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FƏSİL 1. 
 

MÜHƏNDİS EKOLOGİYASININ KONSEPSİYASI. 
 
 1.1. Əsas anlayışlar. 
 Ətraf mühitin mühafizə problemləri bütün bəşəriyyəti 
düşündürür. Onlardan başqa kontinentdə gizlənmək və ya hər 
hansı şəkildə sığortalanmaq mümkün deyildir. İnsanın ətraf 
mühitə təsiri problemlərini, bu təsirlərin neqativ nəticələrindən 
mühafizə üsullarını aydınlaşdırmağa cəhd edərək, bəşəriyyət 
çoxlu sayda elm və elmi istiqamətlər yaratmışdır. Bunlardan 
hər biri öz terminlərindən və tədqiqat metodlarından istifadə 
edirlər. 
 Son zamanlar klassik “ekologiya” terminindən istifadə 
edən xeyli sayda söz birləşmələri meydana gəlmişdir. Məsələn: 
“klassik ekologiya”, “ümumi ekologiya”, “şəhər ekologiyası”, 
“kosmik ekologiya” və s. Belə söz birləşmələri ekoloji 
biliklərin ayrı-ayrı istiqamətlərini müəyyənləşdirir. 
 Ekologiya (yunanca oikos – ev, logos – elm) – canlı 
orqanizmlərin yaşama şəraitini,onların öz aralarında və 
yaşadıqları mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən elmdir. 
 Termin 1866 –cı ildə alman alimi Erns Heggel 
tərəfindən təklif olunmuşdur. Əvvəllər ekologiyaya 
orqanizmlərin, onların yaşadığı təbii mühitdə fəaliyyətlərinin 
qanunauyğunluqlarını tədqiq edən bir elm kimi baxılırdı, yəni 
bioekologiya kimi. Hal-hazırda bu termin, hər biri ayrıca 
sərbəst elm kimi çıxış edə bilən, müxtəlif istiqamətlərdən ibarət 
ekoloji biliklər sistemini göstərmək üçün istifadə olunur 
(şək.1.1). 
 İnsan cəmiyyəti sözün geniş mənasında tələbata 
əsaslanmışdır. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti onun tələbatından 
asılı olaraq inkişaf edir. O, inkişafı təbiətdən və onun müxtəlif 
ehtiyatlarından istifadə ilə bağlı olan istehsala əsaslanır. 
Cəmiyyətin inkişafının müəyyən mərhələsində insan və təbiət 
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       Şək. 1.1. Ekologiyada biliklər istiqaməti 
 
arasında, istehsal və təbii ekoloji sistemlər arasında qəti şəkildə 
anlaşılmazlıq yaranır. 
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 Mühəndis ekologiyası – tətbiqi fənndir. Özündə, 
yüksələn sənaye istehsalı şəraitində ətraf mühitin keyfiyyətini 
qoruyub saxlamağa yönəlmiş, elmi əsaslara söykənən 
mühəndis – texniki tədbirlər sistemini əks etdirir. 
 Mühəndis ekologiyasına, müxtəlif bilik sahələrinin 
kəsişməsində formalaşan çoxlu sayda terminlər daxildir. Oların 
bəzilərini nəzərdən keçirək. 
 Biosfer ( yunan. bios – həyat, spharia – kürə ) – 
müxtəlif canlıların həyatının inkişaf etdiyi və atmosferin, 
hidrosferin aşağı hissəsini və litosferin yuxarı hissəsini əhatə 
edən Yer örtüyüdür. Biosfer 3,5...4,5 mlrd. il bundan əvvəl 
yaranmış, canlı və cansız materiyanın qarşılıqlı əlaqəsinin 
nəticəsi kimi mövcuddur. Bu zaman canlı maddə biosferin 
“funksiyası” olduğu kimi, biosfer də canlı maddənin inkişaf 
nəticəsidir. Misal kimi göstərmək olar ki,biosferin yuxarı 
təbəqəsindəki canlı maddələrin 99% -i canlı orqanizmlər 
tərəfindən dəyişmişdir. Yerin canlı orqanizmlərinin cəm kütləsi 
təqribən 12104,2  t qiymətləndirilir. Biosfer inkişaf edir. İnsan 
cəmiyyəti Yerdəki həyatin inkişafının bir mərhələsidir, yəni 
biogenezin bir mərhələsidir. 
 Noosfer – şüur (ağıl) sferidir, bəşəriyyətin yaranması 
və inkişafı ilə bağlı olan biosferin inkişafının ali pilləsidir. Bu 
zaman şüurlu insan fəaliyyəti qlobal inkişafın əsas təyinedici 
amili olur. 
 Hal-hazırda, klassik “biosfer” və “noosfer” anlayışları 
ilə yanaşı, təbii mühitin yeni vəziyyəti meydana gəlmişdir – 
texnosfer (biotexnosfer). Texnosferə insanın əmək 
fəaliyyətinin hər hansı inteqral yığımı kimi baxmaq olar. Bu 
çərçivədə biosferdə gedən bütün real proseslərin inkişafı baş 
verir. Texnosfer texnogezin nəticəsidir. Buna isə öz növbəsində 
destabilləşdirici amil kimi baxıla bilər.  
 Məhz, mühəndis ekologiyası biosferin noosferə 
keçməsində əsas elementdir. Mühəndis ekologiyasında əsas 
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anlayışlardan biri, mürəkkəb sistemlər sinfinə aid olan “ekolji 
sistem” (ekosistem) anlayıçıdır. 
 Ekolji sistem – qanunauyğun şəkildə bir-biri ilə 
əlaqədə olan müxtəlif növ orqanizmlərin məskunlaşması və 
onların yaşayış şəraitinin yığınıdır. 
 “Ekosistem” anlayışına yaxın, daha dar mənada xüsusi 
anlayış “biogeosenoz” dur. Biogeosenoz (yunan. bios – həyat, 
geo – Yer, cenoz – qrup) – yer səthinin canlı və sümüklü 
komponentlərinin müəyyən tərkibi və onlar arasındakı dinamik 
qarşılıqlı təsir ilə bağlı bircinsli sahəsidir. 
 “İnsan – istehsal obyekti - ətraf mühit” kimi ekoloji 
sistemlər üçün aşağıdakı təsnifata baxaq. Qəbul edək ki, belə 
ekosistemlər üç səviyyəli ola bilər: 

- qlobal (iri sənaye regionu); 
- regional (ixtiyarı sənaye müəssisəsi); 
- lokal (sex, istehsal müəssisəsi, işçi yerini, mənzili        

və s. daxil etməklə ixtiyarı bina). 
 Növbəti termin “ekoloji amil” anlayışıdır. Ekoloji amil 
mühitin canlı orqanizmə olduqca təsir edən elementidir. 
 Ekoloji amilləri aşağıdakılara ayırırlar: 
  cansız mühitin amilləri ( məsələn: iqlim – temperatur, 
rütubət, işıq, təzyiq ); 
  biotik – canlıların təsiri ilə bağlı canlı mühitin 
amilləri; 
  antropogen – insan fəaliyyəti prosesində 
(planlaşdırılmış, təsadüfi, indiki və keçmiş ) yaranan amillər. 
Beləki, insan fəaliyyəti məişət, istehsal və həmçinin hərbi 
işlərlə bağlı ola bilər. 
 Antropogen istehsal amili (AİA) – bilavasitə istehsal 
prosesində məşğul olan insan sağlamlığında neqativ 
dəyişmələr yaratmağa qadir olan amillərdir. 
 Bu amilləri müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatlandırmaq 
olar. 
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 Öz təbiətinə görə AİA fiziki, kimyəvi, bioloji, 
psixofizioloji ola bilər. 
 Öz təsirinə görə AİA aşağıdakılara bölünür: 
 zərərli – təsiri müəyyən şəraitlərdə işləyən insanların 
xəstələnməsinə və ya əmək qabiliyyətlərinin aşağı düşməsinə 
səbəb olan AİA ( məs: səs, vibrasiya, elektromaqnit sahələri ); 
 təhlükəli – təsiri müəyyən şəraitlərdə işləyən insanların 
zədələnməsinə və ya sağlamlığının kəskin pisləşməsinə səbəb 
olan AİA ( məs: elektrik cərəyanı, müəyyən konsentrasiyalı 
qaz şəkilli xlor, səs, vibrasiya və s. ); 
 xüsusi təhlükəli – təsiri müəyyən şəraitdə sənaye 
qəzalarına səbəb olan AİA ( ionlaşdırıcı şüalanma, yanğın, 
partlayış, küllü miqdarda qaz şəkilli xlor tullantısı ). 
 Beləliklə, mühəndis ekologiyasının tədqiqat predmeti 
sənaye – təbii sistemlərdə, müxtəlif səviyyəli “insan-istehsal 
obyekti-ətraf mühit” kimi ekoloji sistemlərdə texnoloji və təbii 
proseslərin qarşılıqlı əlaqəsidir. 
 Sənayenin bəzi sahələri var ki, on illərdir ətraf mühitin 
antropogen çirklənməsində lider rolu oynamaqda davam edir. 
Ekoloji vəziyyətin formalaşmasında ən çox neqativ təsir 
elektroenerji sektorundan daxil olur. 
 “İnsan - ətraf mühit” sistemi qapalıdır, ondakı balansın 
ixtiyarı pozuntusu faciəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. 
Məsələn, təkamül prosesində təbiətdə istilik balansı 
yaranmışdır ki, bu da enerjinin üzvi birləşmələrdə yığılması və 
onun istilik şəklində səpilməsi ilə müəyyən olunur. 
 Günəş enerjisinin üzvü birləşmələrə çevrilməsilə 
başlanan avtotrof bitkilərdən fərqli olaraq, insan üzvü 
maddələrdən istifadə edir. Onları yandırır və toplanmış enerjini 
istiliyə çevirir. Enerji sərvətlərini hasil etdikdə, insan torpağın 
bioloji tərkibini dağıdır və onun deqrqdasiyasına səbəb olur. 
Təbii sərvətlərdən istifadə etdikdə, insanın təsərrüfat fəaliyyəti 
olduqca effektsizdir. 
 



 12 

 FƏSİL 2. 
 

ATMOSFERƏ ANTROPOGEN TƏSİR. 
 
 2.1. Yer atmosferinin əmələ gəlməsi və inkişafı. 
 

 Мин илляр бойу инсанлар еля дцшцнцрдцляр ки, атмосфер 
(даща доьрусу щава) маддянин ващид вя бясит формасыдыр. 
Маддянин бу формасы елемент адланан илкин маддяляр 
сырасына дахил едилмишдир. Щесаб едилирди ки, од, су вя торпаг 
иля бирэя щава тябиятдяки бцтцн маддяляри ямяля эятирир. 
Лакин физика елминин бюйцк наилиййятляри щесабына щаванын 
газ гарышыгларындан ибарят олмасы бизя мялумдур. Бу газ 
гарышыьында няинки айры-айры кимйяви елементляр, щятта бу 
елементлярин бирляшмяляри дя иштирак едир. Диэяр тяряфдян 
щавада асылы вязиййятдя мцхтялиф бярк вя майе щиссяъикляри дя 
мювъуддур. Бунлара мисал олараг су дамъыларыны, су 
бухарыны,буз кристалларыны вя с. эюстярмяк олар. Атмосфери 
тяшкил едян газлар тябии вя сцни мяншяли ола билярляр. Ян 
нящайят, вулкан пцсэцрмяляри нятиъясиндя вя ейни заманда 
космосдан да атмосферя тоз щиссяъикляри дахил олур. 

Бу маддялярин атмосферя дахил олмасы мцхтялиф йолларла 
баш верир. Юзцнцн мцасир тяркиб вя хассяляриня малик 
олмамышдан яввял атмосфер узун вя мцхтялиф инкишаф 
мярщяляляри кечмишдир. 

