sıradan 13-də xətti trendlər 5%-li əhəmiyyətlilik səviyyəsində statistik baxımdan
əhəmiyyətlidir. hətta, müsbət trendlə səciyyələnən, lakin statistik baxımdan
əhəmiyyətli olmayan vəlvələçayın (Təngəaltı məntəqəsi) axım sırası üçün R/σR
nisbəti 2-yə yaxındır. Çox güman ki, yeraltı axımın bu artımı son onilliklərdə Azər-
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Girdimançay-Qaranohur

Caqacuqçay-Rustov

Əyriçay-Baş Daşağıl

Şəkil 1. çayların yeraltı axımının xətti trendləri

baycan ərazisində, o cümlədən böyük qafqazda baş verən iqlim dəyişmələri ilə
əlaqədardır.
yuxarıda göstərildiyi kimi, yeraltı axımın illik qiymətləri orta aylıq minimal qış
və yay-payız su sərflərinə görə hesablanmışdır. yer kürəsinin müxtəlif bölgələrində
yerinə yetirilmiş çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki, iqlim dəyişmələri şəraitində yağıntılar əsasən qar şəklində düşən ərazilərdə çayların rejimi, daha doğrusu onların müxtəlif fazalarının tarixləri dəyişmişdir. qış aylarında havanın temperaturu yüksəldiyinə görə, bu mövsümdə düşən yağıntıların böyük hissəsini yağışlar təşkil edir
və qar, əvvəlki dövrlə müqayisədə daha tez (1-2 həftə) əriməyə başlayır (hodgkins
et al., 2003; Бейтс и др., 2008; Mahmudov, 2018; Иманов и др., 2018), lakin bunun
çayların yay axımına təsiri çox zəif olmuşdur (hodgkins et al., 2005).
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Cədvəl 1: Böyük Qafqaz çaylarının yeraltı və yerüstü axım sıralarında xətti
trendlərin əhəmiyyətliyinin qiymətləndirilməsi
Çay – məntəqə Müşayeraltı axım
hidə
R2
R
dövrü Trendin
işarəsi
1

qusarçayKuzun
qudyalçayqrız
qudyalçayKüpçal
vəlvələçayTəngəaltı
qaraçayRük
CaqacuqçayRustov
XarmidorçayXaltan
Girdimançayqaranohur
AhohçayXanəgah
GöyçayGöyçay
Əyriçaybaş Daşağıl
ƏyriçayMənsəb
ÇxodurmazMənsəb
DamarcıqMənsəb
qaynarMənsəb
TalaçayZaqatala
balakənçaybalakən

2

19472017
19622017
19472017
19492017
19602016
19592017
19622015
19662017
19362017
19342017
19362017
19502017
19362017
19362017
19362017
19362017
19362017

3

4

5

Səth axımı
ϬR

Trendin
işarəsi

R2

R

ϬR

6

7

8

9

10

y

0.0132 0.11

0.12

+

0.0543 0.23

0.11

y

0.0065 0.08

0.13

-

0.2574 0.51

0.10

+

0.0724 0.27

0.11

-

0.0273 0.16

0.12

+

0.0423 0.20

0.12

+

0.0571 0.24

0.11

+

0.5546 0.74

0.06

y

0.0026 0.05

0.13

+

0.2264 0.48

0.10

y

0.0062 0.08

0.13

+

0.1742 0.42

0.11

+

0.0310 0.18

0.13

+

0.1042 0.32

0.12

-

0.1350 0.37

0.12

+

0.0876 0.30

0.10

-

0.1280 0.36

0.10

y

0.0001 0.01

0.11

+

0.0281 0.17

0.11

+

0.1715 0.41

0.09

y

0.0234 0.15

0.11

+

0.1046 0.32

0.11

y

0.0069 0.08

0.12

+

0.3755 0.61

0.07

y

0.0017 0.04

0.11

+

0.1921 0.44

0.09

+

0.1146 0.34

0.10

+

0.4541 0.67

0.06

+

0.1509 0.39

0.09

+

0.3494 0.59

0.07

-

0.3062 0.55

0.08

+

0.3718 0.61

0.07

-

0.1915 0.44

0.09

Qeyd. (+) – müsbət trendlər; (-)- mənfi trendlər; Y– trend yoxdur.
Statistik baxımdan əhəmiyyətli trendlərin (5%-li əhəmiyyətlilik səviyyəsində) korrelyasiya əmsallarının qiymətləri
tünd rəngdə verilmişdir.
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Əyriçay-Mənsəb

Qaraçay-Rük

Balakənçay-Balakən

Şəkil 2. çayların yeraltı axımının xətti trendləri

Şəkil 2-də daha 3 çayın yeraltı axımının xətti trendləri göstərilir. bu qrafiklərdən
(xüsusilə, qaraçay-Rük və balakənçay-balakən məntəqələri üçün) görünür ki,
təqribən 1995-ci ilə kimi axımın çoxillik dinamikasında əhəmiyyətli dəyişiklik olmayıb. lakin sonrakı illərdə axımın kəmiyyəti kəskin (3-4 dəfə) artmışdır. ƏyriçayMənsəb məntəqəsində isə son dövrdə (1995-ci ildən sonra) axımın yüksək dəyişkənliyi müşahidə olunur. Axımın kəmiyyətində belə kəskin artımı və dəyişkənliyi
izah etmək çətindir. yalnız onu demək olar ki, statistik metodlarla (trend analizi də
daxil olmaqla) alınan nəticələrə müşahidə dövrlərinin və sıralarının uzunluğunun
fərqli olması, su sərfləri haqqında məlumatların ölçülmə və hesablanma dəqiqliyi
güclü təsir edir (Dai and Trenberth, 2002).
baxılan çayların böyük əksəriyyətinin yeraltı axımı müsbət xətti trendlərlə sə-
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Şəkil 3. çayların səth axımının xətti trendləri

ciyyələnsələr də, son 4-5 ildə (2013-2017-ci illər) yeraltı axımın kəmiyyəti kəskin
azalmışdır (şəkil 1 və 2).
Səth axımı. Çayların yerüstü axım sıralarının xətti trendlərinin xarakteri yeraltı
axımın trendlərindən fərqlidir. belə ki, 17 məntəqədən 6-da səth axımı artır, daha
6 məntəqədə azalır və 5 məntəqədə isə axım dəyişmir. bu sıraların 9-u üçün trend
statistik baxımdan əhəmiyyətlidir (cədvəl 1). Müxtəlif işarəli və əhəmiyyətli trendlər
böyük qafqazın hər 3 bölgəsi üzrə demək olar ki, bərabər paylanır. 3 çay üçün səth
axımının xətti trend qrafikləri şəkil 3-də göstərilir.
Çayların yeraltı və yerüstü axım sıralarının xətti trendlərinin müqayisəli təhlili
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 4 çay (vəlvələçay, qaynar və s.) üçün trendlərin
işarələri eynidir, yəni müşahidə dövrü ərzində hər iki axım göstəricisi artır. Çayın
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həm yeraltı, həm də yerüstü axımının artması ümumi illik axımın da artmasını
göstərir. 5 çayda (Girdımançay, Talaçay və s.) baxılan trendlər əks işarəlidir: yeraltı
axım artır, yerüstü axım isə azalır (cədvəl 1). Çox güman ki, bu çaylarda yeraltı
axımın artması, onların səth axımının azalması ilə əlaqədardır. bunun mümkün
səbəblərindən biri də səth axımında qar və yağış sularının nisbətinin dəyişməsi ola
bilər.
Nəticə
böyük qafqaz çaylarının böyük əksəriyyətinin yeraltı axımı çoxillik dövr ərzində
artır. yerüstü axım sıralarında isə müxtəlif işarəli trendlər aşkar olunmuşdur. yeraltı
axımın xətti trendlərinin çoxu, səth axımının trendlərinin isə təqribən yarısı statistik
baxımdan əhəmiyyətlidir. bir qrup çayın yerüstü və yeraltı axım sıralarında
trendlərin işarələri üst-üstə düşür. qalan çayların bu iki axım göstəricilərinin xətti
trendləri fərqli işarələrlə səciyyələnir. yeraltı axımın illik qiymətlərinin orta aylıq
minimal qış və yay-payız su sərflərinə görə hesablandığını nəzərə alaraq, tədqiqatın
növbəti mərhələsində minimal su sərfləri sıralarının da trend analizi yerinə yetirilməlidir.
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Abstract: ın this article was analyzed the causes of extreme hydrometeorological
conditions in the Kur River basin. Floods are frequently in the Kur River basin in
Azerbaijan. After the construction of water reservoirs, sedimentation discharge was
decreased and sediments accumulated to the river bed. İncreased erosion process
and sedimentation load caused to the protection features of üater reservoirs in Kura
River basin. Accumulation processes in the delta of the Kura river have been intensified due to the increase of the Caspian Sea level, which began in 1976. The impact
of it caused to floods in the downstream of Kura in 2003, 2006 and 2010.
Açar sözlər: ekstremal hidroloji hadisə, maksimal axım, daşqın, lillənmə, hidrometeoroloji şərait.
Giriş
Müasir dövrdə təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin intensivliyinin artması
nəticəsində su obyektlərində su səviyyəsinin, su sərfinin kəskin qalxması baş verir
ki, bu da su basmalar, daşqınlarla nəticələnir. Ən böyük təhlükəni katastrofik daşqınlar yaradır. Nəticədə su məcradan çıxır və ətraf ərazilər su altında qalır, binalar uçur,
təsərrüfat sahələri zərər çəkir, hətta insan tələfatı da baş verir. Ümumdünya meteorologiya təşkilatının statistik məlumatlarına görə XX əsrdə dünyada daşqınlar zamanı təxminən 10 milyon insan həlak olmuş, bütün Avropa ölkələrinin sahələrinin
cəminə yaxın olan ərazilər isə (harada ki təxminən bir milyard adam yaşayır) daşqınlara məruz qalmışdır. Daşqınlara qarşı mübarizədə mühəndisi tədbirlərin geniş tətbiq
olunmasına baxmayaraq XX yüzillikdə qlobal miqyasda daşqınlardan gələn iqtisadi
ziyan artmışdır. Daşqınlar təsərrüfatın bütün sahələrinə birbaşa və ya dolayı yolla
təsir göstərir.
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqatlarda mövcud ədəbiyyatdan, Azərbaycan Dövlət Su təsərrüfatı obyektlərinin layihələndirilməsi üzrə «Azdövsutəslayihə» İnstitutunun materiallarından və
görülmüş elmi işlərin nəticələrindən istifadə olunmuşdur. Tədqiqatda müqayisəli
təhlil və statistik metodlardan istifadə edilmişdir.
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Tədqiqatların şərhi
Azərbaycanda Kür hövzəsində daşqınlar tez-tez baş verir. Kür hövzəsinin digər
ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da daşqın və sellərin qarşısının alınması
təcrübəsi, struktur tədbirlərin, yəni mühəndis qurğuların (sahilbərkitmə qurğularının,
su anbarlarının, mühafizə bəndlərinin və s.) tikintisi ilə həyata keçirilir.
Kür çayı axımının formalaşmasında qar, yağış, qrunt sularından başqa buzlaqların
əriməsi nəticəsində əmələ gələn sular da iştirak edir. Çayda gursululuq mart ayının
sonundan başlayır, səviyyənin qalxması aprel ayında, ən kəskin qalxması isə may
ayının ortalarında, əgər gursululuq gecikirsə ən kəskin qalxma iyunun əvvəlində
müşahidə edilir. Çayda daşqın olma ehtimalı ən çox may-iyun aylarında müşahidə
edilə bilər. bu göstərici özünü Azərbaycan tarixində ən dəhşətli daşqın kimi 2010cu ildə bir daha təsdiq etdi. Çayda səviyyənin aşağı düşməsi uzun müddət davam
edir və avqust-sentyabr aylarında başa çatır, göstərilən aylarda çayda ən aşağı
səviyyə müşahidə edilir və daşqınların olma ehtimalı çox az olur [9].
Kür və Araz çayları üzərində su anbarları tikildikdən sonra bu çaylarda daşqın
və subasmaların təkrarlanması və maksimumu əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır.
lakin axımın hətta çoxillik tənzimlənməsi əhalini daşqın təhlükəsindən tam xilas
etmir. belə ki, Kür və Araz çaylarının hövzələrində daşqınların artması və səthi
eroziyanın güclənməsi su anbarlarının lillənməsini sürətləndirir və daşqına qarşı
səmərəni azaldır. Nəticədə, Cənubi qafqazda ən iri su anbarı olan Mingəçevirin
maksimal dərinliyinin 83 m-dən 63 metrədək azalması qeydə alınıb. İri su anbarları
səmərəsiz istismar edilir, bunu 2003 və 2010-cu illərdə Kürün aşağı axınında baş
verən daşqının nəticələri göstərir [2].
Daşqınlar hövzələrin yerləşdiyi ərazinin fiziki-coğrafi və iqlim şəraitindən asılı
olaraq çaylarda ayrılan rejim fazalarından biri olub, əsasən gursulu dövrdə maksimal
sərflər keçən zaman müşahidə olunur. Çoxillik dövr ərzində maksimal sərflərin rejimini izləmək üçün Kür çayında müşahidə olunan maksimal su sərflərinə əsasən,
həmin sərflərin xronoloji gedişi qrafiki qurulmuşdur (Şəkil 1).
bəzi elmi mənbələrdə hələ XıX əsrdə Kür və Araz çaylarında baş vermiş dağıdıcı
daşqınlar haqqında məlumatlara rast gəlinir: Kür çayında 1829, 1850, 1868, 1896cı və Araz çayında 1868, 1879, 1885, 1896-cı illərdə. Stasionar hidrometrik
müşahidə məlumatlarına görə Kürdə fəlakətli daşqınlar 1915, 1916, 1928, 1936,
1942, 1944, 1946, 1952-ci illərdə, Araz çayında isə 1936, 1938, 1946, 1951, 1963,
1968, 1969-cu illərdə müşahidə olunmuşdur. 1858 və 1896-ci illərdə katastrofik
daşqınlar zamanı Araz çayı öz yatağını dəyişdirmişdir [6].
1900–1953-cü illər ərzində Kür və Araz çaylarının aşağı axınlarında demək olar
ki, hər il daşqın hadisəsi baş verirdi. Mingəçevir və Şəmkir su anbarlarının, Araz su
qovşağının tikintisindən sonra 1953–2000-ci illər ərzində fəlakətə çevrilmiş daşqın
hadisələrinin sayı nisbətən azalmışdır. Kür çayının daşqın xronologiyasından 1969-
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Şəkil 1. Kür çayının müxtəlif məntəqələrində maksimal su sərflərinin çoxillik gedişi

cu ildə baş vermiş daşqını göstərmək olar ki, bunun da həm Araz, həm də Kür
çayında 100 ildə 1 dəfə baş verən daşqına yaxın olması yuxarıdakı təhlillərlə
müəyyən edilmişdir.
2003-cü, 2006-cı və 2010-cu illərdə baş vermiş daşqın hadisələri isə daha geniş
miqyaslı olmuş və böyük iqtisadi zərərlərə səbəb olmuşdur [5].
XXı əsrin əvvəllərində Kür çayında baş vermiş fəlakətli daşqınların əsas səbəbləri
aşağıdakılardır: Kür hövzəsində ekstremal hidrometeoroloji şəraitin yaranması, Kür
çayı ilə eyni vaxtda Araz çayında daşqının formalaşması, su anbarlarının effektiv
idarə olunmaması, məcranın mənsəb hissəsində gətirmələrin akumulyasiyası
nəticəsində məcranın suburaxma qabiliyyətinin azalması, Kür və onun qolları boyu
daşqından mühafizə bəndlərinin inşa olunmaması.
Kür çayında nizamlamadan əvvəl su rejimində gursululuq dövründə yüksək su
sərfləri müşahidə olunurdu. bunun nəticəsində sülb axımı rejimində və nəql prosesində tarazlıq var idi. Su anbarlarının tikintisindən sonra sülb axımı prosesində
azalma, bununla yanaşı asılı gətirmələrin çökməsi baş verirdi. bu çökmənin əsas
səbəbi axın sürətlərinin azalması və 1976-cı ildən başlanan Xəzər dənizinin
səviyyəsinin qalxmasıdır [10]. Xəzərin səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar Kür
çayının deltasında akumulyasiya prosesləri güclənmişdir. Kür çayında mövcud olan
mühafizə bəndləri kompleksi Xəzər dənizinin sabit səviyyə rejimi vaxtı layihələndirilib. Xəzər dənizinin səviyyə rejimi və su anbarlarının fəaliyyətindən sonra
çaylarda gedən morfoloji dəyişilmə proqnozu verilməmişdi. Mühafizə bəndlərinin
layihələndirməsi o vaxtın səviyyə rejiminə görə icra olunmuşdur [1, 6].
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lillənməni təsdiqləmək üçün Zərdab, Surra və Səlyan məntəqələrinin
səviyyələrinin dinamikasından və q=f(h) əyrilərinin təhlilindən istifadə olunub
(şəkil 2).

Şəkil 2. Kür çayı məntəqələrinin sərflər əyriləri
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bu əyrilərdən aydın görünür ki, eyni su sərfi müxtəlif səviyyələrdədir. belə
görüntü Kür çayı üzrə lillənmə prosesini təsdiqləyir. Təxminən, Zərdabda 1,5 m,
Surrada 2,0 m, Salyanda isə 2,5 m çay dibi lillənmə nəticəsində qalxıb.
bu vəziyyətə görə Kür çayında suburaxma qabiliyyəti 20-25% azalmışdır.
2010-cu ilin daşqınlarının fəsadlarla olması yuxarıda göstərilən amillər və Xəzər
dənizinin səviyyəsinin qalxması ilə izah oluna bilər. Çayın mənsəb hissəsində Ana
Kür lilləndiyinə görə 2004-2005-si illərdə 2.6 km uzunluğunda yeni kanal inşa
olunmuşdur [1].
lillənmənin səbəblərindən biri də su anbarlarının təsirindən təbii rejimin pozulması və bunun nəticəsində ildaxili axımın il ərzində bərabər paylanmasıdır.
bu vəziyyəti təsdiqləmək üçün axımın təsərrüfat dövrləri üzrə təhlili aparılmışdır.
bunun üçün ildaxili xüsusiyyətlərə görə üç dövr ayırılmışdı:
1.Təbii rejim dövrü – 1953-cü ilə qədər.
2.Mingəçevir su anbarının fəaliyyətindən sonra: 1954-1970-ci illər.
3.Mingəçevir və Araz su anbarlarının birgə fəaliyyəti dövrü – 1971-ci ildən sonra.
Dövrlər üzrə Kür çayının Zərdab, Surra və Salyan məntəqələrində illik axım
qiymətləndirilmiş və orta aylıq su sərfləri hesablanmışdır (cədvəl 1).
həmin dövrlər üzrə Kür çayının Zərdab, Surra və Salyan məntəqələri üçün axım
hidroqrafları şəkil 3-də verilib.
bu məlumatlar əsasında demək olar ki, Kürün Zərdab məntəqəsində axım 33.0
3
m /s (9.4 %), Surra məntəqəsində 1954-1970-ci illər ərzində axım 53 m3/s (8.6%),
1971-2014-cü illərdə 116 m3/s (20%), Salyan məntəqəsində 1954-1970-ci illər
ərzində axım 26 m3/s (4.7 %), 1971-2014-cü illərdə isə daha 105 m3/s (20%) azalıb.
Düzənlik ərazilərdən axan çaylarda meandrlar çox geniş yayılıb. Meandrlı çaylarda gəmi gediş-gəlişi çox çətinləşir, çaylarda axım sürəti minimuma enir, bolsulu
dövrlərdə daşqınların baş verməsi üçün əlverişli şərait yaranır. Dünyanın daşqın
olan çayları içərisində Kür çayı ən çox meandr olan çaylardan hesab edilir. Kür çayının Mingəçevirdən mənsəbinədək 124-ə qədər meandr olub, orta hesabla 5 km-ə
bir meandr düşür [8]. Ümumiyyətlə Kür çayı aşağı axınında 80 % meandrlı olub
çayın uzunluğunu 2,6 dəfə artırır. Azərbaycan çaylarında 1922-ci ildə ilk dəfə Araz
çayında meandrların düzəldilməsi işinə başlanıb. Ümumiyyətlə, Kür və Araz çaylarında əsasən əvvəlki illərdə 19 meandr düzəldilib.
Kür və qismən də Araz çayında planlı surətdə meandrlar düzəldilirdisə, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Kür və Araz çaylarında meandrların
düzəldilməsi işi müvəqqəti maliyyə çətinliklərinə görə hələlik həyata keçirilmir.
halbuki, bu işlərin həyata keçirilməsi ola biləcək daşqınların qarşısının alınmasında
müsbət rol oynayar və Kür çayının Mingəçevir su anbarından mənsəbinədək olan
hissəsi gəmiçilik üçün də istifadə edilə bilər.
Su axınlarının idarə edilməsi üzrə geniş yayılmış beynəlxalq təcrübə göstərir ki,
belə meandırlar böyük eroziyaya və lillənməyə səbəb ola bilər. Çayın bu sahəsinə
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Cədvəl 1. Kür çayı məntəqələrində müxtəlif təsərrüfat dövrləri üçün
orta aylıq su sərfləri
Orta aylıq su sərfləri (m3/s)

Dövrlər

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

İl

Axım
dəyişməsi
%-lə

Kür çayı – Zərdab məntəqəsi
19361953
19541970
19712014

208 215 297 581 771 668 311 161 200 322 275 217 352
406 432 393 339 314 379 330 297 308 309 313 376 350
374 384 361 308 318 353 313 292 250 248 290 338 319

-9,4

Kür çayı – Surra məntəqəsi
19301953
19541970
19712014

345 377 515 1380 1453 1128 525 266 276 383 407 375 619
589 596 612 812 913 687 395 326 399 440 468 554 566

-8.6

521 522 521 535 589 507 341 328 306 321 406 498 450

-20

Kür çayı – Salyan məntəqəsi
19381953
19541970
19712014

353 692 449 881 1289 923 447 211 261 400 411 371 557
567 548 586 771 883 666 360 272 354 401 425 526 531

-4.7

483 485 493 512 566 514 325 290 294 308 384 477 426

-20

mənfi təsirlərin çoxalması səbəbindən çay sisteminin ekologiyasına və ətraf mühitin
vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxara bilər.
bu günə qədər Azərbaycanda daşqın problemlərinin idarə edilməsində əsas diqqət
xüsusilə Mingəçevir su anbarından Kür çayının aşağı axarında və Kür vadisində
mövcud olan əsas çaylar boyunca baş verən daşqınlara yönəldilib. Azərbaycanda
daşqınların zərərli təsirlərinin qarşısının alınması istiqamətində xeyli müsbət işlər
görülmüşdür. Kür və Araz çayları boyunca salınmış mühafizə bəndləri mühüm
işlərdəndir və bunlar çoxsaylı əhali və geniş kənd təsərrüfatı sahələri üçün əsas
mühafizə səviyyəsini təmin edir [1,6].
böyük çayların əksəriyyətində AMST ASC tərəfindən müxtəlif sel və daşqın
hadisələrilə əlaqədar inşa, bəzi sahələrdə bərpa olunmuş və ya gücləndirilmiş uzun
müddətli istismarı nəzərdə tutan mühafizə bənd sistemləri yaradılmışdır. Çay
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Şəkil 3. Kür çayı məntəqələrində dövrlər üzrə axım hidroqrafları
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sahillərinin eroziyasına nəzarət tədbirləri də AMST ASC tərəfindən planlaşdırılır
və həyata keçirilir. Kür çayı boyunca bəzi yerlərdə ikinci xətt bənd sistemi tikilmiş,
əlavə təhlükəsizlik və daşqın idarə etmə üsullarını təmin edən infrastruktur təşkil
olunmuşdur (cədvəl 2.).
Cədvəl 2. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrufatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Kür-Araz çaylarında bəndlərin istismarı idarəsinin balansında olan torpaq
mühafizə bəndləri barədə məlumat
Çayların adı
Kür çayı boyunca
Araz çayı boyunca
Türyançay
Göyçay
Girdimançay
qarqarçay
Xaçınçay
Əlicançay
Sarısu gölu
Ağgöl
Göyçay sel axıdanı
Cəmi:

bəndin
uzunluğu, km
1016
127,5
133,6
49,5
48,5
32,0
23,0
16,0
19,8
20,9
108,4
1595,2

ı xətt
861,7
120,9
133,6
49,5
48,5
32,0
23,0
16,0
19,8
20,9
108,4
1434,3

ondan
ıı xətt
Sağ sahil
154,3
520,9
6,6
77,4
66,8
24,7
24,3
16,0
11,5
8,0
10,3
10,5
54,2
160,9
824,6

Sol sahil
495,1
50,2
66,8
24,8
24,2
16,0
11,5
8,0
9,5
10,4
54,2
770,6

Kür çayı boyu mühafizə bəndləri və aşağı axarda Araz çayının mühafizə
bəndlərinin daxilindəki yüksək daşqın səviyyələri xarici subasarlardan bir neçə metr
yüksəklikdədir. Türyançay, Göyçay və Ağsuçay üzərində tikilmiş müvafiq hidrotexniki qurğular Kür subasarı ilə kəsişir və dağ çaylarını Kür çayı ilə birləşdirir.
Daşqın vaxtı subasarın – axımın təbii tənzimləyicinin mühafizə bəndləri ilə
sərhədlənməsi maksimal su sərfləri və səviyyənin artması ilə nəticələnir.
Nəticə
2003, 2006 və 2010-cu illərdə baş verən daşqınlardan sonra yüksəldilmiş və gücləndirilmiş mühafizə bəndlərinin hündürlüyünün qaldırılması və gücləndirilməsi
işləri tamamlansa da, bu sistemin bəzi hissələrində təmir-bərpa işlərinin davam etdirilməsi tələb olunur. Daşqınlar zamanı mühafizə bəndlərinin özüllərindən daşqın
suyunun sızması müşahidə olunmuş və bu fəsadların potensialının hazırda mövcud
olan hündür bəndlərdə daha yüksək olmasını nəzərə alaraq, onlar üzərində monitorinq işlərinin aparılması zəif təşkil olunduğundan bu sahədə işlərin gücləndirilməsi
tələb olunur. bir çox mühafizə bəndləri çay yatağının kənarına yaxın yerləşir və çay
yatağındakı dəyişmə prosesləri bu sistemlərin ümumi bütövlüyünə təhlükə yaradır.
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bu problemlər əsasən Sabirabad və Salyan kimi böyük şəhər ərazilərində baş verir.
bəzi əsas çaylar üzərində inşa olunan mühafizə bənd sistemləri transsərhəd çayların
sahillərində quraşdırılmış və onların yerləşməsi və hündürlüklərinə dair yarana
biləcək məsələlərin həllində qonşu ölkələrlə razılaşmaların olmasına baxmayaraq
bu bəndlərin əksəriyyəti 40 ildən əvvəl istismara verilmiş və onların üzərində heç
bir monitorinq işləri aparılmamışdır. Çay məcrası əyrisinin dəyişməsi proseslərinə
ETSN və AMST ASC-nin tərəfindən müvafiq monitorinqlər həyata keçirilir və onlar,
çay məcrasında mövcud olan meandrların düzləndirilməsi işlərinin aparılmasında
müvafiq səlahiyyətlərə malikdirlər. lakin transsərhəd çayların sərhəd zonalarında
olan çayın mərkəz xəttinin beynəlxalq sərhəddi formalaşdırdığını nəzərə alaraq
sərhəd çaylarına yaxın milli ərazilərin itirilməsi kimi potensial zərərlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər.
Məlumatların kifayət qədər olmaması tam qiymətləndirməyə, daşqınların təsirlərinin nəticələrini hərtərəfli təhlil etməyə imkan vermir.
Aşağıda göstərilənləri xüsusi qeyd etmək lazımdır:
• hidroloji monitorinq məntəqələrinin sayının kifayət qədər olmaması və
sahilyanı ölkələr arasında məlumat mübadiləsinin səmərəsiz olması;
• Daşqınların proqnozunun doğru və səmərəli olmaması. Mövcud yanaşmaların
müasir tələblərə uyğun olmaması. Köhnəlmiş texnologiya və avadanlıqdan
istifadə olunması.
• problemlərdən biri də daşqınlar haqqında əhalinin az məlumatlı olmasıdır.
qeyd olunanlardan belə məlum olur ki, qoyulmuş problemin həllinə başqa cür
yanaşmaq lazımdır. İlk növbədə bütün məsələlər daşqın və sellərlə mübarizəyə yox,
ekoloji tarazlığın saxlanmasına yönəlməlidir.
beləliklə, fəlakət risklərinin azaldılması, fəlakətə təsir sahəsində potensialın
möhkəmləndirilməsi, xüsusilə də fəlakət risklərinin idarəetmə aspektləri hələ də
qlobal miqyaslı problem olaraq qalır.
Ədəbiyyat siyahısı
1. “Azdövsutəslayihə” layihə-Axtarış birliyi. Kür çayının deltasında suyun Xəzər
dənizinə axıdılmasının tənzimlənməsi üçün yeni qolun tikintisinin layihəsi. bakı,
İşçi layihə. hissə ıı. Kitab 1, 2002.
2. İmanov F.Ə., həsənova N.İ., Xəlilov S.h. XXı əsrin əvvəllərində Azərbaycan
çaylarında ekstremal hidroloji hadisələrin təhlili. Azərbaycan Respublikasında
demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri. Konfrans, Şəki, 12-13 sentyabr, 2016, bakı, 2016, s.171-182.
3. həsənova N.İ. Azərbaycan çaylarının maksimal axımının çoxillik tərəddüdləri
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UOT 556.162(476)