Мцасир Йер атмосфери юз инкишафына 3-4 милйард ил бундан 
яввял, йяни Йер кцрясинин йарандыьы илк эцндян башламышдыр. 
«Атмосфер» сюзц гядим йунан сюзц олуб, «атмос» – бухар 
вя «сфайра» – сфера кими ики сюзцн бирляшмясиндян ямяля 
эялмишдир. 

Эюрясян, Йер кцряси ятрафында атмосферин йаранмасына ня 
сябяб олмуш вя илкин атмосферин тяркибиня щансы газлар дахил 
имиш? Цмумиййятля, бизим планетдя яввялляр щеч бир атмосфер 
олмамышдыр. Ещтимал ки, газ молекуллары планетин истилик 
тясири нятиъясиндя космоса учмушлар. Йер юзцнцн эет-эедя 
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мцяййян формасыны алдыгъа атмосфер газлары ямяля эялмяйя 
башлады. Бу газлар илк дяфя Йер сятщинин цстцндя вя алтында 
олан даь сцхурларынын тяркибиндян айрылырды. 

Илк вахтлар Йер кцрясиндя чохлу сайда фяалиййятдя олан 
вулканлар мювъуд иди. Онларын пцсэцрмяси заманы 
атмосферя хейли мигдарда су бухары, тоз, карбон газы вя 
кцкцрд тцстцсц атылырды. 

Лакин бу заман планетин сятщи щяля о гядяр исти иди ки, бу 
газлар бир йеря ъямляшя билмирдиляр. Планетин температуру 
азалдыгъа атмосфердя су артыг няинки газ щалында, щятта 
майе щалында да ямяля эялмяйя башлады. Сонракы сойума 
нятиъясиндя ися артыг эцълц йаьышлар йаьды. 

Щяля дя исти олан Йер сятщиня дцшмцш йаьыш, гайнайараг 
бухар щалында атмосферя гайыдырды. Бу ъцр просес Йер 
сятщинин сойумасыны даща да эцъляндирди. Атмосфердян 
эялян суйун чох щиссяси тязяъя формалашмаьа башлайан 
океанлара тез бир заманда йол тапырды. Буна бахмайараг 
вулкан пцсэцрмяляри атмосфери су бухары иля тямин етмякдя 
давам едирдиляр. Суда асанлыгла щялл олунан карбон газынын 
чох щиссяси йаьышлар васитяси иля атмосфердян йуйулуб апарылыр 
вя Йердяки биоложи просеслярдя иштирак етмяйя башлайырды.  

1920 –ъи илдя инэилис биологу вя нязяриййячиси И.Щелден 
мцяййян етди ки, илкин атмосферин тяркиби карбон газындан, 
су бухарындан вя амиакдан (азот бирляшмяси) ибарят иди. Бу 
маддяляр Йердяки дяниз вя су щювзяляриндя илк цзви 
бирляшмялярин йаранмасынын ясасыны тяшкил етмишляр. Бцтцн бу 
маддяляри мцряккяб молекул шяклиндя бирляшдирян кимйяви 
реаксийалар цчцн енержини Эцняшдян эялян ултрабянювшяйи 
шцалар йарадырды. 

Рус алими А.И.Опарин Щелденин бу нятиъялярини тядгиг 
едяряк беля бир фикря эялмишдир ки, илкин атмосферин тяркиби 
азаъыг да олса бу тяркибдян фярглянир. О, беля щесаб едирди 
ки, илкин атмосферин ясас газ компонентляри щидроэен, су 
бухары, амиак вя метан (карбон бирляшмяси, батаглыг 
газынын ейни) олмушдур. 
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Йердяки щяйат цчцн ваъиб олан ясас газлардан бири дя 
оксиэендир. Оксиэенин ямяля эялмяси щаггында бир чох 
фярзиййяляр вардыр. Бязи алимляр гейд едирляр ки, оксиэен 
Эцняш ишыьынын су молекуллары иля гаршылыглы тясири нятиъясиндя 
йаранмышдыр. Бу тясир нятиъясиндя су молекуллары щидроэен вя 
оксиэен молекулларына парчаланыр. Диэяр тядгигатчылар ися 
сцбут едирляр ки, оксиэен Йер сятщиндяки битки юртцйцнцн 
маддяляр мцбадиляси нятиъясиндя, йяни фотосинтез нятиъясиндя 
ямяля эялмишдир. 

Беляликля, атмосфер юзцнцн индики вя йахшы юйрянилмиш 
мцасир вязиййятиня щеч дя бирдян-биря наил олмамышдыр. О, 
дюрд ясас, бир нечя икинъи дяряъяли газлардан вя чохлу сайда 
мцхтялиф газ гарышыгларындан ибарятдир. 

Бу газ гарышыгларына су бухары, озон, щидроэен, амиак, 
дям газы, кцкцрд газы, тоз, мцхтялиф дузлар вя с. аиддир. 
Айдын эюрцнцр ки, мцасир атмосферин газ тяркиби илкин 
атмосферин газ тяркибиндян ясаслы сурятдя фярглянир.  

 
2.2. Atmosferin kimyəvi tərkibi və quruluşu.  
 Атмосфер бязи газларын механики гарышыьыдыр. 

Тяркибиндя су бухары олмайан беля механики гарышыг гуру 
щава адланыр. 

Йер сятщиня йахын гуру щаванын тяркиби 2.1. ъядвялиндя 
верилянлярля характеризя олунур. Ъядвялдян эюрцндцйц кими 
ясас газларын пайына 99,96%, йердя галан диэяр газларын 
пайына ися тягрибян 0,04% дцшцр. 

 Ъядвял 2.1 
Гуру щаванын тяркиби 

Газ 
Щяъми мигдары 

% 
Нисби 

мол.чякиси 
Щавайа 

няз.сыхлыьы 
Азот (N2)  78,084  28,0134  0,967 
Оксиэен (О2)  20,946  31,9988  1,105 
Аргон (Ар)  0,934  39,948  1,379 
Карбон газы (ЪО2)  0,0314  44,00995  1,529 
Неон (Не)  1,818*10-3  20,183  0,695 
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Щелиум (Ще)  5.239*10-4  4.0026  0,138 
Криптон (Кр)  1,14*10-4  83,800   2,868 
Щидроэен (Щ2)  ~5*10-5  2,01564  0,070 
Ксенон (Хе)  8,7*10-6  131,300  4,524 
Озон (О3)  10-6 – 10-5  47,9982  1,624 
Гуру щава   28,9645  1,000 

 Атмосферин ясас газлары эюрдцйцмцз кими азот (Н2), 
оксиэен (О2) вя аргондур (Ар). Бу газлар демяк олар ки, 
бцтцн тропосфер бойу сабитдирляр. 

Тяхминян 200 ил бундан яввял алимляр мцяййян етмишляр 
ки, атмосфердя няфяс алмаьа йарамайан вя алов тюрятмяйян 
бир газ вар. Атмосферин тягрибян 4/5 щиссяси бу газдан 
ибарятдир. Йени тапылан газы «азот» адландырдылар. Йунан 
дилиндя «азот» «щяйат цчцн йарарсыз» демякдир. Тезликля 
мялум олду ки, тябиятдя мцхтялиф елементлярин тяркибиндя 
азота раст эялмяк олур. 

Биоложи ъящятдян атмосфердя ян актив газ оксиэендир. 
Атмосфердя еля газлар вардыр ки, онлар щеч бир биоложи 

просеслярдя иштирак етмирляр. Лакин онлардан бязиляри енержи 
кючцрмяляриндя ясас рол ойнайыр. Бунлардан аргону, неону, 
щидроэени, ксенону мисал эюсиярмяк олар. 

Атмосферин тяркибиня щямишя цч дяйишэян газ дахил олур. 
Бунлар су бухары, озон вя карбон газыдыр. Радиасийаны 
удмаларына вя бунунла да Йерин вя атмосферин температур 
режиминя хейли тясир эюстярдикляриня эюря бу газлар бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

Су бухарынын атмосфердя чох вя йа аз олмасы иглимин ням 
вя йа гуру олмасыны тяйин едир. Йер сятщинин шцаланмасыны 
удараг су бухары атмосферин ашаьы тябягяляринин 
температуруну артырыр вя бунунла да бизим цчцн даща да исти 
иглим йарадыр. 

Атмосфердя су бухарынын олмасыны бязи нямлик 
характеристикаларын кюмяйи иля мцяййян едирляр (бу щагда 
нювбяти параграфларда данышылаъаг). Бунлар ясасян нисби вя 
мцтляг рцтубятдир (ф вя е). 
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Тропосфердя рцтубят (ф,е) цмумиййятля щцндцрлцкдян 
асылы олараг сцрятля азалыр. Тяййаряляр васитяси иля апарылан 
тядгигатлара ясасян су бухарынын мигдарынын (г) 
щцндцрлцкдян асылы олараг дяйишмясини эюстярян емпирик 
дцстур верилмишдир: 

  
2

100
bzazqq       (2.1) 

щарада г0 – йер сятщиндяки су бухарынын мигдарыдыр. а,б 
ямсаллары илин фясилляриндян асылы олараг дяйишир: 

        
     а б 

      Гыш 
0.0483 0.0158 

 
Йаз 0.0941 0.0163 
Йай 0.0947 0.0138 
Пайыз 0.0905 0.0124 

 
г-нин щцндцрлцкдян асылы олараг дяйишмяси эюстярир ки, 

щаванын турбулент дяйишмяси заманы су бухары йухары 
йайылмалыдыр. Атмосфердян йер сятщиня су йаьыш, гар вя с. 
шяклиндя дахил олур. 

Икинъи дяйишэян газ олан карбон газы (ЪО2) рянэсиз 
газдыр. О -78.30Ъ-дя донур. Ади шяраитдя 78.50Ъ –дя 
майеляшяряк бяркийиб бирбаша гара бянзяр аь кцтляйя («гуру 
буз») чеврилир. Карбон газынын дадыны газлы су ичяркян 
дуйуруг. 

Атмосфердя карбон газынын мигдары 2.3*1012 тондур. 
Бунун йаранма мянбяляриндян вулкан пцсэцрмялярини, 
термик сулары, ъанлы алямин няфяс алыб вермяси просеслярини, 
сянайе вя мяишят тяляблярини тямин етмяк цчцн йанаъаьын 
йандырылмасыны вя с. эюстярмяк олар. Йцз ил бундан яввял 
карбон газынын атмосфердя мигдары 0.0280% идися, щяъмъя 
инди 0.0379%-дян чохдур. Щал-щазырда йанаъаьын 
йандырылмасы иля ялагядар олараг атмосферя илдя 1010 тон 
карбон газы дахил олур. Атмосферя дахил олан карбон 
газынын 50%-и океан тяряфиндян удулур. 
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Карбон газынын суда щялл олмасы температур артыгъа 
азалыр. Бу сябябдян гцтблярдян тропик ен даиряляриня эялян 
сойуг щава ахынлары орадакы щавайа мцяййян мигдарда 
ЪО2 дахил едиб, тропиклярдя онун мигдарыны артырырлар. 
Йухары ен даиряляриндя исти ахынлар ЪО2-ну удуб, онун 
мигдарыны азалдырлар. 

 XX ясрин башланьыъына кими тядгигатчылар еля щесаб 
едирдиляр ки, атмосфер аз-чох биръинслидир. Щятта онлар 
атмосфердя щава температурунун щцндцрлцк бойунъа 
бярабяр олараг азалмасына ямин идиляр. Анъаг XX ясрин 
яввялляриндя атмосферин тябягяли гурулуша малик олмасы 
тясдиг олунду. Шякил 2.1 –дя атмосферин шагули гурулушу 
эюстярилмишдир. 

Щал-щазырда артыг мялумдур ки, щцндцрлцк артыгъа 
атмосферин бязи физики вя кимйяви хассяляри кюкцндян дяйишир. 
Илк тядгигатлар эюстярди ки, ян чох дяйишян щаванын 
температурудур. Лакин сонралар мцяййян олунду ки, 
температур атмосферин бцтцн тябягяляриндя ейни ъцр 
дяйишмир (шякил 2.1). 
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Şək. 2.1.  Atmosferin şaquli quruluşu 
 

Т р о п о с ф е р. Инсан цчцн атмосферин ян ашаьы тябягяси – 
тропосфер даща зяруридир. Бу мящфум «дюнцш сферасы» 
мянасыны дашыйыр вя тябягянин турбулент хассяляри иля 
баьлыдыр. 

Тропосфер щавасы Йер цзяриндя йашайышы тямин едир. Ону 
«щава мятбяхи» дя адландырырлар. Мцхтялиф енержи чеврилмяляри 
илк нювбядя тропосфердя баш верир. Атмосферин бу тябягяси 
Йер сятщи иля тямасда олдуьундан вя космосдан бу 
тябягяйя даим енержи верилдийиндян о щярякятя эялир. 
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Тябягянин йухары сярщядди температур азалмасынын 
температур артмасы иля явяз олундуьу  

щцндцрлцкдя йерляшир. Бу щцндцрлцк екватор цзяриндя 15 
– 17 километря, гцтблярдя ися 7– 8 километря бярабярдир. 

Йер сятщиндян тропосферин йухары сярщяддиня кими щяр 100 
метрдян бир щаванын температуру 0,650Ъ азалыр. Екватор 
цзяриндя щаванын ян минимал температуру –20Ъ, гцтблярдя 
ися –450Ъ –дир. Лакин юлчц мянтягясиндян асылы олараг бу 
температурун гиймяти башга да ола биляр. Мясялян, Йава 
адасы цзяриндя тропосферин йухары сярщяддиндя щаванын 
температуру рекорд –950Ъ гиймятиня чатыр. 

Тропосфердя ясасян думан вя булудлар, йаьынты вя 
туфанлар ямяля эялир. Атмосфер кцтлясинин 75% -дян 
(мцлайим ен даиряляриндя) 90% -я гядяри (ашаьы ен 
даирялярдя) тропосфердя йерляшир. Тропосфери бир нечя 
тябягяйя айырырлар: а) йер сятщиндян 1 – 1,5 км –я гядяр олан 
ашаьы тропосфер; б) 1 – 1,5 км –дян 6 – 8 км –я гядяр олан 
орта тропосфер; в) 6 – 7 км –дян тропопаузайа гядяр олан 
йухары тропосфер. 

Тропосферин йухары сярщядди тропопауза адланыр. 
Тропопауза 1899 –ъу илдя гейдя алынмышдыр. Бу заман щяр 
щансы бир щцндцрлцкдя температурун минимуму, сонра ися 
артдыьы мцяййян олунмушдур. Бу ъцр температур артымынын 
башланьыъ нюгтяси атмосферин башга бир тябягясиня, йяни 
стратосферя кечиди эюстярир. 

С т р а т о с ф е р. Атмосферин икинъи тябягяси олан 
стратосферин йухары сярщядди 50 – 55 километр щцндцрлцйя 
чатыр. Бурада щава сейрялир. Сяманын рянэи ися тцнд 
бянювшяйи, аз гала лап гара олур. Су бухары аз олдуьундан 
булудлар ямяля эялмир. Стратосферин ашаьы тябягяляриндя 
сясдян сцрятли эедян тяййаряляр учур. 

Стратосферин ясас хцсусиййятляриндян бири температурун 
бирдян-биря артмасыдыр. Сон нятиъяляря эюря мцлайим ен 
даиряляриндя стратосферин температуру 25 километря кими ейни 
бир гиймятя –550Ъ –йя бярабяр олур. 25 километрдян 50 
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километря гядяр ися 00Ъ –йя кими артыр. Температурун бу 
артымы атмосфердя эедян ясас кимйяви реаксийалардан бири 
олан озонун йаранма реаксийасы (фотокимйяви реаксийа) иля 
изащ олунур. 

Щал-щазырда радиозондлар, тяййаряляр, стратотастлар вя 
ракетляр васитяси иля стратосфер лазымынъа юйрянилмишдир. 
Стратосферин кечид тябягяси стратопауза адланыр. 

50 километрдян 80 километря гядяр олан щцндцрлцкдя 
атмосферин м е з о с ф е р адланан тябягяси йерляшир. 
«Мезосфер» сюзц «аралыг сфера» демякдир. Бурада ися 
щаванын температуру щцндцрлцкдян асылы олараг щяр 100 
метрдян бир 0,350Ъ азалыр. Бу щадися тябягядя озонун 
мигдарынын азалмасы иля изащ олунур. Атмосферин бу 
тябягясиндя бязян парлаг эцмцшц булудлар ямяля эялир. 
Мезопауза адланан кечид тябягядя (80-95 км 
щцндцрлцкдя) температур – 85 - 900Ъ олур. 

Даща йухарыда т е р м о с ф е р йахуд и о н о с ф е р 
тябягяси йерляшир. Бу тябягянин йухары сярщядди 80 – 100 
километрдян йцксякдир. Бу тябягядя Эцняшин ултрабянювшяйи 
шцалары удулур, атмосфер гызыр вя ионлашма баш верир. Буна 
эюря дя 200 километрдян йцксякдя температур 10000Ъ 
гиймятиня йахын олур. Ионосфердя щава чох сейрякдир. 
Бурада гцтб парылтылары да ямяля эялир. 

Атмосферин ян цст тябягяси е к з о с ф е р д и р. 
Цмумиййятля, атмосферин щарада гуртармасы вя космосун 
щарада башланмасыны айырд етмяк чятиндир. Чцнки 
щцндцрлцкдян асылы олараг атмосфер газларынын сыхлыьы йаваш-
йаваш азалыр вя атмосфер юзц демяк олар ки, бошлуьа чеврилир. 
320 километр щцндцрлцкдя атмосферин сыхлыьы о гядяр аздыр 
ки, молекуллар бир-бири иля тоггушмадан 1 километр йол эедя 
билирляр. Демяк атмосферин сонунъу тябягяси онун цчцн 
йухары сярщядди ола биляр ки, бунун да щцндцрлцйц 2000 – 
3000 километрдир. Алимляр беля щесаб едирляр ки, бу тябягядя 
истилик 20000Ъ –йя чатыр. 

Атмосфери газ тяркибинин дяйишмясиня эюря дя тябягяляря 
айырмаг олар. Бу онунла ялагядардыр ки, Йерин ъазибя 
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Шяк.2.2. Газ тяркибиня эюря  

атмосферин тябягяляря  
айрылмасы 

гцввяси йцнэцл газлара нисбятян 
аьыр газларын атом вя 
молекулларыны Йер сятщиня даща 
йахын сахлайыр. 

Щ о м о с ф е р. 80 километр 
щцндцрлцйя кими атмосферин 
тяркиби нисбятян биръинсдир. 
Атмосферин бу щиссяси 
«щомосфер» адланыр («щомо» 
«ейни» демякдир). 

Щ е т е р о с ф е р. Щомосфер 
цзяриндя икиатомлу азот 
молекулундан (Н2) вя бир гядяр 
дя оксиэендян (О2) ибарят олан 
тябягя йерляшир. Бу тябягя 240 
километря кими узаныр. Бундан сонра 960 километря гядяр 
йцксялян тябягядя атомар оксиэен йерляшир. 

Даща йцксякдя, йяни атомар оксиэен тябягяси цзяриндя 
щелиум (Ще) тябягяси 2400 километря гядяр узаныр. Нящайят 
бу тябягядян дя йухарыда щидроэен (Щ) тябягяси мцшащидя 
олунур. Бцтцн бц тябягяляр бирликдя «щетеросфер» адланыр 
(шякил 2.2) 
  
 2.3. Atmosferin təbii və antropogen çirklənməsi. 
 

 Атмосфер чиркляндириъилярини тябии вя сцни 
(антропоэен) мянбяляриня эюря ики група айырырлар. 

Атмосферин тябии чирклянмяси вулканларын пцсэцрмяси, даь 
сцхурларынын ашынмасы, тозанаьын, мешя йаньынларынын, 
илдырымын йаранмасы, дяниз дузларынын галдырылмасы 
нятиъясиндя йараныр. 

Атмосферин сцни чирклянмяси башлыъа олараг шящяр вя 
сянайе районлары цчцн характерикдир. Шящяр вя шящяр ятрафы 
районларда чохлу сянайе мцяссисяляри, автоняглиййат вя 
гыздырыъы системляр вардыр ки, онлар атмосфери чиркляндириб 
иглимя мянфи тясир эюстярирляр. 
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Узун мцддят шящярлярдя щаванын чирклянмяси гыздырыъы 
системлярдя карбонун йандырылмасы иля ялагяляндирилирди ки, 
бунун нятиъясиндя дя атмосферя кцлли мигдарда тцстц, кцл вя 
кцкцрд газы (СО2) атылырды. Щал-щазырда атмосфери 
чиркляндирян мянбялярдян сянайе мцяссисялярини вя 
автомобил няглиййатыны юн плана чякирляр. Щятта бязи 
юлкялярдя атмосферин чирклянмясиндя автомобил 
няглиййатынын ролу сянайе мцяссисяляриндян бюйцкдцр. 
Мясялян, беля юлкялярдян бири АБШ - дыр. Бурада автомобил 
няглиййаты чох эцълц инкишаф етмишдир.  

Сянайе, атмосфери зярярли газ туллантылары вя тозларла 
чиркляндирир. Атмосфери чиркляндирян ясас мянбялярдян истилик 
електрик стансийалары, металурэийа, кимйа, нефт емалы, семент 
вя башга заводлары эюстярмяк олар. 

Йанаъаьын нювцндян, сянайе хаммалынын тяркибиндян, 
истещсалын технолоэийасындан вя с. асылы олараг атмосферя 
атылан туллантыларын кимйяви тяркиби мцхтялифдир. Мясялян, 
домна собасындан чыхан газда зящярли дям газы вардыр. 
Алцминиум заводларынын тцстцсц атмосфери фторлу 
бирляшмялярля зящярляйир. Каьыз истещсалында атмосферя щис, 
кцкцрд анщидриди, щидроэен сулфити вя пис ий верян 
меркаптонлар атылыр. Сцни лифлярин мясялян, нейлон истещсалы 
заманы токсики карбон сулфити вя пис ийли щидроэен сулфит 
айрылыр. 

Тоза эялдикдя ися, онун чох щиссясини атмосферя истилик 
електрик стансийалары туллайыр. Беля електрик стансийалар ян пис 
нювлц кюмцрля ишляйиб, йанма вахты чохлу щис вя кцкцрд 
бирляшмяляри ямяля эятирир. Орта эцълц електрик стансийалар 
эцн ярзиндя 2000 мин тон ашаьы нювлц кюмцр йандырарса, 
щямин эцн ярзиндя, щавайа 400 тон щис вя 120 тон кцкцрд 
газы йайылыр. Щаванын бу ъцр чирклянмяси зярярли нятиъяляря 
сябяб олур. 

Тоз иля чирклянмянин икинъи ясас мянбяйи семент 
заводларыдыр. Сементи дцзялтмяк цчцн ясас хаммал олараг 
эил вя йа шист иля гарышмыш ящянэдян истифадя олунур. 
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Апарылан тядгигатлара эюря автомобиллярдян чыхан 
ишлянмиш газлар, тяркибиндя чохлу компонент олан мцряккяб 
гарышыгдан ибарятдир. Бунлары бир нечя група айырырлар. 

Биринъи група токсиклийи олмайан маддяляр аиддир. 
Бунлардан азоту, оксиэени, щидроэен вя су бухарыны 
эюстярмяк олар. Бу група карбон газыны да ялавя етмяк 
олар. Ишлянмиш газларда онун мигдары инсан саьламлыьы цчцн 
чох да горхулу дейилдир. 