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACI
ÇAYLARININ İLLİK AXIMININ SİNXRONLUğUNUN
TƏHLİLİ
(Səh. 58-63)

osmanov F.B.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
faridosmanov1991@gmail.com
Abstract. The article is devoted to the analysis of classification and synchrony
of the annual flow of the northeastern slopes of the Greater Caucasus. Different water
phases were analyzed according to the difference curves, the degree of synchrony
was estimated by the correlation method. ıt has been established that the classification and synchronization rate of the annual flow of the rivers are weak, which does
not allow for the prolongation of short observations. ıt has been shown that there is
poor asynchrony in the perennial hesitations of the annual flow of rivers.
Açar sözlər: illik axım, çoxillik tərəddüdlər, korrelyasiya matrisi, azsulu faza,
çoxsulu faza, sinxron tərəddüdlər.
Giriş
Təbii amillərin təsiri altında çayların axım göstəriciləri, o cümlədən illik axımı
çoxillik dövr ərzində tərəddüd edir. bu səbəbdən istənilən ərazi çaylarının cəm illik
axımı və su ehtiyatlarının kəmiyyəti də ildən - ilə dəyişir. Su ehtiyatlarından istifadəni planlaşdırmaq və ümumiyyətlə su ehtiyatlarını idarə etmək üçün onların illik
kəmiyyətlərinin dinamikası haqqında məlumatların olması çox vacibdir (İmanov,
Ələkbərov, 2017). Çayların orta illik su sərflərinin sinxron tərəddüdləri müxtəlif
səbəblərdən öyrənilir. bu tədqiqatda əsas məqsəd qısa müşahidə sıralarının oxşarlıq
üsuluna görə uzadılması imkanlarının araşdırılmasıdır. Azərbaycan çaylarının illik
axımının sinxronluğu məsələsinə bir sıra işlərdə baxılmışdır (Рустамов, Кашкай,
1989; İmanov, Rəcəbov, 2008).
Müşahidə məlumatları və istifadə olunan metodlar
Sinxronluğun təhlilində istifadə edilən metodlar adətən 2 qrupa bölünür: qrafik
və analitik metodlar (Рождественский, Чеботарёв, 1974; Кузин, 1979). qrafik
metodların ən geniş yayılanlarından biri fərq inteqral əyriləri üsuludur. Analitik
metodlardan isə korrelyasiya üsulu daha çox tətbiq olunur.
Fərq inteqral əyrilərinin əsas üstünlüyü onların sadə və əyani olmasıdır. Eyni za-
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manda azsulu və çoxsulu fazaların sərhədləri də kifayət qədər dəqiq təyin edilir.
qeyd etmək lazımdır ki, bu əyrilərin köməyi ilə həm uzun, həm də qısa davamiyyətli
sululuq fazalarnıı aşkar etmək mümkündür. beləliklə, bu üsulda çoxillik tərəddüdlər
keyfiyyətcə qiymətləndirilir. Korrelyasiya üsulu çay axımının çoxillik dövr ərzində
sinxronluğunu kəmiyyətcə qiymətləndirməyə imkan verir.
bu tədqiqatda yuxarıda göstərilən hər iki metoddan istifadə etməklə 10 müşahidə
məntəqəsinin məlumatları təhlil olunmuşdur.
Alınmış nəticələr və onların təhlili
Uzun sıralı (1933–2017-ci illər) 10 müşahidə məntəqələrinin hər biri üçün fərq
inteqral əyriləri qurulmuş, bütün məntəqələrin orta illik su sərfləri sıraları arasında
cüt korrelyasiya əmsalı hesablanmış və korrelyasiya matrisi tərtib olunmuşdur.
baxılan ərazidə ən uzun müşahidə sırasına malik çaylardan biri qusarçaydır
Kuzun məntəqəsi). bu məntəqə 1930-cu ildən fəaliyyət göstərir.
qusarçayın orta illik su sərflərinə görə qurulmuş fərq – inteqral əyrisində 5 müxtəlif sululuqlu faza müşahidə edilir (şəkil 1). bunlardan 3-ü azsulu, 2-i isə çoxsuludur. birinci faza 1930-cu illərin əvvəlindən 1940-cı illərin əvvəllərinə kimi, ikinci
dövr 1940-cı illərin sonundan 1950-cı illərin ortasına kimi davam edir və hər iki
faza azsulu olması ilə seçilir. Üçüncü dövr çoxsuludur və 1961-ci ildən 1970-ci ilə
qədər davam edir. Dördüncü dövr 1978–2000-ci illəri əhatə edir və azsulu dövr kimi
qiymətləndirilir. 2000–2004 və 2007–2010-cu illərdə orta illik su sərflərində artım
müşahidə edilir.
qudyalçay – Küpçal məntəqəsində 3 faza aydın seçilir (şəkil 2). bunlardan 1947
– 1969 – cu illəri əhatə edən dövr çoxsulu, 1970 – 2000 – ci illər isə azsuludur. hər

Şəkil 1. Qusarçayın (Kuzun məntəqəsi) orta illik su sərflərinin fərq – inteqral əyrisi
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Şəkil 2. Qudyalçayın (Küpçal məntəqəsi) orta illik su sərflərinin fərq – inteqral əyrisi

iki faza demək olar ki, eyni uzunluğa malikdir. 2001-ci ildən sonrakı dövr çoxsulu
olması ilə diqqət çəkir.
vəlvələçay – Təngəaltı məntəqəsi üçün tərtib edilmiş fərq – inteqral əyrisi şəkil
3-də göstərilmişdir. bu əyridə 1 azsulu və 2 çoxsulu faza müşahidə edilir. Müvafiq
olaraq 1974–2001-ci illər azsulu, 1961–1973 və 2001–2013-cü illəri əhatə edən dövr
isə çoxsulu olmuşdur.

Şəkil 3. vəlvələçayın (Təngəaltı məntəqəsi) orta illik su sərflərinin fərq – inteqral əyrisi
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Şəkil 4. Şabrançayın (zeyvə məntəqəsi) orta illik su sərflərinin fərq – inteqral əyrisi

Şabrançay – Zeyvə məntəqəsinin orta illik su sərflərinin müşahidə sırası
qusarçay – quzun məntəqəsinin məlumatlarına əsasən hidroloji analogiya metoduna
görə uzadılmışdır. bərpa olunmuş sıraya görə qurulmuş fərq – inteqral əyrisində 2
azsulu və 2 çoxsulu faza seçilir. 1938–1965 və 1984–2001-ci illər azsulu, 1966–
1983 illlər və 2002-ci il isə əksinə, çoxsulu olmuşdur. həmçinin qeyd etmək lazımdır
ki, Şabrançay – Zeyvə məntəqəsi ilə vəlvələçay – Təngəaltı və qudyalçay – Küpçal
məntəqələrinin müxtəlif sululuqlu fazaları üst – üstə düşür.

Şəkil 5. Caqacuqçayın (Rustov məntəqəsi) orta illik su sərflərinin fərq – inteqral əyrisi
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Caqacuqçay – Rustov məntəqəsinin illik axımının fərq – inteqral əyrisində 1947–
1963-cü illəri əhatə edən dövr azsulu və 1987–2007-ci illər isə çoxsulu olması ilə
diqqəti cəlb edir (şəkil 4).
Ərazi çaylarının fərq – inteqral əyrilərinin birgə təhlili orta illik su sərflərinin
çoxillik tərəddüdlərinin bəzi ümumi qanunauyğunluqlarını müəyyən etməyə imkan
verir. belə ki, bir qrup çayın fərq – inteqral əyrilərində oxşarlıqlar nəzərə çarpır,
yəni azsulu və çoxsulu fazaların zaman sərhədlərinin üst-üstə düşdüyü və ya az
fərqləndiyi müşahidə edilir. lakin, Şabrançay – Zeyvə, vəlvələçay – Təngəaltı,
qusarçay – Kuzun məntəqələrinin fərq – inteqral əyrilərində çoxsulu və azsulu
fazaların bir – biri ilə uyğun olmasına baxmayaraq, Caqacuqçay – Rustov məntəqəsinin müvafiq əyrisində bunun əksi müşahidə edilir.
Fərq inteqral əyrilərinin təhlili göstərir ki, axımın sinfaz tərəddüdlərinə görə çayları 3 qrupa bölmək olar. ı qrupa qusarçay, Şabrançay, quruçay, vəlvələçay və
qudyalçay, ıı qrupa: qaraçay, Caqacuqçay və Xarmidorçay, ııı qrupa isə Ağçay
aiddir. yuxarıda qeyd olunduğu kimi, baxılan çayların orta illik su sərflərinin
sinxronluq dərəcəsi korrelyasiya metodu ilə qiymətləndirilmişdir. 10 müşahidə
məntəqəsinin məlumatlarına əsasən paralel müşahidə dövrü (1961 – 2017) müəyyən
edilmiş, hər bir məntəqənin su sərfləri ilə digər məntəqənin su sərfləri arasındakı
əlaqələrin cüt korrelyasiya əmsalları hesablanmışdır. bu əmsalların qiymətlərinə
görə korrelyasiya matrisi tərtib edilmişdir (cədvəl 1).
Korrelyasiya əmsallarının qiymətlərinin təhlili göstərir ki, böyük qafqazın şimal
– şərq yamacı çaylarının sinxronluq dərəcəsi çox zəifdir. belə ki, 45 korrelyasiya
əmsalından yalnız 3 korrelyasiya əmsalının qiyməti 0,7 – dən böyükdür. Korrelyasiya əmsallarının bir hissəsi mənfi qiymətlərlə səciyyələnir. bu isə ərazi çaylarının çoxillik tərəddüdlərində zəif şəkildə asinxronluğun olmasını göstərir.
Cədvəl 1. Böyük Qafqazın şimal – şərq yamacı çaylarının korrelyasiya matrisi
№

Çay-Məntəqə

1 qusarçay-Kuzun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2 vəlvələçay-Təngəaltı

0,65

3 qudyalçay-Küpçal

0,67 0,78

4 qaraçay-Rük

0,53 0,50 0,58

5 Caqacuqçay-Rustov

0,43 0,57 0,72 0,26

6 qudyalçay-qırız

0,25 0,54 0,49 0,31 0,23

7 Şabrançay - Zeyvə

0,70 0,57 0,44 0,38 0,23 0,67

8 Xarmidorçay-Xaltan

0,14 0,33 0,47 0,30 0,66 0,08 0,10

9 quruçay-Susay

-0,03 -0,02 -0,04 -0,01 0,08 -0,27 0,56 0,00

10 Ağçay-Cek

0,58 0,41 0,42 0,48 0,28 -0,05 0,31 0,16 0,25
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Nəticə
böyük qafqazın şimal – şərq yamacı çayları orta illik su sərflərinin sinxron
tərəddülərinə görə 3 qrupa bölünmüşdür. lakin su sərflərinin sinxronluq dərəcəsi
zəifdir. bu, qısa müşahidə sıralarını uzatmağa imkan vermir.
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УДК 911.2:912.43:504.056.

ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ НА ПАСТБИЩАХ
БОЛЬШОГО КАВКАЗА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ИХ
ПУТЕМ МЕЛИОРАЦИИ
(стр. 64-73)

Джаруллаев A.Ш.
Бакинский Государственный Университет,
asef_cerullayev@mail.ru
Abstract. ın Azerbaijan, in the Adzhinoursk and Kobystansk massifs at the slopes
of the slopes, the overloading of the highly irradiated plasma and erosion subsidence;
The degraded degradation is caused by the cleansing and breaking of the podium.
ın the case of the erosion of the erosion, the decline of the productivity, the overflow of the steeply eroded, the amelioration of the complex of ameliorative properties
with the help of the well-known cornice. The outbreak of a swinging scooter, the
well-formed tropes are flared up in the heel. Not a breakdown of posture, erosion,
and erosion, mechanical failure, and a deeper level than 4-5 razor sharpness.
Ключевые слова: Поверхностный сток, эрозионно-опасные земли, суспензия, линейная эрозия, овраг, экспозиция склонов, мелиорация.
Введение
Зимние пастбища Азербайджана не обеспечивают в настоящее время кормами скот, поголовье которого сильно возросло. Несмотря на это, на них содержатся десятки отар из соседних республик на основании арендных
договоров. Емкость пастбищ можно увеличить, но для этого надо начать их
коренную реконструкцию — провести ряд агротехнических и мелиоративных
работ, улучшить ботанический состав трав. Аджиноурский и Кобыстанские
зимние пастбища админстративном делении входят в состав области Большого
Кавказа и у них изобилие тепла, но осадки выпадают неравномерно и их немного.
Учитывая ландшафтно-мелиоративные работы на оздоровление их экологической обстановки. Мною представлено результаты почвенно-эрозионных
исследований выполненных в май 2018 года во время экспедиции в Аджиноуре
и Кобыстане.
Цель настоящей статьи – выявление особенностей распространения эрозионных процессов на зимних пастбищах и предотвращение их мелиоративными способами.
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Материалы и методика исследований
На современном этапе развития сельского хозяйства, в период становления
рыночной экономики, борьба с эрозией почв приобретает весьма важное значение и надо выделять оздоровление экологической обстановки, т.е. на разработку приемов защиты почв от эрозии.
Факторами эрозии те условия, создающие проявление смыва почвы или дефляции, или абразии, необходимо различное сочетание природных факторов.
В литературе широко применяется в основном два термина: водная большинстве случаев понимают смыв почвы поверхностным стоком временных
водных потоков. Водой разрушают почвы и при капельной речной эрозии, абразион эрозии, и при водопадной эрозии. К водной эрозии можно отнести и
различные процессы, связанные с разрушением земной поверхности льдом и
оттаиванием почвы (ледниковая, снежная, термокарстовая, солюфликационная, пучинная эрозия и т.д.).
Вода – это важный энергетический фактор проявления суффозии, карста,
оплывов, оползней и других процессов [2]. Таким образом, термины водная
эрозия почвы может также толковаться весьма широко и неопределённо. Поэтому вместо широко распространенного термина водная эрозия рекомендуется применять термин эрозия почв для обозначения, как смыва, так и размыва
почвы поверхностным стоком временных водных потоков.
Надо отметить, что наряду с термином ветровая эрозия в литературе применяется и термин дефляция (лат. deflatio - сдувание), который абсолютно
точно отражает суть явления. Для того, чтобы достичь однозначного толкования понятий эрозионно-опасные земли, противоэрозионная устойчивость почв
и другие термины, вместо термина ветровая эрозия следует применять дефляция.
Зимние пастбища Азербайджана не обеспечивают в настоящее время кормами скот, поголовье которого сильно возросло. Несмотря на это, на них содержатся десятки отар из соседних республик на основании арендных
договоров. Емкость пастбищ можно увеличить, но для этого надо начать их
коренную реконструкцию — провести ряд агротехнических и мелиоративных
работ, улучшить ботанический состав трав.
Исследованиями, показали, что водная эрозия проявляется как нормальная
и ускоренная. Нормально это геологический, потому что в природе под влиянием различных факторов происходят разрушения поверхностного слоя
почвы. Без влияния человека эти процессы идут очень замедленно, иначе говоря, на почвах с хорошим растительным покровом почвообразование идет
интенсивнее, чем потеря почвы. Ускоренная эрозия это сельскохозяйственная
эрозия, когда под влиянием различных антропогенных факторов уничтожается
растительный покров и происходит ускоренное разрушение и снос пахотного

2/2019

65

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU EhTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ pROblEMlƏRİ

Джаруллаев A.Ш. Водная эрозия на пастбищах
Большого Кавказа и оздоровление их путем...

слоя почвы. смыв и размыв это подвиды водной ускоренной эрозии. Под смывом подразумевается поверхностный смыв, спиливание почвы, струйчатый
размыв, бороздково- струйчатый размыв. Под размывом надо понимать заравниваемые и незаравниваемые промоины, подземный размыв, овраг [1]. При
выпадении атмосферных осадков на склонах ударное действие капель дождя
приводит к раздроблению агрегатов почвы и разбрызгиванию их в стороны.
На ровных участках агрегаты, раздробляясь не перемещаются, особенно в безветренную погоду, но на склонах происходит падение агрегатов вниз, особенно
интенсивно это происходит с увеличением крутизны склона и это называется
капельной эрозией.
Поверхностный смыв образуется, когда на выровненных участках склона
после дождя остается подвижный слой воды. Даже при моросящем дожде,
когда капли невелики, образуется слой воды, энергия которой превышает энергию сцепления почвенных коллоидов и суспензия течет по склону широкой
полосой. сплывание почвы происходит на бесструктурных почвах, когда верхний горизонт насыщается влагой.
струйчатый размыв образуется, когда сток воды формируется в струйки
или ручьи, обладающие разрушительной силой, если на пути встречаются
прочные предметы, то образуется извилистая сеть ручьев, а при их объединении усиливаются размывы, приводящие к промоинам. В верхней части склона
образуются небольшие промоины, нарастание струи вниз по склону ведет к
увеличению промоин, образуется гофрированная поверхность земли. При обработке почвы на пашне размывы засыпают почвой, но не аккуратное заравнивание и повторение обработок уменьшает гумусовый горизонт, в результате
формируются ложбины-промоины. На пастбищах размывы не обрабатываются, а только стаптываются скотом. При выпадении атмосферных осадков
сток уносит питательные вещества, ухудшается рост растений, защитный слой
почвы слабеет, продуктивность пастбищ падает. На пахотных склонах появление бороздково-струйчатых размывов характерно, потому что при обработке
склонов различными методами образуются продольные промоины, в ложбинах
эти промоины увеличиваются, а на ровных склонах формируется ленточный
размыв. К размывам относятся заравниваемые промоины, которые возникают
под действием больших струй стока, собранных в разъемных бороздах вдоль
гребней. Такие промоины могут достигать до 30 см глубиной. Эти промоины
заваливают слоем почвы. Не заравниваемые промоины имеют глубину до 1 м
и более, они образуются по колеям дорог, на границе полей, на пастбищах. В
этих случаях почву обрабатывают вдоль склона, что влечет за собой усиление
размыва [3].
Все эти формы линейной эрозии могут привести к образованию оврагов.
М.Н.Заславским дана классификация эрозии почв [1] (таблица 1).
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Табл.1. Поверхностный сток водных потоков, вызывающих эрозию

Талые
воды

Дождевые
воды

Воды
орошения

Подземные
воды

сточные
воды

ФОРМЫ ЭРОЗИИ
смыв почвы
поверхностная
эрозия

струйчатый
размыв

слабосмытые почвы
среднесмытые почвы
сильносмытые почвы

Размыв
почвы линейная
эрозия
Промоины
Овраги

Из приведённого материала видно, что эрозия образуется под влиянием поверхностного стока водных потоков, состоящих из талых вод, дождевых вод,
вод орошения, подземных вод и сточных вод. Эти потоки формируют различные виды эрозии; т.е. смыв и размыв, а также струйчатые размывы, которые
приводят к поверхностной эрозии с образованием слабо-, средне- и сильносмытых почв, линейной эрозии, в результате которой образуются промоины и
овраги.
Описание исследований
При проведении мероприятий по улучшению и рациональному использованию зимних пастбищ необходимо учитывать их расположение. Так, в Аджиноуре и Кобыстане изобилие тепла, но осадки выпадают неравномерно и
их немного [6].
На пастбищах, где проводится усиленный выпас скота, уже образованные
маленькие тропы являются очагами формирования поверхностного стока.
Обычно на тропах почва уплотнена, поэтому вода атмосферных осадков не
просачивается в глубь ее и наблюдается поверхностный сток, который смывает
почву.
Как показали наши полевые наблюдения, на склоне с 15 тропами на 100 м2
в результате интенсивного протекания плоскостной эрозии смыв почвы с 1 га
составил 45,3 м3, а при отсутствии троп — всего 5,6 м3 (табл. 2).
На интенсивность эрозионных процессов значительное влияние оказывает
уклон поверхности. с увеличением крутизны склона возрастает и смыв почвы
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Табл.2. Влияние состояния поверхности почвы на смыв ее,
юго-восточный склон Дашюзского хребта
Крутизна склона
(в градусах)

Количество троп
на 100 м1

Количество смытой почвы,
м5/га

7—9

15

45,3

7 — 11

5

18,4

Нет

5,6

7—9

Табл. 3. Смыв каштановой почвы в зависимости от уклона и протяженности
склона, северо-восточный склон Ахар-Бахарского хребта
Крутизна склона
в градусах

Длина склона,
м

Количество смытой почвы,
м3/га

6—8

40
70
100
40
70
100

30,9
37,2
41,3
45,3
49,1
51,4

10—12

(табл. 2). Кроме того, как видно из данных этой таблицы, на интенсивность
смыва почвы значительно влияет протяженность склона.
существенное влияние на развитие эрозионных процессов, а также на плодородие почвы и растительный покров оказывает экспозиция склона. Почва
южных склонов зимних пастбищ сильнее нагревается, содержит малое количество влаги и имеет маломощный гумусовый слой. На них смыв почвы происходит в основном во время весенних ливневых дождей.
Наши наблюдения показали, что на южном склоне Дашюзского хребта смыв
почвы в пять раз выше, чем на северном, что видно из следующих данных
(почва каштановая, крутизна склона 7—9°):
Основным фактором, препятствующим смыву почвы, является растительный покров. Он уменьшает как объем поверхностного стока, так и его скорость
и способствует впитыванию, в почву значительного количества осадков. В
наших наблюдениях на юго-восточном склоне Дашюзского хребта на участке
Табл. 4. Смыв почвы с экпозиции из разных склонов Дашюзского хребта
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Экспозиция склона

Количество смытой почвы, м3/га

северный
Восточный
Южный

8,42
15,21
38,41
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пастбища, крутизной 5—7° с серо-коричневой почвой при покрытии поверхности растительностью в пределах 80—90 % количество смытой почвы составило 2,1 м3, а 40—45 % — 39,3 м3/га, или в 17 раз больше.
Основная задача мелиорации применение комплексных организационнохозяйственных мероприятий с целью улучшения природных условий территории для создания благоприятных возможностей нормального развития
природных и агроландшафтов.
Ландшафтно-мелиоративные мероприятия имеют в своей структуре различные направления, к которым прежде всего можно отнести: орошение.
Цель применения орошения заключается в обеспечении недостающей в
почве влаги, обычно до предельной влагоемкости, что характерно для аридных
зон. Орошение от английского слова irrigation, это мероприятие по искусственному увлажнению почвы с целью создания благоприятных условий для роста
и развития растений. Орошение увлажняя почву, оказывает на нее многофакторное действие. Орошение применяют в сухостепной, полупустынной и пустынной зонах. Для полива используют воды различного происхождения-воды
озер, речные воды, водохранилища, подземные воды [4].
Для получения высокого урожая из агроландшафтов необходимо создание
нужного для растений водного, воздушного, питательного и теплового режимов почв, т.е. сельскохозяйственные культуры надо обеспечить водой, пишей,
теплом, светом, аэрацией. Вода и питательные элемент влияют на растение
посредством почвы и микроорганизмов. Усиливая воду и питание растений
можно влиять на аэрацию и температуру к почвы. Все эти факторы являются
взаимосвязанными и дополняют друг друга. Влажность почвы влияет на аэрацию и тепловой режим, с другой стороны от аэрации, температуры и влажности зависит жизнедеятельность микроорганизмов, иначе говоря, обогащение
почвы питательными элементамы. В природе если один из этих факторов отсутствует, то он должен быть восстановлен.
Процессы накопления и разрушения органического вещества в почве в
определенной мере зависят от водного режима. От водного режима зависит
также урожайность сельскохозяйственных культур, которая в свою очередь зависит от плодородия почв. Водный и питательный режим почвы не всегда совпадают с потребностями растения, испытывают недостаток кислорода, а это
влечет за собой неурожайность сельскохозяйственных культур. В таком случае
мероприятия по повышению температуры почвы, также приводят к усилению
микробиологических процессов. Урожайность сельскохозяйственных культур
является как бы отражением деятельности полезных микроорганизмов почвы.
Высокая биологическая активность почвенной микрофлоры способствует переходу в почвенный раствор многих питательных веществ. Вследствие этого
почвы быстрее восстанавливают составные части раствора, использованные
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сельскохозяйственными культурами. Микрофлора почвы является главнейшим
фактором ее производительности [5].
При гидротехнической мелиорации улучшение земель достигается изменением водного и солевого режимов почвы. с целью регулирования водного режима почвы-искусственным орошением строят водохранилища, плотины,
оросительные каналы, а для регулирования солевого режима осуществляют
промывки, обычно на фоне дренажа.
Применяют следующие способы орошения: поверхностное, дождевание,
внутрипочвенное, канальное, аэрозольное. При поверхностном орошении вода
поступает на поверхность почвы и распределяется сплошным слоем, применяется полив по полосам, полив по бороздам. Полив по полосам применяют
для орошения сельскохозяйственных культур сплошного сева-зерновые,
травы. Полив по бороздам применяют на небольших уклонах.
В Азербайджане мелиорация солонцов играет важную роль, поскольку
большие площади земель республики имеют солонцовые и солончаковатые
почвы. У нас преобладают солонцы с содержанием в почвенно-поглощающем
комплексе обменного натрия, токсичного для растений. солонцы обладают
неблагоприятными водно- физическими свойствами, в сухом состоянии они
образуют трудноподдающиеся крошению глыбы, во влажном они слабоводопроницаемы.
Для борьбы с засолением включают систему профилактических мероприятий-сооружение оросительных систем с проведением противофильтрационных работ, строительство дренажа. Дренаж на орошаемых землях обеспечивает отвод избытка солей из корнеобитаемого слоя почвы, поддерживает
уровень подземных вод, исключающих возможность вторичного засоления.
Промывку засоленных почв проводят с целью снижения содержащихся в почвенном слое водорастворимых солей до допустимого предела. Задача промывки заключается в создании гравитационной и напорной фильтрации
подаваемой на промывку воды с последующим выносом растворов солей дренажем и коллекторами [7].
При химической мелиорации в почву вносят известь, гипс, сернистую кислоту с целую рассолонцевания солонцов. К химической мелиорации относится
также внесение в почву фосфоритной муки, томасшлаков, а также использование гербицидов для борьбы с зарастанием мелиоративных каналов.
При рекультивации земель производят очистку поверхности почвы от каменистых и других отложений, выкорчевывают корни вырубленных деревьев,
снимается верхняя загрязненная толща почвы от нефтяных отложений и взамен заполняется плодородным почвенным покровом.
Научные поиски в области мелиорации, как правило, начинаются с организации и проведения опытно-экспериментальных исследований. По результа-
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том, проведенных опытно-экспериментальных исследований представляется
возможность разработать научные рекомендации, необходимые для осуществления проектных решений, на основе которых выполняются строительные работы и разрабатываются технологические аспекты для дальнейшего
проведения той или иной мелиоративной работы.
Методика проведения орошения включает изучение таких основных факторов как изучение водно физических свойств почвогрунтов, определение поливных и оросительных норм, определение способов и техники поливов и т.д.
При мелиорации засоленных земель необходимо иметь сведения о промывных нормах, о расчетных элементах дренажных систем, о необходимости внесения химмелиорантов в почву, о технологии промывки.
Одним из главных вопросов мелиорации является установление методов
для обработки данных экспериментальных исследований [8].
Основными, в настоящее время, методами для обработки и анализа полученных в результате научных экспериментальных исследований являются:
1. Применение метода математической статистики, включающих нижеследующие расчеты:
а) выявление статистической характеристики данных ряда наблюдений
(среднеарифметические значения ряда наблюдений, коэффициенты изменчивости и асимметрии ряда наблюдений сv, сS);
б) построение теоретических и эмпирических кривых, обеспечивающих
цель выбора расчетного года или для определения данного элемента процентом обеспеченности;
2. Определение коррелятивной связи между сравниваемыми элементами и
удлинение ряда наблюдений;
3. Применение метода аналогии для поиска зависимостей между аналогом
и малоизученной системой;
4. Метод прогнозирования уравнения водного баланса;
5. Метод прогнозирования уравнения солевого баланса;
6. Метод осуществления наблюдений за динамикой влажности в расчетной
толще почвы;
7. Метод осуществления наблюдений за солевым режимом почвогрунтов;
8. составление уравнений зависимостей между исследуемыми данными наблюдений;
9. Выработка научных рекомендаций, необходимых для составления проектов по строительству инженерно-мелиоративных объектов.
Осуществляя предложенные методы обработки и анализа применительно
к мелиоративной науке представляется возможность выявлять достоверность,
и в конечном итоге, эффективность проводимых научных поисков в различных
их направлениях.
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Выводы
Исходя из вышеизложенного следует отметить, что развитие мелиоративной
науки в Азербайджане направлено на восстановление, улучшение и борьбу с
негативными природными явлениями в целях увеличения биологической продукции в сельском хозяйстве.
Ботанический состав изреженных травостоев зимних пастбищ следует обогащать путем периодического подсева семян ценных в кормовом отношении
и устойчивых к стравливанию растений. Рекомендуется подсевать: житиям
гребенчатый, пырей ползучий, костер безостый, мятлик луковичный, ежу
сборную, эспарцеты, люцерны, клевера, ячмень посевной. Можно высевать
как травосмеси, так и отдельные виды трав [5].
Одним из приемов улучшения пастбищ является отдых от стравливания
скотом, который дается поочередно отдельным участкам. В этом особенно
нуждаются зимние пастбища Аджиноура и Кобыстана. За время отдыха заметно улучшается ботанический состав травостоев и повышается их продуктивность.
Известно, что относительно полное восстановление стравленных пастбищ
обеспечивается в том случае, когда растениям предоставлена возможность
расти до цветения. Поэтому периодическое поочередное выключение отдельных загонов из пастбищного использования и скашивание травы в период цветения на сено, зеленый корм или силосную массу способствуют сохранению
полупустынных и пустынных зимних пастбищ. Продуктивность их может
быть увеличена в 1,52 раза путем проведения ряда агротехнических мероприятий и еще в 1,5 раза  за счет рационального использования кормовых
угодий (загонной пастьбы скота, отдыха пастбищ и т. д.).
следовательно, для сохранения ботанического состава существующих на
зимних пастбищах фитоценозов и улучшения их кормовых достоинств следует
строго соблюдать нагрузку пастбищ, дифференцируя ее по типам растительности. Травостои высокопродуктивных субальпийских лугов целесообразно
использовать на сено или травяную муку. В исключительных случаях можно
пасти скот с применением загонной системы. На пастбищных участках с изреженным травостоем периодически следует подсевать семена кормовых растений.
Для создания культурных сенокосов и пастбищ на основных массивах зимних пастбищ Азербайджана нужно провести туда воду и создать водоемы с запасом оросительной воды на лето.
Недопустима распашка кормовых угодий под любые культуры, кроме многолетних трав при создании культурных лугов.
На сильно- и среднеэродированных почвах зимних пастбищ необходимо
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проводить агротехнические мероприятия и фитомелиоративные работы.
Вид мелиорации, как обводнение, носит характер обеспечения пастбищных
территорий водой для содержания мелкого и крупного рогатого скота. Под обводнением понимают систему гидротехнических сооружений и мероприятий
по обеспечению водой безводных и маловодных районов. Источниками обводнения служат поверхностные и грунтовые воды. Для обводнения больших
территорий создают обводнительно-оросительные системы, питающиеся водными ресурсами больших рек. Устройство обводнительных и оросительных
каналов сочетается с созданием развитой сети артезианских колодцев. К типам
обводнительных систем относятся обводнение из каналов, питающихся водами рек и водохранилищ. Из каналов воду забирают трубчатыми колодцами.
Обводнение из высыхающих рек и рек с периодическим течением. На таких
реках имеется подрусловое течение для использования воды устраивают каптажи, с помощью которых перехватывают подземный поток воды. При ограниченной потребности в питьевой воде используют подземные источники с
помощью устройства каптажа ключей.
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Abstract. The article analyzes the variation of the naturalised and observed annual flow of Garasuchay from upstream to downstream and it was found that during
the entire observation period in qarasuchay offshore area (borran), annual flow decreased by 18.22 m3/s or by 25.9%, and by 1991–2007, by 14.12 m3/s or 42.5%. Following the operation of the Emarat reservoir under construction, the average annual
flow in the Garasuchay downstream will be reduced to 6.83 m3 / s. The environmental flow calculated by the Tennant method at borran is 5.52 m3/s. This also indicates
that after the operating of the Emirat reservoir, the river flow will soon come the
critical limit..
Açar sözlər: Araz çayı, Qarasuçay, illik axım, axımın transformasiyası, su ehtiyatları, antropogen amillər.
Giriş
qarasuçay hövzəsi Araz çay hövzəsinin bir alt hövzəsi olaraq hövzənin cənubşərqində yerləşir. qarasuçay Mil-Muğan su anbarı və Aslandüz şəhərindən cənub
istiqamətdə Araz çayına tökülür.
qarasuçay hövzəsində ümumilikdə 25 hidrometrik stansiya fəaliyyət göstərir. bu
stansiyaların ən əhəmiyyətliləri: Nir, Almas körpüsü, Samyan, Dostbəyli, Məşiran
və borrandır. Əhərçay qarasuçaya qovuşduqdan sonra onun üzərində qurulmuş
Məşiran və borran hidrometrik stansiyalarından hövzənin suvermə məsələlərini
təhlil etmək üçün istifadə edilir. Şəkil 1-də qarasuçay hövzəsi üzərində qurulmuş
əsas hidrometrik stansiyaların mövqeyi göstərilmişdir.
bu tədqiqatda istifadə olunan müşahidə məlumatları 1969-2007-ci illəri əhatə
edir və müşahidə dövrü 38 il təşkil edir. Cədvəl 1-də qarasuçay hövzəsinin bəzi
məntəqələrində 1973-2006-cı illər arası orta aylıq su sərfi qiymətləri verilmişdir.
qarasuçayın aşağı axınında yerləşən borran məntəqəsində orta çoxillik axım
təxminən 585 mln. m3 təşkil edir. Şəkil 2-də qarasuçay hövzəsinin bəzi məntəqələrində müşahidə olunmuş illik su sərfi sxemi və şəkil 3-də qarasuçay
hövzəsinin bəzi məntəqələrində orta aylıq su sərfi sxemi göstərilmişdir.
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Şəkil 1. Qarasuçay hövzəsində hidrometrik stansiyaların mövqeyi