Икинъи група дям газыны (ЪО) аид етмяк олар ки, бу да 
чох зящярли вя мигдаръа чох олур (12% -я кими). 

Цчцнъц групу азот 2 оксид НО, азот 4 оксид НО2 вя 
даща зящярли олан диэяр азот оксидляри ямяля эятирир. 

Дюрдцнъц груп карбощидроэенлярдян ибарятдир. Бу група 
етилен, асетилен, метан, пропан, толуол, бензпирен 
(кансероэен) вя с. дахилдир. 

Бешинъи групу алдещидляр, ясасян зящярли формалдещид 
(формалин) вя с. тяшкил едир. 

Нящайят алтынъы групда щиси эюстярмяк олар. 
Ишлянмиш газларын мигдары вя тяркиби бир чох амиллярдян 

асылыдыр; мцщяррикин нювцндян, онун ишлямя режиминдян, 
йанаъаьын нювцндян вя с. Ян аз тулланты автомобилин 
фасилясиз ишлядийи заман, ян чох тулланты ися ону ишя саланда вя 
яйляйяндя ямяля эялир. 

Автомобиллярдян чыхан ишлянмиш газлар мцряккяб тяркибя 
маликдир. Чирклянмянин ясас компонентляри дям газы, азот 
оксидляри, карбощидроэенляр, алдещидляр вя гурьушун 
бирляшмяляридир. Щесабламалар эюстярир ки, бцтцн дцнйадакы 
автомобиллярдян чыхан гурьушунун цмуми туллантысы илдя 
300 мин тондур. 

Атмосфер чиркляндириъиляринин пайланмасы щава 
ахынларынын цфцги вя шагули щярякят истигамятляри иля тяйин 
олунур. Цмумиййятля атмосфердяки чиркляндириъилярин 
мигдары щаванын температурундан, булуд, думан вя 
йаьынтыларын олмасындан асылыдыр. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, атмосферин газларла антропоэен 
чирклянмяси кцкцрд газы, дям газы, кимйяви сянайе, тяййаря 
вя автомобиллярдян чыхан ишлянмиш газларла баьлыдыр. Хцсуси 
щалда кюмцрцн вя нефтин йандырылдыьы заман атмосферя илдя 
108 тон кцкцрд газы (СО2) тулланыр. 

Кцкцрд газы эцндцз вахты оксиэен иля оксидляшяряк 
кцкцрд анщидридини (СО3) ямяля эятирир. О да юз нювбясиндя 
су бухары иля бирляшяряк сулфат туршусуну йарадыр (Щ2СО4). 

Мигдаръа вя ящямиййятъя даща ясас олан чиркляндириъи 
газлардан дям газыны эюстярмяк олар. Сянайе 
районларындан кянарда океанлар цзяриндя дям газынын 
мигдары 0,04 – 0,10 мг/м3 –дир. Материкляр цзяриндя бу 
гиймят бир гядяр чохдур. Эцман едилир ки, океан да 
сянайенин вердийи гядяр ЪО йарадыр. Лакин онун ямяля 
эялмяси мялум дейил. Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря 
дям газынын цмуми орта мигдары нормал щалда 0,12 см –
дир. 

Йухары тропосфердя дям газынын мигдары хейли азалыр. 
Стратосфердя ися ашаьыдакы 

2COHOHCO   
реаксийа нятиъясиндя 1см3 –дя 1 санийя ярзиндя 5*105 ЪО 
молекулу парчаланыр. 

Чиркляндириъи газлар арасында ЪО2 да юзцнямяхсус йер 
тутур. Онун мигдары 1958-ъи илдян башлайараг илдя 0,2% 
артыр. Йанаъаьын йандырылдыьы заман айрылан карбон газынын 
кцтляси тябиятдяки ЪО2 –нын ъцзи щиссясини тяшкил едир. 
Атмосфер иля океан арасында ЪО2 мцбадиляси эедир. 

Бязи тядгигатчылар эюстярир ки, яэяр карбон газынын индики 
артым сцряти галарса онда 2050 –ъи иля кими йер сятщинин 
температуру 10Ъ артаъагдыр. Юзц дя тропосферин 
температуру артаъаг, стратосферинки ися азалаъагдыр. Илк 
бахышда адама еля эялир ки, температурун бу гядяр артмасы 
щеч дя тящлцкяли дейил. Лакин температурун артмасы иля 
бузлаглар ярийяъяк, гцтб бузлагларынын сярщядди тярпяняъяк 
вя бунунла да океан вя дянизлярин сявиййяси он метрляря 
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кими галхаъагдыр. Рус алими М.И.Будыконун щесабламасына 
эюря карбон газынын мигдарынын 0,042% -я гядяр артмасы 
бцтцн гцтб бузлагларыны мящв едяъяк, 0,015% -я гядяр 
азалмасы ися бцтцн планетимизин бузлашмасы иля 
нятиъяляняъякдир. 

Атмосферин тябии вя антропоэен чирклянмясиндя иштирак 
едян газларын юз араларындакы нисбятя бахаг: 

 
 

 Тябии газ Сянайе газы 
Карбон газы (ЪО2)   7*1010 тон/илдя 1,5*1010 тон/илдя 
Дям газы (ЪО)  2,0*108 
Кцкцрд газы (СО2) 1,4*108 7,3*107 
Азот (Н2) 1,4*109 1,5*107 
Озон (О3) 2,0*109 ъцзи 

 
Ъядвял 2.2 –дя бязи щава чиркляндириъиляри щаггында мялумат верилмишдир. 

 Ъядвял 2.2 
Даща чох йайылмыш щава чиркляндириъиляри 

Чиркляндириъиляр Мянбяйи Тясири 

1.Алдещидляр Гызма вахты пий вя 
йаьларын 
парчаланмасы, 
автомобиллярдян 
чыхан ишлянмиш газлар, 
эцбря веряркян вя 
партлайыш заманы 
йаранан кимйяви 
просес 

Няфяс йолларыны 
гыъыгландырырлар. 

2.Амиак Эцбря веряркян вя 
партлайыш заманы 
йаранан кимйяви 
просесляр 

Няфяс йолларынын 
илтищабына вя 
сятялъямя сябяб олур. 
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3.Арсенляр Метал вя туршуларын 
истещсалы 

Гырмызы ган 
зярряъиклярини даьыдыр, 
бюйрякляри зядяляйир 

4.Дям газы Автомобиллярдян 
чыхан ишлянмиш газлар, 
кюмцрцн йандырылмасы 

Гандакы оксиэенин 
мигдарына тясир едир 

5.Хлор Аьартма просесляри Эюзцн гишалы 
тябягясини вя няфяс 
йолларыны зядяляйир 

6.Сианлы  
щидроэен 

Домна собалары, 
металурэийа 

Ясяб щцъейряляри иля 
гаршылыглы ялагядя 
олур, эюрмяйя тясир 
едир 

7.Фторлу  
щидроэен 

Нефт тямизлямя, 
алцминицм истещсалы 

Щязм ъищазыны 
гыъыгландырыр 

8.Кцкцрдлц  
щидроэен 

Нефт тямизлямя Цряк буланмасы, эюз 
вя боьазын 
гыъыгланмасы 

9.Кцкцрд газы Кюмцрцн вя нефтин 
йандырылмасы 

Дюш гяфясинин 
сыхылмасы, баш аьрысы вя 
цряк буланмасы 

10.Щис,тцстц вя 
кцл щиссяъикляри 

Бцтцн сянайе Ъийярляри зядяляйир, 
эюз вя няфяс йолларыны 
гыъыгландырыр 

 
 2.4. Aerozol və ozon atmosferdə. 
 

 Атмосфердя даима мцяййян мигдарда щиссяъикляр 
мювъуддур ки, бунлар мцхтялиф юлчцлц вя мцхтялиф кимйяви 
тяркибли олурлар. Узун мцддят щавада асылмыш вязиййятдя 
галан бу щиссяъикляр шагули вя цфцги щава ахынлары васитясиля 
узаг мясафяляря йайылыр. Беля щиссяъикляр а е р о з о л адланыр. 
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Бу щиссяъиклярин атмосфердя цмуми кцтляси мин тонларла 
щесабланыр. Отураъаьы 1 см2 олан тропосфер сцтунунда (0-10 
километр) 108 – 109 –а кими аерозол щиссяъийи топланмышдыр. 
Атмосферин мцхтялиф гатларынын бир чох физики вя оптики 
хассяляри аерозол щиссяъикляринин мювъудлуьу иля мцяййян 
олунур. 

Ямяля эялмяляриня, физики-кимйяви хассяляриня вя 
юлчцляриня эюря аерозоллар мцхтялиф олурлар. Тядгигат 
мясяляляриндян асылы олараг онларын бу вя йа диэяр 
яламятляриня эюря синифляря вя йа груплара айырырлар. 

Ямяля эялмясиндян асылы олараг аерозоллар космик вя Йер 
мяншяли олурлар. Тропосфер аерозолларынын чох щиссяси Йер 
мяншялидир. Онлары юз нювбясиндя ямяля эялмя мянбяляриня 
вя йа просесляриня эюря дя айырмаг олар. Ямяля эялмя 
просесляриня уйьун олараг аерозолларын цч групуну 
фяргляндирирляр: парчаланмыш (ясасян бярк щиссяъикляр), 
конденсасийа нятиъясиндя ямяля эялян (сянайе тцстцсц, 
булудлар), гарышыг. Диэяр тяряфдян чохлу сайда щиссяъикляр 
цзвц тябиятя маликдир (микроорганизмляр, биткилярин тозлары, 
цзвц маддялярин парчаланма мящсуллары). 

Аерозоллары ямяля эятирян маддялярин дюрд групуну 
эюстярмяк олар: сулфатлар (орта щесабла 30%), су (орта 
щесабла 30%), цзвц бирляшмяляр (орта щесабла 30%), щис (орта 
щесабла 10%). 

Сулфатлар аерозолун кимйяви ъящятдян ян актив 
компонентидир, Онлар щавадакы рцтубяти удараг мящлул 
дамъыларыны ямяля эятирирляр. Щаванын нямлийи 60 – 70% -я 
чатанда онларын артымы башлайыр вя щаванын тутгунлуьу 
йараныр. Бу ъцр аерозол тутгунлуьу Йердян космоса якс 
олунан Эцняш енержисинин мцяййян иткисиня сябяб олур. 

Аерозол щиссяъикляринин юлчцсц оптик просесляр нюгтейи-
нязяринъя ясас вя дяйишэян параметрдир. Ян кичик щиссяъикляр 
(радиусу 1,0r  мкм) Айткен щиссяъикляри адланыр. Бюйцк 
юлчцлц щиссяъикляр ири (радиусу r  0,1 –дян 1,0 мкм –я кими) 
вя нящянэ (радиусу 1r  мкм) щиссяъикляр кими 
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груплашдырылыр.Щиссяъиклярин мцхтялиф юлчцдя олмалары онларын 
мцхтялиф атмосфер тязащцрляриндя иштирак етмяляриня сябяб 

олур (шякил 3.2.1). 
Айткен щиссяъикляри атмосферин електрик щадисяляриндя бюйцк 
рол ойнайараг щаванын електрик кечириъилийиня вя диэяр 
електрик хассяляриня эцълц тясир эюстярир. Бир аз бюйцк 
щиссяъикляр эюрцнян ишыг шцасынын сяпилмясиня эятириб чыхарыр. 
Бу сябябдян дя атмосфердяки эюрцнмя (булудсуз вя 
думансыз щавада) онлардан асылы олур. Диэяр щиссяъикляр 
(конденсасийанын актив мяркязляри) булудларын йаранмасына 
сябяб олурлар. 

Нисби рцтубятин артмасы иля ялагядар олараг аерозол 
щиссяъикляринин юлчцляри вя физики хассяляри дяйишир. Сон 
нятиъядя онлар булуд, думан дамъылары вя буз щиссяъикляри 
ямяля эятирир. 

Эюстярмяк лазымдыр ки, планетин бярк вя майе сятщляринин 
механики парчаланмасы нятиъясиндя ямяля эялян мящсуллар 

 
Шяк.3.2.1 Аерозолларын юлчцляря эюря  груплашмасы 
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кцляк васитяси иля щавайа галдырылыр. Беля щиссяъиклярин юлчцляри 
чох кичикдир. Лакин бу зярряъикляр чох гыса мцддятя (дягигя 
вя саат ярзиндя) йенидян сятщ цзяриня дцшцрляр. 

Тоз щиссяъикляринин кимйяви тяркиби парчаланан материалын 
тябиятиндян асылыдыр. Адятян беля щиссяъикляр кимйяви 
ъящятдян гейри-актив вя эцняш радиасийасыны зяиф удан 
маддялярдян ибарятдир. Онлар няинки иглимя щеч атмосферин 
юзцня дя эцълц тясир эюстяря билмирляр. 

Щавада тоз иля йанашы атмосфер аерозолларынын назик 
дисперсли щиссяъикляри дя вардыр. Онлар атмосфери сых тябягя иля 
ящатя едирляр. Щаванын 1 см3 –дя 1000 –я йахын беля 
щиссяъикляр вардыр. Бу ъцр тябиятли щиссяъиклярин юлчцляри 
микронун онда бири гядяр олур. Бу «эюзя эюрцнмяз» 
щиссяъиклярин орта сыхлыьы 1 м3 –дя микрограмларла юлчцлцр. 

Онлар тоз щиссяъикляриндян фяргли олараг атмосферя 
кянардан да дахил олур. Онлары атмосферин юзц ямяля эятирир. 
Бцтцн атмосфер бойунъа фасилясиз олараг газ гарышыгларындан 
щиссяъикляр йараныр. Орта щесабла бцтцн атмосфердя 50 Мт –а 
йахын беля аерозоллар мювъуддур. Онун йаранма сцряти ися 
илдя 5 Мт –а йахынлашыр. 

Диэяр тяряфдян бу аерозолларын кимйяви тяркиби тоз 
щиссяъикляринин тяркибиндян фярглянир. Онларын тяркиби 
кимйяви актив бирляшмялярдян ибарятдир. 

Бяс беля аерозоллар неъя йараныр, инкишаф едир вя мящв 
олурлар? Торпаг, биоложи вя сянайе типли газ гарышыглары 
атмосферя дахил олараг эцняш шцаларынын тясириня мяруз галыр. 
Нятиъядя зянъирвари реаксийалар ямяля эялир. Бу сябябдян дя 
аерозолу ямяля эятирян бирляшмялярин бухарлары йараныр. Беля 
бухарлар бярк вя майе щиссяъикляринин йаранмасына сябяб 
олур. 

Диэяр тяряфдян щавада мювъуд олан су бухарлары фасилясиз 
олараг аз мигдарда кластер адланан кичик щиссяъикляр 
йарадыр. Онлар аерозол ямяля эятирян бирляшмяляри тутараг 
онларын щесабына артыр. Артан бу ъцр кластерляр 
«микродисперс» гурулушлу аерозоллара чеврилир. Бу 
аерозолларын юлчцсц микроннун миндя бириндян йцздя бириня 
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гядяр дяйишир. Гыса юмрц олан бу щиссяъиклярин чох щиссяси ири 
щиссяъикляря йапышараг бир нечя дягигядян сонра мящв олур. 

Мящв олмайан щиссяъиклярин юлчцляри эет-эедя артыр. Онлар 
юлчцляри 0,02 – 0,7 мкм олан субмикрон аерозоллара чеврилир. 
Субмикрон аерозоллар артыг атмосфердя бир нечя сутка вя 
даща артыг йашайа билирляр. Кцляйин кюмяйи иля онлар 
атмосфердя бир нечя йцз километр йол эедир. 

Беляликля «субмикрон» аерозолларын вязиййяти иглим шяраити 
иля тяйин олунур. Беля шяраитя биткилярин ъоьрафи пайланмасыны, 
инсанларын истещсал фяалиййятинин характерини мисал эятирмяк 
олар. «Субмикрон» аерозоллары тоз щиссяъикляри, булуд, 
думан дамъылары вя биткиляр тутуб сахлайырлар. Бу 
механизмляр аерозолларын атмосфердя йашама мцддятини 
азалдыр. 

Йандырылан йанаъаьын мигдарынын кяскин артмасы 
аерозоллардакы вя йаьынтылардакы сулфатларын мигдарыны 
артырыр. Кцкцрд вя бир гядяр азот туршулары иля зянэин олан 
«турш» йаьышлар бцтцн ъанлылар цчцн, илк нювбядя ися мешяляр 
цчцн мящведиъи олур. Авропада мешялярин кцтляви шякилдя 
мящв едилмяси артыг тящлцкяли характер дашыйыр. 

Юлчцляри 3 – 5 нанометр олан щис зярряъикляри шяклиндя 
атмосфердя ямяля эялян кристал карбон, кимйяви ъящятдян 
чох да актив дейилдир. Онун иглимя тясири башга ъцрдцр. 
Ямяля эялян мцхтялиф тябиятли щис зярряъикляри йа лопа 
шяклиндя бир йеря йыьылыр вя йа сулфат карбощидроэен вя 
тозларын «субмикрон» зярряъикляри тяряфиндян тутулуб, бир 
нечя саатдан, вя йахуд бир нечя щяфтядян сонра атмосфердян 
мяхариъ олурлар. Бу сябябдян аерозолун карбон 
компоненти сулфатлар кими кцляк васитяси иля бюйцк 
мясафяляря йайылыр вя стратосферя дахил олур. О, Йер кцряси 
бойунъа йайылмышдыр. Ону ясасян мешя вя чюл йаньынлары, 
оъаг галанмасы вя автомобилляр йарадыр. Мцяййян дяряъядя 
о инсан фяалиййятинин мящсулудур вя инсанын иглимя тясирини 
йарадыр. 

Щисин щавада хцсуси чякиси чох дяйишэяндир (тямиз 
районларда 1 мкг/м3 –дян эцълц тутгун районларда 10-30 
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мкг/м3-я кимидир). Бу, атмосфердя щисин орта глобал 
мигдарынын 1 Мт –а йахын гиймятиня уйьундур. 

Щис даща чох булудлара тясир едир. Яэяр щис йохдурса, 
галын булудлар аь рянэя малик олуб цзяриня дцшян эцняш 
ишыьыны тамамиля космоса якс етдирир. Яэяр щавада аз да 
олса щис варса онда булудларын рянэи боза чалараг онларын 
яксетмя габилиййятинин 10% -я гядяр азалдыр. Бир сюзля 
булудларын вязиййяти дяйишир, атмосфер ися ялавя олараг гызыр. 

Аерозолун щис компоненти йер сятщинин мцяййян 
щиссясини юртян гар вя бузларын да енержи режиминя тясир едир. 
Инсан фяалиййяти аерозолларын мцхтялиф компонентляринин 
балансына эцълц тясир едир. Сулфатлар вя цзвц бирляшмяляр цчцн 
ямяля эялян аерозолларын 3/4 щиссяси тябии амиллярин цзяриня 
дцшцр. Тябии аерозоллар кейфиййятъя инсан фяалиййяти 
нятиъясиндя ямяля эялян аерозоллардан фярглянир. 

  Озон адланан цчатомлу оксиэен (О3) юзцнцн аз 
мигдарда олмасына бахмайараг атмосферин йухары 
гатларында (стратосфер вя мезосфер) баш верян физики 
просеслярдя бюйцк рол ойнайыр. Озон йер сятщиндян 70 км 
щцндцрлцйя гядяр олан тябягядя мювъуддур. Лакин онун 
ясас мигдары 22 – 55 км тябягядя топланмышдыр. Нормал 
шяраитдя (тязйиг 1013,2 мбар, температур 00 Ъ) щаванын 
шагули сцтунунда озонун цмуми мигдары (Х) 1 мм –дян 6 
мм –я кими дяйишир. Х кямиййяти озон тябягясинин эятирилмиш 
галанлыьы вя йа озонун цмуми мигдары адланыр. 

Бу характеристикадан башга диэярляри дя истифадя олунур. 
Озонун сыхлыьыны  3 адятян мкг/м3 иля ишаря едирляр (1 
мкг/м3= 10-6 г/м3). Озонун парсиал тязйиги П3 чох вахт 
нанобарларла (1 нбар= 10-9 бар= 10-6 мбар) гиймятляндирилир. 
Яэяр  3 мкг/м3 –ля, П3 – нанобарларла ифадя олунурса, онда 
щал тянлийиня ясасян 

TP 3
3

3 107322,1           (3.3.1) 
Озонун олдуьу тябягядя температур аз дяйишдийиня эюря, 

П3 билаваситя  3 иля дцз мцтянасибдир.  
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Озонун сыхлыьынын щаванын сыхлыьына олан нисбяти, йяни 
 /33r  

  
P
Pr 3

3 6571,1      (3.3.2) 

щарада П – щаванын тязйигидир. Озонун тязйиги П3 вя 
сыхлыьы 3 юз максимум гиймятлярини 20 – 26 км 
щцндцрлцкдя алыр. Щаванын тязйиги П щцндцрлцк бойу 
азалдыьына эюря 3r  юз максимум гиймятини П3 
максимумундан йцксякдя, бязян 30 км –дян йуксякдя 
алыр. Озонун 0 – 70 км тябягядяки орта сыхлыьы 90 мкг/м3, 
максимум сыхлыьы ися 600 мкг/м3 –дир. Атмосфердяки 
озонун цмуми мигдары 3,2*109 тона чатыр. Йеря эялян бцтцн 
эцняш радиасийасынын 1 % -ни озон удур. 

Озон дальа узунлуьу 0,22-дян 0,29 мкм-я гядяр олан 
ултрабянювшяйи радиасийаны удур (максимум удулмайа 
уйьун олан дальа узунлуьу  = 0,255 мкм). Озонун 
спектрин бу сащясиндяки удулма ямсаллары о гядяр бюйцкдцр 
ки, артыг 45-50 км йцксякликдя эцняш шцаларынын енержиси 
тамамиля удулур. Бунун нятиъясиндя эюстярилян 
щцндцрлцклярдя щаванын температуру сыфыр дяряъяйя гядяр 
артыр. 

Ултрабянювшяйи шцалар йцксяк биоложи активлийя 
маликдирляр. Онлар мцхтялиф нювлц бактерийалары юлдцрцр, 
инсанын дярисини гаралдыр, щятта йандырыр да, организмдя Д 
витаминини артырыр ки, бу да рахит хястялийинин гаршысыны алыр. 
Лакин ултрабянювшяйи шцаларын аз мигдары хейирлидир. Яэяр 
озон олмасайды, онда биоложи ъящятдян актив олан 
ултрабянювшяйи шцалар бцтцн биоложи просесляри дяйишяр вя Йер 
цзяриндяки цзвц щяйаты мящв етмиш оларды. 

Озонун йаранмасына сябяб олан физики вя кимйяви 
просесляр мцряккяб тябиятя маликдирляр. Ейни заманда 
атмосфердя озонун йаранма вя мящв олма просесляри баш 
верир. 