ekoloji axımın hesablanması
İnsanın yaşayış mühitini təmin edən təbii еhtiyаtlаr içərisində su еhtiyаtlаrı
özünəməхsus yеr tutur. lakin çox vaxt su ehtiyatlarından istifadə əsas su mənbələri
olan çayların ekoloji vəziyyətinə mənfi təsir edir, çay ekosistemlərində gedən maddə
və enerji mübadiləsini pozur. bu problemin əsas səbəbi ondadır ki, su оbyеktlərindən, əsаsən də çаylаrdаn müхtəlif еhtiyаclаr üçün götürülən suyun miqdаrı düzgün
hеsаblаnmır və həddən artıq su götürülməsi nəticəsində çаy ekosistemlərinin tarazlığı pozulur. İnsаnın çаy hövzələrindəki təsərrüfаt fəаliyyəti ilk növbədə çаy еkоsistеminin аbiоtik хüsusiyətlərinə təsir еdir, оnun su, tеrmik, rаdiаsiyа rеjimini,
gətirmələr sərfini və məcrа prоsеslərini dəyişdirir. Çаyın hidrоlоji rеjimində bаş
vеrən dəyişikliklər sоn nəticədə еkоsistеmin biоtik хüsusiyyətlərinə də təsir еdir.
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Cədvəl 1. Qarasuçay hövzəsinin bəzi məntəqələrində
1973-2006-cı illər arası orta aylıq su sərfi qiymətləri, (m3/s)
Çayın Stanadı siyanın
adı
Nurçay Nir
balıqlı- Almas
çay
körpüsü
balıqlı- Gilançay
deh
qarasu Samyan
Xiyav- Xiyav
çay
körpüsü
Əhər- Təzəçay
kənd
Əhər
qarasu Dostbəyli
qarasu Məjiran
qarasu borran

yan- fevral mart aprel may iyun iyul av- sent- okt- no- de- illik
var
qust yabr yabr yabr kabr
1.67 1.65 1.73 2.31 1.68 0.90 0.54 0.51 0.63 0.85 1.23 1.53 1.27
4.41 4.41 5.29 8.74 5.66 2.20 1.04 0. 93 1.44 2.35 3.93 4.63 3.75
4.35 4.26 4.99 8.48 3.89 0.59 0.11 0.10 0.11 0.64 2.30 3.75 2.80
7.34 7.75 12.62 22.85 7.87 2.65 0.54 0. 29 0.67 2.51 5.17 6. 80 6.42
1.20 1.21 1.10 0.91 0.79 1.21 0.44 0.04 0.06 0.32 0.68 0. 96 0.74

3.69 4.14 5.24 11.79 9.09 4.43 1.39 0,44 0,54 1.78 3.02 3.38 4.08
10.47 11.44 15.96 23.07 10.17 5.23 1.34 0,36 0.87 3.63 7.13 10.43 8.34
16.50 18.14 25.34 44.16 29.46 13.12 3.01 1.09 1.64 6.80 12.94 15.76 15.66
19.41 21.16 29.18 49.77 35.56 19.09 3.69 0.64 1.50 7.76 14.48 18.76 18.42

Ekoloji axım dedikdə çay axımının elə bir kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisi
nəzərdə tutulur ki, sudan istifadə zamanı çay ekosistemində güclü keyfiyyət dəyişmələri baş vermir və çay landşaft elementi kimi qorunub saxlanılır.
Suvаrmа əkinçiliyinin inkişаf еtdirildiyi İran İslam Respublikasında çаylаrdаn
suvаrmа və digər еhtiyаclаr üçün götürülən suyun miqdаrı gеtdikcə аrtmаqdаdır.
hаzırdа ölkənin əksər çаylаrının mənsəb hissəsində axımın ekoloji baxımdan çatışmazlığı müşahidə olunmaqdadır.
Çаylаrdаn götürülən suyun miqdаrını еlə müəyyən еtmək lаzımdır ki, məcrаdа
qаlаn su çаydа bаş vеrən еkоlоji prоsеslərə çох ciddi təsir еtməsin, hidrоbiоntlаrın
(su canlılarının) yаşаyış və inkişаfını təmin еdə bilsin. Еləcə də, çаy məcrаlаrınа
ахıdılаn çirkаb (tullantı) sulаrının kimyəvi və biоlоji tərkibini çох dəyişməməli və
çаydа оlаn su bir sırа еkоlоji nоrmа və stаndаrtlаrа cаvаb vеrməlidir. bаşqа sözlə
dеsək, çаy məcrаsınа hər hаnsı bir miqdаrdа çirkаb sular аtılаrkən, yахud məcrаdаn
hər hаnsı bir miqdаrdа su götürülərkən еkоlоji ахımın qiyməti təmin оlunmаlıdır
[5].
Ekoloji axımın kompleks şəkildə tədqiq olunmasına XX əsrin 40-cı illərindən
AbŞ-da başlanılıb. Geniş istifadə olunan ilk metod 1969-cu ildə Robinson
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Şəkil 2. Qarasuçay hövzəsinin bəzi məntəqələrində müşahidə olunmuş
illik su sərfi sexmi (m3/s)

Şəkil 3. Qarasuçay hövzəsinin bəzi məntəqələrində orta aylıq su sərfi sexmi (m3/s)

tərəfindən işlənmiş və balıqçılıq məqsədləri üçün nəzərdə tutulan Konnektikut metodudur [9]. Montana metodu kimi tanınan başqa bir məşhur metod 1975-ci ildə Tennant tərəfindən işlənib və başlıca olaraq balıqçılıq və digər canlıların həyat mühitini
təmin etmək məqsədini daşıyırdı [10].
Keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində ekoloji axımın tədqiqinə 70-ci illərdən başlanıb.
bu metodlar əsasən tənzimlənən çayların bənddən aşağı byeflərində sanitar ehtiyacları təmin etmək məqsədilə işlənmişdir.
İran İslam Respublikasında çayların ekoloji axımının hesablanması qanunvericiliklə tənzimlənir. Ekoloji axim ilə bağlı hüquqi məsələlər öz həllini milli qanunlara
müvafiq və beynəlxalq Konvensiyanın tövsiyələrini nəzərə almaqla tapır. bioloji
müxtəliflik üzrə Konvensiya, bataqlıqlar qorunması üzrə Ramsar Konvensiyası və
bəndlər (su anbarları) üzrə Dünya Komissiyasının qərarları bunlara misal ola bilər.
Milli qanun və qaydalar isə aşağıdakılardır:
 İnkişaf planı qanununun 67-ci Maddəsi;
 Su ehtiyatlarının uzunmüddətli istifadə strategiyası;
 Energetika Nazirliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyi arasında birgə
əməkdaşlıq memorandumu.
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İran İslam Respublikasında çayların ekoloji axımının hesablanması iki mərhələdə
yerinə yetirilir.
birinci mərhələdə aşağıdaki üç sual cavablandırılır:
1. Çayda bioloji müxtəlifliyi qorumaq üçün nə qədər su lazımdır?
2. Ekosistemlərə mənfi təsiri minimuma endirmək üçün su götürmələr necə olmalıdır?
3. Götürülən sudan daha çox bəhrələmək üçün nə edilməlidir?
İkinci mərhələdə ekoloji aximı təyin etmək üçün üsullar seçilir.
birinci və ikinci addımlardan sonra ətraf mühitin aximını müəyyən etmək üçün
aşağıdakı əsas üsullarıdan biri istifadə olunacaq:
Ekoloji axımı hesablamaq üçün işlənmiş metodların geniş təsnifatı R.E.Tharme
tərəfindən verilib [11,6]. Öz təsnifatında Tharme dünyanın müxtəlif regionları üzrə
207 metodun olduğunu qeyd edir. Tharmenin təsnifatına görə ekoloji axım metodları
dörd qrupa-hidroloji, yaşayış mühitini modelləşdirmə, hidravlik qiymətləndirmə və
holistik metodlara bölünür.
hidroloji metodlarda adətən hidroloji müşahidə məlumatlarından istifadə edilir.
Adətən çayın təbii axımının müəyyən hissəsi ekoloji axim kimi qəbul olunur. Güman
edilir ki, çayda təbii su aximının müəyyən bir hissəsi saxlanılarsa, canlıları qorumaq
üçün kifayət edər. bu metodlara görə hesablamalar çox vaxt minimal aximın
kəmiyyətinə əsaslanır.
Hidravlik qiymətləndirmə metodlarında çayın en kəsiklərində axımın kəmiyyəti
ilə yanaşı çayın hidravlik parametrləri, o cümlədən suyun dərinliyi və axının sürəti
ölçülür. bu dəyişikliklər canlıların mövcud yaşayış mühitinin vəziyyətinin yaxşılaşması və ya pisləşməsi ilə əlaqələndirilir.
Yaşayış mühitini modelləşdirmə metodlarında təbii yaşayış mühitində dəyişikliklərin modelləşdirilməsi üçün çayın en kəsiklərində suyun dərinliyi, sürəti və
məcranın vəziyyətini səciyyələndirən parametrlərdən istifadə etməklə bəzi canlı
növlərinin təbii yaşayış mühiti xüsusi meyarlara yoxlanılır.
Holistik metodlarda xüsusi növ canlılar və ya ekoloji komponentlər üçün su tələbatlarını qiymətləndirməyə çalışılır.
lakin Tharmenin icmalı keçmiş Sovet İttifaqında işlənən metodları əhatə etmir.
həmin ərazidə işlənmiş metodlar F.Ə.İmanov (2000) tərəfindən daha müfəssəl
araşdırılıb
qеyd еtmək lаzımdır ki, təklif оlunаn mеtоdlаrdаn hər birinin öz mənfi və müsbət
cəhətləri vаrdır. Əsas problem оndаn ibаrətdir ki, hеsаblаmаlаr zаmаnı çаy
hövzəsinin hidrоеkоlоji və digər хüsusiyyətləri hаqqındа lаzım оlаn məlumаtlаrı
əldə еtmək çətin, çох vахt isə qеyri-mümkün оlur.
Azərbaycanda XX əsrin 90-cı illərinə qədər ekoloji axımın öyrənilməsinə kifayət
qədər diqqət yetirilməmişdir. Müxtəlif su təsərrüfat obyektləri layihələndirilərkən
və su təsərrüfatı balansları tərtib edilərkən keçmiş SSRİ-də mövcud olan
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tövsiyyələrdən istifadə edilmişdir. S.h.Rüstəmov və R.M.qaşqay qeyd edirlər ki,
Kür çayında gəmilərin normal iş şəraitini təmin etmək üçün dərinlik ən azı 1,4-1,5
m olmalıdır [8]. belə dərinlikləri təmin etmək üçün Mingəçevir su anbarından
aşağıda su sərfi 175 m3/san həcmində təmin edilməlidir. bu isə, bir ildə 6 km3 axım
həcminə uyğundur.
Keçmiş SSRİ-də çaylarda saxlanılan ekoloji axım həcmini hesablamaq üçün belorusiyanın Mərkəzi Elmi Tədqiqat Su Ehtiyatlarının Kompleks İstifadəsi İnstitutunun tövsiyyələrindən istifadə edilirdi:
 kiçik çaylar (orta illik su sərfləri 1 m3/s-dək olan) üçün minimal aylıq axımın
95% təminatlı kəmiyyəti;
 orta çaylar üçün minimal aylıq axımın 95% təminatlı kəmiyyətinin 75%-i
ekoloji axım qəbul olunurdu.
qafqaz, o cümlədən Azərbaycan çаylаrının еkоlоji ахımını təyin etmək üçün təklif оlunаn mеtоd müşahidə məlumatları əsasında tərtib olunmuş hidroloji (statistik)
sıralara görə ekoloji axımın qiymətini hesablamağa imkan verir.
Metodun tətbiqi zamanı qəbul olunan ilkin şərtlər aşağıdakılardır:
1. Еkоlоji ахımın qiyməti çаyın bir lаndşаft еlеmеnti kimi qоrunub saxlanmasına
və hidrоbiоntlаr üçün yаşаyış mühitinin təmin оlunmаsınа imkаn vеrməlidir;
2. Еkоlоji ахım еlə bir qiymətə bərаbər оlmаlıdır ki, bu qiymətdə çаy еkоsistеmi
аrtıq təbii şərаitdə fəаliyyət göstərmişdir;
3. Еkоlоji ахımın qiyməti bütün il üçün еyni qəbul еdilə bilməz və hər bir təqvim
аyı üçün müхtəlif оlmаlıdır.
qeyd etmək lazımdır ki, bu metod ilə hesablanmış ekoloji axımın qiymətləri minimal qış və yay-payız axımının 93,3-97,5% təminatlı qiymətlərinə uyğun gəlir.
Cədvəl 2. Tennant metodu ilə çayların ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi [10]
№

Çayın ekoloji vəziyyəti

Axımın təklif olunan
qiymətləri, %
Oktyabr-mart

Axımın təklif olunan
qiymətləri, %
Aprel-sentyabr

200%

200%

2 Optimal

60-100%

60-100%

3 Çox əla

40%

60%

4 Əla

30%

50%

5 yaxşı

20%

40%

6 Kafi

10%

30%

7 Minimum

10%

10%

8 Kəskin deqradasiya

<10%

<10%

1 Maksimum
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hazırda qərb ölkələrində, o cümlədən 25-dən artıq Avropa ölkəsində ekoloji
axımın kəmiyyətini təyin etmək üçün 1975-ci ildə amerikalı Tennant tərəfindən təklif olunmuş Montana üsulu geniş tətbiq olunur [10]. Tennant üsulu ilə qiymətləndirmə aşağıdakı cədvəlin məlumatlarına görə yerinə yetirilir (cədvəl 2).
Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, Tennant üsulu çay sularından müxtəlif məqsədlər
üçün istifadə edərkən məcrada saxlanılan suyun miqdarına görə çayın ekoloji durumunu qiymətləndirməyə imkan verir. bu üsulun tətbiqi aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə
yetirilir:
1. hesablamalar su təsərrüfatı ili üçün aparılır. Çayın su rejimi iki bərabər dövrə
bölünür. birinci dövr aprel-sentyabr, ikinci dövr isə oktyabr-mart aylarını
əhatə edir;
2. hər bir təqvim ayı üçün orta çoxillik su sərfi hesablanır;
3. hər bir dövr üçün (aprel-sentyabr və oktyabr-mart) ayrılıqda çoxillik orta su
sərfi təyin olunur;
4. hər bir dövr üçün çoxillik orta su sərfinin ayrılıqda 10, 20, 30 və 40%-i
hesablanır.
Çoxillik orta su sərflərinin 10, 20, 30 və 40%-li qiymətləri hesabi ilin müvafiq
dövrlərində müşahidə olunmuş su sərfləri ilə müqayisə olunur və çayın ekoloji
vəziyyəti qiymətləndirilir.
Azərbaycan ərazisindən Xəzərə birbaşa tökülən çayların ekoloji axımı müxtəlif
üsullarla yerinə yetirilmiş və alınmış nəticələr müqayisə olunmuşdur. Müəyyən
edilmişdir ki, Tennanta görə çayda daha çox su saxlanması tələb olunur ki, bu da
çay ekosistemi üçün daha yaxşıdır, lakin, su istifadəçilərinin maraqlarına uyğun deyildir [7].
Azərbaycan çayları üçün işlənmiş üsul isə su istifadəçilərinin maraqlarına daha
münasibdir və bu su ehtiyatları məhdud olan ölkədə nəzərə alınmalıdır.
Еkоlоji ахımı qiymətləndirmək üçün metodun seçilməsi layihələndirmə fazası,
zaman, xərclər və mövcud məlumatlardan asılıdır. Müxtəlif coğrafi şəraitli ərazi
çaylarında ekoloji xüsusiyyətlər fərqli olduquna görə, universal metodun tətbiq
olunması qeyri-mümkündür. bu prosesdə qarşıya çıxan əsas məhdudiyyətlər və
çətinliklər aşağıdakılardır:
- Təbii şəraitdə çayların bioloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat çatışmazlığı
və etibarlı məlumatların olmaması.
- Tədqiqat ərazilərində çaylarda hidrometrik stansiyaların sayının az olması.
- hidrometrik stansiyalarda müxtəlif növ balıqlrın həyat şəraitinə təsir edən
suyun keyfiyyət göstəriciləri barədə məlumatların olmaması.
- balıqların qida rejimi, kürü tökmə yerləri, su orqanizmlərin yaşaması üçün su
mühitinin keyfiyyəti və fiziki-kimyəvi xassələri baxımından su ekosistemlərinin vəziyyəti barədə bioloji və ekoloji məlumatların az olması.
- Etibarlı məlumat toplamaq və tələb etmək üçün maliyyə resursları və kifayət
qədər vaxtın olmaması.
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Cədvəl 3. Qarasuçay hövzəsinin bəzi məntəqələrində Tennant üsulu əsasında,
ekosistemi yaxşı şəraitdə saxlamaq üçün hesablanmış ekoloji axim, (m3/s)
Çayın
adı
Nirçay

Stansiyanın
adı

qıŞ

yAZ

yanvar fevral mart aprel

yAy

may

iyun

iyul

pAyıZ

avqust sentyabr oktyabr noyabr dekabr

Nir

0.33

0.33

0.35 0.92

0.67

0.36 0.22

0.20

0.25

0.17

0.25

0.31

balıqliçay Almas körpüsü

0.88

0.88

1.06 3.50

2.27

0.88 0.42

0.37

0.57

0.47

0.79

0.93

balıqliçay Gilandeh

0.87

0.85

1.00 3.39

1.56

0.23 0.05

0.04

0.04

0.13

0.46

0.75

qarasu

1.47

1.55

2.52 9.14

3.15

1.06 0.22

0.12

0.27

0.50

1.03

1.36

Xiyavçay Xiyav Körpüsü

0.24

0.24

0.22 0.36

0.31

0.49 0.17

0.02

0.02

0.06

0.14

0.19

Əhərçay

Təzəkənd Əhər

0.74

0.83

1.05 4.71

3.64

1.77 0.55

0.18

0.22

0.36

0.60

0.68

qarasu

Dostbəyli

2.09

2.29

3.19 9.23

4.07

2.09 0.53

0.15

0.35

0.73

1.43

2.09

qarasu

Məşhiran

3.30

3.63

5.07 17.66 11.78 5.25 1.21

0.44

0.65

1.36

2.59

3.15

qarasu

borran

3.88

4.23

5.84 19.91 14.22 7.64 1.48

0.26

0.60

1.55

2.90

3.75

Samyan

- İdarəetmə problemləri (təəssüf ki, bəzi layihələrdə ekoloji məsələlər bir zərurət
kimi nəzərə alınmır).
- layihələrin həyata keçirilməsindən sonra, heç bir ekoloji monitorinq həyata
keçirilmir.
Cədvəl 3-də qarasuçay hövzəsinin bəzi məntəqələrində 1973-2006-cı illəri əhatə
edən dövr üçün orta ayliq ekoloji axımın Tennant metodu ilə hesablanmış qiymətləri
verilmişdir.
Şəkil 4-də qarasuçay hövzəsinin bəzi məntəqələrində Tennant üsulu əsasında,
ekoloji axım xarakteristikasının təqvim ayları üzrə paylanması göstərilmişdir.
bu işdə antropogen amillərin təsiri nəticəsində illik axımın dəyişməsi bütün
müşahidə dövrü və 1991-2010-ci illər üçün qiymətləndirilmişdir (cədvəl 4).

Şəkil 4. Qarasuçay hövzəsinin bəzi məntəqələrində Tennant üsulu əsasında,
ekoloji axim sxemi (m3/s)
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Cədvəl 4. Qarasuçay boyu illik axımın dəyişməsi

№ Məntəqə

1 Samyan

Çay

Sahə (km2)

qarasu 4116

2 Dostbəyli qarasu 7428
3

Təzəkənd ƏhərƏhər
çay

4 Məshiran

5 borran

2149

qarasu
(Dərə- 11343
yurd)
qarasu
(Dərə- 14044
yurd)

Tennant bütün müşahidə
1991-2007-ci
üsulu
dövrü
illər
qşərti- əsasında illik
təbii,
Δq
Δq
q ,
qmüş,
3
m /s ekoloji müş
3
3
m
/s
m
/s
axim
m3/s %
m3/s
%
(m3/s)

8.2

1.87

5.97 -2.23 27.2 4.24

-3.96

48.3

11.17

1.28

8.53 -2.64 23.6 6.43

-4.74

42.4

5.42

2.35

4.03 -1.39 25.6 2.97

-2.45

45.2

21.03

4.67 15.74 -5.29 25.1 11.69 -9.34

44.4

24.59

5.52 18.22 -6.37 25.9 14.12 -10.47 42.5

Cədvəl 4-dən göründüyü kimi, Samyan məntəqəsində qarasuçayın illik axımında
antropogen azalma (27,2-48,3%) müşahidə olunur. Dostbəyli məntəsində bu azalma
artıq 23,6-42,4% təşkil edir. qarasuçayın qapayıcı məntəqəsində (borranda) bütün
müşahidə dövrü ərzində illik axım 6,37 m3/s və ya 25,9%, 1991-2007-cı illərdə isə
42.5% azalmışdır.
qarasuçay üzərində yerləşən Mişkinşəhərin 68, Aslandüzün isə 60 kilometrliyində yerləşəcək. Ümumi həcmi 294 mln. m3, faydalı həcmi isə 230 mln. m3 (dəniz
səviyyəsindən 521 metr hündürlükdə) olacaqdır.
Təzəkənd məntəqəsində Əhərçayın illik axımında antropogen azalma (25,645,2%) müşahidə olunur.
Əhərçayın Təzəkənd məntəqəsində bütün müşahidə dövrü ərzində illik axım 4,03
m3/s və ya 25,6%, 1991-2007-cı illərdə isə illik axım 2,97 m3/s və ya 45,2%
azalmışdır. bu azalmanın əsas amili Səttarxan su anbarının istismara verulməsidir.
Təzəkənd məntəqəsində Tennant üsulu əsasında hesablanmış illik ekoloji axım
2,35 m3/s-dir bu məsələ onu göstərir ki Əhərçayında orta illik axım ekoloji baxımdan
kretik həddə yaxınlaşır.
Nəticə
Ərdəbil düzənliyinin qapayıçı məntəqəsində (Samyanda) bütün müşahidə dövrü
ərzində illik axım 5.97 m3/s və ya 27.2%,1991-2007-ci illərdə isə 48.3% azalmışdır.
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Əhərçayın qapayıçı məntəqəsində (Təzəkənddə) bütün müşahidə dövrü ərzində
illik axım 4.03 m3/s və ya 25.6%, 1991-2007-ci illərdə isə 2.97 m3/s və ya 45.2%
azalmışdır. Əhərçayın qapayıcı məntəqəsində Tennant üsulu əsasında hesablanmış
ekoloji axim 2.35 m3/s-dir. bu da onu göstərir ki çay axımı kretik həddə yaxınlaşır.
qarasuçayın qapayıçı məntəqəsində (borranda) bütün müşahidə dövrü ərzində
illik axım 18.22 m3/s və ya 25.9%,1991-2007-ci illərdə isə 14.12 m3/s və ya 42.5%
azalmışdır. ımarət su anbarı tikildikdən sonra illik axım 6.83 m3/s olacaqdır. borran
məntəqəsində Tennant üsulu əsasında hesablanmış ekoloji axim 5.52 m3/s-dir. . bu
da onu göstərir ki çay axımı İmarət su anbarı istismara verildikdən sonar kretik
həddə yaxınlaşacaqdır.
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SU-PANEL DİVAR İSTİLİK SİSTEMLƏRİNİN
TEXNİKİ ÜSTÜNLÜKLƏRİNİN TƏHLİLİ
(Səh. 84-90)

Əkbərova S.M.
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı şəhəri,
sqiom@yahoo.com
Abstract. low-temperature water-panel wall heating systems that use wall surfaces as a source of heat are becoming increasingly popular in Azerbaijan, as well
as throughout the world. The increase in energy prices will encourage building users
to use modern heating systems that are cheaper to operate and produced in accordance with environmental requirements. The article deals with the advantages of
wall panels as a type of water heating system, some theoretical bases, and installation
issues. The application of various schemes that allow these systems to be used in
both heating and cooling systems, which differ in energy efficiency, has been studied,
and the optimal design conditions and examples of the use of wall heating systems
are shown. This system is ready to be installed directly on vertical walls equipped
with the necessary equipment (heat pipes, thermal insulation, collectors, mounting
cabinets, automation elements) for efficient and economical distribution of heat. The
main thermal and technical advantages here are that - heat transfer is primarily carried out by thermal radiation between 80-85%; the temperature of the surface can
be as high as 40 °C, which results in a greater specific heat capacity - 100-120 W /
m²; The temperature control issues are simple because of the lower thickness of the
water-panel and lower thermal resistance of the internal wall surface.
Açar sözlər: divar istilik sistemi, istilik-texniki üstünlüklər, avadanlıqlar, temperatur, istilik radiasiyası, enerji səmərəliliyi, xüsusi istilik gücü.
Giriş
Divar səthini istilik mənbəyi kimi istifadə edən aşağı temperaturlu su- panel divar
istilik sistemləri bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da getdikcə populyarlıq
qazanır. Son illərdə enerji qiymətlərinin artması bina istifadəçilərini istismarda daha
ucuz başa gələn və ətraf mühitin qorunması tələblərinə uyğun istehsal olunan müasir
isitmə sistemlərindən istifadə etməyə vadar edir. Məqalə su istilik sistemlərinin bir
növü olan divar panellərinin üstünlükləri, bəzi nəzəri əsasları, quraşdırılması
məsələlərinə həsr olunub. Enerji səmərəliliyi ilə fərqlənən bu sistemlərin həm isitmə,
həm də soyutma rejimində istifadəsini mümkün edən müxtəlif növ sxemlərinin tətbiqi araşdırılıb, divar istilik sistemlərinin istifadəsinin optimal layihələndirmə şərtləri
və istifadə nümunələri göstərilib.
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İnsanların məhsuldar əmək fəaliyyətini və komfort yaşayış şəraitini təmin edən
mühəndis sistemlərinin enerji səmərəli olması mütləqdir. İnsanlara tələb olunan optimal temperatur rejimini təmin edən sistemlərdən biri olan divar isitmə sistemləri
artıq uzun illərdir ki, özünü inşaat sektorunda təsdiqləyib və binanın enerji
səmərəliliyinin göstəricisi olan həyat siklinin üstün enerji parametrləri ilə xarakterizə
olunur. Su-panel divar istilik sistemi istiliyin səmərəli və qənaətli paylanması üçün
lazımi avadanlıqlarla (istilik su boruları, termal izolyasiya, kollektorlar, montaj
şkafları, avtomatlaşdırma elementləri) tam təchiz olunmuş şaquli divarlara birbaşa
quraşdırmaya hazır olan bir sistemdir. burada əsas istilik-texniki üstünlüklər ondan
ibarətdir ki, -istiliyin ötürülməsi ilk növbədə istilik radiasiyası ilə həyata keçirilir80-85% arası; istilik səthinin temperaturu 40-45°C-ə qədər ola bilər ki, bu da daha
böyük xüsusi istilik gücünə- 100-120 vt/m² səbəb olur; su-panelinin daha az qalınlığı və daxili divar səthinin istilik müqavimətinin aşağı olması səbəbindən sistemin
termal ətalətliyi az olduğu üçün temperaturun tənzimlənməsi məsələləri sadədir.
Şəkil 1-də sistemin ümumi görünüşü göstərilib.
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində mövcud elmi ədəbiyyat materiallarından
istifadə olunmuşdur. binalarda istifadə olunan su-panel istilik sistemlərinə dair
aparıcı şirkətlərin layihələri öyrənilmişdir, alınan nəticələr əsasında texniki göstəricilər analiz olunmuşdur.
Tədqiqatın şərhi
Su-panel divar istilik sistemləri istilik təchizatı sahəsində ən müasir, bir-birini
tamamlayan texniki həlləri özündə cəmləşdirən optimal təchiz olunmuş birbaşa
quraşdırmaya tam hazır mühəndis multisistemidır [1,2]. panellərin konstruktiv
növləri divar istilik panellərinin təsnifatına görə fərqlənir (şəkil 2):
- istilik boruları suvaq qatında yerləşdirilir;
- istilik boruları istilik izolyasiya qatının üstündən və ya hava boşluğunda yerləşdirilir.