Ултрабянювшяйи радиасийанын удулмасы иля ялагядар олараг 
оксиэен молекулу ики атома парчаланыр. 
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   DOpOhO 13
2   0,122 мкм   0,175 мкм 

 (3.3.3) 
    2

33
22 OpOpOhOO     0,24 мкм        

(3.3.4) 
Бурада h  - эцняш енержисинин кванты, 3п, 1Д –йени 

йаранан атомларын енержи сявиййяляринин ишарясидир. 
Ямяля эялян оксиэен атомлары щяйаъанланмыш олдугларына 

эюря, цч гат тоггушма нятиъясиндя озон йараныр. 
MOMOO  32                        (3.3.5) 

щарадакы М – озон молекулунун ямяля эялдийи вахт айрылан 
артыг енержини удан азот вя йа диэяр газын молекулудур. 
Озонун даьылмасы ашаьыдакы реаксийалар нятиъясиндя баш 
верир: 

OOhO  23  

23 2OOO                                   (3.3.6) 
Мящв олма сцряти температурдан асылы олуб, сонунъунун 

артмасы иля артыр. 
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Шяк. 3.3.1. Озонун щцндцрлцйя 
эюря пайланмасы 

Озон 25 км–дян 
йцксякдя эюстярилян 
нязяриййяйя ясасян 
йараныр. Ашаьы гатлара ися 
озон турбулент йер-
дяйишмя вя шагул бойунъа 
щярякят нятиъясиндя дахил 
олур.Мцшащидяляр эюстярир 
ки, йер сятщи йахынлыьында 
вя тропосфердя озонун 
сыхлыьы артыр вя юзцнцн 
максимум гиймятини 20 – 
26 км щцндцрлцкдя алыр. 
Бу сявиййядян йухарыда 
озонун сыхлыьы азалмаьа 
башлайыр вя 70 км 
щцндцрлцкдя тамамиля 
сыфра бярабяр олур. 
Озонозондларын кюмяйи иля алынан гиймятляря ясасян озонун 
сыхлыьынын щцндцрлцкдян асылы олараг пайланмасы шякил 3.3.1 –
дя верилмишдир. 

3.3.1 –ъи ъядвялдя Авропа яразисинин орта ен даиряляриндя 
апарылан юлчцляря ясасян озонун сыхлыьы верилмишдир. Бу 
ъядвяля ясасян озонун сыхлыьынын максимум 

 
Ъядвял 3.3.1 

Озонун сыхлыьынын щцндцрлцк бойунъа  
пайланмасы (  - орта квадратик кянара чыхма) 

Щцндцрлцк, км  
  

0 - 5 5 - 10 10-15 13-16 16-18 18-20 20-21 21-23 23-24 

 
О3мм/км 

 
102 мм/кг 

 
0,019 

 
0,2 

 
0,041 

 
0,5 

 
0,058 

 
0,3 

 
0,076 

 
0,6 

 
0,111 

 
0,5 

 
0,156 

 
0,7 

 
0,168 

 
0,6 

 
0,175 

 
0,6 

 
0,108 

 
0,7 

2Vm
3

ρ  
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гиймяти 21 вя 23 км щцндцрлцкдя мцшащидя олунур. 0-24 
километрлик тябягядя озонун цмуми мигдары бу юлчцляря 
ясасян 1,87 мм –дир. 

Озонун щцндцрлцйя эюря пайланмасынын дюрд типини 
эюстярмяк олар (А.Х. Хргиана эюря). 

1) тропик; озонун сыхлыьынын максимуму чох щцндцрдя 
йерляшир (Зм=24 – 27 км), озонун эятирилмиш галынлыьы чох да 
бюйцк дейилдир (Х=2,16 мм); 

2) мцлайим; Зм= 19 – 21 км, Х= 3,4 мм. 
3) гцтб; максимумун чох ашаьыда олмасы (Зм=13 – 14 

км), эятирилмиш галынлыьын бюйцк олмасы (Х=4 мм вя даща 
чох); 

4) гарышыг; ики максимумун олмасы (Зм1=19 – 21 км, 
Зм2=11 – 14 км). Х=6,6 мм. 

Озонун йер кцрясиндя пайланмасы вя онун замана эюря 
дяйишмяси бюйцк мараг кясб едир. Сон ийирми беш илин 
тядгигатлары эюстярир ки, озонун эятирилмиш галынлыьы заман вя 
мякан дяйишмяляриня мяруз галыр. Озонун ен даиряляриня 
эюря пайланмасы вя иллик эедиши даща йахшы юйрянилмишдир. 
Йцксяк ен даиряляриндя озону йарадан эцняш радиасийасы аз 
олдуьу цчцн пайызда вя гышда озонун мигдары аз олур. 
Ашаьы вя йцксяк ен даиряляри арасында макромцбадиля 
(турбулент вя щава ахынлары) олдуьу цчцн гышда гцтб 
даиряляриндя озон тамамиля итмир. Йазда гцтб даиряляриня 
эцняш радиасийасы дцшдцйц цчцн температурун щяля ашаьы 
гиймятляриндя озонун мигдары артыр. Температурун сонракы 
артымы озонун мигдарыны азалдыр. 

Озонун йерцстц юлчцляря ясасян тапылан эятирилмиш галынлыьы 
щяр 50 –дян бир ъядвял 3.3.2 – дя верилмишдир. 

Ен даиряси артыгъа (щяр ики йарымкцрядя) озон тябягясинин 
эятирилмиш галынлыьы артыр. Х –ын ян кичик гиймяти (2,66 мм) 7 
– 230 ен даиряляриндя мцшащидя олунур. Бу сярщяддян шимала 
вя ъянуба доьру Х артараг 600 ш.е. даирясиндя 3,90 мм, 200 
ъ.е. даирясиндя ися 3,66 мм олур. 350 ш.е. – 350 ъ.е.зонасында 
озонун эятирилмиш галынлыьы нисбятян аздыр. Бу зонадан 
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ъянуба доьру Х артмаьа башлайыр вя 50 – 60 ъ.е. юзцнцн 
максимум гиймятини алыр. 

                                                                                 Ъядвял 
3.3.2 

Озонун эятирилмиш галынлыьы, йерцстц юлчцляр 
(1 –ъи сятр), пейк мцшащидяляри (2 –ъи сятр) 

Ен даиряси 

200 ъ 150 100 50 ъ 00 50 ш 100 150 200 

 
 
 
Х мм 
 
Х мм 

- 
 

3,06 

- 
 

2,93 

2,50 
 

2,81 

2,65 
 

2,84 

2,55 
 

2,75 

- 
 

2,64 

2,61 
 

2,59 

- 
 

2,61 

2,73 
 

2,58 
 

Ен даиряси 

250 300 350 400 450 500 550 600 650 
 
 

Х мм 
 
Х мм 

2,75 
 

2,62 

2,87 
 

2,68 

3,25 
 

2,85 

3,32 
 

3,14 

3,45 
 

3,47 

3,62 
 

3,56 

3,70 
 

3,66 

3,50 
 

3,90 

- 
 
- 
 

 
Бу асылылыглардан башга озонун мигдарынын мцхтялиф 

метеороложи кямиййятляр вя атмосфер тязащцрляри иля дя 
ялагяси вардыр. Мясялян, Добсон илк дяфя олараг озонун 
мигдары иля щава кцтляляринин нювляри арасында ялагя 
эюрмцшдцр: арктик щава кцтляляриня озонун йцксяк мигдары, 
тропик щава кцтляляриня ися аз мигдары уйьун эялир. 

Тропосферин мцхтялиф сявиййяляриндя (3,6 вя 9 км) Х иля 
температур арасындакы коррелйасийа ямсалы мцтляг гиймятъя 
йцксякдир: март-октйабр айларында (Воейковада) бу 
гиймятляр уйьун олараг –0,75, -0,74 вя –0,75 –дир. 
Стратосфердя ися бу ялагя дцздцр. Мясялян, Воейковада 
ийул-октйабрда 12,15 вя 20 км щцндцрлцкдя бу ямсаллар 0,3 
вя 0,6 гиймятляри арасындадыр. 
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Озонун эятирилмиш галынлыьы иля Х тязйиг п арасында йахшы 
якс ялагя вардыр (апрел вя май айларында 12,15 вя 20 км 
щцндцрлцкдя коррелйасийа ямсаллары уйьун олараг –0,78, -
0,84 вя –0,79 –дур). Х иля тропопаузанын щцндцрлцйц 
арасындакы ялагя ися –0,79 –а йахындыр. 

Тябиятин беля бир ганунауйьунлуьу да вардыр ки, йазда 
озон даща чох олур. Гырх ил яввял щавада озонун 
мигдарынын нормадан ашаьы олмасы гейд едиляркян онун бир 
йеря топланмасынын пейкляр васитясиля систематик мцшащидяси 
тязяъя башланмышды. Щямин мцшащидяляр нятиъясиндя щаванын 
тяркибиндя дяйишикликлярин эетдийи мялум олду. Буну да 
стратосферин азот оксидляри иля чирклянмясиндя эюрдцляр. Бу 
оксидлярин йаранмасына ися щавада кечирилян атом сынаглары 
сябяб олур. Беля сынаглар гадаьан олундугдан сонра озон 
йенидян чохалмаьа башлады. Бяшяриййят бир даща ямин олду 
ки, тябиятин тябии механизминин фяалиййятиня мане олмаг ня 
гядяр тящлцкялидир. Юзц дя атом вя нцвя силащы васитяси иля. 

Пейклярдян апарылан мцшащидяляр Антарктида цзяриндя 
атмосфердя озонун эетдикъя азалдыьыны эюстярир. Озон 
дялийинин сярщядди эенишлянир. Щал-щазырда 5 милйон квадрат 
километр сащяни ящатя едир. Бязи йерлярдя гитянин юз 
яразисиндян кянара чыхмышдыр. 

Озон дялийи екваториал сащядя йаранарса, онун биоложи 
еффекти аьласыьмаз нятиъяляр веря биляр. Щяр шейдян яввял 
ъанлы организмлярин вязиййяти писляшяр. Эцняш радиасийасынын 
дозасынын чохалмасы ящали арасында мцхтялиф хястяликлярин 
йайылмасына эятириб чыхара биляр. Бцтцн биткиляр йени – гейри-
ади шяраитя дцшяр. Антарктидада вязиййят башгадыр. Бу «буз 
гцббясиня» Эцняш шцалары маили шякилдя дцшцр, санки 
тохунараг кечир. Она эюря дя ора аз тящлцкялидир. Щям дя 
оранын ящалиси аздыр. Йалныз елми стансийаларын ишчиляриндян 
ибарятдир. Озон дялийи юзц дя илдя бир ай – октйабр айында 
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ямяля эялир. Онун сярщядди эетдикъя Австралийа, Ъянуби 
Америкайа, Африкайа доьру узаныр. 

1986 –ъы ил декабр айында Телбурн йахынлыьында 
атмосферин тядгиги департаментиндя метеорологларын вя 
эеофизиклярин бейнялхалг семинары кечирилди. Атмосфердя 
йаранан бу гейри-ади щадисянин сябяби щаггында цч 
аьлабатан фикир вардыр. Щямин фикрин мцяллифляриндян бири 
«Нимбус –7» пейкинин апардыьы даими мцшащидяляря, 
фотокимйяви щесабламалара, щава кцтлясинин трайекторийасыны 
юйрянмяйя ясасланараг беля щесаб едир ки, бу аномалийайа 
сябяб азот оксидляридир. Эцняш активлийинин артмасы 
нятиъясиндя азот оксидляринин мигдары ъянцб йарымкцрясинин 
орта ен даиряляриндя 30 – 60% артмышдыр. Щямин кцтля 
стратосфердя топланыр, сонра ися гцтбя доьру ахмаьа 
башлайыр. Бурада озонла фотокимйяви реаксийайа эирян 
оксидляр дялийин йаранмасына сябяб олурлар. 