Şəkil 1. Divar isitmə sisteminin ümumi görünüşü- istilik borularının yerləşdirilməsi:
1- üfüqi, 2- şaquli
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Radiatorlu isitmə sistemində daxili havanın normativ temperaturu konvektiv istilik mübadiləsi nəticəsində yaranır. Divar isitmə sistemlərində (DİS) isə isti divar
ilə daxili hava arasında istlik mübadiləsi prosesinin 85%-i şüalanma yolu ilə baş
verir və daxili hava temperaturu ənənəvi sistemlərlə müqayisədə 2÷3 °C aşağı olur
bu isə öz növbəsində 12-18%-ə qədər istilik enerjisinə qənaət etməyə imkan verir
[3]. Adətən, bu sistemlər divarların ümumi sahəsi döşəmənin sahəsindən 2-3 dəfə
çox olduqda tətbiq olunur, iri sahəli zallarda bu sistemlərin tətbiqi məqsədə uyğun
deyil. Tədqiqatlar göstərir ki, döşəmə isitmə sistemlərində xüsusi istilik gücü
70÷100 vt/m2 olduqda divar isitmə sistemlərində 100÷120 vt/m2 olur, verici və
qayıdıcı kəmərlərdə suyun temperaturlar fərqi döşəmə isitmə sistemlərində 10 °C –
ilə məhduddursa, DİS-də 15 °C-yə qədər ola bilər. bu da öz növbəsində aşağı məhsuldarlığı olan su nasosundan istifadə etməyə zəmin yaradır. Əgər DİS yerləşən
otaqda mexaniki ventilyasiya sistemi işləyirsə bu öz növbəsində divarların istilik
vermə səmərəliliyini 15-20% artırır.
Xarici divarın istilik ötürmə əmsalı U ≤ 0.35 W/(m²×K) olduqda sistem
quraşdırılır [4]. Divarın istilik ötürmə əmsalı 0,4 W/(m²×K)-dan çox olarsa, divar
əlavə izolyasiya edilməlidir. Sistemin pəncərə ətrafında quraşdırılması arzu olunandır. Daxili divarlarda da montajı mümkündür. boruların diametri- 8×1, 12 × 2,
14 × 2, 16 × 2, 14 × 2, 16 × 2 mm. borular arası məsafə - (Ø12-16 mm): 5; 10; 15;
20, 25, 35 sm, (Ø8 mm): 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm, borular cüt meander şəklində çəkilə bilər. İsidici boruların diametri və borular arası məsafə hesabatla təyin
olunur. İstiliyin bərabər paylanması borular arası məsafədən asılıdır (şəkil 2).
qızdırıcı səthlərin qarşısında mebel, rəsm, pərdələr olmamalıdır [5].
İsti divarların konstruktiv quraşdırılması iki üsulla mümkündür; yaş üsul- bu
halda isidici borular sement-qum məhlulunda, suvaq daxilində və ya monolit beton
qatında yerləşir; quru üsul- bu halda monolit qat olmur, isidici borular xüsusi
köpüklü polistirol lövhə (1000×500×25 mm) üzərində bərkidilir (şəkil 3).
İstilik daşıyıcı metalplastik borular arası məsafə optimal seçildikdə (şəkil 2c)
otaqda havanın temperatur sahələrinin ideal paylanmasına nail olmaq mümkündür.
İstilik daşıyıcısının optimal axın sürəti 0,2-0,25 m/san, minimal həcm sərfi 0,35
l/dəq olmalı və axın istiqaməti həmişə döşəmə səviyyəsindən tavan istiqamətində
yönəlməlidir. Divar isitmə panelinin ən yuxarı nöqtəsində hava xaric edən kran
quraşdırılır, boruların paralel yerləşdirilməsi optimaldır, spiral şəkilli yerləşdirilməsi
isə buraxılmır [2]. verici və qayıdıci kəmərlərdə temperatur fərqi 5÷15 °C ola bilər:
50 °C / 45 °C; 50 °C / 40 °C; 45 °C / 40 °C; 40 °C / 3 °C. bu göstərici ən yüksək
xüsusi istilik yükü olan otağa görə seçilir [5].
DİS-nin üstünlükləri [6-8]: aşağı temperaturlu şüalanma yolu ilə istilik
mübadiləsi nəticəsində daxili istilik komfortu yaranır, otağın hündürlüyü böyu temperatur bərabər paylanır, ənənəvi isitmə sistemlərindən fərqli olaraq, otağın istilik
komfortu daxili havanın temperaturu 20°C üçün yox, 18°C üçün təmin olunur və
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Şəkil 2. Divar isitmə sistemi: a), b)- konstruktiv sxemlər: 1- əsas hörgü layı; 2- istilik
izolyasiyası; 2a- hava təbəqəsi; 3- hamarlayıcı suvaq; 4- gips-karton; c) quraşdırma
məsafələri və istifadə olunan avadanlıqlar-1, 2 - çoxfunksional kürə şəkilli kran; 3- termostatik qapaq; 4- məsafədən tənzimlənən termostat; 5- əl ilə tənzimlənən qapaq

Şəkil 3. a) 1- daxili üzlük-keramik lövhə, boya, oboy və s.; 2- gips karton lövhə; 3- polietilen plenka eni 2 m, qalınlığı 0,2 mm; 4- su istlik borusu 16×2 mm; 5- metal profil;
6- köpüklü polistirol lövhə 1000×500×25 mm; 7- ensiz hamar taxta lövhə 25x50mm; 8əsas hörğü qatı; 9- istlik izolyasiyası; 10- xarici üzlük; b) 4- metal profil; 5- su istlik
borusu 16×2 mm; 6- ensiz hamar taxta lövhə 25x50mm; 7- köpüklü polistirol lövhə
1000×500×25 mm

daxili temperaturun nisbətən aşağı salınması (1÷2°C) mümkünlüyü binada istilik
enerjisi sərfinin 6÷12% azaldılması ilə nəticələnir, bu da sistemin iqtisadi
səmərəliliyini təsdiqləyir (şəkil 4), daxili temperatur aşağı olduğu üçün binanın istilik itkiləri də nisbətən aşağı olur, sistemin quraşdırılması zamanı nisbətən daha
az əmək sərf olunur, sistem etibarlı və uzunömürlüdür – elemetlərinə 50 il təminat
verilir, verici boruda isti suyun temperaturu ≈55 °C olduğu üçün, radiatorlu isitmə
sistemindən qayıdan isti suyu DİS-də istifadə etməklə yeni istifadəçilərin qoşulması
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mümkündür, bu sistemlər layihələndirildikdə isidici cihaz və boruların olmadığı
üçün otağın interyeri daha səmərəli istifadə olunur.
Sistemin əsas elementi gips və sellüloz liflərdən ibarət olan panellərdir. hər iki
növ təbii xammal su əlavə olunmaqla əlavə bərkidici olmadan qarışdırılır, yüksək
təzyiq altında qurudulur və müvafiq formatlara uyğun kəsilir. Gips lif paneli universal, yanmaz, yüksək mexaniki dayanıqlı paneldir və yüksək rütubətli otaqlarda
istifadə üçün əlverişlidir. Müasir binaların xarici qoruyucu konstruksiyalarında əsas
daşıyıcı qatlarla yanaşı istilik, su, buxar izolyasiya qatlarından, daxili və xarici üzlük
materiallarından istifadə olunur. DİS-ri ilə xarici divar konstruksiyalarında istilik
izolyasiya qatı adətən xarici üzlük materialın altında yerləşdirilir, bu da konstruksiyanın istilik qoruma keyfiyyətini yüksəldir [9].

Şəkil 4. Müxtəlif növ xarici divar konstruksiyalarında temperaturun dəyişməsi
qrafikləri: 1- bir qat konstruksiya, 2- divar isitmə sistemi ilə, 3- daxili izolyasiya qatı
ilə DİS, 4- xarici izolyasiya qatı ilə DİS, qırmızı xətlə donma müstəvisi işarələnib

DİS-nin texniki üstünlükləri və optimal istifadə şərtləri onların istifadə sahələrini
təyin edir (cədvəl 1). DİS adətən muzeylərdə, bərpa olunan köhnə və yeni tikilən
binalarda tətbiq olunur, mebellərin, avadanlıqların yerləşdirilməsində məhdudiyyət
yoxdur, memarlıq həlləri sərbəstdir [4].
Nəticə
Divar isitmə sistemləri üçün istilik mənbəyi kimi aşağı potensiallı istilik mənbələrinin istilik nasoslarının, günəş kollektorlarının, kondensasiyalı qaz qazanlarının
istifadəsinin mümkün olması onların ekoloji nöqteyi-nəzərdən səmərəli olmasına
səbəb olur. bu sistemlər tətbiq olunduğu otaqlarda konvektiv axınları cüzi olduğu
üçün xırda dispersiyalı toz hissəciklərinin sirkulyasiyası yaranmır və bunun nəticəsi
kimi insanlar üçün allergik təhlükə olmur. Sistemdə isti suyun maksimal temperaturu
aşağıdır +550 C, mərkəzi isitmə sisteminə qoşulma imkanı və ya avtonom istifadəsi
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Cədvəl 1. DİS– nin optimal istifadə şərtləri və nümunələri
№

1

İsitmə
sisteminin
növü
DİS

2

İstifadə nümunələri

Mebel və divar yanı avadanlıqların
az olduğu otaqlar

yataq otaqları, ofis otaqları,
auditoriyalar, dəhliz, xol,
istirahət otaqları
Sanitar qovşaqları, hovuzlar,
qarajlar, emalatxanalar,
ventilyasiya kameraları

İsti döşəmə sistemini layihələndirmək
üçün lazımı qədər boş sahə olmadıqda

3

4

Optimal istifadə şərtləri

yüksək nəmlikli döşəmələr olan
hamamlar, vanna otaqları,
otaqlarda, harada ki, buxarlanmaya xərc- hovuzlar, camaşırxanalar,
lənən enerji sərfi çox olduğu üçün isti
nasosxanalar
döşəmələrin istifadəsi səmərəsizdir
DİS + isti
döşəmə

Ayrıca başqa növ sistemin istilik gücü
bütün növ otaqlar
çatmayanda
5
pəncərələrdən baş verən böyük
pəncərələrdən baş verən
miqdarda istilik itkilərini kompensasiya
böyük miqdarda istilik
etmək üçün isti döşəmə sisteminə əlavə
itkilərini kompensasiya
kimi
etmək üçün DİS isti döşəmə
sisteminə əlavə kimi
6 DİS+ radia- qısa müddət ərzində komfort temperatur yüksək komfortlu otaqlarda,
torlar
şəraitinə nail olmaq üçün radiatorlardan
mehmanxanalarda,
istifadə olunur və xarici havanın tempeelit ofislərdə
raturu daxili havanın hesabi temperaturdan aşağı olduqda
7 DİS + isti
döşəmə+ radiatorlar

yüksək komfortlu temperatur rejimi
tələb olunan və eyni zamanda istilik
itkilərinin miqdarı çox olan otaqlarda

Köhnə binaların
rekonstruksiyası
zamanı

mümkündür. DİS-nin tətbiqi binaların enerji səmərəliliyini artırır və ekoloji təhlükəsizliyə zəmin yaradır.
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BETON ÖRTÜKLÜ KANALLARIN ÇÖKÜNTÜLƏRDƏN
TƏMİZLƏNMƏSI ÜÇÜN QURğU
(Səh. 91-97)

Əbilov R.S
Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan,
Abilov.rashad54@mail.ru

Abstract. The article deals with the issues of a device for cleaning channels with
concrete lining from sediments ensuring that the channels are maintained in the
working position in the lower part of the rolling along the channel, a scraper made
of hard rubber or polyethylene plates is fixed by a retaining shield. The flow of water
flowing out from under the shield from the upstream to the downstream is to loosen
sediment and clean the surfaces with concrete lining around the perimeter of the
channel. Nanos with flow flush downstream.
Thus, the proposed construction of a device for cleaning channels with concrete
lining from sediments, works well during operation, no breakage, retention is not
expected, a rack device, economical in material and works flawlessly.
Açar sözlər: kanal, dib gətirmələri,məcra, sərf, lillər, maillik, yuxarı və aşağı
byeflər, basqı.
Giriş
qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın torpaq fondunun 30%-dən çoxu dağ və
dağətəyi bölgələrdə yerləşir. bu torpaqlar əlavə meliorativ tədbirlər aparılmadan
qiymətli kənd təsərrüfatı bitkiləri yetişdirməyə yararlı, yaxşı su ehtiyatlarına malik
olub, burada lazımi qədər əmək ehtiyatları vardır. Eləcə də müxtəlif xarakterli, aqrar
və sənaye müəssisələri yaradılmış müasir şəhərsalma üçün daha əlverişlidir. Respublikamızın dağ və dağətəyi zonasında irili-xırdalı çoxlu çaylar yerləşir, lakin
həmin çaylardan su axınları il boyu kəskin olaraq dəyişdiyindən onların məişət axınlarının təsərrüfatın tələbatlarına uyğun istifadə etmək üçün əlavə tədbirlərin aparılması lazım gəlir. bununla əlaqədar olaraq Respublikamızın müstəqilliyi dövründə
dağ və dağətəyi bölgələrin çaylarının irriqasiya, hidroenergetika və su təchizatı
məqsədi ilə mənimsənilməsi üçün geniş miqyasda su təsərrüfatı işləri aparılmışdır
[1] .
Göstərilənlərlə bərabər qeyd olunmalıdır ki, hazırda dağ və dağətəyi çay
hissələrində müxtəlif konstruksiyalı suqəbuledicilər tikilib və onlar uzun müddətdir
ki, istismar olunur. bu suqəbuledicilərin əsas elementi müxtəlif en kəsikli millərdən
düzəldilmiş və suaşıran bəndin astanasında yerləşdirilən şəbəkədən ibarətdir.
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Çoxillik su təsərrüfatı praktikası göstərir ki, mövcud dağ suqəbuledicilərinin əksəriyyəti tələbat qrafıkinə uyğun suyun götürülməsini təmin etmir. bu hal əsasən
dağ çayları üçün xarakterik olan çoxsaylı və qısa müddətli daşqın axınlarında daha
qabarıq şəkildə özünü göstərir. həmin suqəbuledicilərin, demək olar ki, hamısı çayın
su axınının çoxlu lil gətirmələri ilə zəngin olan alt qatı ilə qidalanır. Ona görə də
belə suqəbuledicilərin şəbəkələri açıqlıqları iri fraksiyalı dib gətirmələri, eləcə də
çay axınının apardığı bitki kökləri və ağac-kol qırıntıları ilə zibillənib tutulur.
Nəticədə bir çox hallarda isə tam kəsilir.
Şəbəkələrin daş gətirmələri və digər zibillərdən təmizlənməsi əksər qurğulardan
əl işləri ilə aparılır, bu məqsədlə təklif olunmuş xüsusi mexanizm və digər qurğular
özünü doğrultmadığından istismardan çıxarılmışdır [1]. Digər tərəfdən dağ və
dağətəyi çay hissələrində yerləşən suqəbuledici qovşaq məntəqəsində çayın lil gətirmələri ilə mübarizə bir sıra pillələrdə aparılır. İlkin pillədə əsasən iri fraksiyalı gətirmələrin suqəbuledici qurğunun girişi zonasına buraxılması üçün tədbir görülməlidir.
həmin tədbirlər belə gətirmələrin su qovşağının yuxarı bir yerində akkumlyasiya
olunması və onların təşkil olunmuş halda vaxtaşırı aşağı bir yerə yuyulmasını təmin
edən, eləcə də bu prosesi intensivləşdirə bilən qurğuların tətbiqindən ibarətdir. İri
fraksiyalı axın gətirmələri ilə aparılan mübarizənin bu pilləsində çayın axınının daxili strukturasından geniş istifadə olunur.
Çayın lil gətirmələrinin nisbətən kiçik fraksiyaları ilə mübarizə,, suqəbuledici
qurğunun daxilində dəhlizdə aparılır və burada suqəbuledicinin konstruksiyası, eləcə
də dəhlizdəki axının xüsusiyyətlərindən istifadə olunur.
qeyd olunmuş tədbirlərə baxmayaraq çayın lil gətirmələrinin kiçik fraksiyalı
hissəciklərinin və asılı vəziyyətdə olan fraksiyalar suqəbulediciyə düşərək sistemə
keçirlər. belə lil fraksiyaları ilə mübarizə son pillədə su qovşağı qurğuları tərkibində
nəzərdə tutulmuş baş durulducu və yaxud su aparan kanal trassası üzərində tikilən
sistem daxili durulducularda aparılır.
Göstərilənlərdən aydın olur ki, çay suyunun alt qatından qidalanan suqəbuledicilər axınla gətirilən lil rejiminə qarşı çətin şəraitdə işləyir, bu da onların fasiləsiz
işini pozur və səmərəliliyini azaldır. Ona görə də son illərdə çay axınının daha az
lilli üst qatından sugötürəbilən suqəbuledici qurğuların və durulducuların konstruksiyalarının işlənib hazırlanmasına üstünlük verilir. buna əsaslanaraq, çay axınının
üst qatından qidalanan dağ suqəbuledicisinin əlverişli konstruksiyasının işlənib
hazırlanması və onun tədqiqatları elmi-praktiki və iqtisadi cəhətdən daha aktual
olub, böyük əhəmiyyət kəsb etməlidir.
Ona görə də, dağ və dağətəyi zonaların hərtərəfli inkişafı bu torpaqların suya
tələbatının ödənilməsini ön plana çəkir. bununla əlaqədar olaraq, dağ və dağətəyi
zonalarda yerləşən çayların axınlarının mənimsənilməsi və onların məqsədyönlü istifadə olunması üçün elmi əsaslanmış mühəndis tədbirlərinin həyata keçirilməsi
tələb olunur. Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatında son illər nəzərə çarpan dirçəliş,
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geniş miqyasda yaradılmış fermer təsərrüfatları, kiçik su elektrik stansiyalarının tikilməsi, yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərin mənimsənilməsi ilə əlaqədar yaradılan
irili-xırdalı müəssisələrin suya təlabatının ödənilməsi dağ və dağətəyi regionlardakı
çayların istifadə olunması üçün aparılan işlərin bərpasına yeni təkan verir. belə bir
şəraitdə mövcud hidrotexniki qurğuların yenidən qurulması və onların yeni konstruksiyalarının layihələndirilib tikilməsi işlərinin aparılmasında ətraf mühitin
ekologiyasının saxlanılması ön plana çəkilir. Ona görə də, həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulan hidrotexniki qurğuların konstruksiyaları və onların hesablanması
metodlarının yenidən işlənib təkmilləşdirilməsi tələb olunur.
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Məqalədə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
arxiv materialları araşdırılaraq, bu sahədə aparılan elmi-tədqiqat işlərindən, habelə
mövcud ədəbiyyat mənbələrindən istifadə edilərək, beton örtüklü kanalların lillərdən
və dib gətirmələrindən təmizlənməsi üçün yeni konstruksiyalı qurğu işlənib hazırlanmışdır.
Tədqiqatların şərhi
bu qurğu, hidrotexniki tikinti sahəsində, bilavasitə beton örtüklü kanalların
çöküntülərdən təmizlənməsində istifadə edilə bilər.
Texniki həllinə görə beton örtüklü kanalların çöküntülərdən təmizləmək üçün
qurğu məlumdur. Müstəvi çərçivələr bir-biri ilə oynaqların köməyi ilə birləşmiş
çərçivə əmələ gətirir. bu birləşmiş çərçivə polad kəndir vasitəsi ilə dartıcı ilə birləşdirilmişdir. bu çərçivə oynaqlardan bükülüb, bir yerdən başqa yerə də aparmaq
mümkündür. və yaxud dib gətirmələrini yuyan zaman təkəri olan dayaq-hərəkət
qurğusundan və arabacıqdan da istifadə edilir.Çərçivənin dayaq hissələri daşıyıcı
arabacıqla oynaq vasitəsilə birləşdirilmişdir [3].
beton kanalların beton örtüyünü çöküntülərdən təmizləmək üçün bu qurğunun
istismarı çətindir. qurğunun konstruksiyası mürəkkəbdir. Onun yığılması üçün çoxlu
əməliyyatlar həyata keçirildiyindən çox vaxt tələb olunur. İstismarı ağır, işi qeyrisəmərəli olduğu üçün istifadəsi məhduddur.
beton örtüklü kanalların çöküntülərdən təmizlənməsi üçün daha bir qurğu
məlumdur.
bu qurğu xüsusi çalovdan, onun daxili həcmindən, kənar divarlardan, möhkəm
qabırğalardan və geniş dianazonda hərəkət edən dayaq-nizamlayıcı rezin təkərlərdən
ibarətdir. Çalovun dibi oynaqla dartıcı polad kəndirə keçirilmişdir və onu dartıb,
buraxmaqla çalovu çöküntülərlə doldurmaq olur. Kanalın beton örtüyünü təmizləyən zaman, çalovun çöküntülərlə yüklənməsi və boşalmasında əsas rolu dartıcı
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polad kəndir oynayır. Çöküntüləri və dib gətirmələrini qazıb təmizləyən zaman,
çalov kanalın əks tərəfindəki divarına buraxılır. polad kəndir dartılır.
Çalovun alt hissəsi bağlanır, çalov rezin təkərlər üzərində hərəkət edir və dib
gətirmələrini və çöküntülərini yığıb götürür və eyni zamanda dartıcı polad kəndir
dartılır [3].
beton örtüklü kanalları dib gətirmələri və çöküntülərdən təmizləmək üçün bu
qurğunun bir sıra nöqsanları vardır. bu qurğu draqlayın ekskavatorlarının bazasında
yaradıldığından,həcmcə böyük və ağır mexanizmi daşıyıb aparmaq üçün əlavə ağır
yük daşıyan qoşqu nəqliyyatına ehtiyac olur. belə ekskavatorlar dizel yanacağı ilə
işləyir. Ona görə də çoxlu dizel yanacağı, benzin, müxtəlif sürtkü yağlarına tələbat
olur. Digər tərəfdən belə ekskavatorların saz vəziyyətdə işləməsi üçün çoxlu ehtiyat
hissələri, polad kəndir lazım olur. bütün bu vasitələr görüləcək işlərin qiymətini bahalaşdırır, işin səmərəliliyini azaldır və onun istifadəsini məhdudlaşdırır. Digər
tərəfdən çalovla beton kanalın dibi və yamaclarından çöküntüləri təmizləyən zaman,
kanalın beton örtükləri sınır, dağılır və sıradan çıxır.
Texniki həllinə görə bizim təklif etdiyimiz qurğuya yaxın olan beton örtüklü
kanalların beton örtüyünün çöküntülərdən təmizlənməsi üçün qurğu məlumdur. bu
qurğu dibi və yamacları beton örtüyü olan kanalın en kəsiyinin perimetri boyu basqı
yaradan sipər bərkidilmiş, onun aşağı hissəsinə perimetri boyu fırçalı təkəri olan
fırlanan pərlər bərkidilmişdir. burada su axını basqılı sipərin altından sürətlə
keçdikdə pərlər fırlanır, lil çöküntülərini kanalın perimetri boyu fırçası olan təkərlə
dağıdır [4].
bu qurğunun bir sıra nöqsan cəhətləri vardır. Kanalın dibində və yamaclarında
çökmüş və bərkimiş dib gətirmələrinin və çöküntülərin fırça ilə təmizlənməsi
çətindir və bəzən mümkün olmur. Orada olan ot, ağac kötükləri daş, və s. pərlərə ilişir və onları tez bir zamanda sındırıb dağıdır. belə bir hissənin gətirilib quraşdırılması böyük zəhmət tələb edir. Ona görə də belə qurğunun istifadəsi məhduddur.
Təklif etdiymiz beton örtüklü kanalların çöküntülərdən təmizlənməsi üçün
qurğu, kanalların beton örtüyünün səthində lil və çöküntülərdən təmizlənməsinin
səmərəliliyini və keyfiyyətini artırmaqdan ibarətdir.
İşin məqsədi ondan ibarətdir ki, kanalın uzunu boyu hərəkət edən mexanizmə,
kanalın en kəsiyinin perimetri boyu basqı yaradan sipər bərkidilmişdir. basqı
yaradan sipərin qaldırılıb endirilməsi mümkündür. Onun aşağısına qaşıyıcı bərk
rezin və ya yüksək sıxlıqlı polietilen lövhələr bərkidilmişdir. Kanalın en kəsiyinin
perimetri boyu bərkidilmiş basqı yaradan sipər su axının qarşısını alır, səviyyəni
qaldırır, basqı yaradır. Su axını basqı yaradan sipərin altından yuxarı byefdən aşağı
byefə doğru hərəkət etdikdə, qaşıyıcı bərk rezin və ya yüksək sıxlıqlı polietilen
lövhənin qaşıdığı lil gətirmələrini və çöküntüləri sürətlə su ilə qarışdırıb yuyub
aparır. Şəkil 1-də beton örtüklü kanalların çöküntülərdən təmizlənməsi üçün
qurğunun planı və A-A kəsiyi verilmişdir.
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Şəkil 1. Beton örtüklü kanalların çöküntülərdən təmizlənməsi üçün qurğu.
çərçivə-1; idarəetmə mexanizmi-2; oynaq-3; basqı yaradan sipər-4; bərkidilmə
elementləri-5; qaşıyıcı bərk rezin və ya yüksək sıxlıqlı polietilen lövhələr-6;
fiksator-7;kanal- 8;yuxarı byef-9; aşağı byef-10
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beton örtüklü kanalların çöküntülərdən təmizlənməsi üçün qurğu, çərçivə 1,
idarə etmə mexanizmi 2, çərçivəyə oynaqla 3 basqı yaradan sipər 4 bərkidilmişdir.
basqı yaradan sipərin 4 aşağısına bərkidilmə elementləri 5 ilə qaşıyıcı bərk rezin
və ya yüksək sıxlıqlı polietilen lövhələr 6 bərkidilmişdir. həmdə basqı yaradan sipəri
4 işçi vəziyyətdə saxlamaq üçün fiksator 7 vardır. basqı yaradan sipər 4 kanalda 8
qurulur və hərəkət etdirilir və onun vasitəsi ilə yuxarı byefdə 9 aşağı byefə 10 nisbətən basqı yaranır. beton örtüklü kanalın 8 çöküntülərdən təmizlənməsi üçün
qurğu aşağıdakı kimi işləyir [4;5;6].
Çərçivə 1 qurğu, müəyyən hissəsi boşaldılmış beton örtüklü kanala qoyulur və
oynaqla 3 basqı yaradan sipər 4 işçi vəziyyətə gətirilir və fiksatorla7 idarəetmə mexanizmdə 2 əyləc sistemi ilə idarə olunur.
Su doldurulmuş kanalda 8 basqı yaradan sipər 4 qarşısında suyun səviyyəsi
qalxır, basqı yaranır. bu zaman yuxarı byef 9 səviyyəsi ilə aşağı byef 10 səviyyəsi
arasında düşmə yaranır. bu yaranmış düşmənin hesabına, axının sürəti basqı yaradan
sipəri 4 qaldırdıqda artır, lil və çöküntülərin yuyulmasının intensivliyi artırır. Sonra
əyləc qurğusu işə salınır, yuxarı byefdə 9 axının enerji təzyiqinin təsirindən, basqı
yaradan sipərin4 aşağısına bərkidilmiş qaşıyıcı bərk rezin və ya yüksək sıxlıqlı polietilen lövhələr 6 çökmüş və bərkimiş lil və çöküntüləri su ilə qarışdıraraq aşağıya
doğru aparır. beləliklə axının istiqamətində hərəkətin sürəti əyləc qurğusu ilə
nizamlanır. İdarəetmə mexanizmində 2 əyləc qurğusu elə idarə olunur ki, basqı
yaradan sipərin 4 qarşısında yuxarı byefdə 9 suyun səviyyəsi sabit qalsın.
Dağıdılmış dib gətirmələri və lillər su ilə qarışaraq asılı vəziyyətə salınır, hərəkət
etdirilir və basqı yaradan sipərin4 altından və ya yanlardan çıxan suyun təzyiqinin
təsirindən basqı yaradan sipərin 4 köməyi ilə hərəkət etdirilir, yuyucu xəndəyə
axıdılır. Dağıdılmış və təmizlənmiş çöküntülər, lillər və dib gətirmələri yuyucu
xəndəyə töküldükdən sonra, qurğu yenidən hərəkət vəziyyətinə gətirilir. Sonra yenə
də mühərrik işə salınır (daxili yanma mühərriki), qurğu yenə öz gücü ilə əvvəlki
yerinə qaytarılır ki, yenidən kanalın 8 dibi və yamacında qalmış dib gətirmələri və
çöküntülərini yuyub təmizləmək olsun.
Nəticə
Kanalların çoxillik istismarının analizi göstərir ki, onlar qeyri-qənaətbəxş işləyirlər, dib gətirmələri və su axınının gətirdiyi lillərlə mübarizənin həlli açıq qalır, onlar
kanallarda çöküb bərkiyir, təmizlənməsi çətinləşir, su təsərrüfatı sisteminin işini
çətinləşdirir və pisləşdirir, suburaxma qabiliyyətini aşağı salır, nasos və hidroturbinlərin istiqamətləndirici aparatının pərlərinin divarlarını aşılayır.
Aparılmış çoxsaylı tədqiqatların nəticəsində yeni konstruksiyalı beton örtüklü
kanalların çöküntülərindən təmizlənməsi üçün qurğu işlənib hazırlanmışdır.
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Abstract. ın the presented article, we carried out the photochemical dissociation
of phenol in the presence nano TiO2 particles obtained under mild conditions. The
flow of photochemical dissociation was confirmed on the basis of the absorption
curves plotted for the reaction product on a “varian”. The flow of photochemical
dissociation of the product of phenol in the Uv area was confirmed by experiments.
Keywords: UV area, phenol solution, nano particles TiO2, etc.
Введение
Проблема загрязнения водных бассейнов высокотоксичными органическими веществами считается в последнее время одной из глобальных экологических проблем и работы, направленные на разрешение этой проблемы
очень актуальны. В настоящее время гетерогенные фото каталитические методы считаются одними из самых эффективных процессов в очистке сточных
вод от соединений типа фенола. с другой стороны, в связи с развитием нано
технологий, процессы с участием нано частиц вызывают большой интерес.
Поскольку расходуемые вещества берутся в очень малых количествах, такие
процессы оцениваются положительно с экологической точки зрения.
Уменьшение запасов пресной воды, увеличение количества сточных вод повышают потребность в чистой или же очищенной воде. с этой точки зрения
предлагаются различные методы очистки сточных вод от токсичных соединений органического происхождения. Так как классическими химическими, физическими и биологическими методами полное очищение провести
невозможно, в последнее время разрабатываются новые методы очистки. Для
очистки сточных вод были применены наночастицы. с этой точки зрения, эффективные методы очистки сточных вод с использованием наночастиц нашло
широкое применение [1-2].
В мировой литературе в последние годы часто встречаются способы очистки на основе нано композитов, например, для очистки сточных вод от фенола
был разработан композит GO/Al2O3. В этом случае слой оксида графина
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плотно покрывается нано частицами Al2O3; на основе полученного композита
стало возможным очищение сточных вод от фенола на 99,9% [3]. По рассматриваемым работам есть и другие ссылки.
Поскольку фенол является отходом нефтехимической, коксохимической,
целлюлозно-бумажной промышленности, производства лекарств, пластика,
красок, он практически всегда встречается в сточных водах. В целом, вследствие слабой био окисляемости фенола, его высоких концентраций и длительного токсичного воздействия на окружающую среду, фенол является одним из
опасных загрязнителей [4].
Как уже было отмечено, уменьшение количества чистой воды и увеличение
степени загрязненности является одной из важных глобальных экологических
проблем. В настоящее время миллионы людей в мире страдают от недостатка
пресной воды. Являясь одним из основных загрязнителей водной среды, фенол
становится причиной серьезных экологических проблем. Для очищения сточных вод от фенола применялся ряд методов. Применение физических, химических и биологических методов на сегодня не столь актуально [5-6]. В
процессе химической очистки образуются промежуточные продукты, которые
сами оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Методы биологической очистки малоэффективны, а при физической очистке, в основном,
используются методы адсорбции и мембранной фильтрации [7]. Метод мембранной фильтрации уникален для очистки сточных вод от загрязнителей. Изза его энергетической и экологической целесообразности методу мембранной
фильтрации уделяется большое внимание. Однако отделение при этом токсичных веществ, требует применения других методов. Поэтому разработка новых
методов очистки не теряет своей актуальности.
Метод и ход работы
На основании литературных данных можно отметить, что в присутствии
нано частиц TiO2 очистка сточных вод от фенола вполне возможна. В то же
время было установлено, что эти нано частицы образуют с азотсодержащими
соединениями легированные системы, а они, в свою очередь, расширяют диапазон УФ-облучения до видимой области. В результате в присутствии TiO2/N
реакции протекают в видимой области, что увеличивает практическую ценность рассматриваемых реакций. Нано частицы TiO2 возбуждаются только
при УФ-облучении (A<387nm), в видимой области же реакции с этими нано
частицами не протекают (A< 400 nm). В соединении TiO2 энергия связи TiO
высока, поэтому возбуждение TiO2 происходит только при УФ-облучении.
Процессы, протекающие в легированных системах TiO2/N в видимой области,
основываются на том, что энергия связи TiN меньше энергии связи TiO [8-9].
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с экологической точки зрения, использование нано частиц TiO2 очень выгодно: TiO2 химически устойчив, не токсичен, легко получается, и, самое
главное, считается экологически чистым [10-11].
Нами впервые была проведена фотохимическая реакция разложения фенола
с использованием нано частиц TiO2 для очистки сточных вод от фенола. с этой
целью готовился раствор с равномерным распределением 0,05 г TiO2 в 10 мл
дистиллированной воды. Для равномерного распределения нано частиц TiO2
в дистиллированной воде предварительно была проведена санификация раствора. К 5 мл полученной смеси добавляли 20 мл 1 мг|л раствора фенола. Данная смесь подвергалась фотохимической диссоциации в УФ области. После
процесса фотолиза в УФ-излучательном приборе изучалась зависимость коэффициент абсорбции продукта реакции от длины волны. На основании полученных кривых было доказано протекание фотокатолитической диссоциации.
В процессе фотолиза зависимость коэффициента абсорбции (Abs) от длины
волны определялась на приборе “varian”. На основании градуированного графика определялась концентрация фенола, оставшаяся в растворе после фотохимической реакции. Установлено, что концентрация фенола уменьшилась
приблизительно в 2 раза. При этом рН среды составил 4.
Анализ результатов
Приготовленные нано частицы TiO2 определялись методом ПЭМ, результаты показаны на рис.1. Как видно из рис.1, размеры полученных нано частиц
гомогенны и меняются в пределах 10-20 нм .