Инсанын тясяррцфат фяалиййяти эет-эедя инкишаф едир. Завод 
вя електрик стансийалары тикилир, йердя вя щавада няглиййат 
артыр, технолоэийа вя гурьуларда кимйяви тяркиблярин мигдары 
чохалыр. Щавада зярярли туллантыларын сайы артыр. Бу 
туллантыларын ичиндя узунюмцрлц компонентляр – фреонлар да 
вардыр. Фреонлар атмосферин йухары тябягясиндя 70 – 80 ил 
гала билир. О, озонла кимйяви реаксийайа эиряряк ону 
парчалайыр. 

Бир чох мцтяхяссисляр тябиятин бу щадисясиндя ясас 
кимйяви механизми йох, динамик механизми эцнащкар 
сайырлар. Онлар атмосфердя дювретмя просесини, озонун 
цмуми щяъмини сахламагла бюлцнмясиндя эюрцрляр. Ъянуб 
йарымкцрясинин стратосфериндя, доьрудан да гышда йцксялян 
ахын вя щава кцтлясинин цфцгя доьру гарышдыьы мцшащидя 
олунур. Орада ахынын тярпянмядийи гейд олунур ки, бу да 
долайы да олса, динамик просесин мювъудлуьуну тясдиг едир. 
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Бу щалда озоносфер гцтбцндян озон ахыны башламалы вя 60 – 
700 ъ.е. даиряси хяттиндя йыьылмалыдыр. Анъаг беля бир баланс 
йохдур. 

Озонун цмуми мигдары башга ен даиряляриндя дя хейли 
азалмышдыр. 1983 –ъц илдя онун орта иллик мигдары Йер 
кцрясинин щяр йериндя сон 30 илдя апарылан юлчцлярин орта 
гиймятиня нязярян 4% ашаьы дцшмцшдцр. Бу 1982 –ъи илин 
апрелиндя Мехсикада Ел-Чичон вулканынын эцълц пцсэцрмяси 
нятиъясиндя баш вермишдир. Бир илдян сонра тяркибиндя хлор, 
щидроэен вя щидроксил олан бу газлар бцтцн йер атмосфери 
бойунъа сяпялянмишдир. 1984 –ъц илдя озонун мигдары орта 
гиймятиня чатмышдыр. Лакин 1985 –ъи илдян озонун 
мигдарынын гейри-тропик йерлярдя илдя 0,5 – 1,0%, бащар 
вахты ися 2 – 4% азалмасы мцшащидя олунмушдур. Беля 
азалманын сябяби ахыра кими мялум дейил. Лакин дяйишмянин 
йаваш сцрятля эетмяси атмосферя атылан щалоэен 
карбощидроэенлярин артмасы вя стратосфердя хлор 
бирляшмяляринин олмасы иля баьлыдыр. 

Озонун стратосфердя азалмасы иля йанашы, онун Йерин 
ашаьы тропосфериндя йяни йер сятщиндя 1 – 1,5 км 
щцндцрлцкдяки мигдарынын артмасы мцшащидя олунуб. 

 
  2.5. Atmosfer çirkləndiricilərinin təsnifatı və 
çirklənmə mənbələri 
  Çirkləndirici maddələrin ətraf mühitə təsiri lektruksiya  
(parçalanma) məhsullarının xüsusiyyətlərinin fiziki və kimyəvi 
xassələrindən, onların ətraf mühitdə olan tullantılarının 
qatılığından asılıdır. Atmosferdə çirkləndiricinin yayılma 
miqyasını müəyyən edən əsas parametr onun atmosferdə 
mövcud olmadığının vaxtıdır. Buradan çirkləndirici maddələrin 
tullantılarının yaxud çirkləndiricilərin özlərinin üç tipə 
bölünməsi ortalığa çıxır. 
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 qlobal miqyasda çirkləndiricilərə gətirib çıxaran-atılma 
yerindən asılı olmayan qlobal miqyasda ətraf mühitdə 
yayılmağa malik olan (karbon qazı) freonlar, 
parçalanma müddəti (aydan çox radionuklidlər), 
atmosferdə uzun zaman mövcud olan (aylar, yaxud 
illər) tullantı maddələri; 

 regional miqyasda çirkləndirmələrə gətirib çıxaran 
(region bir neçə dövlətin ərazisini əhatə edə bilər) – 
regionun çirklənməsinə gətirib çıxaran, atmosferdə 
məhdud zaman mövcud olan (adətən bir neçə sutka) 
tullantı maddələri (kükürd və azot oksidi, pestisidlər, 
ağır metallar). Onların region həddindən çıxandan sonra 
qatılığı sürətlə azalır, lakin hər tərəfdə izləmə 
miqdarında müşahidə olunur. 

 lokal miqyasda çirklənmələrə gətirib çıxaran (nisbətən 
kiçik ərazidə) – atmosferdə az zaman mövcud olan 
maddə tullantıları (kobuddispersli aerozollar, sulfid 
turşusu və digər maddələlr və s.) 

 Atmosferi çirkləndirən 2 növ mənbə mövcuddur: təbii 
və antropogen mənbələr. 
 Kosmik toz Yerin atmosferində yanmış meteoritlərin 
qalıqlarından əmələ gəlir. Hər il Yer üzərinə 2...5 mln.t. 
kosmik toz düşür. Təbii tozda həmçinin yer atmosferinin tərkib 
hissəsidir. O, havada mövcud ən xırda bərk olan asılmış, 
zərrəciklərdən 10-6....10-5 radiuslu və orta  radiuslu 5·10-6m 
olan konvensasiya nüvəsindən ibarətdir.  
 Təbii tozun hissəcikləri üzvi və qeyri-üzvi mənşəlidir. 
Aşağıda baş vermiş təbii vəziyyətlər nəticəsində əmələ gəlir: 

 dağ sürüşməsi və torpaqların dağılması və 
aşması; 

 vulkan püskürmələri; 
 meşə, çöl və torf yanğınları; 
 dəniz səthindən buxarlanmalar. 
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Atmosferin aşağı qatlarını tozla çirkləndirən 
mənbələr arasında xüsusi olaraq susuz səhraları və gölləri qeyd 
etmək lazımdır. Atmosferdə olan toz su buxarlarının 
konvensasiyasına və yağıntıların əmələ gəlməsinə səbəb olur.  
Həmçinin birbaşa günəş radiasiyasını udur və canlı 
orqanizmləri günəş şüalanmasından mühafizə edir.  

Maddələrin bioloji parçalanması hidrogen sulfidi, 
amiakın, karbohidrogenlərin, azot oksidlərinin, karbon oksid və 
dioksidlərin və s. əmələ gəlməsinə və atmosferə  külli 
miqdarda artmasına gətirib çıxarır. Təbii və antropogen 
mənbələrin qüvvəsi və onların atmosferin bütövlüklə 
çirklənməsinə əlavə qoşulması bir çox tədqiqatların həmişə bir 
mənalı nəticələnməyən predmetidir. Məsələn il ərzində 
vulkanlar orta hesabla Yer atmosferinə 30...150 metr qaz və 
30...300metr kiçik dirspersli kül tullayır, halbuki ABŞ-da və 
SSRİ-də stasionar mənblərdən il ərzində 20...25 mln t. toz 
tullanırdı, 1980 ci illərdə isə dünya üzrə kükürdün antropogen 
tullantılarının miqdarı ildə 100 mln t. təşkil edirdi.  

Atmosferin antropogen çirklənməsinin əsas 
mənbəyi sənaye, kənd təsərrüfatı nəqliyyat energetika  və s. 
təşkil edir. Atmosferə təsir etmə antropogen birbaşa və qismən 
yaxud dolayı yolla. Qismi təsir – Atmosferin vəziyyətində əks 
olunan ekoloji tarazlığa və biosferin digər komponentlərinə 
insanın pozucu  nəticəsidir. Bura-böyük sahələrdə meşələrin 
məhdudlaşdırılması, iri məsafələrin şumlanması, iri su 
hovuzlarının (anbarlarının) yaradılması; çayların axar 
istiqamətlərinin dəyişdirilməsi; meliorasiya işləri; açıq üsulla 
faydalı qazıntıların hasil edilməsi aiddir. Yer səthinin 
əlamətləri və xüsusiyyətlərinin  dəyişməsi aşağıdakılara təsirini 
göstərir: Yer-atmosfer energetik sistemində mübadilə 
proseslərinə,  yer səthinin termik xüsusiyyətlərinə və və 
bununla əlaqədar olan atmosferə istiliyin verilməsinə, səthin 
rütubət tərkibinə, hansı ki, dəyişdikdə planetin səthi ilə zaman 
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və məkan atmosferinin arasında olan rütubət mübadiləsinin 
paylanmasına gətirib çıxarır. 

Antropogen qarışıqların  atmosferə bilavasitə 
(birbaşa) təsirin mənbəyi sənayedir, istilik energetikasıdır, neft-
qazın yenidən işlənməsidir. (emalıdır) nəqliyyatdır və s. 

Hər bir mənbələr yaxud istehsalat sahələri spesifik 
qatışıqların tullantıları ilə xarakterizə edilir, sonuncuların 
tərkibi  on illərlə maddələrdən ibarətdir ki, onların aşkar 
edilməsi və identifikasiyası çox çətin başa gəlir. Sənayenin 
daha çox yayılmış tullatılarına aşağıdakılar aiddir. Kül sink 
oksidi (turşusu), silikatlar, qurğuşun xloridi, kükürd  dioksidi 
və trioksidi, hidrogen sulfid, aldehidlər, karbohidratlar, 
qatranlar, azot oksidi və dioksidi, ammiak ozon, karbon oksidi 
və dioksidi, ftorhidrogen, xlorhidrogen, radioaktiv qazlar, 
tozlar və aerozollar. 

Hər il yanacağın yandırılması  nəticəsində atmosferə 
(təmizlənməni nəzərə almaqla) 20 mlrd. t-dan  çox  karbon 
dioksidi və 700 mln t-dan çox buxar və qaza oxşar birləşmələr 
atılır. Atmosferin karbon qazları ilə çirklənməsi misal üçün, 
0,032%  kükrd dioksidi ilə -0, 00003% ПДК təşkil edir (ildə 
150 mln t daxil olunduqda), sənayecə inkişaf etmiş rayonlarda 
bu göstəricilər daha yüksək ola bilər.  

Hər il atmosferə 2 mlrd.t. toz daxil olur. Bunlardan 
200...400mln.t. antropogen mənşəli tozlardır. Proqnozlara görə 
2005 - ci il üçün bu tozların miqdarı 2 dəfə artacaqdır. Tozun 
belə kütləsi birbaşa radiasiyanı buludsuz havada 6% aşağı sala 
bilər, bu isə müvafiq olaraq ümumi radiasiyanı 1%  aşağı salır. 
Atmosfer havasına avtomobil nəqliyyatının daha çox neqativ 
təsiri qeydə alınmışdır.  
 Kömür və mazut kimi yanacaq növləri kükürdə zəngin 
olaraq, yandıqda havaya əsasən kükürd birləşmələri atılır (daxil 
olur). Məsələn, elektroenerjialındıqda istifadə olunan kömürün 
tərkibində kükürdün orta səviyyəsi 2,5% təşkil edir, buna görə 
elektrostansiya odluqlarında 1 mln.t. kömür yandıqda 2,5 mln.t. 
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kükürd, əsasən qaz sulfidi (kükürd 4-oksidi) şəklində əmələ 
gəlir. 
 Yanacaq kimi neft məhsullarından istifadə ətraf mühitin 
yanacaq məhsulları ilə, kükürd birləşmələrini (SO2 və SO3) 
daxil etməklə, çirklənməsinə gətirib çıxarır. 
 Təkrar emal edildikdə, kerosin və benzin kimi 
məhsullardan kükürd çıxarılır. Təbii qazın tərkibində neft və 
kömürdən fərqli olaraq, kükürd praktiki olaraq yoxdur. Bu 
mənada qaz ekoloji cəhətdən təmiz yanacaqdır. Yanacaq 
yandırıldıqda əmələ gələn kükürd dioksidi tədricən hava 
oksigeni tərəfindən oksidləşir, o da öz növbəsində kükürd 
turşusunu əmələ gətirərək, su buxarı ilə reaksiyaya girir. 
Havada olan su buxarı damalardan ibarətdir. Bu duman yüksək 
korrodik xüsusiyyətə malikdir. 
 Kükürd dioksidi SO2 bitkilərə zərərli təsir göstərir. 
Yarpağın içinə daxil olaraq, o, toxumaların fəaliyyətinə təzyiq 
göstərir ki, bu da yarpaqları qurudur. Dioksid və kükürdün 
digər birləşmələri gözün selikli qişasını tənəffüs yollarını 
qıcıqlandırır; uzunmüddətli SO2-nin az qatılığı olan təsiri 
xroniki qastritlə, hepatopatiya, bronxit, laringit və s. 
xəstliklərlə nəticələnir. 
 Atmosferdə SO2 , SO3-dək oksidləşir, bu da metalların 
izi, əsasən manqanın təsiri altında baş verir. Bundan başqa, 
suda həll edilmiş qazabənzər SO2 ozonla və ya hidrogen 
peroksidi ilə oksidləşə bilər. Su ilə birləşərək SO3 kükürd 
turşusu əmələ gətirir ki, o da metallarla sulfat əmələ gətirir. 
Kükürd dioksidi atmosferdə bir neçə saatdan bir neçə günədək 
rütubətdən və atmosferin digər xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 
mövcuddur.  
 