Рис.1. Вид ПЭМ для наночастиц Tio2

На графике 1 показано сравнение кривых, полученных после 15-ой, 25-ой,
35-ой, 45-ой и 55-ой минуты процесса фотолиза(при УФ облучение) на приборе “varian”. При сравнении кривых, полученных на 15-ой и 55-ой минутах
видно, что характерная для фенола при 270 нм выпуклость на кривых постепенно уменьшается, что указывает на разложение фенола.
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График 1.Сравнение кривых, полученных при процессе УФ облучения

Как видно из зависимости коэффициента Abs от длины волны на графике
1, в области длин волн до 400 нм показана кривая, характерная лишь для TiO2.
Ниже на рис.2 показано изображение зависимости свет поглощения от
длины волны систем раствор фенола +TiO2.
А

Рис.2. Изображение зависимости свето поглощения от длины волны
систем раствор фенола+Tio2 до фотолиза (А) и после фотолиза (В) .

2/2019

101

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
İÇMƏlİ SU EMAlı vƏ TUllANTı SUlARıN
TƏMİZlƏNMƏSİNDƏ İNNOvATİv TEXNOlOGİyAlAR

Гаджиева С.Р. Кадырова Э.М. Очищение
сточных вод с применением нанотехнологии

В

Изучалось изменение фотохимической диссоциации в зависимости от рН
среды. Изменение рН раствора фенола с концентрацией 1 мг/л измерялось на
рН-метре “phS-25”. Диссоциация раствора фенол+ TiO2 лучше происходит
при рН =4 (график 2). Ниже показано изменение диссоциации раствора фенола
в зависимости от рН среды.

График 2. Зависимость диссоциации раствора фенол+ Tio2 от рН среды
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İÇMƏlİ SU EMAlı vƏ TUllANTı SUlARıN
TƏMİZlƏNMƏSİNDƏ İNNOvATİv TEXNOlOGİyAlAR

В представленной статье для разрешения экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды сточными водами, предложно использование нано частиц.
Так, в связи с развитием нано технологий за последние 30 лет использование нано частиц с целью очищения сточных вод от токсичных веществ сегодня считается одной из важнейших и актуальных задач.
Выводы
1. Размеры полученных нами нано частиц TiO2 меняются в интервале 1020 нм.
2. Было проведено разложение фенола в УФ области в присутствии нано
частиц TiO2.
3. Разложение фенола лучше происходило в УФ-области в присутствии TiO2
когда рН среды был равен 4.
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Abstract. ın this article the regime of the South Slope of Great Caucasus region
springs have been analyzed and were evaluated hydroecological condition springs.
The character of the distribution of the spring runoff to the radial direction of the
groundwater runoff from the center of the mountainous zone of the South Slope of
Great Caucasus to its periphery and is completely analogous to the distribution of
surface runoff. The analysis of the quality of spring water comply with ГОсТ 287482. (Drinking water).
Açar sözlər: hidrogeoloji hövzə, enən bulaq, qalxan bulaq, bulağın sərfi, bulağın
minerallığı.
Giriş
Son illərdə antropogen amillərin ətraf mühitə təsiri nəticəsində ərazidə su mənbələrinin, xüsusilə, bulaq sularının həm kəmiyyət həm də, keyfiyyət göstəricilərində
müəyyən dəyişmələr baş vermişdir. Eyni zamanda böyük qafqazın cənub yamacında müxtəlif təsərrüfat tədbirlərinin həyata keçirilməsi qlobal iqlim dəyişmələrinin təsiri bulaq sularının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin dəyişməsinə
səbəb olmuşdur. bu problem kifayət qədər araşdırılmadığından ərazidə yerləşən bulaqların hidroekoloji vəziyyətinin elmi əsaslarla tədqiq olunması vacib məsələlərdən
hesab olunur.
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqat aparılmasında Еkоlоgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin fоnd və arхiv matеriallarından, “Azərsu” ASC-nin
“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və layihə İnstitutunun materiallarından və müəlliflərin
apardıqları tədqiqatların nəticələrindən istifadə olunmuşdur. Təhlildə statistik,
hidrоlоji охşarlıq, müqayisəli təhlil mеtоdlarından istifadə оlunmuşdur.
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Tədqiqatın şərhi
bulaqlar yeraltı suyun yer səthinə təbii çıxması nəticəsində yaranır. Onlara bəzən
çeşmələr, yaxud qaynamalar da deyilir. bulaqların suyunun su təchizatı mənbəyi
kimi istifadə edilməsi onlarda aparılan hidrogeoloji tədqiqatlardan sonra təyin edilir.
bu tədqiqatlar nəticəsində bulaq suyunun keyfiyyət göstəricilərinin içməli suya aid
mövcud standartlara uyğun gəlməsi və məhsuldarlığının tələb olunan su miqdarını
ödəməsi aşkar edilir. Tədqiq olunan ərazinin bulaqlarının kəmiyyət və keyfiyyət
göstəricilərinin formalaşmasında ərazinin hidrogeoloji şəraiti özünəməxsus
əhəmiyyətə malikdir. Ərazinin geoloji-hidrogeoloji şəraiti burada aşınma zonasında
çat və məsamə-çat, dərin tektonik qırılmalarla əlaqədar çat-damar sularının yaranmasını şərtləndirmişdir. böyük qafqazın Azərbaycan hissəsinin fərqli xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, ərazinin geoloji kəsilişi, əsasən, dördüncü dövr-yura yaşlı çökmə
süxurlardan təşkil olunmuşdur.
böyük qafqazın cənub yamacında elüvial-delüvial çöküntülərin zəif yayılmasına
baxmayaraq, bu süxurlarda sporadik yayılmış yeraltı sulara rast gəlinir. Elüvialdelüvial süxurlarla əlaqədar əksər bulaqların sərfi 1 l/san-dən azdır. Elüvial-delüvial
çöküntülərin bulaq sularının minerallaşma dərəcəsi 0,15-0,25 q/l, kimyəvi tərkibləri
hidrokarbonatlı kalsiumlu və hidrokarbonatlı kalsiumlu-maqneziumlu olmaqla, bəzi
hallarda daha mürəkkəb tərkibə malikdir [1, 4, 5].
Ərazinin hidrogeoloji səciyyələndirilməsində hidrogeoloji, geoloji-geomorfoloji,
litoloji-fasial, hidroloji, iqlim və antropogen amillərin kompleks təhlili nəticəsində
ayrılan əsas taksonomik vahid hidrogeoloji rayonlardır. Geoloji-struktur xüsusiyyətlərinə görə böyük qafqazın cənub yamacında böyük qafqaz dağ-qırışıqlıq
sistemi və Kür-Araz düzənliyi geostruktur regionları ayrılır. böyük qafqaz dağqırışıqlıq sistemi geostruktur region böyük qafqaz məsamə-çat suları hövzəsi, Şamaxı-qobustan məsamə-lay və çat suları hövzəsinə, Kür-Araz düzənliyi geostruktur
regionu isə qanıx-Əyriçay məsamə-lay suları hövzəsi, Şirvan məsamə-lay suları
hövzəsi, Acınohur məsamə-lay suları hövzəsinə bölünür (cədvəl 1).
Cədvəl 1. Böyük Qafqazın cənub yamacının hidrogeoloji
rayonlaşdırılmasının taksonomik bölgüsü [1, 5].
Geostruktur regionlar

hidrogeoloji hövzələr

böyük qafqaz dağ-qırışıqlıq sistemi

böyük qafqaz məsamə-çat suları hövzəsi
Şamaxı-qobustan məsamə-lay və çat suları
hövzəsi
qanıx-Əyriçay məsamə-lay suları hövzəsi
Şirvan məsamə-lay suları hövzəsi
Acınohur məsamə-lay suları hövzəsi

Kür-Araz düzənliyi
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Ərazinin dağlıq hissələrində (böyük qafqaz məsamə-çat suları hövzəsi) yeraltı
sular zəif öyrənilmişdir. Ərazidə əsas tədqiqatlar Şamaxı-qobustan məsamə-lay və
çat suları hövzəsi, qanıx-Əyriçay məsamə-lay suları hövzəsi, Şirvan məsamə-lay
suları hövzəsi və Acınohur məsamə-lay suları hövzəsində aparılmışdır [1, 5].
bulaqlar yeraltı suların bilavasitə yer səthinə və ya su hövzələrində (sualtı bulaq)
təbii çıxışıdır. Debiti çox olan bulaq və ya bulaqlar qrupu əlverişli təbii şəraitdə
çayın mənbəyini təşkil edə bilər. hidrodinamiki göstəricilərinə görə, bulaqlar enən
və qalxan ola bilərlər. Enən bulaqlar təzyiqsiz suların yer səthinə çıxması nəticəsində
əmələ gəlir. belə bulaqları çay vadiləri, dərələr, yarğanlar və s. çökək yerlərdə görmək olar. qalxan bulaqlar təzyiqli suların yer səthinə çıxması ilə əmələ gəlir [2, 3].
bulaqlar debitin qərarlaşmasına görə - sabit, az dəyişkən və dəyişkən; debitin
miqdarına görə-az debitli (≤1 dm3/gün), orta debitli (1-10 dm3/gün), yüksək debitli
(>10 dm3/gün) ola bilər.
Fəaliyyət müddətinə görə - daimi, vaxtaşırı və müvəqqəti qruplara ayrılırlar.
bulaqlar temperatur göstəricisinə görə çox müxtəlif olsalar da, onları ümumən soyuq (t≤20 0C), ilıq (20-35 0C), isti (35-42 0C) və çox isti (>42 0C) qruplara ayırmaq
olar. Suyun minerallaşma dərəcəsinə görə bulaqlar – şirin, şorumtul, şor və s. qruplara ayrılırar. bulaqlar bir çox fiziki-kimyəvi və s. xassələrinə görə də qruplaşa bilər.
Onlar çox güman ki, dünyanın əksər ölkələrində mövcuddur və insanların su təchizatında, sağlamlığın bərpasında və s. sahələrdə əhəmiyyətli mövqeyə malikdirlər.
bəzən, insanların qeyri qənaətbəxş təsərrüfat fəaliyyətilə bulaqların debiti azalır,
suyun keyfiyyəti pisləşir və ya bulaq tamam quruyur.
Tədqiq olunan ərazinin hidroloji, hidrogeloji və hidrokimyəvi xarakterindən asılı
olaraq bulaqlar özünəməxsus rejim xüsusiyyətinə malikdir. böyük qafqazın cənub
yamacında yerləşən bulaqların sərfinə uyğun sayının təhlili hər inzibati rayon üzrə
aparılmışdır.
Şəkil 1-də böyük qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən bulaqların paylanma
histoqramı verilmişdir.
qurulmuş histoqramdan aydın görünür ki, sərfi 1 l/s-dən az olan bulaqların ən
çoxu Şəki rayonunda (48 ədəd), ən azı balakən və qəbələ rayonlarında (8 ədəd)
qeydə alınmışdır. Monitorinqlərin nəticələrinə əsasən, tədqiq olunan ərazidə sərfi
1-2 l/s olan bulaqların ən çoxu Oğuz rayonunda (11 ədəd), ən azı balakən rayonunda (3 ədəd) müşahidə olunmuşdur. Zaqatala rayonunda sərfi 1-2 l/s; 2-4 l/s; 4-6
l/s sərfə uyğun bulaq qeydə alınmamışdır.
Təhlil nəticəsində sərfi 2-4 l/s olan bulaqların ən çoxu balakən rayonunda (14
ədəd), ən azı qəbələ rayonunda (2 ədəd), sərfi 4-6 l/s olan bulaqların ən çoxu qax
rayonunda (8 ədəd), ən azı isə Şəki rayonunda (3 ədəd) olduğu müəyyən edilmişdir.
Ərazidə sərfi 6 l/s-dən yüksək olan bulaqların ən çoxu Oğuz rayonunda (27 ədəd),
ən azı isə Zaqatala rayonunda (2 ədəd) qeydə alınmışdır. Ümumilikdə tədqiq olunan
ərazidə sərfi 1 l/s-dən az olan və sərfi 6 l/s-dən böyük olan bulaqlar üstünlük təşkil
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Şəkil 1. Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən bulaqların paylanma
histoqramı
edir. Monitorinqlərin nəticələrinə əsasən, ümumilikdə ərazidə 329-dan çox bulaq
qeydə alınmışdır.
Ərazidə hər inzibati rayonda yerləşən bulaqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri fərdi qaydada da araşıdırılmışdır. bunu hər inzibati rayonda yerləşən nisbətən
yüksək su sərfinə malik bulaqların misalında nəzərdən keçirək.Ərazidə bulaqların
kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin zamana və məkana görə dəyişməsi
özünəməxsus xüsusiyyətə malikdir.
balakən rayonunda Mazımçay ilə balakən şəhərinə gedən asfalt yolun kəsişdiyi
yerdən 2,2 km şərqdə, düzənlikdə yerləşən bulaq 230 m mütləq hündürlükdə yerləşməklə enən bulaq növünə aiddir. Sulu horizontun litoloji tərkibi çaqıl, çınqıl,
gilcə olmaqla, bulağın sərfi 5 l/s, minerallığı isə 0,12 q/l-dir. bulağın suyundan suvarma və içməli su məqsədləri üçün istifadə edilir. Rayonun qotovlar kəndində
məhsuldarlığı yüksək olan iki bulaq qeydə alınmışdır. qotovlar kəndindən 2,0 km
şimalda, düzənlikdə yerləşən bulaq 260 m mütləq yüksəkdə yerləşməklə qalxan
bulaq növünə aiddir. Sulu horizontun litoloji tərkibi qum, çaqıldır. bulağın sərfi 5
l/s olmaqla, minerallığı 0,27 q/l-dir. Kənddən 4 km şimal-qərbdə, düzənlikdə 250
m mütləq yüksəklikdə yerləşən digər bulaq da qalxan bulaqdır. bulağın sərfi 6 l/s,
minerallığı isə 0,15 q/l olmaqla sulu horizontun litoloji tərkibi qum, gilcədir.
balakən aeroportundan qərbdə, düzənlikdə 400 m mütləq yüksəklikdə yerləşən
bulaq enən bulaq növünə aiddir. Sulu horizontun litoloji tərkibi qum, çınqıl olmaqla
bulağın sərfi 4 l/s, minerallığı 0,21 q/l-dir. bulağın suyundan içməli və təsərrüfatməişət məqsədləri üçün istifadə edilir. poştbinə kəndindən şimalda, 360 m mütləq
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yüksəklikdə düzənlikdə yerləşən bulaq qalxan bulaq növünə aiddir. Sulu horizontun
litoloji tərkibi çınqıl, gilcə, sərfi 5 l/s, minerallığı isə 0,14 q/l-dir. həmin hündürlükdə yerləşən digər bulaqda sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıl, gilcədir. bulağın
sərfi 16 l/s, minerallığı 0,1 q/l-dir. bulağın suyundan içməli və təsərrüfat-məişət
məqsədləri üçün istifadə edilir. poştbinə kəndindən şimalda, düzənlikdə mütləq yüksəkliyi 360 m-də yerləşən bulaq qalxan bulaq növünə aid olmaqla kaptaj olunmayıb.
Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıl olmaqla, bulağın sərfi 7 l/s, minerallığı isə 0,2
q/l-dir. poştbinə kəndindən 2,5 km şərqdə 400 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq
enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıl, gilcədir.
bulağın sərfi 7 l/s-dir. Kənddən 2,3 km qərbdə 400 m mütləq yüksəklikdə yerləşən
bulağın sərfi 6 l/s, minerallığı 0,17 q/l-dir. poştbinə kəndindən cənubda, düzənlikdə
400 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaq növünə aid olmaqla kaptaj
olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıl olmaqla, bulağın sərfi 5 l/s, minerallığı 0,16 q/l-dir. Kəndin şimalında 560 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq
enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi çaqıl-çınqıl çöküntüləridir. bulağın sərfi 12,0 l/s, minerallığı 0,2 q/l-dir.
poştbinə kəndinin şimalında 560 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulağın sərfi
12 l/s, minerallığı 0,2 q/l-dir. Kənddə 350 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq
enən bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi çaqıl-çınqıl çöküntüləridir. bulağın sərfi 400 l/s, minerallığı 0,16 q/l-dir.
Şərif kəndi, qoyunçuluq fermasından 2 km şimal-şərqdə bulaq 240 m mütləq
yüksəklikdə yerləşir. Enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıl, gilcədir. bulağın sərfi 6,0 l/s, minerallığı 0,16 q/l-dir. qoyunçuluq fermasından 1,0 km şimal-qərbdə, düzənlikdə 380 m mütləq yüksəklikdə yerləşən
bulaq enən bulaqdır. Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıldır. bulağın sərfi 8,0 l/s,
minerallığı 0,16 q/l-dir.
Xalatala kəndindən 1,5 km şimalda, düzənlikdə 260 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıl, gilcədir. bulağın
sərfi 13 l/s, suyunun minerallığı 0,13 q/l-dir. Kənddən 1,5 km şimal-şərqdə, düzənlikdə eyni mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq da enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb.
Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıl, qum, gilcədir. bulağın sərfi 7 l/s. Kənddən
1,4 km şimal-şərqdə yerləşən digər bulağın sərfi 8,0 l/s, minerallığı 0,16 q/l-dir.
qasbinə kəndindən şimal-qərbdə, dağın ətəyində 320 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi mergel,
şistlərdir. bulağın sərfi 11 l/s, minerallığı 0,48 q/l-dir. Kəndindən 2,5 km cənubşərqdə 380 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Sulu horizontun
litoloji tərkibi köklü süxurlardır. bulağın sərfi 7 l/s-dir, minerallığı 0,74 q/l-dir.
Kənddən 3 km cənub-şərqdə eyni mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır.
Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıl, gilcədir. bulağın sərfi 10
l/s, minerallığı 0,74 q/l-dir. Kənddən 2 km cənub-şərqdə yerləşirən 300 m mütləq
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yüksəklikdə yerləşən bulağın sərfi 5,5 l/s, minerallığı 0,44 q/l-dir. Sulu horizontun
litoloji tərkibi çaqıl-çınqıl və qarışıqlı qumcadır.
Ümumilikdə balakən rayonunda yerləşən bulaqların sərfi 0,01 l/s ilə 400 l/s
arasında, minerallaşması isə 0,1 q/l-lə 1,47 q/l arasında dəyişir. Ən az minerallaşmaya malik bulaq poştbinə kəndində 360 m mütləq hündürlükdə, ən yüksək minerallaşmaya malik bulaq isə Sarıbulaq kəndindən 4 km şimalda 200 m mütləq
hündürlükdə qeydə alınmışdır. Rayonda qeydə alınan ən yüksək minerallaşmaya
malik bulaq (Sarıbulaq kəndindən 4 km şimalda 200 m mütləq hündürlükdə) enən
bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi qumlu doldurucularla
çaqıl-çınqıl çöküntülərindən ibarət olmaqla, bulağın sərfi 0,2 l/s-dir.
Eyni təhlil Zaqatala rayonunda yerləşən yüksək sərfə malik bulaqların misalında
verilmişdir. Rayonda qaraçayın subasarında 400 m mütləq yüksəklikdə yerləşən
bulaq enən bulaqdır. bulağın sərfi 6,5 l/s, minerallığı isə 0,8 q/l-dir. bulaq kaptaj
olunaraq içməli su məqsədi üçün istifadə edilir. bulaqda sulu horizontun litoloji
tərkibi çaqıl-çınqıl qarışıqlı qumcadan ibarətdir. Mamrux kəndinin şimal-şərqində
475 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. bulaq kaptaj olunmuşdur.
bulağın sərfi 7,5 l/s olmaqla, minerallığı 0,4 q/l-dir. bulağın suyundan suvarma və
içməli su məqsədilə istifadə edilir.
Zaqatala rayonunda Maqov kəndindən 1 km şərqdə yerləşən bulaq enən bulaqdır.
Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilcə, çınqıl olmaqla, bulağın sərfi
13,0 l/s-dir.Suyundan mal-qara üçün istifadə edilir.
Ümumilikdə Zaqatala rayonunda yerləşən bulaqların sərfi 0,01 l/s ilə 13 l/s intervalında, minerallaşması isə 0,3 q/l-lə 2,1 q/l arasında dəyişir. Rayonda ən aşağı
sərfə malik bulaq Cula kəndinin cənubunda 220 m mütləq yüksəklikdə yerləşməklə.
enən bulaq növünə aiddir. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi şeben
qarışıqlı gildir. bulaqda suyun minerallığı 0,8 q/l-dir. Ən yüksək sərfə malik bulaq
isə rayonun Maqov kəndindən 1,0 km şərqdə qeydə alınmışdır. bu bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilcə, çınqıldır.
Zaqatala rayonunda ən aşağı minerallaşmaya malik bulaq qımır, yuxarı Çardaqlar, Çüdülübinə kəndlərində müşahidə edilmişdir. Muxaxçayın hövzəsi, qımır
kəndində 400 m mütləq hündürlükdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi çaqıl qarışıqlı gilcə olmaqla, bulağın sərfi
0,02 l/s-dir. yuxarı Çardaqlar kəndinin şimal-şərqində 860 m mütləq hündürlükdə
yerləşən bulaq da enən bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi xırda
material qırıntılarıdır. bulağın sərfi 0,5 l/s-dir. bulağın suyundan içməli su təchizatında və suvarmada istifadə edilir. Çudulubinə kəndi, Zaqatala-Əlibəyli yolunda 280
m mütləq hündürlükdə yerləşən bulaq qalxan bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilcədir. bulağın sərfi 0,33 l/s-dir. Suyundan içməli su təchizatında istifadə edilir.
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qax rayonunda yerləşən bulaqların təhlili zamanı bulaqların sərfi ilə minerallaşma arasında müəyyən qanunauyğunluq müşahidə edilmişdir. Rayonun Güllük
kəndindən 4,0 km şərqdə, 450 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır.
bulağın sərfi 180 l/s, minerallığı 0,66 q/l-dir. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilcə,
çınqıldır. bulağın suyundan suvarmada istifadə edilir.Əlibəyli kəndinin cənubqərbində yerləşən bulaq enən bulaqdır. Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıldır. bulağın sərfi – 3,0 l/s-dir. böyük Alatəmir kəndindən, 0,7 km şərqdə, yamacda yerləşən
bulaq enən bulaqdır. Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıldır. bulağın sərfi 6,0 l/sdir. qarameşə kəndindən 0,7 km şimal-şərqdə yerləşən bulağın sərfi 3,0 l/s olmaqla
enən bulaq növünə aiddir. Sulu horizontun litoloji tərkibi –çınqıl. qarameşə
kəndindən 1,5 km qərbdə, qobuda yerləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu
horizontun litoloji tərkibi çınqıldır. bulağın sərfi 10,0 l/s-dir. Marsan kəndindən 1
km şərqdə, qobuda yerləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun
litoloji tərkibi –gilcə, çınqıldır. bulağın sərfi – 3,0 l/s-dir.
quruçayın sağ sahilində 840 m mütləq hündürlükdə yerləşən bulaq enən bulaqdır.
bulaq kaptaj olunmuşdur. Sulu horizontun litoloji tərkibi əhəngdaşı, qumdaşıdır.
bulağın sərfi 6,5 l/s-dir, minerallığı 0,2 q/l-dir.
Ümumilikdə qax rayonunda yerləşən bulaqların sərfi 0,04 l/s ilə 180 l/s, minerallaşması isə 0,2 q/l-lə 0,7 q/l intervalında dəyişir. Rayonda ən aşağı sərfə malik
bulaq Güllük kəndində qeydə alınmışdır. bu bulaq 365 m mütləq yüksəklikdə yerləşməklə enən bulaq növünə aiddir. bu bulaq kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji
tərkibi qaymadaşı, çınqıldır. Suyun minerallığı 0,5 q/l-dir. bulağın suyundan içməli
su təchizatında istifadə edilir. Ən yüksək sərfə malik bulaq rayonun Güllük
kəndindən 4,0 km şərqdə 450 m mütləq yüksəklikdə qeydə alınmışdır. bulaq enən
bulaq növünə aid olmaqla sulu horizontun litoloji tərkibi gilcə, çınqıldır. bulaqda
suyun minerallığı 0,66 q/l-dir. bulağın suyundan suvarmada istifadə edilir.
Şəki rayonunda Şəki-qax yolunda, Aşağı layskı kəndinin cənub-şərqində 300
m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. bulaq kaptaj olunmuşdur. Sulu
horizontun litoloji tərkibi çaqıllı gilcədir. bulağın sərfi 3,6 l/s, minerallığı 0,4 q/ldir. qoxmuq kəndindən 5,0 km qərbdə 400 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq
sulu horizontun litoloji tərkibinə görə əhəngdaşılıdır. bulağın sərfi 75 l/s, minerallığı
isə 0,26 q/l-dir. Köndələn kəndində 300 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulağın sərfi
12 l/s-dir. həmin kənddə 300 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır.
bulaq kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi çınqıl, qum olmaqla, bulağın
sərfi 12 l/s-dir.
Aşağı Göynük kəndindən 2,0 km şərqdə yerləşən bulaq sulu horizontun litoloji
tərkibinə görə gilcə, çınqıl olmaqla, bulağın sərfi 6,l/s-dir. Kəndin Şəki avtomobil
yolunun sağında 360 m mütləq hündürlükdə yerləşən bulaq qalxan bulaq növünə
aiddir. Sulu horizontun litoloji tərkibi allüvial-prolüvial çöküntülərdən ibarətdir. bulağın sərfi 6-7 l/s olmaqla, minerallığı 0,2 q/l-dir.
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Əyriçayın sol sahilində 280 m mütləq hündürlükdə yerləşən bulaq enən bulaqdır.
Sulu horizontun litoloji tərkibi çaqıl-çınqıl qarışıqlı boz qumcadan ibarətdir. bulağın
sərfi 2,5 l/s, minerallığı isə 0,8 q/l-dir. bulağın suyundan içməli su təchizatında istifadə edilir. Kişçayın sol sahilində 260 m mütləq hündürlükdə yerləşən bulaq enən
bulaqdır. Sulu horizontun litoloji tərkibi çaqıl, qumca qarışıqlı allüvial-prolüvial
çöküntülərdən ibarətdir. bulağın sərfi 5-6 l/s olmaqla, minerallığı 0,3 q/l-dir. ŞəkiXaldan yolunun solunda 309 m mütləq hündürlükdə yerləşən bulaq qalxan bulaqdır.
bulaq kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi elüvial-prolüvial çöküntülərdən
ibarət olmaqla, bulağın sərfi7-8 l/s, minerallığı isə 0,4 q/l-dir. bulağın suyundan
içməli su təchizatında istifadə olunur. Oğuz-Şəki avtomobil yolunun sağında 400
m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Sulu horizontun litoloji tərkibi
şeben və elüvial-delüvial çöküntülərdən ibarətdir. bulağın sərfi 4-5 l/s, minerallığı
0,4 q/l-dir.
Ümumilikdə Şəki rayonunda yerləşən bulaqların sərfi 0,05 l/s ilə 75 l/s, minerallaşması isə 0,2 q/l-lə 1,9 q/l intervalında dəyişir. Rayonda ən aşağı sərfə malik bulaq
Şəki-qax yolunun solunda, biləcik kəndində 335 m mütləq yüksəklikdə yerləşir.
bulaq qalxan bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilcə,
çaqıl-çınqıl olmaqla, suyun minerallığı 0,9 q/l-dir. Ən yüksək sərfə malik bulaq isə
rayonun qoxmuq kəndindən 5,0 km qərbdə 400 m mütləq yüksəklikdə yerləşir. bulaq kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi əhəngdaşı olmaqla suyun minerallığı 0,26 q/l-dir. bulağın suyundan içməli su təchizatında və suvarmada istifadə
edilir.
Oğuz rayonunda bayan–Oğuz avtomobil yolunun solunda 450 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaq növünə aiddir. bulaq kaptaj olunmuşdur. Sulu
horizontun litoloji tərkibi qumlu doldurucularla çaqıl-çınqıl olmaqla, bulağın sərfi
2 l/s, minerallığı 0,4 q/l-dir. Sincan kəndindən 3,0 km şimalda, Xaçmaza gedən
yolun yaxınlığında 380 m mütləq hündürlükdə yerləşən bulaq enən bulaq növünə
aiddir. bulaq kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilcə olmaqla, bulağın sərfi 150 l/s, minerallığı 0,24 q/l-dir. bulağın suyundan əsasən içməli su
təchizatında və mal-qara üçün istifadə olunur. Oğuz şəhərindəki qəbristanlıqdan 2
km qərbdə, 650 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaq növünə aiddir.
Sulu horizontun litoloji tərkibi elüvial-delüvial çöküntülərindən ibarət olmaqla, bulağın sərfi 10,6 l/s-dir. Rayonun bayan kəndindən 3 km qərbdə 420 m mütləq
hündürlükdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun
litoloji tərkibi çınqıl olmaqla bulağın sərfi 3 l/s-dir. bayan-Calut yolunun sağ
tərəfində 450 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Sulu horizontun
litoloji tərkibi allüvial-prolüvial çöküntülərdən ibarət olmaqla, bulağın sərfi 2,5 l/s,
minerallığı isə 0,5 q/l-dir. Suyundan içməli su təchizatında istifadə edilir. qalaçayda
480 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Sulu horizontun litoloji
tərkibi qumca doldurucularla çaqıl-çınqıldan ibarət olmaqla, bulağın sərfi 6-7 l/s,
suyun minerallığı 0,4 q/l-dir.
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yemişanlı kəndində 420 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır.
Sulu horizontun litoloji tərkibi allüvial-prolüvial çöküntülər qarışıqlı qum olmaqla,
bulağın sərfi 6-8 l/s, suyun minerallığı 0,4 q/l-dir. bulaq su təchizatında istifadə
edilir. Nəzərçayın sağ sahilində bulaq 360 m mütləq yüksəklikdə yerləşir. Sulu horizontun litoloji tərkibi çaqıl-çınqıl çöküntülərindən ibarətdir. bulağın sərfi 4-4,5 l/s,
minerallığı isə 0,6 q/l-dir. Ağçay ilə Nəzərçay çayları arasında 360 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. bulaq kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji
tərkibi çaqıl-çınqıl çöküntülərindən ibarəttdir. bulağın sərfi 5,5-6 l/s, minerallığı isə
0,5 q/l-dir. bütün yuxarıda qeyd etdiyimiz bulaqların suyundan içməli su təchizatında istifadə edilir.
Ümumilikdə Oğuz rayonunda yerləşən bulaqların sərfi 0,1 l/s ilə 150 l/s, minerallaşması isə 0,2 q/l-lə 0,7 q/l intervalında dəyişir. Rayon ərazisində ən aşağı sərfə
malik bulaq (0,1 l/s) Şıxqobusu çayının subasarında 400 m mütləq yüksəklikdə
qeydə alınmışdır. bu bulaq enən bulaqdır və kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji
tərkibi allüvial-prolüvial çöküntülərdən ibarət olmaqla, bulağın minerallığı 0,4 q/ldir. bulaq içməli su təchizatında istifadə edilir. Ən yüksək sərfə malik bulaq isə (150
l) rayonun Sincan kəndindən 3 km şimalda, Xaçmaza gedən yolun yaxınlığında
380 m mütləq yüksəklikdə yerləşir. bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu
horizontun litoloji tərkibi gilcədən ibarət olmaqla. suyun minerallığı 0,24 q/l-dir.
bulağın suyundan içməli su təchizatında və mal-qara üçün istifadə edilir. Rayon
ərazisində ən aşağı minerallaşmaya malik bulaq bu bulaqdır. Ən yüksək minerallaşmaya malik bulaq padar-Astraxanovka avtomobil yolunun sağında 213 m mütləq
yüksəklikdə qeydə alınmışdır. bu bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi çaqıl-çınqıl olmaqla bulağın sərfi 0,35-0,4 l/s-dir. bulağın
suyundan içməli su təchizatında istifadə olunur.
qəbələ rayonu ərazisində formalaşan bulaqlar öz yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir.
Rayonun Nic kəndi Oğuza gedən yolun yaxınlığında 440 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq qalxan bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi
gilcədir. bulağın sərfi 40 l/s, suyun minerallığı 0,32 q/l-dir. Nic kəndindən 5 km
cənub-qərbdə, Türyançayın sol sahilində 450 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq
enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilcə, çınqıl olmaqla, bulağın sərfi 17 l/s-dir. Suyun minerallığı 0,36 q/l-dir. bulağın suyundan
içməli su təchizatında və mal-qara üçün istifadə edilir.Nic kəndindən 4 km cənubqərbdə 450 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. bulaq kaptaj
olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilcə, çınqıl olmaqla, bulağın sərfi 28
l/s, minerallığı isə 0,41 q/l-dir.
qəbələ rayonunun Əmirvan kəndindən 3 km şimalda 520 m mütləq yüksəklikdə
yerləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi
gilcə olmaqla, bulağın sərfi 4,5 l/s, minerallığı isə 0,36 q/l-dir.
Rayonun Tüntül kəndindən 3 km cənub-şərqdə 580 m mütləq yüksəklikdə yer-
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ləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilcə,
çınqıldır. bulağın sərfi 8 l/s, minerallığı 0,32 q/l-dir.
Rayonun laza kəndindən 1,5 km cənub-şərqdə 1500 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi qumlu
doldurucularla şeben və iri dənəli qumdan ibarət olmaqla, bulağın sərfi 10-12 l/s,
suyun minerallığı 0,3 q/l-dir. laza kəndindən 2 km cənubda 1500 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq da enən bulaqdır. bulaq kaptaj olunub. Sulu horizontun
litoloji tərkibi qumlu doldurucularla şeben və iri dənəli qumdan ibarət olmaqla, bulağın sərfi 15-16 l/s, suyun minerallığı 0,3 q/l-dir. hər iki bulağın suyundan içməli
su təchizatında istifadə edilir.
Ümumilikdə qəbələ rayonunda yerləşən bulaqların sərfi 0,2 l/s ilə 40 l/s, minerallaşması isə 0,2 q/l-lə 0,85 q/l intervalında dəyişir. Rayonda ən aşağı sərfə və minerallaşmaya malik bulaq Küsnət kəndinin şərqində 1200 m mütləq yüksəklikdə
qeydə alınmışdır. bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi
qumlu doldurucularla şeben və iri dənəli qumdan ibarətdir. bulağın minerallığı 0,2
q/l-dir. Ən yüksək sərfə malik bulaq isə rayonun Nic kəndi Oğuza gedən yolun
yaxınlığında 440 m mütləq yüksəklikdə qeydə alınmışdır.
İsmayıllı rayonunda ilkin olaraq bütün yüksək sərfə malik bulaqlar geniş şəkildə
araşdırılmışdır. bir neçə bulağın misalında buna baxaq. İsmayıllı rayonunun Diyallı
kəndindən 3 km qərbdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Sulu horizontun litoloji tərkibi
gilcə, çınqıl olmaqla, bulağın sərfi 20 l/s, suyun minerallığı 0,16 q/l-dir. bulağın
suyundan içməli su təchizatında və suvarmada istifadə olunur. Rayonun Gügüm
kəndindən cənubda yerləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi əhəngdaşı olmaqla, bulağın sərfi 5 l/s, suyun minerallığı 0,82 q/ldir. bulağın suyundan suvarmada və mal-qara üçün istifadə edilir. İsmayıllı
rayonunda Əyriçayın yaxınlığında, Mücühəftəran kəndindən 800 m cənubda,
meşədə 600 m mütləq yüksəklikdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb.
bulağın sərfi 3 l/s, suyun minerallığı 0,36 q/l-dir. Rayonun Tircan kəndindən 2 km
cənubda yerləşən bulaq qalxan bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji
tərkibi qumlu əhəngdaşıdan ibarət olmaqla, bulağın sərfi 1,5 l/s, minerallığı isə 0,4
q/l-dir.
Ümumilikdə İsmayıllı rayonunda yerləşən bulaqların sərfi 0,05 l/s ilə 20 l/s, minerallaşması isə 0,16 q/l-lə 0,88 q/l intervalında dəyişir. Rayonda ən aşağı sərfə
malik bulaq rayonun buynuz kəndindən 500 m cənub-şərqdə müşahidə edilmişdir.
Enən bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi süxur qırıntılı gilcədən
ibarətdir. minerallığı 0,4 q/l-dir. Suyundan içməli su təchizatında və mal-qara üçün
istifadə olunur. Ən yüksək sərfə malik bulaq isə Diyallı kəndindən 3 km qərbdə yerləşən bulaqdır.
Rayon ərazisində ən yüksək minerallığa malik bulaq Talıstan kəndindən 1,5 km
cənub-şərqdə qeydə alınmışdır. bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu hori-
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zontun litoloji tərkibi gilcə, çınqıldan ibarət olmaqla, sərfi 1,0 l/s-dir. Ən aşağı minerallaşmaya malik bulaq isə qalıncaq kəndindən şərqdə 535 m mütləq yüksəklikdə
qeydə alınmışdır.bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. bulağın sərfi 1,4 l/s-dir.
Ağsu rayonunda yerləşən bulaqlar fərqli litoloji tərkibə və su sərfinə malikdir.bir
neçə bulağın misalında bunu nəzərdən keçirək. Rayonun Xasıdərə kəndindən 200
m şimal-qərbdə yerləşən bulaq qalxan bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun
litoloji tərkibi qumdaşı, əhəngdaşı olmaqla, sərfi 0,35 l/s, suyun minerallığı isə 0,4
q/l-dir. Nüydi kəndindən 500 m qərbdə yerləşən bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunmayıb. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilli, gilcəli çöküntülərdən ibarətdir. bulağın
sərfi 0,4 l/s, minerallığı isə 0,3 q/l-dir.
Tədqiqat nəticəsində Ağsu rayonunda yerləşən bulaqların minerallaşması isə 0,3
q/l-lə 0,4 q/l intervalında dəyişildiyi müəyyənləşdirilmişdir.
Şamaxı rayonunda nisbərən yüksək sərfə malik bulaqlar 500 m mütləq yüksəkliyə
malik ərazilərdə müəyyənləşdirilmişdir. Rayonun Əngəxaran kəndinin şimalşərqində, Şamaxı-Çuxuryurd arasındakı asfalt yolun sağında yerləşən bulaq qalxan
bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi qumdaşı süxur qırıntıları
qarışıqlı gilcədən ibarətdir. bu bulağın sərfi 0,05 l/s, minerallığı isə 0,4 q/l-dir. Məlhəm kəndinin cənub-şərqində, Şamaxı-Çuxuryurd asfalt yolunun sağ tərəfində,
dağətəyi düzənlikdə yerləşən bulaq da qalxan bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi qumdaşı süxur qırıntıları qarışıqlı gilcədən ibarət olmaqla,
sərfi 0,1 l/s, minerallığı isə 0,3 q/l-dir. hər iki bulağın suyundan içməli su təchizatında istifadə edilir.
qurdtəpə kəndində üç bulaq qeydə alınmışdır. Kənddən 100 m şərqdə, yamacda
yerləşən bulaq qalxan bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi qumlu
süxur qırıntıları qarışıqlı gilcə olmaqla, sərfi 0,1 l/s, minerallığı isə 0,5 q/l-dir. Kənddən 300 m şimalda, yamacda yerləşən bulaq da qalxan bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu
horizontun litoloji tərkibi qumlu süxur qırıntıları qarışıqlı gilcədən ibarətdir. bulağın
sərfi 0,09 l/s, minerallığı isə 0,9 q/l-dir. Kənddən 400 m cənubda, dərədə yerləşən
bulağın sərfi 0,08 l/s, minerallığı 0,6 q/l-dir. Sulu horizontun litoloji tərkibi qumlu
süxur qırıntıları qarışıqlı gilcədən ibarətdir. bulaq qalxan bulaqdır. Kaptaj olunmayıb.
Şamaxı rayonunun Muğanlı kəndində, yamacda yerləşən bulaq enən bulaqdır.
Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi qumlu süxur qırıntıları qarışıqlı
gilcədən ibarətdir. bulağın sərfi 0,2 l/s, suyun minerallığı isə 0,7 q/l-dir.
Təhlil nəticəsində Şamaxı rayonunda yerləşən bulaqların sərfinin 0,05 l/s ilə 2
l/s, minerallaşması isə 0,3 q/l-lə 0,9 q/l intervalında dəyişdiyi müəyyənləşdirilmişdir. Rayon ərazisində ən az sərfə malik bulaq Əngəxaran kəndinin şimalşərqində, Şamaxı-Çuxuryurd arasındakı asfalt yolun sağında və qızmeydan
kəndindən 1,2 km cənubda, yamacda yerləşir. Ən yüksək sərfə malik bulaq isə
Rəsədxanadan 1,5 km şimalda yerləşir. qalxan bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun litoloji tərkibi gilcə olmaqla suyun minerallığı 0,2 q/l-dir.
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qobustan rayonunda tədqiq olunan ərazidə yerləşən digər rayonlardan fərqli
olaraq aşağı sərfə malik bulaqlar qeydə alınmışdır. bir neçə məhsuldarlığı nisbətən
yüksək olan bulağın timsalında bu bulaqları nəzərdən keçirək. Rayonun Şıxlar kəndinin şimalında yerləşən bulaq qalxan bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun
litoloji tərkibi qumdaşı olmaqla bulağın sərfi 1,5 l/s, suyun minerallığı isə 0,6 q/ldir. bulağın suyundan içməli su təchizatında istifadə olunur. həmin kəndin şimalşərqində, yamacda yerləşən bulaq da qalxan bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu
horizontun litoloji tərkibi qumdaşı olmaqla, bulağın sərfi 1 l/s, suyun minerallığı
0,6 q/l-dir.
Rayonun Xilmilli kəndindən 5,0 km şimal-qərbdə yerləşən bulağın sərfi 0,45 l/s,
minerallığı isə 0,5 q/l-dir. bulaq qalxan bulaqdır. Sulu horizontun litoloji tərkibi
süxur qırıntıları qarışıqlı gilcədən ibarətdir. Rayonun qarabulaq kəndindən 1,2 km
cənub-qərbdə yerləşən bulağın sərfi 0,3 l/s, minerallığı isə 0,8 q/l-dir.Sulu horizontun
litoloji tərkibi qumdaşıdır.
Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, qobustan rayonundakı bulaqların
sərfi 0,03 l/s ilə 1,5 l/s, minerallaşması isə 0,4 q/l-lə 1,1 q/l intervalında dəyişir.
Rayon ərazisində ən aşağı sərfə malik bulaq Xilmilli kəndindən 3,0 km şimalqərbdə qeydə alınmışdır. bu bulaq enən bulaqdır. Kaptaj olunub. Sulu horizontun
litoloji tərkibi qırıntı süxurlarla dolmuş gilcədən ibarət olmaqla, bulağın sərfi 0,03
l/s, suyun minerallığı 0,4 q/l-dir. bulağın suyundan içməli su təchizatında və malqara üçün istifadə olunur. Ən yüksək sərfə malik bulaq isə rayonun Şıxlar kəndinin
şimalında yerləşir.
bulaqlardan istifadə zamanı ən vacib amillərdən biri də bulağın məhsuldarlığının
il boyu sabit qalmasıdır. bulaq sularını toplamaq üçün birinci olaraq çeşmə sahəsi
təmizlənir və suyun yer səthinə çıxmasına mane olan, eləcə də onu çirkləndirən
səbəblər aradan qaldırılır. Sonra bulağı sonrakı çirklənmədən və tutulmadan qorumaq məqsədilə kaptaj kameraları inşa edilir. Kaptaj qurğusu bulaq sularının atmosfer
və səth suları ilə çirklənməsinin qarşısını alır.
yamaclardakı çeşmələrdən qidalanan qurğular bir qayda olaraq iki bölmədən
ibarət olurlar. birinci bölmənin arxa divarında süzgəclə təmin edilmiş pəncərə olur
ki, buradan su kaptaja tökülür. birinci bölmə durulducu, ikinci bölmə isə işçi rolunu
oynayır. Çeşmələrdən qidalanan qurğulara su qurğunun dibindən daxil olduğundan
əksər hallarda onları bir kameralı layihələndirirlər.
Kaptaj inşa edilərkən çalışmaq lazımdır ki, qurğunun əsası sudaşıyıcı layın aşağı
sərhəddində yerləşsin. belə olmadıqda su kaptajdan yan keçərək yer səthinə çıxa
bilər. Kamera havalandırma, daşma və istismar boruları ilə təmin edilməlidir. Kaptaj
qurğusunun giriş hissəsi və ventilyasia borusu elə layihələndirilməlidir ki, ona çirkləndirici maddələr və atmosfer yağıntıları daxil olmasın.
Ümumiyyətlə, sərf göstəricilərinə görə bulaqları Marinov və Tolstikinin təsnifatına görə 3 tip olmaqla 10 sinifə ayırmaq olar. Göstərilən təsnifatdan istifadə
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edərək böyük qafqazın cənub yamacında yerləşən bulaqların sərfinə əsasən onların
təsnifatı aparılmış və nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.
Cədvəl 2. Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən bulaqların sərfinə
əsasən təsnifatı
Tip

Sinifi

Mənbənin xüsusiyyətləri

Sərf, l/s

Say (ədəd)

ı

1

ən kiçik

<0,001

-

2

yetərincə kiçik

0,001- 0,01

-

3

kiçik

0,01- 0,1

53

4

əhəmiyyətsiz

0,1-1,0

292

ıı

5

əhəmiyyətli

1,0-10

209

ııı

6

yetərincə əhəmiyyətli

10-100

40

7

böyük

100-1000

8

8

çox böyük

1000-10 000

-

9

həddindən artıq

10 000-100 000

-

10

ən böyük

>100 000

-

Cədvəl 2-yə əsasən ərazidə yerləşən ümumi bulaqların 346-sı ı tipə, - 53-ü 3-cü
sinfə (kiçik), 292-si 4-cü sinifə (əhəmiyyətsiz), 209-u ıı tip - 5-ci sinifə (əhəmiyyətli), 48-i isə ııı tip - 6-ci sinifə (yetərincə əhəmiyyətli), 8-i 7-ci sinifə (böyük) aiddir.
Son illərdə ərazidə yerləşən bulaqlardan içməli su mənbəyi kimi istifadə məqsədi
ilə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və layihə İnstitutu tərəfindən də geniş tədqiqat işləri aparılmışdır (cədvəl 3). Tədqiq olunan
ərazidə bulaqlardan götürülmüş nümunələrin analizlərinin nəticələri ГОсТ 287482 ilə müqayisədə təhlil edilmişdir. Əsas təhlil bulanıqlıq, ph, Elektrik keçiriciliyi,
minerallaşma, ümumi codluq göstəriciləri ilə aparılmışdır. ГОсТ 2874-82 standartına görə içməli suda bulanıqlığın norması ≤1,5 mq/l, ph (hidrogen göstəricisi)
isə 6-9 ph vahididir, minerallaşma ≤1000 mq/l, ümumi codluq ≤7 mq-ekv/l olmalıdır. Tədqiq olunan bulaqların sularının keyfiyyət göstəriciləri gigiyenik normanı
aşmamışdır.
Nəticə
Tədqiqat zamanı içməli su mənbəyi baxımından böyük qafqazın cənub yamacında yerləşən bulaqların hidroekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı
sutoplayıcı hövzəsi hündürdə yerləşən bulaqların keyfiyyətinin daha yüksək olduğu
müəyyənləşdirilmişdir.
Ərazidə yerləşən inzibati rayonlar üzrə bulaqların sərfinin təhlili zamanı ən yük-
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Cədvəl 3. İçməli su təchizatı məqsədi üçün Böyük Qafqazın cənub yamacında istifadə
olunan bulaqların keyfiyyət göstəriciləri
bulağın adı

Tülü kəndi, bulaq
İlisu bulaq
qum kəndi, bulaq

yerləşdiyi Nümunənin bu- ph Elekrayon götürüldüyü lanıqtrik
tarix
lıq,
keçirimq/l
ciliyi,
µS/sm
balakən 12.03.2014 0,25 7,00 507
Zaqatala 04.02.2013 0 7,30 228
qax
20.08.2012 0 7,20 349
qax
20.08.2012 0 7,13 320
qax
28.05.2012 0,70 7,18 381
qax
19.09.2012 0 7,82 318

qum kəndi, bulaq
İlisu Tovla Talakəndi, ı
qax
mənbə, bulaq suyu
İlisu Tovla Talakəndi, ıı
qax
mənbə, bulaq suyu
İlisu Tovla Talakəndi, ı və
qax
ıı mənbə qarışıq
Kaptaj (çay tərəfdən)
qax
Kaptaj (Tövlakəndi tərəf)
qax
Tövlatala bulağı
qax
Mollalı-1 kəndi, bulaq
Oğuz
Daşağıl bulaq
Oğuz
Xaçmaz kəndi, Çibinlik su
Oğuz
mənbəyi, bulaq
balaşum su mənbəyi, bulaq Oğuz
Ağabəyli kəndi, bulaq
Şamaxı
Dəmirçi kəndi, bulaq
Şamaxı
pirqulu kəndi, bulaq
Şamaxı
Şamaxı
Şamaxı
Şamaxı
Şamaxı
Şamaxı
Şamaxı
Mədrəsə qəsəbəsi,
Şamaxı
qara bulaq
qırx bulaq
Şamaxı
bulaq
qobustan
qobustan
qobustan
qobustan
Təklə kəndi, baş bulaq
qobustan
Çalov kəndi, kəndiçi bulaq qobustan
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Mine- Ümumi
ralcodluq
laşma,
mqmq/l
ekv/l
382,8
172,6
315,0
343,0
334,2
279,0

5,05
2,10
3,00
3,40
3,20
3,30

19.09.2012

0

7,88

329

277,0

2,75

19.09.2012

0

7,98

378

313,0

3,20

19.09.2012

0

8,10

358

308,0

3,05

10.06.2012 0 7,50
10.06.2012 0 7,30
10.06.2012 0 7,95
17.04.2018 0,49 8,27
14.08.2015 0,99 7,07

341
335
478
542
372

281,0
272,0
362,0
489,2
335,2

3,00
2,80
4,40
5,60
3,50

14.07.2014

0

451

392,7

3,14

14.07.2014
28.05.2017
25.08.2016
17.07.2014
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017

0
0,04
0,20
0
0,68
0,15
0,56
0,89
0,22
0,44

7,09 297
8,27 775
8,12 395
7,42 518
7,62 811
7,28 1112
7,88 689
7,64 632
7,69 581
7,95 603

255,7
563,8
322,8
479,1
686,2
927,6
584,1
554,3
520,0
514,5

3,00
6,30
3,70
5,50
8,40
9,80
6,80
6,36
5,52
6,10

23.04.2013

1

7,87

732

658,6

6,40

24.07.2014
29.09.2017
29.09.2017
29.09.2017
29.09.2017
20.11.2017
03.07.2014

0,49
0,50
0,70
0,35
0,38
0,77
0,25

7,76
8,2
7,3
8,0
7,03
7,92
7,69

444
849
849
883
947
663
655

436,1
619,5
739,0
626,5
587,6
672,5
526,0

5,20
5,80
5,74
6,00
6,50
6,20
4,80

7,83
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sək sərfə malik bulaqlar balakən, qax, Şəki, Oğuz, qəbələ, İsmayıllı rayonlarında,
ən aşağı sərfə malik bulaqların isə Ağsu, Şamaxı, qobustan rayonlarında olduğu
qeydə alınmışdır. Keyfiyyət göstəricilərinə görə bulaqların təhlili zamanı ən yüksək
keyfiyyətə malik bulaqların qax, Oğuz, qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı rayonlarında olduğu müəyyənləşdirilmişdir.
Azərbaycanda, tədqiq olunan ərazi də daxil olmaqla, yerləşən bulaqların elmi
cəhətdən öyrənilmə səviyyəsi çox aşağı və ya yox səviyyəsindədir. bu məqsədlə
ərazidə yerləşən bulaqların tədqiq edilməsi üçün aşağıdakı işlərin görülməsi vacib
hesab edilir:
1. bulaqların öyrənilmə sxeminin hazırlanması;
2. bulaqların üzərində monitorinq işlərinin təşkili;
3. hər hidroloji və ya hidrogeoloji rayon üzrə bulaqların inventarlaşmasının
aparılması;
4. hər bir bulağın fərdi qaydada pasportlaşdırılması;
5. bulaqların CİS-də xəritələşdirilməsi;
6. bulaqların öyrənilməsi istiqamətində elmi-tədqiqat işlərinin təşkili.
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СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ПОЛИВНЫХ ВОД
ОТ ФЕНОЛА И СОПУТСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
(стр. 119-124)

Курбанова Л.Г., Салимова Т.А., Ягубов К.М., Ягубов А.И.
Институт Катализа и Неорганической химии
им. акад. М.Нагиева Национальной АН Азербайджана
E-mail: Chemistry.bsu@rambler.ru

Abstract. This paper is devoted to the study of irrigation water and bottom sediments of the Araks River and adjacent canals. ın samples of bottom sediments used
in research, toxic substances accumulate that can re-contaminate water. ın the studied
irrigation waters, relief, geographic, anthropogenic, and sharp continental climatic
factors are important for the formation of endogenous and exogenous processes.
These factors contribute to changes in the composition and quality of water in the
Araks River. Every day, 12-18 thousand cubic meters of sewage is polluted in the
Araks River.The results of the tests performed show that the total mineralization of
water varies within 1090.4-1568.5 mg / l, and the total hardness is 10.2-13.25 mgeq./l. These indicators are higher than in river waters, which leads to an increase in
their salt composition.
Thus, the composition of irrigation water includes phenol and in a large number
of related components.
Key words: phenol, irrigation water, adsorbents, bentonites, heavy metalls.
Введение
Изучены воздействия донных отложений реки Аракс и прилегающих каналов на окружающую среду. Установлено, что показатели, определяющие гидрохимический состав (общая минерализация, общая жесткость) используемых
вод, высокий. В образцах донных отложений, используемых в исследовании,
был выявлен достаточно высокий уровень фенола, ионов Fe3+, Mn2+, Ti2+ и низкое количество Cu2+. Донные отложения имеют большую адсорбционную способность, в которых накапливаются токсичные вещества, способные повторно
загрязнять воду. Использование вод с таким составом без очистки для целей
бытового, промышленного и сельскохозяйственного назначения не рекомендуется. В связи с этим исследована возможность проведения сорбционной очистки поливных вод от фенолов и сопутствующих неорганических компонентов
применением бентонитовых сорбентов. Определено влияние различных факторов на сорбционную способность бентонитовых образцов.
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Развитие различных отраслей промышленности приводит к увеличению водоотвода и усложнению состава как природных, так и сточных вод. Большинство органических и неорганических компонентов, попадая в реку, ограничивают их применение в промышленности. Использование вод с таким составом без очистки для целей бытового, промышленного и сельскохозяйственного
назначения не рекомендуется. Для создания малоотходных технологий целесообразно большую часть поливных вод подвергать очистке с последующим
использованием их в сельском хозяйстве [1-6].
среди методов очистки поливных вод заслуживают внимание физикохимические способы с использованием сорбентов.
Природные глинистые минералы успешно используются в качестве адсорбентов для очистки поливных вод от фенолов и катионов тяжелых металлов.
Преимуществом глинистых минералов является то, что их структура позволяет
провести целенаправленное модифицирование с целью регулирования поверхностных свойств и адсорбционных характеристик.
Из-за низкого содержания тяжелых ионов металла содержащихся в питьевой воде, эти ионы могут быть полностью удалены путем абсорбции абсорбентов алюмосиликатного типа. Наиболее важными из них являются бентонит
и вермукулит. Вермукулит может быть использован в качестве более эффективного сорбента, но в Азербайджане его очень мало. Поэтому лучше использовать слоистые алюмосиликаты для очистки питьевых и бытовых сточных
вод. Наша страна богата ресурсами бентонита. Он обладает селективной сорбционной способностью к ионам тяжелых металлов, поэтому в качестве адсорбентов для процесса абсорбции целесообразно более эффективно использовать дешевые минералы глины Даш салахлы. Бентонитовые минералы в
разных месторождениях отличаются друг от друга количеством ионообменных
катионов,их примесями и другими свойствами. Однако из-за размера, чистоты
монтмориллонитов и небольшого количества генетически связанных пород
ДБ отличаются от других месторождений бентонита в республике. Одной из
областей использования бентонита является очистка природных и сточных вод
от химических загрязнений, где он применяется в качестве адсорбента [7,8].
В данной работе приведены результаты сорбционной очистки поливных вод
от фенола и сопутствующих компонентов с применением в качестве адсорбента Na-бентонита.
Описание исследования
В качестве примера для исследования были взяты поливные воды реки
Аракс и прилегающих каналов, загрязненные фенолами, катионами тяжелых
металлов Fe3+, Zn2+, Mn2+, Cu2+. Указанные компоненты находятся в раство-
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ренном виде. В результате экспериментальных исследований выявлено, что в
воде имеется достаточно высокий уровень ионов Fe3+, Zn2+, Mn2+ (табл.1). Как
показали результаты экспериментов, показатели, определяющие гидрохимический состав (общая минерализация, общая жесткость) используемых вод,
высокие. Результаты анализов показывают, что общая минерализация вод составляет 1090,4-1565,8 мг/л, а общая жесткость в интервале 10,2-13,25 мгэкв/л. Как видно, эти показатели выше, чем характерные значения для речных
вод, определенные взятием проб в летний период.
Химическая (ХПК) и биологическая потребность в кислороде (БПК) являются показателями загрязнения воды неорганическими и органическим соединениями. ХПК-количество кислорода, необходимое для окисления
неорганических и органических соединений, БПК - для развития жизнедеятельности микроорганизмов, находящихся в воде.
Результаты табл.1 показывают, что содержащие Nh4+, NO3- ионов в некоторых участках больше, чем допустимые нормы. Установлено, что содержащие
фенола в реке Аракс и прилегающих каналах изменяется от 0,2 до 0,5 мг/л.
Любые формы фенола очень опасны для живых существ. сорбция фенола
и сопутствующих компонентов из поливных вод изучена как на природном,
так и на Na- формах Даш салахлинского бентонита (ДБ).
Термообработанные образцы при 200 °с просеяны через сито диаметром
Таблица1. Химические показатели воды реки Аракс и прилегающих каналов
№

Места взятия пробы

Дата

1
1

2
Река Аракс, гидроузел
Бахрамтепе
Река Аракс, территория
Имишлинского района
Река Аракс, территория
саатлинского района
Река Аракс, территория
сабирабадского района
Южный Муганский
канал
Главный Муганский
канал
Верхне-Карабахский
канал
Канал имени сабира

3

2
3
4
5
6
7
8
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рН Nh4+ NO2- Fe3+ Mn2+ Cu2+ Zn2+ Фе- ОКТ ОБТ
мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л нол мг/л мг/л
мг/л
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13

08.08.16 7,4 0,02 0,03 0,08 0,012 0,03 0,02 0,4 16,8 26,0
11.08.16 7,0 0,01 0,04 0,2 0,03 0,01 0,02 0,38 20,2 27,0
22.08.16 7,0 0,08 0,04 0,18 0,06 0,02 0,01 0,22 25,2 25,0
22.08.16 7,1 0,01 0,03 0,06 0,08 0,01 0,01 0,44 18,5 24,0
08.08.16 7,1 0,06 0,02 0,02 0,013 0,03 0,02 0,2 18,5 27,5
11.08.16 7,1 0,02 0,02 0,16 0,012 0,04 0,01 0,37 15,1 28,0
12.07.16 6,9 0,06 0,04 0,12 0,014 0,02 0,02 0,5 21,8 25,0
22.08.16 7,0 0,01 0,035 0,09 0,01 0,02 0,02 0,47 31,9 26,0
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отверстия 0,4 мм. Концентрация указанных компонентов дана в табл.1, их
сорбцию изучали в статических условиях.
Как видно из таблицы 1, водные растворы исследуемых компонентов имеют
щелоч-ную реакцию (ph-7,0). Данные табл.2 показывают, что сорбция фенола,
Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cu2+ ионов на Na-бентоните протекает более интенсивно, чем
у поликатионсодержащих исходных ДБ. Затруднение сорбции фенола и сопутствующих компонентов на природном ДБ связано с содержанием одновременно поликатионных обменных катионов. Адсорбция фенола на
Na-бентоните носит физический характер и протекает не только на поверхности, а также в основном в межплоскостных пространствах сорбента. сорбция
Fe3+, Mn2+, Zn2+, Ti2+ и Cu2+ и ионов на Na-бентоните протекает по ион обменному механизму. Хорошо известно, что адсорбционные свойства бентонита по
отношению к вышеуказанным веществам зависит, главным образом от доступности его к внутренне адсорбированным молекулам или ионам [9-10]. Результаты сорбционной очистки поливных вод от фенола и сопутствующих
компонентов внесены в табл.2.
Таблица 2. Экспериментальные результаты сорбции фенола и сопутствующих
компонентов на при-родном и Na- форме бентонитах

В процессе сорбции ионов Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cu2+ на природном и Na-бентосорбция S, мг.г-1, мг/л
Даш-салахлинский бентонит

Фенол

Fe3+

Mn2+

Cu2+

Zn2+

0,4

0,08

0,012

0,03

0,02

Даш-салахлинский бентонит
Природная форма
Na-форма

сорбция S, мг.г-1, мг/л
Фенол

Fe3+

Mn2+

Cu2+

Zn2+

40

6,98

9,64

2,38

1,68

50,76

8,00

11,84

2,96

1,97

ните ионы Na+, К+, Mg2+, Ca2+, находящиеся в межслоевом пространстве бентонита, обмениваются на Fe3+, Mn2+, Zn2+. При этом обьем пор и его
поверхность возрастают, по этой причине под действием дисперсионных сил
сорбционная емкость бентонитовых образцов по отношению к молекулам фенола увеличивается, что экспериментальным путем доказано авторами работы
[11].
Наряду с исследованиями гидрохимических и гидробиологических характеристик речных и канальных вод немаловажное значение имеет изучение донных отложений водных ресурсов. Донные отложения можно считать
индикатором техногенного повышения водных ресурсов.
Проведены лабораторные анализы донных отложений реки Аракс и приле-
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Таблица 3. Результаты анализов донных отложений, %
№ Места взятия
пробы
Na2 O MgO Al2 O3 SiO2 p2 O5 SO3 K2 O CaO TiO2 MnO Fe2 O3 Cl-1 Южный
Муганский
1,77 4,17 12,27 47,80 0,05 0,54 2,25 14,38 0,75 0,28 7,15 0,21 8,3
канал
№ Места взятия
Na2 O MgO Al2 O3 SiO2 p2 O5 SO3 K2 O CaO TiO2 MnO Fe2 O3 Cl-пробы
2 Река Аракс,
территория
1,60 3,37 13,67 47,90 0,59 0,08 2,54 9,13 1,05 0,12 8,51 0,05 11,3
саатлинского района

Таблица 4.Минералогический результаты анализов донных отложений, %
№ Места взятия SiO2 Полевой сасО3 саSО4•2Н2 О MgO Иллит Монтмопробы
шпат
риллонит
1 Южный
Муганский
канал
2 Река Аракс,
территория
саатлинского
района

Fe2 O3

10,1

53,2

7,3

1,5

4,1

5,2

5,5

6,0

7,1

20,4

33,4

11,3

-

3,3

6,5

6,2

10,4

8,4

гающих каналов. Результаты анализов приведены в табл. 3 и 4. Как видно из
данных в таблице в исследованных образцах содержание (в %) ионов Fe3+,
Mn2+, Ti2+ достаточно высоко, и ионов Cu2+ меньше. Донные отложения обладают сильными адсорбционными способностями и они могут способствовать
повторному загрязнению вод токсичными веществами. Естественно такую
воду нельзя применять в быту, промышленности и в сельском хозяйстве без
предварительной очистки.
Выводы
Таким образом, сочетание донных отложений и используемого сорбента
после сорбционной очистки можно использовать в производстве кирпича, который отвечает всем параметрам.
Установлено, что в процессе сорбции ионов Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cu2+ на природном и Na-бентоните ионы Na+, К+, Mg2+, Ca2+, находящиеся в межслоевом
пространстве бентонита, обмениваются на Fe3+, Mn2+, Zn2+. При этом обьем
пор и его поверхность возрастают, по этой причине под действием дисперсионных сил сорбционная емкость бентонитовых образцов по отношению к
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молекулам фенола увеличивается (сорбция фенола на природном бентоните
S=40 мг.г-1, на Na- форме бентонита S=50,76 мг.г-1).
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Abstract. ıt has put forward the study of salt content according to research of
bottom sediments of chemical content, biological features for improving of ecology
and exploring of hydrochemical, biological features of water objects.
Nowadays natural balance of water is bottled out, chemical content is changig
in the case of large anthropogenic effects. Thats why its modern and actual issue to
explore ion and salt content of them during studying natural water.
The content chanjes during encounter ground water with fresh water.
ıts quite couplicted process of encounter of ground water with surface water in
rivers, lakes, water reservoirs and it s importand to study it.
ıt is clear that the mixing ground water with fresh surface water in horizontal
and vertical direction.
ıt has been used Frezeniusun method to study salt content of water of these objects depending on time and place, climatic condition.
The activity seqnence of anion and cations has been used according to this method
and their amount has been counted considering of solution ability of formed salt.
Açar sözlər: Anion və kationların aktivlik sırası, duzların həllolma qabiliyyəti,
suyun duz tərkibi.
Giriş
hər hansı bir su mənbəyinin tərkibinin öyrənilməsi onun müxtəlif sahələrdə
işlədilməsini və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məsələsini aydınlaşdırır. belə ki, su
mənbələrinin (çayların, kanalların, su anbarlarının) fiziki, bioloji, kimyəvi xususiyyətlərinin zaman və məkan daxilində öyrənilməsi hidrokimyəvi rejiminin formalaşmasını izah edir. Məlumdur ki, təbii sular kimyəvi tərkiblərinə görə çox müxtəlifdir
və heç vaxt eyni olmur.Onlar kimyəvi tərkibləri və ümumi minerallıqlarından başqa
komnonentlərin nisbətinə və birləşmə formalarına görə də fərqlənirlər [1, 5, 6].
Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, minerallı qrunt sularının təmiz su mənbələri
ilə qarışması zamanı əmələ gələn qarışıqların minerallığı, ion duz tərkibi süzülmənin
vaxtından və dərinliyindən asılıdır. Şaquli vəziyyətdə qrunt suyunun ion tərkibinin
dəyişməsi anionlarda daha çox hiss olunur, nəinki kationlarda [4, 5, 6].
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Alınan nəticələr göstərmişdir ki, anionların ion sıxlığından asılı olaraq əvvəl xlor
ionu, sonra sulfat ionu və axirda hidrokarbonat ionu yuyulur.
Kationların hərəkəti yuxarıdan aşağıya radius dairələri bir birinə yaxın olduğundan onların fərqlənməsi o qədər gözə çarpmır.
yekunlaşdıraraq demək olar ki, anionlar ardıcıllığı ilə yuyularaq hərəkət edirlər.
Taxtakörpü su anbarının, vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanallarının və onları qidalandıran çayların sularına qrunt suyunun təsirini aydınlaşdırmaq üçün Frezeniusun qaydasından istifadə edərək duz tərkibi hesablanmışdır
[2].
Məlumdur ki, çay sularının duz tərkibi çayın hövzəsinin relyefindən, iqlim
şəraitindən (yağıntıların təsiri), insan fəaliyyətindən, əsasən su rejimindən və dərin
qatlarda olan artezian və qrunt sularının təsirindən asılı olaraq dəyişir. belə ki, çay
sularının tərkibinin müxtəlifliyi çayın uzunluğundan və onun axdığı müxtəlif tərkibli
geoloji ərazilərdən asılıdır. Çayda suyun tərkibinin müxtəlif olması mövsüm dəyişkənliyindən də asılıdır [3].
Su anbarlarında ümumi minerallığın dəyişməsinə isti şəraiti olan zonalarda
buxarlanmanın böyük təsiri olur.belə ki, çayların suyu gölə töküləndən sonra gölün
sahəsi böyük olduğundan buxarlanma güclənir.
Su obyektinin suyunun kimyəvi tərkibinin müəyyənliyi, onun keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması xalq təsərrüfatında istifadəsini aydınlaşdırır.
p.p.voronkovun, N.N.veselovskinin, M.N.Tarasovun [7,8] fikrinə görə yaz vaxtı
yerüstü axınların təsirindən su anbarında suyun tərkibi hidrokarbonat sinfinə aid
olur. yazdan sonra isə anbarın suyu xlorid və ya sulfat sinfinə keçir.
həmçinin mütləq hündür yerdə olan anbarlarda su az mineralli, aşağı zonada
olan göldə isə su çox minerallığa malik olur. bu da təbii olaraq o yerin relyefindən,
geologiyasından və iqlim şəraitindən asılı olur. [3]
qrunt sularının təmin olunmasına səbəb, yerüstü suların artmasının (yaz aylarında yağıntıların çox olması üzündən) nəticəsidir. həmçinin isti zonalarda yay
vaxtı və yağıntıların az olduğu dövrdə əksinə olaraq, qrunt suları müəyyən qədər
çayları təmin edir. belə ki, iqlim şəraitinin və çayda suyun fəsillərdən asılı olaraq
dəyişməsi, çayda suyun hidrokimyəvi rejiminin formalaşmasına səbəb olur. Ona
görə də çayda suyun hidrokimyəvi rejiminin formalaşması olduqca mürəkkəb kompleks proseslər nəticəsində baş verir.
O.A.Alyokin göstərmişdir ki, suyun kimyəvi tərkibi birbaşa insan fəaliyyətindən,
dağ süxurlarından, torpaq örtüyündən, canlı orqanizmlərdən əlavə olaraq, iqlim
şəraitindən, relyefdən, bitki örtüyündən və su rejimindən asılıdır.
Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika
Tədqiqatın yerinə yetirilməsində Frezeniusun qaydasından istifadə edilmişdir.
Frezeniusun qaydasına görə duzların əmələ gəlməsi ionların kimyəvi aktivlik

126

2/2019

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SUDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ pROblEMlƏRİ

Qənbərov E.S., Hümbətova R.B., Qurbanova L.G.
Taxtakörpü su anbarının mənbələrinin duz tərkibinin...

sırasına görə təyin olunur. Duzların həll olmasını nəzərə alaraq, onların aktivlik
sırası belədir: anionların aktivliyi , kationların aktivliyi kimi düzülmüşdür.
Tədqiqatların şərhi
Alınan nəticələr 1 saylı cədvəldə verilmişdir.
İqlim şəraitindən asılı olaraq yağıntıların az olduğu dövrdə - avqust, sentyabr aylarında natrium-xlorid duzunun miqdarı Samur-Abşeron kanalında (Şabran rayonu
ərazisində) 11,1-11,7 % - maksimum qiymətə çatmışdır.
Noyabr ayında quba rayonu ərazisində Cağacuqçayda natrium-sulfatın miqdarı
48,2 %, vəlvələçayda 41,2 %-ə olmuşdur. Natrium sulaftın belə yüksək qiymət alması qrunt sularının və yerüstü suların nisbətindən asılı olmuşdur.
qış aylarında Samur hidroqovşağında, qusarçay qusar rayonunda, qudyalçay
quba rayonunda natrium-sulfat duzunun miqdarı sıfıra düşmüşdür.
Maqnezium-sulfat duzu 0,7-42,2 % arasında olmuşdur. Maqnezium-sulfat duzu
ilə natrium-sulfat duzunu müqayisə edərkən görünür ki, hansısa məntəqədə biri
artırsa o birisi həmin məntəqədə azalmışdır.
Maqnezium hidrokarbonat duzunun qudyalçayda - quba rayonu ərazisində
suyun tərkibində olmaması isti dövrlərə təsadüf edir. Ümumiyyətlə, bu sistemdə
maqnezium hidrokarbonat duzunun miqdarı 0-21,9 % arasında dəyişmişdir.
bu da təbii suların əksəriyyəti kalsium-hidrokarbonat tərkibli olur. bu suları qaynatdıqda ərpin əmələ gəlməsi tərkibində kalsium hidrokarbonatın yüksək olduğunu
göstərir.
Analiz olunan obyektlərin suyunun əsas duz tərkibini kalsium-hidrokarbonat
duzu təşkil edərək 31,75-60,1 % arasında olmuşdur.Kalsium-hidrokarbonat duzunun
miqdarı əsasən yaz aylarında ərintilərin artdığı dövrdə və sulu dövrdə artmışdır.
belə ki, kalsium-hidrokarbonat duzunun miqdarını nəzərdən keçirdikdə görünür ki,
onun miqdarı artdıqca maqnezium-hidrokarbonat duzunun miqdarı azalmışdır.
İllik analizlərin müqayisəsi göstərir ki, zaman və məkandan, iqlim şəraitindən
və qrunt sularının təsirindən asılı olaraq, götürülən obyektlərin suyunun duz tərkibi
dəyişir.
Cədvəldən görünür ki, maqnezium-xlorid duzu qış ayında Samur hidroqovşağında və qusarçay qusar rayonunda uyğun olaraq 4,2-7,4% arasında,
qudyalçay quba rayonunda 4,0 % olaraq özünü göstərmişdir.
Kalsium-sulfat duzu qudyalçay quba rayonunda 1,5-12,8 % arasında, qusarçay
qusar rayonunda 5,1 % olmuşdur. Maqnezium-xlorid duzunun, kalsium sulfat duzunun bəzi vaxtlarda özünü göstərməsi qrunt sularının təsirinin güclü olduğunu
göstərir.
İqlim şəraitindən asılı olaraq zaman və məkan daxilində qrunt sularının yerüstü
sulara təsirini görmək üçün 2018-ci ilin mart və iyul aylarında qudiyalçayın suyunun duz tərkibinin müqayisəli təhlili şəkil 1 və şəkil 2-dəki diaqramlarda verilmişdir.
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Cədvəl 1. Samur-Abşeron kanalının, ona tökülən Qusarçay, Qudyalçay, vəlvələçay,
Cağacuqçay, vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının, Taxtakörpü su anbarının,
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının suyunun duz tərkibi
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Cağacuqçay
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Cağacuqçay
quba rayonu
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quba rayonu
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quba rayonu
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vəlvələçayTaxtakörpü kanalının başlanğıcı
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Tarix
3

Ümumi
minerallıq, mq/l NaCl
4
5

Duz tərkibi, %-lə
MgCl Na2 SO4 MgSO4 Mg (hCO3)2 CaSO4

Ca(hCO3)
2

6

7

8

9

10

11

07.03.18 337.8

1.3

4.2

0

37.8

6.3

0

50.4

14.05.18 390,9

6.7

0

23.3

17,8

14,9

0

37,3

16.02.18 286.0

3.7

7.4

0

29.6

12.4

0

46.9

18.04.18 300.75

2.3

0

17.5

15.0

0

5.1

60.1

16.02.18 317.1

7.5

0

4.4

41.8

0

4.5

41.8

07.03.18 344.2

3.6

4.0

0

42.2

0

8.0

42.2

18.04.18 353.5

3.2

0

19.6

11.6

0

12.8

52.8

14.05.18 455,4

5,8

0

30,3

19,2

8,8

0

35,9

10.07.18 309,8

8,4

0

9,5

23,4

11,8

0

46,9

10.09.18 482.0

3.1

0

35.4

15.4

0

1.5

44.6

11.10.18 347,9

4,2

0

27,7

14,9

0

6,4

46,8

09.11.18 344.0

4.2

0

23.5

19.1

0

8.5

44.7

16.02.18 493.0

5.8

0

17.4

27.5

16.0

0

33.3

18.04.18 321.2

5.1

0

36.0

9.8

0

0

49.1

14.05.18 524,8

5,6

0

24,0

14,0

14,2

0

42,2

10.07.18 620,3

9,3

0

20,9

19,8

15,1

0

34,9

09.11.18 405.4

3.7

0

48.2

3.7

7.4

0

37.0

16.02.18 433.3

6.5

0

20.0

25.1

6.7

0

41.7

18.04.18 333.1

5.4

0

36.5

8.5

2.8

0

46.8

14.05.18 425,1

6,0

0

18,4

28,6

13,4

0

33,6

10.07.18 389,4

4,6

0

28,6

9,6

19,0

0

38,2

13.08.18 399,9

7,3

0

29,1

18,2

9,0

0

36,4

09.11.18 408.8

3.6

0

41.9

9.0

9.2

0

36.3

16.02.18 536.1

4.4

0

33.3

8.3

18.7

0

35.3
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Cədvəl 1-in davamı
1

2
3
4
vəlvələçay25. Taxtakörpü kanalı- 07.03.18 508.8
nın başlanğıcı

5

6

7

8

9

10

11

7.1

0

8.4

26.8

21.1

0

36.6

vəlvələçay26. Taxtakörpü kanalı- 14.05.18 418,1
nın başlanğıcı

6.6

0

24.2

20.8

13,8

0

34,6

vəlvələçay27. Taxtakörpü kanalı- 10.07.18 274,1
nın başlanğıcı

6,2

0

2,6

39,1

0

0

52,1

vəlvələçay28. Taxtakörpü kanalı- 13.08.18 283,5
nın başlanğıcı

5,1

0

18,0

25,6

6,4

0

44,9

vəlvələçay29. Taxtakörpü kanalı- 10.09.18 298.5
nın başlanğıcı

4.9

0

19.5

24.4

7.3

0

43.9

vəlvələçay30. Taxtakörpü
kanalının sonu

16.02.18 532.6

3.9

0

38.9

0.7

21.9

0

34.6

vəlvələçay31. Taxtakörpü
kanalının sonu

14.05.18 431,5

6,0

0

26,8

20,2

13,4

0

33,6

vəlvələçay32. Taxtakörpü
kanalının sonu

06.08.18 395,0

6,6

0

20,1

27,5

0

0

45,8

11.10.18 363,7

8,0

0

18,0

22,0

8,0

0

44,0

16.02.18 453.1

4.6

0

36.2

6.6

16.4

0

36.2

18.04.18 379.9

8.7

0

23.3

13.6

0

5.8

48.6

13.08.18 324,6

4,5

0

27,3

18,2

4,5

0

45,5

11.10.18 393,3

7,3

0

9,1

30,9

10,9

0

41,8

16.02.18 445.7

3.7

0

37.2

1.7

21.1

0

36.3

07.03.18 336.3

7.2

0

4.2

35.9

6.3

0

46.4

18.04.18 358.5

8.5

0

13.3

19.3

0

10.1

48.8

14.05.18 418,0

6,9

0

22,4

22,4

13,8

0

34,5

Taxtakörpü
su anbarı giriş
Taxtakörpü
34.
su anbarı
33.

35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

Taxtakörpü
su anbarı
Taxtakörpü
su anbarı
Taxtaköprü
su anbarı çıxış
TaxtakörpüCeyranbatan
kanalının
başlanğıcı
TaxtakörpüCeyranbatan
kanalının
başlanğıcı
TaxtakörpüCeyranbatan
kanalının
başlanğıcı
TaxtakörpüCeyranbatan
kanalının
başlanğıcı
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Cədvəl 1-in davamı
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TaxtakörpüCeyranbatan
kanalının
başlanğıcı

10.07.18 324,4

8,1

0

13,4

22,5

11,1

0

44,9

TaxtakörpüCeyranbatan
43.
kanalının
başlanğıcı

06.08.18 414,5

6,5

0

35,0

4,6

17,9

0

36,0

44.

TaxtakörpüCeyranbatan
kanalının
başlanğıcı

10.09.18 358.2

8.0

0

20.0

28.0

4.0

0

40.0

45

TaxtakörpüCeyranbatan
kanalının
başlanğıcı

11.10.18 359,6

8,1

0

26,6

12,2

16,4

0

36,7

46.

TaxtakörpüCeyranbatan
kanalının
başlanğıcı

09.11.18 312.3

7.0

0

20.9

20.9

11.7

0

39.5

47

TaxtakörpüCeyranbatan
kanalının sonu

16.02.18 461.2

3.9

0

38.3

2.4

19.6

0

35.8

TaxtakörpüCeyranbatan
48. kanalı Ceyran14.05.18 425,4
batana tökülməyə
1 km qalmış

6,8

0

16,9

27,1

6,8

0

42,4

TaxtakörpüCeyranbatan
49. kanalı Ceyran09.11.18 377.1
batana tökülməyə
1 km qalmış

3.9

0

27.5

13.7

15.7

0

39.2

42.

Samur-Abşeron
kanalı quba
rayonu

16.02.18 553.4

4.0

0

30.2

22.4

3.9

0

39.5

Samur-Abşeron
51. kanalı Şabran
rayonu

06.08.18 454,6

11,1

0

25,4

15,9

15,85

0

31,75

Samur-Abşeron
52. kanalı Şabran
rayonu

10.09.18 432.7

11.7

0

23.3

16.7

15.0

0

33.3

Samur-Abşeron
53. kanalı Şabran
rayonu

11.10.18 398,2

7,4

0

18,5

18,5

5,6

0

50,0

50

Diaqramlardan göründüyü kimi, qudyalçayın suyunun duz tərkibi müxtəlif olmuşdur.
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Şəkil 1. Mart ayında Qudyalçayın suyunun duz tərkibi

Şəkil 2. İyul ayında Qudyalçayın suyunun duz tərkibi
Nəticə
qudiyalçayın suyunun duz tərkibini müqayisə edərkən görünür ki, duzların miqdarı bütün məntəqələrdə iqlim şəraitindən və zamandan asılı olaraq dəyişir.
bununla yanaşı olaraq bu sistemin duz tərkibinə ona tökülən çaylar, axıntı suları,
kənd təsərrüfatı sahələrindən buraxılan sular, qrunt suları təsir edir.
Demək olar ki, Samur hidroqovşağı, qusarçay, qudiyalçay, Cağacuqçay,
vəlvələçay, vəlvələçay Taxtakörpü kanalı, Taxtakörpü su anbarı, TaxtakörpüCeyranbatan kanalının sularının duz tərkibinin dəyişməsində antropogen və təbii
təsirlər böyük rol oynayır.
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Ümumiyyətlə, bu sistemin suyunun duz tərkibi olduqca yaxşıdır. Ümumi codluğuna və ümumi minerallığına görə içməyə tam yararlıdır.
Müqayisələrin nəticəsi göstərir ki, çay sularının duz tərkibi çayın relyefindən,
iqlim şəraitdən (yağıntıların təsiri), insan fəaliyyətindən, əsasən su rejimindən və
dərin qatlarda olan artezian və qrunt sularının təsirindən asılı olaraq dəyişir.
Zaman və məkandan, iqlim şəraitindən asılı olaraq bu sistemin suyu az minerallı
su qradiyasından orta minerallı su qradiyasına qədər dəyişir.
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SU MƏNBƏLƏRİNİ ÇİRKLƏNDİRƏN MADDƏLƏRİN
EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK SƏVİYYƏSİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
(Səthi Aktiv Maddələrin timsalında ədəbiyyat icmalı)
(Səh. 133-143)

Qurbanova M.Ə.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası, Bakı şəhəri
mqmaya@mail.ru

Abstract. The main factors forming anthropogenic hazard are considered. The
analysis of the scheme of technogenic impact of the existing production of surface
- active substances (surfactants) on the surrounding environment. The data on the
level of environmental hazard of the current and proposed production of surfactants.
Key words: bioloji parçalanma, yuyucu vasitələr, səthi aktiv maddələr, toksiklik,
çirkab sular.
Giriş
Ekoloji təhlükəsizlik ətraf mühitin pozulmasının, insan sağlamlığı üçün təhlükənin yaranmasının qarşısını alan təbii mühitin vəziyyəti ilə xarakterizə olunur.
Ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, bir qayda olaraq, mövcud ekoloji təhlükənin
şərtlərini öyrənmək əsasında mümkündür. Ekoloji təhlükə dedikdə təsiri insan
sağlamlığının pisləşməsinə və ya ekosistemlərin fəaliyyətinin pozulmasına səbəb
olan amillərin mövcudluğu və ya baş vermə ehtimalı ilə səciyyələnən ətraf mühitin
vəziyyəti başa düşülür. Ekoloji təhlükə üç əsas komponentdən ibarətdir [1, 2]: təbii,
təbii və texnoloji və texnoloji. hazırda texnoloji təhlükə antropogen təhlükənin əsas
növüdür, bu da öz növbəsində ekoloji təhlükə amilini ön plana çəkir. Ekolji təhlükə
amillərinə misal olaraq: havanın zərərli tullantılarla çirklənməsi, su hövzələrinin
kimyəvi maddələrlə, torpaq örtüyünün sənaye tullantıları ilə çirklənməsidir. Su
hövzələrinin karbohidrogenlərlə çirklənməsi də antropogen çirklənmənin əsas növü
sayılır. Su hövzələrini çirkləndirən maddə kimi səthi aktiv maddələr yeni növ su
çirkləndirici maddələr kimi qəbul edilmişdir.
Səthi aktiv maddələr, yuyucu və digər təmizləyici məhsullarda geniş istifadəsi
ilə tanınan müxtəlif kimyəvi maddələr qrupudur. İstifadədən sonra qalıq səthi aktiv
maddələr kanalizasiya sistemlərinə və ya birbaşa səth sularına axıdılır və əksəriyyəti
torpaq, su və ya çöküntü kimi müxtəlif ekosistemlərdə toplanır. Səthi aktiv maddələrin əksəriyyəti asanlıqla bioloji parçalanır və onların miqdarı çirkab su təmiz-
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ləyici qurğularda ikinci təmizlənmə nəticəsində xeyli azalır. Ən çox narahatlıq isə
yalnız ilkin təmizlənmədən keçmiş və ya təmizlənməmiş çirkab sularının birbaşa
təbiətə buraxılması ilə bağlıdır. Kütləvi miqdarda səthi aktiv maddələrlə çirklənmiş
suların təbiətə axıdılması ekosistemə ciddi təsir göstərə bilər. Səthi aktiv maddələrin
yüksək zəhərli və bioloji parçalanmayan birləşmələrinin kommersiya istifadəsindən
çıxarılması və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz birləşmələrlə əvəzlənməsi üçün onların
toksikliyinin və bioloji parçalanmalarının tədqiqi aktual hesab olunur.
Səthi aktiv maddələr polyar, suda həll olunan baş qrupundan və qeyri - polyar
suda həll olmayan karbohidrogen qrupundan ibarət müxtəlif kimyəvi maddə qruplarıdır. Səthi aktiv maddələr ən yaxşı həllolma və təmizləyici xüsusiyyətləri ilə
tanınır və buna görə yuyucu və digər təmizləyici məhsullar arasında xüsusi yer tuturlar. hər gün kütləvi miqdarda səthi aktiv maddələr məişətdə və sənayedə istifadə
olunur, bunun nəticəsində ətraf mühitə (torpaq, su) xeyli tullantı atılır. 2000 - ci illərdə qərbi Avropada hər il 4.2 milyon tondan çox yuyucu məhsul və 1,2 milyon
ton yumşaldıcı məhsul istifadə edilmişdir [3]. Eyni dövrdə dünya miqyasında sintetik səthi aktiv maddələrin istehsalı 7,2 milyon ton olmuşdur. 2006 - cı ildə dünya
miqyasında səthi aktiv maddələrin istehsalı 12,5 milyon tona yüksəlmiş, 2007 - ci
ildə isə təkcə qərbi Avropada 3 milyon tondan çox səthi aktiv maddələr istehsal
edilmişdir. Şübhəsiz ki, bu rəqəmlər yuyucu və kosmetika sənayesinin inkişafı ilə
birlikdə daha da artacaqdır. Onlar tullantı suların təmizləyici qurğularında da çox
miqdarda toplanırlar. Səthi aktiv maddələrin və ya onların parçalanma məhsullarının
konsentrasiyaları və miqdarı səth sularında, çöküntülərdə müxtəlif cür dəyişir. Ətraf
mühitdəki səthi aktiv maddələrin yolverilən həddən yuxarı səviyyədə olması ekosistemə mənfi təsirlər göstərə bilər. İşin məqsədi, səthi aktiv maddələrin bütün əsas
sinif və növləri, onların toksiklikləri və ətraf mühitdəki təhlükəsizliyinin tədqiqindən
ibarətdir.
Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika
Məqalədə, “Kimyəvi maddələrin təsnifatı və etiketlənməsi üzrə qlobal uyğunlaşdırılmış sistem” və “Kimyəvi Maddələr üzrə Avropa Agentliyi”in (ЕChА) baza
məlumatlarından, həmçinin, bu sahə üzrə işlənən tədqiqat işlərindən, mövcud
ədəbiyyatlardan istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatın şərhi
1. Səthi aktiv maddələr.
Suda həll edilən zaman SAM molekulları məhluldan sıxılaraq səthə qalxır, çünki
molekulların hidrofob hissəciklərinin suda həll olma qabiliyyəti aşağıdır. qatılaşdırılmanın artırılması və müəyyən edilmiş həcmə nail olunma dərəcəsi SAM
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molekulları tərkibindəki hidrofil hissəciklərin xaricə, hidrofobların isə daxilə
yönəldiyi mitsel adlanan assosiatlar əmələ gətirir. Mitsel məhlulu termodinamik
cəhətdən davamlı kolloid sistemlərdir. Mitselin əmələ gəlmə prosesinin baş verdiyi
SAM qatılaşdırılması mitsel əmələ gəlmə prosesinin kritik qatılaşdırılması adlanır
[4] . Daha yüksək konsentrasiyalarda, səthi aktiv molekulları birləşir və mitsel əmələ
gətirərək sistemin sərbəst enerjisini azaldırlar. bunun baş verdiyi hədd konsentrasiyası kritik mitsel konsentrasiyası (KMK) adlanır. qeyri - ion səthi aktiv maddələr anion və kation səthi aktiv maddələrdən daha aşağı KMK-ı səviyyəsinə
malikdir. KMK-dan yuxarı konsentrasiyalarda, səthi aktiv maddələr hidrofob üzvi
birləşmələri suda həll olunandan daha çox miqdarda həll edirlər. KMK həmçinin
səthi aktiv maddənin antibakterial xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. KMK azaldıqca
səthi aktiv maddələrin zülal birləşdirmə qabiliyyəti daha da artır. bununla yanaşı,
ətraf mühitdəki səthi aktiv maddələrin konsentrasiyası normal olaraq KMK-dan
aşağı olduğundan, bu xüsusiyyət onun ekotoksikliyini qiymətləndirmək üçün əsas
amil deyildir.
Geniş miqyasda tətbiq edilən bəzi səthi aktiv maddələr cədvəl-1-də verilmişdir.
Səthi aktiv maddələr ümumi olaraq belə təsnifatlaşdırılır: anion, kation, amfoter və
qeyri - ion. Səthi aktiv maddənin molekulunun sinfi, onun fiziki - kimyəvi xüsusiyyətlərini və tətbiq edilməsini göstərir.
Anion səthi aktiv maddələr. Anion SAM tarixən ən qədim və ən çox yayılmış
səthi aktiv maddələrdir. Molekulun hidrofob hissəsi müxtəlif uzunluğa malik bir
alkil, alkilfenil efir və ya alkilbenzol zənciri, hidrofil hissəsi isə karboksil, sulfat,
sulfonat və ya fosfatdır. Onlar yuyucu maddələr kimi istifadədən başqa kosmetik
sənayesi də daxil olmaqla biotexnoloji və digər sənaye proseslərində uğurla tətbiq
edilir [4]. Anion səthi aktiv maddələr tibb sənayesində də istifadə olunur. Onlar dərman maddələrinə birbaşa birləşərək ya adsorbsiya və ya absorbsiyanı artıraraq və
dərmanların orqan və orqanizmdəki hidrofob və hidrofil hissələr arasındakı bölünməsini təmin edib, aktiv maddələrin effektivliyini artırırlar [6]. bundan əlavə, onlar
neft - kimya məhsullarının çirklənmiş torpaqdan ayrılması üçün də istifadə edilə
bilər.
Kation səthi aktiv maddələr. Ən çox yayılmış kation səthi aktiv maddələr dördlü
ammonium birləşmələridir (DAb). bu molekullarda müsbət yüklü azot atomu,
əvəzedici kimi çıxış edən metil və ya benzil qrupları kimi digər alkil qrupları ilə
əlaqəli olan ən azı bir hidrofob karbohidrogen zənciri vardır. Onlar yuyucu vasitələrdə, parça yumşaldıcılarında və saç yumuşaldıcılarda geniş istifadə olunur.
Uzun zəncirli DAb-lar bəzi patogen növ göbələklərə və protozoa növlərinə qarşı
dezinfeksiyaedici maddələr kimi istifadə olunur. DAb-lar ümumiyyətlə məməlilərin
hüceyrələri üçün zəhərlidirlər və sistemli tətbiq üçün tövsiyə edilmir [5]. Kation
səthi aktiv maddələrin insan limfositinə və dovşanın epitel hüceyrələrinə zərərli
təsirləri barədə məlumatlar [6] qeyd olunmuşdur.
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Cədvəl 1. Geniş tətbiq olunmuş səthi aktiv maddələr və təsnifat sinifləri
Ümumi adı
Xətti alkilbenzol sulfon turşusu

Sinfi
Anion SAM

Dodesil natrium sulfat
Alkilsulfat
Natrium larilsulfat
Alkil etoksisulfat
Dördlü ammonium birləşməsi

Kation SAM

benzalkonium xlorid
Setilpiridin bromid
Setilpiridin xlorid
heksadesiltrimetilamonium bromid
Amin oksid

Amfoter SAM

Alkilfenol etoksilat

Neogen SAM

Alkoqol etoksilat
Etoksilat yağ turşusu

bu bioloji aktiv birləşmələr, ətraf mühitdə və canlı orqanizmlərdə, toksiki olmayan və bioloji cəhətdən təsirsiz məhsullara asanlıqla parçalanır.
Amfoter səthi aktiv maddələr. Amfoter səthi aktiv maddələrin ekotəhlükəsizliyi
ph dərəcəsindən asılıdır. Sənayedə tətbiqinə yeni başlandığından, amfoter səthi aktiv
maddələr çox da öyrənilməmişdir. Ən geniş yayılan amfoter səthi aktiv maddələr
amin oksidləridir (AO). AO ekzotermik, üçlü aminlərin və hidrogen peroksidin ikinci dərəcəli reaksiya məhsuludur. bir qayda olaraq, AO-in əmələ gəldiyi maddə
C12-C18 alkildimetilamindir [10] və üçlü aminin təbiəti alifatik, aromatik, heterosiklik və ya alisiklik ola bilər. AO-lar əvvəlcə qab yuyulmasında ənənəvi yağlı
alkanol amidləri əvəz edən köpük artırıcıları kimi istifadə edilmişdir, çünki onların
çəki / təsir nisbəti bu cür istifadə zamanı yüksək istehsal xərclərini qarşılayır [10].
AO həmçinin toxuculuq sənayesində antistatik maddələr, kauçuk sənayesində köpük
stabilizatorları və polimerləşdirmə katalizatorları, dezodorant qəliblərində isə antibakterial agentlər kimi istifadə olunur [7]. Onlar dəriyə uyğundur və ümumiyyətlə
digər səthi aktiv maddələrlə birgə istifadə olunur. AO aşağı və orta dərəcədə toksiklik göstərir; onlar uçucu deyil və yerüstü orqanizmlərin toxumalarında bioakkumulyasiya üçün aşağı potensiala malikdirlər [6,7].
Qeyri - ion səthi aktiv maddələr. qeyri - ion səthi maddələrin səthi aktivliyi,
səthi aktiv maddənin molekulundakı hidrofob və hidrofil quruluşlar arasındakı tarazlıqdan irəli gəlir. Onlar su məhlulunda ionlara parçalanmırlar, buna görə də bu mad-
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dələrin həll olma qabiliyyəti polyar baş qrupları tərəfindən təmin edilir. qeyri - ion
səthi aktiv maddələrin hidrofob hissəsi, alkilləşmiş fenol törəməsi, yağ turşusudur.
hidrofil hissə isə müxtəlif uzunluqlu etilen oksid zənciridir. Elektrik yükləri olmadığından, qeyri - ion səthi aktiv maddələr həm kation, həm də anion səthi aktiv
maddələrə uyğundur. qeyri - ion səthi aktiv maddələr emulsiyalar, nəmləndirici
maddələr və köpük stabilləşdirici maddələr kimi geniş istifadə olunur. bundan əlavə,
onlar müxtəlif biotexnoloji proseslərdə həllolmanı asanlaşdırmaq və dərman daşıma
dayanıqlılığını artırmaq məqsədilə uğurla istifadə olunur [8]. qeyri - ion səthi aktiv
maddələr ən çox pestisid (böcək dərmanı) düsturlarının bir hissəsini təşkil edir. Onlar
pestisidlərin fəaliyyətini artırır, pestisidlər isə qeyri - ion maddələrin fotolit parçalanmanısına kömək edir və ya maneə törədir. Səthi aktiv maddələr bitki növləri ilə
pestisidlər vasitəsi ilə təmasda olduğundan, onların zəhərliliyi tütündə (Nicotiana
tabacum), şəkər çuğundurunda (Beta vulgaris) müşahidə edilmişdir [8].
2. Səthi aktiv maddələrin ekotoksikliyi
Səthi aktiv maddələr xüsusi bioloji aktivlik qabiliyyətinə malikdirlər. Anion səthi
aktiv maddələr peptidlər, fermentlər və DNT kimi bioaktiv makromolekullara birləşə
bilərlər. Zülallara və peptidlərə birləşmək polipeptid zəncirinin qatlanmasını və
molekulun səthi yükünü dəyişdirə bilər ki, bu da bioloji funksiyanın dəyişməsinə
səbəb ola bilər [9]. Kation səthi aktiv maddələrin ilkin hədəf yeri bakteriyaların sitoplazma (daxili) membranıdır. DAb-lər daxili membranlara birləşir və uzun alkil
zəncirləri ilə onların nizamını pozurlar [29]. qeyri - ion səthi aktiv maddələr müxtəlif zülallar və fosfolipid membranları ilə birləşərək antimikrob fəaliyyət göstərir.
belə birləşmə membranların və qabarcıqların keçiriciliyini artırır, aşağı molekulyar
kütləli birləşmələrin sızmasına səbəb olur. bu, ionların və ya amin turşularının itirilməsi ilə hüceyrələrin ölümünə səbəb ola və ya onlara ziyan dəyməsilə nəticələnə
bilər. Səthi aktiv maddələrin böyük bir hissəsi çirkab su təmizləyici qurğularda
parçalanır, lakin onların müəyyən miqdarı isə yerüstü sularda, torpaqda və ya çöküntülərdə toplanır. İstənilən növ səthi aktiv maddələrin həddindən artıq istifadəsi və
ətraf mühitə, xüsusən də su hövzələrinə atılması ekosistemə ciddi təsir göstərə bilər.
bu səbəblə kanalizasiya və su qəbuledicisinə buraxılan anion, qeyri - ion və kation
səthi aktiv maddələrin miqdarı daim izlənilir və tənzimlənir. Səthi aktiv maddələrin
müxtəlif orqanizmlərə zəhərli təsiri qeydə alınmışdır (cədvəl 2). Səthi aktiv maddələrin toksikliyini ölçmək üçün lazım olan sınaq orqanizmlərinin çoxu suda
yaşayan orqanizmlər; balıqlar və yosunlar, ya da daha az dərəcəli bakteriyalardır.
Su bitkiləri üçün toksiklik xüsusiyyətləri. Səthi aktiv maddələrin su bitkilərinə
xüsusilə də yosuna qarşı toksiklik dərəcəsi cədvəl 2 – də göstərilmiş və müxtəlif
səthi aktiv maddələrin yosun növlərinə görə toksikiliyi göstərilmişdir. yosunlar ilk
tropik səviyyəni təşkil edir və su hövzəsində əsas oksigen mənbəyidir. Onlar suyun
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keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində yerli biomonitor kimi istifadə edilmişdir [10].
Natrium dodesil sulfatın lemna minor (yosun növü) üzərindəki toksik təsirləri onun
konsentrasiyasından asılıdır; daha az konsentrasiyada NDS onun böyümə sürətini
artırır və daha yüksək konsentrasiyalarda bitkinin inkişafına mane olur [9]. Şimali
Amerikada və Avropada suyun risk qiymətləndirməsi tədqiqatçılar tərəfindən
aparılmışdır [11]. Alkil etoksilatın yosundan tutmuş balıq növlərinə qədər xronik
zəhərliliyi ilə əlaqədar ümumi ədəbiyyatın təhlilini aparmışlar. EC10 effektiv konsentrasiyalar AE-nin müxtəlif yosun növlərinə olan toksikliyi 0.030 mq/l ilə 9.791
mq/l arasında dəyişmişdir. Müəlliflər belə qənaətə gəlmişdir ki, AE-yə məruz qalma
riski çox kiçikdir, həm də sınaq çirkab sularında aparılmışdır. Sular təmizləndikdən
sonra bu minimal risk daha da azalacaqdır.
onurğasızlara qarşı toksiklik xüsusiyyətləri. Onurğasızlar, kimyəvi maddələrin toksiklik sınağının keçirilməsi üçün ən geniş yayılmış model orqanizmdir. Səthi
aktiv maddələr və natrium silikat yuyucu vasitələrin toksikliyinin əsas amili sayılır.
Müxtəlif yuyucu vasitələrin 48 saat ərzində EC50 qiyməti 4 mq/l- dən 85 mq/l
arasında dəyişmişdir. AES tipli səthi - aktiv maddələr üçün EC50 göstəricisi şirin
sularda və dəniz orqanizmlərində yosunlar üçün 0,5 mq/l ilə 65 mq/l arasında, lC50
onurğasızlar üçün 0,78 mq/l - 167.3 mq/l arasında, balıqlar üçün isə 0,8 mq/l-dan
250 mq/l-a qədər dəyişmişdir.
onurğalılara qarşı toksiklik. Səthi aktiv maddələrin suda yaşayan onurğalılara,
əsasən də balıqlara zərərli təsiri ədəbiyyatda geniş təhlil olunmuşdur (cədvəl 2).
Təhlillərin nəticələrinə əsasən alkil etoksilatın (AE) balıq və onurğasız orqanizmlərə
əhəmiyyətli dərəcədə təsiri məlum olmuşdur [12]. Enlibaş balıq növü səthi aktiv
maddə olan alkil etoksilata xüsusi həssaslığı ilə fərqlənir. Onun yumurta və sürfə
mərhələsi üçün müşahidə olunmayan konsentrasiya effekti (NOEC) 0.73 mq/l
təşkil etmişdir. Anion SDS yetkin olmayan dəniz xanı balıqlarında (Dicentrarchus
labrax) EC50 parametri 7.34 mq/l qeyd edilmişdir [13]. Dəniz xanı balığının bu cür
maddələrə həssaslığı Tigriopus fulvus (su orqanizmi) ilə müqayisə edilə bilən
dərəcədədir və dəniz bakteriyalarından, mikroyosunlardan və ya dəniz kirpisindən
isə daha aşağı səviyyədədir.
Digər bir anion səthi aktiv maddə, dodesilbenzol natrium sulfonat, Rita rita (balıq
növü) balığında qabıqlı selikli hüceyrələrdə, epitel hüceyrələrində və klara
hüceyrələrində lipid hissələrini azaldır. bu səthi aktiv maddənin yüksək konsentrasiyası həmçinin balığın davranışlarına da təsir göstərir (səhv hərəkətlər, əzələ
spazmları və bədənin bükülməsi) [13]. balıqlar anion SAM- ı qəlsəmə vasitəsilə
qəbul edir. Kiçik miqdarda anion SAM homoloq konsentrasiyası yetkinlik yaşına
çatmayan göy qurşağı alabalıqlarının qaraciyər və daxili orqanlarında sürətlə artır
bu da onların sistemli dövriyyəyə tez daxil olduğunu göstərir.
[14] ədəbiyyatda bildirilmişdir ki, yüksək miqdarda alkilfenol etoksilat müxtəlif
növ balıq toxumalarında toplana bilər. Tədqiqatlar göstərir ki, alkilfenol etoksilat
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Cədvəl 2. Müxtəlif növ səthi aktiv maddələrin müxtəlif orqanizmlərə qarşı
toksikliyi
Orqanizmlər
yosun

SAM

Konsentasiya,
mq/l

Dodesil natrium sulfat

EK50 72 saat

36,58

Xətti alkilbenzol sulfon turşusu

EK50 24 saat

3,5

Alkil etoksisulfat

EK50 72 saat

3,5

Alkil etoksisulfat

EK50 72 saat

2,18

Dördlü ammonium birləşməsi

EK50 24 saat

0,79

Alkoqol etoksilat

EK10 72 saat

0,101

Alkoqol etoksilat

EK10 72 saat

0,140

lK50 24 saat

41,04

Xətti alkilbenzol sulfat turşusu

EK50 48 saat

5,96

Alkil etoksisulfat

lK50 72 saat

23,92

Dördlü ammonium birləşməsi

EK50 24 saat

0,38

Amin oksid

EK50 48 saat

6,8

Alkoqol etoksilat

EK50 48 saat

0,39

Dodesil natrium sulfat

EK50 72 saat

3,2

Xətti alkilbenzol sulfat turşusu

EK50 48 saat

5,1

Alkil etoksisulfat

EK50 48 saat

10,84

Dördlü ammonium birləşməsi

EK50 48 saat

1,21

Alkoqol etoksilat

NOEC 24 saat

4,35

Xərçəngkimilər Dodesil natrium sulfat

balıqlar

Toksiklik
göstəricisi

balıqlarda sürətlə metabolizə oluna bilər. AFE-nin parçalanma məhsulları oktilfenol
və nonilfenoldur və oktilfenol qalıq konsentrasiyaları isə safra, nəcis, pilorik
vəzilərdə, kor bağırsaq, qaraciyər və bağırsaqda artmağa meyillidir [14]. bu bioloji
parçalanma məhsulları ostrogenik effektləri və su orqanizmlərində toplanma qabiliyyəti olduğundan bu sahədə mühüm diqqət tələb edir. Oktilfenollar və nonilfenollar erkək balıqlarda vitellogenin istehsalını təşviq edə bilər. Normalda bu
protein estrogenlərin təsiri altında cinsi yetkin dişilər tərəfindən istehsal olunur [15].
bu yolla oktilfenollar və nonilfenollar balığın endokrin sisteminin normal fəaliyyətinin pozulmasına səbəb ola bilər.
yerüstü bitkilər üçün toksiklik. Səthi aktiv maddələr aqrokimya sahəsində də
tətbiq edilir. bu maddələr aqrokimyəvi formulaların sabitliyini təmin edir. qeyri -
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ion səthi aktiv maddələrin yerüstü bitkilərə qarşı zərərli olması aparılmış [16]
tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir. Tədqiqatda iki ticari məhsulun (Aqua Gro və Soil
penetrant) müxtəlif bitki növlərinə təsiri (arpa, adi rayqrass, sürünən bentqrass, maviqrass, hündür otlar və adi bermuda) öyrənilmişdir. qeyri - ion səthi aktiv maddələrin arpa köklərinin böyüməsi və keçiricililiyinə təsirinin öyrənilməsi ilə əlaqədar
tədqiqatda məlum olmuşdur ki, səthi aktiv maddələr torpaq tərəfindən adsorbsiya
olunur və onun toksikliliyini azaldır [16].
3. Səthi aktiv maddələrin bioparçalanması
bioparçalanma əsasən səthi aktiv maddənin kimyəvi quruluşu və ətraf mühitin
fiziki - kimyəvi vəziyyətindən asılıdır. Dəniz suyundakı duzluluğun natrium dodesilbenzol sulfonatın çürüməsinə təsir dərəcəsi aşağı səviyyədədir, lakin daha yüksək
temperatur parçalanma sürətini yüksəldə bilər. Çöküntü özü də bioparçalanmanın
sürətini artırır, çünki çöküntülər həm səthi aktiv maddələr, həm də bakteriyalarda
toplanırlar [18].
Xətti alkilbenzol sulfon turşusu (XAS). Səthi aktiv maddələrin çoxu ətraf
mühitdə mikroblar tərəfindən parçalanır. bu SAM - lər aerobik orqanizmlər
tərəfindən parçalanır. XAS, alkil zəncirindəki terminal karbonun omega - oksidləşmə yolu ilə, daha sonra isə betaoksidləşmə nəticəsində bioloji olaraq parçalanır
[17]. Nəticədə alınan mono və dikarboksil sulfofenil turşuları desulfatlaşır və aromatik halqa parçalanır. Alkil zəncirinin omega - oksidləşməsi və benzol halqasının
parçalanması molekulyar oksigen tələb edir. buna görə də anaerob şəraitdə
bioparçalanma mümkün olmur. Normalda, XAS-ı aerob şəraitdə parçalamaq üçün
bir neçə bakteriya yığımın konsorsiumu lazımdır [15]. Tək bir bakteriya alkili və
sulfatlaşmış aromatik halqanı parçalamaq üçün məhdud imkanlara malikdir.
Amin oksid (Ao). Səthi aktiv maddə olan amin oksidlər aerob və anaerob
şəraitdə asanlıqla bioparçalana bilirlər [20]. C12-AO, C14- AO, kokoamido-AO-nın
aerob və anaerob şəraitdə bioparçalanması sınaqdan keçirilmişdir. Test edilmiş səthi
aktiv maddələrin aerob su mühitində asanlıqla bioparçalanması və minerallaşması
sübuta yetirilmişdir. Anaerob şəraitdə kokoamido - AO hətta 80 mq g-1 qədər olan
quru palçıqda asanlıqla bioloji parçalana bilir, digər AO-lar isə anaerob avtoklavlarda əhəmiyyətsiz biotransformasiya nümayiş etdirirdi. İlkin fermentativ hücum
üçün iki ehtimal nəzərdən keçirilir: molekulyar oksigen tələb edən terminal karbonun omeqa oksidləşməsi və ya C-N rabitəsinin qırılması, DAb-larda və dodesildimetilamində artıq mövcud olan mexanizmlər sonuncu alkil zəncirinə girmək
üçün ümumi mexanizm hesab olunur [19].
Dördlü amin birləşmələri (DAB). Kation səthi aktiv maddələr aerob şəraitdə
müxtəlif sürətlərlə bioloji cəhətdən bioparçalanırlar. DAb-ın fiziki - kimyəvi xüsusiyyətləri ətraf mühitdəki bioloji parçalanmada həlledici rol oynaya bilər; aerob
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şəraitdə bioparçalanma qabiliyyəti qeyri - metil alkil qruplarının sayının artması ilə
azalır. bir metil qrupunun benzil ilə əvəzlənməsi DAb-ın bioparçalanmasını daha
da azalda bilər [21]. bu birləşmənin laboratoriya şəraitində parçalanması təsdiqlənmişdir. bu maddələr, həmçinin tullantı və çay sularında da parçalana bilirlər.
Alkilfenol etoksilat, alkoqol etoksilat. Ümumiyyətlə, qeyri - səthi aktiv maddələr aerob şəraitdə bioparçalanandır. Anaerob şəraitdə alkilfenol etoksilatın (AFE)
parçalanması məhdud şəkildə baş verir. Anaerob şəraitdə AFE-nin kütləvi fraksiyaları 900 mq/ kq və 1100 mq/kq və aerob şəraitdə isə 0.3 mq/ kq təşkil etmişdir.
AFE-nin bioparçalanması EO zəncirinin qısaldılması ilə başlayır və qısa zəncirin
oksidləşməsi ilə davam edir. EO zəncirinin oksidləşməsi və alkil zəncirinin oksidləşməsi AE-lərin parçalanmasının alternativ yolları kimi təklif edilmişdir. Aerob
bioparçalanması ilkin olaraq AE molekulunun mərkəzi parçalanması ilə sərbəst yağ
spirtinə (FFA) və polietilen qlikola ayrılır [15]. Eyni olaraq, ilkin parçalanma, anion
AES ilə də baş verir və nəticədə yağ spirti, etoksilləşmiş spirt və ya müxtəlif uzunluqlu etilen qlikol sulfat alınır [20]. Efir rabitəsinin ilkin parçalanması alkil zəncirinin omeqa və ya beta oksidləşməsi ilə və AE-nin polietoksil zəncirindəki terminal
karbonun hidrolit qısalması ilə müşayiət olunur [15]. AES-də bu pilləli oksidləşmə
ilə müşayiət olunur: iki karbon vahidi parçalanır və desulfatlaşır [17]. buna baxmayaraq efir rabitəsinə edilən ilkin hücum anaerob bakteriyalarda rast gəlinmir. AEnin anaerob bioparçalanması terminal EO vahidinin asitaldehid buraxması və etoksi
zəncirini lipofilik yumşaqlıq alana kimi qısaltması ilə başlanmasına səbəb olur [16].
Nəticə
1. Səthi aktiv maddələrin yüksək konsentrasiyaları və onların parçalanma məhsulları ətraf mühitdəki orqanizmlərə təsir göstərirlər.
2. Səthi aktiv maddələrin ətraf mühitə zərərli təsirlərini azaldan digər bir xüsusiyyət
onların bioloji parçalanmasıdır.
3. Dördlü ammonium birləşmələri və aminoksid tipli səthi aktiv maddələr bəzi suda
yaşayan orqanizmlər üçün çox zəhərli təsirə malik ola bilər, lakin onların ekotoksikli profili hələ tam deyildir.
4. Xətti alkilbenzol sulfon turşusu istifadəsi yerüstü orqanizmlər, bitki və onurğasızlar üçün təhlükə yaratmır.
5. Alkilfenol etoksilat tipli səthi aktiv maddələrin bioloji parçalanma məhsulları
oktilfenollar və nonilfenollardır. Onlar balıqlarda estrogen kimi fəaliyyət göstərir
və suda yaşayan orqanizmlərdə toplanırlar.
6. Kationik səthi aktiv maddələrin aerob mühitdə asanlıqla parçalanmaqlarına baxmayaraq, aşağı konsentrasiyalarda da toksiklik xüsusiyyətləri mövcuddur.
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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: ın "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. ın 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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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 MıCROSOFT 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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