2.6. Atmosfer çirkləndiricilərinin ümumi xarakteristikası 
 Atmosfer təbii və antropogen mənbələrdən ayrılan 

müəyyən komponentlərlə çirkləndirilir. 
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Təbii mənbələrə misal olaraq vulkan və kosmik mənşəli 
tozlar, yer səthindən ayrılan tozları, dəniz duzlarının hissələri, 
duman, meşə və səhralarda baş vermiş yanğınların tüstülərini, 
vulakn mənşəli qazları, bitki, heyvanat aləmi  və mikrobioloji 
mənşəli maddələri göstərmək olar. Adətən, təbii mənbələrlə 
atmosferin çirklənməsi fon səviyyəsi adlanır və zamandan asılı 
olaraq az deyişir. 

Antropogen mənbələr insanın həyat fəaliyyəti ilə 
əlaqədardır və növlərinin, mənbələrinin çoxluğu ilə 
səciyyələnir. Məsələn, ağır və nadir metalların aerozolları, 
sintetik birləşmələr, radioaktiv, konserogen, bakteroloji 
maddələr və s. Sənayenin inkişafı ilə yanaşı belə mənbələrdən 
ayrılan tullantılar artır. Xüsusi ilə sənaye istehsalının, 
energetikanın və nəqliyyatın sürətlə inkişafı ilə əlaqədər olaraq  
bu problem daha kəskin xarakter daşayır. 

Ölkəmizdə atmosferin çirklənməsi əsasən aşağıdakı 
sənaye sahələrini hesabına baş verir: 

- istilik energetikası – 27% 
- qara və əlvan metallurgiya – 24,3 və 10,5% 
- neft və qaz çıxarılması və neft kimyası – 15,5% 
- avtonəqliyyat – 13,5% 
- tikinti materialları müəssisələri – 8,1% 
- kimya sənayesi – 1,3% 
Atmosferi ən çox çirkləndirən maddələr aşağıdakilərdir: 
- karbon oksidi CO 
- kükürd anhidridi SO2 
- azot oksidləri NO x (əsasən NO2) 
- karbohidrogenlər CnHm 
- tozlar 
Bunlardan əlavə əlektron sənayəsində zavodların 

vensilyasiya tullantılarının tərkibində müxtəlif turşuları və 
üzvü həlledicilərin buxarları olur (xlor, kükürd turşuları və 
digər mineral turşular). 
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DUST  üzrə qaz və ya buxar hallında olan (CO, SO2, N, 
Ci və s.) maye halında olan (turşular, qələvilər, duzların 
məhlulları, maye metalların və s.) və bərk halda (konserogen 
maddələr, qurğuşun birləşmələri, üzvi və qeyri üzvü tozlar, his 
və s.) atmosfer çirkləndiriciləri qeyd olunur. 

 
Müasir sənaye müəssisənin ətraf mühitlə enerji və 

maddələr mübadiləsinin sxemi 

 

 

 

 

 

Bundan əlavə tullantıların miqdarına görə (t/gün) onlar 
qruplara ayrılır: 

1. < 0,01 t/gün 
2. 0,01 – 0,1 t/gün 
3. 0,1 – 1,0 t/gün 
4. 1,0 – 10 t/gün 
5. 10 – 100 t/gün 

Çirkab suları Atmosfer 
tullantıları 

Məhsul Bərk tullantılar Enerji 
tullantıları 

Aerozollar    Qazlar, buxarlar 

Istilik 

Səs, küy, 
vibrasiya 

Günəş 
radiasiyası 

Su çöküntüsü 

Sənaye müəssisəsi 

Xammal, material, 
avadanlıq 

Yanacaq, elektrik 
enerjisi 

Oksigen 

Elektromaqnit 
sahələri  

   işıq, 
infraqırmızı 

şualar 

İonlaşdırıcı 
şüalar 
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6. > 100 t/gün 
Maye tullantıları hissəciklərin ölçülərinə görə də qruplara 
bölünür 

- çox narın duman < 0,5 (d < 0,5 mкm) 
- narın dispers duman 
- iri dispers duman  

Bərk tullantılar dа hissəciklərin ölçülərinə görə qruplara 
bölünür. 

 
2.7. Maşınqayırma müəssisələrinin tullantıları ilə 

atmosferin çirklənməsi 
Müasir maşınqayırma birlikləri əsas istehsalat sahələri 

hazırlıq dəmirin presləmə, metalların mexaniki və  emalı sexi 
və   iri tökmə sexləridir. 

Müəssisələrin tərkibinə sınaq stansiya  istilik enerji 
mərkəzləri (ТЭЦ) və köməkçi sexlər də daxildir. 

Maşın və avadanlıq istehsalında metalların mexaniki 
emalı qeyri materialların emalı, rəngləmə əməliyyatları geniş 
istifadə olunur.  

Tökmə sexi – elektrik qövsü və induksion peçlərdən və 
çuqun əridən peçlərdən ibarətdir. Bunlar ən çox qaz və toz 
ayrılan avadanlıqlardır. 1 ton çuqun istehsalında 150-330 kq 
CO; 1,5 CO2, 25-60 kq toz, azot oksidi, ammoniyak, fenol və s. 
Ayrılır. Ayrılan tozların tərkibi belədir: Fe2O3 – 56,8%, MnO2 
– 10%, Al2O3 – 5%, SiO2 – 6,9%, CaO – 6,9%, MgO – 0-5,8% 
qalanlar isə xloridlər, xrom oksidləri, fosfor və s. hissəciklərin 
ölçüləri d ≥ 10 mkm. 

İnduksiya tipli peçlərdə polad əridildikdə daha çox toz 
ayrılır, qazlar isə az olur. Ən çox toz vaqrankalarda metal 
əridildikdə ayrılır. Beləki 1 t metal vaqrankada əridildikdə 15-
20 kq toz və 150-200 kq CO ayrılır. Maye halında salınmış 
metalı tökmə prosesində benzol, fenol, metanol, formaldegid 
və digər zərərli maddələr  ayrılır.  Koksda kükürd birləşmələri 
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olduqda SO2 ayrılır.  Şıxta və qəlibləmə materiallarının         
çoxlu toz , CO, SO2, NO və s. ayrılır.  

 Termiki sex. Sexin ventilyasiya sistemi      havanın 
tərkibində yağ buxarları, ammiak, sianidli hidrogen və s. olur. 
Əsas çirklənmə mənbələri: qızdırıcı peçlər     (maye və ya qazla 
işləyən). Yanma məhsulları təmizlənmədən, peçdən boru 
vasitəsilə atmosferə atılır. Metal termiki emaldan sonra 
axınlara ayrıca kameralarda təmizləndikdən sonra havada tozun 
miqdarı 2-7 q/m3 olur.   

Yayma və dəmirçi-presləmə sexində çox toz, turşu və 
sürtkü yağ dumanları ayrılır. Hər 1 ton prokatdan 200q toz 
ayrılır. Əgər odla təmizləmə tətbiq edilirsə ayrılan tozun 
miqdarı 500-2000 q/t-a çatır. Bu prosesdə prokatın səthinin 
yandırılması zamanı 3-12 q/m3 narın toz ayrılır ki, bu tozun 
tərkibində 75-90% dəmir oksidləri olur. 

Bu sexdə həmçinin prokat səthinin təmizlənməsi üçün 
kükürdlü və öloridli turşulardan da istifadə edilir. Əgər havanın 
turşulardan təmizlənməsi üçün köpük aparatı tətbiq olunur sa, 
təmizləmənin effekti 0,95-0,99-a çatır. Bu halda 0,05 q/m3 
turşu qalır. 

Qaynaq sexində qaynaq işləri zamanı atmosferə zəhərli 
qaz və toz ayrılır. Elektrik qövsü ilə elektrodla qaynaq 
apardıqda narın toz ayrılır. Tozun tərkibi ən çox elektrodun 
tərkibindən və daha az qaynaq edilən metalların kimyəvi 
tərkibindən asılıdır. 

Qaz və plazma qaynağı üsullsrında tozla birlikdə zərərli 
qazlar (CO, NOx) ayrılır. 

Qalvanizasiya sexində hər hansı metal hissəsinin üzərində 
örtük çəkmədən əvvəl onun səthi turşularla təmizlənir (kükürd, 
azot, xlorid, flyuorit, turşular). Bu proses  aparılan vanna 
üzərində ventilyasiya ilə vurulan havada 30-500 mq/m3 
qatılıqda turşu dumanı əmələ gəlir. 

Fosfatlaşdırma və s. əməllyatlardas müxtəlif zərərli 
maddələr ayrılır. Xüsusilə sianit duzları, xrom və azot turşuları 
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zərərli xassələrə malikdir. Odur ki, atmosferə vurulan hava 
mütləq onlardan təmizlənməlidir. 

Mexaniki emal sexlərində dəzgəhlarda emal zamanı toz, 
yonqarlar sütkü yağları və emulsiyaların buxarları ventilyasiya 
ilə otağdan xarici atmosferə atılır. 

Cilallama vaxtı ayrılan tozun 30-40%-ı cilalayıcı emal 
zamanı, cilallayıcı diskdən, 60-70% isə emal edilən metal 
materialından ayrılır. Taxta emal edildikdə taxta tozları 
yonqarlar və taxta kəpəyi ayrılır. 

Lak-rəngləmə sexində əşyalara həm rəng və lak çekmə 
prosesində, həm də quruma prosesində zərərli maddələr ayrılır. 
Mexaniki üsulla rəng çəkildikdə otağa  8-18% həlledici 
mayelərin və lak rəng buxarları təmizlənmədən  hündür boca 
borularından xaricə atılır. 

 
2.8. Atmosferin energetik qurğuların tullantıları ilə 

çirklənməsi 
Energetik qurğularda və maşınlarda müxtəlif növlü 

yanacağın yanması zamanı atmosferə  karbon oksidi (CO2), su 
buxarı (H2O) ayrılmaqla bərabər yanacağın tam yanmağı 
nəticəsində karbon qazı (CO) his, karbohidrogenlər (CnHm) və 
benzаpиren (C20H12) ayrılır. Bundan başqa yanacağın 
yanmayan hissəcikləri, kül (зола) və digər mexaniki qarışıqlar 
da ayrılır (kükürd anhidridi SO2 və SO3, azot və qurğuşun 
PbO). Daş kömür yandıqda 2,5-6% kükürd və 30-50% kül 
alınınr. 

Maye yanacaqlar isitfadə edildikdə (mazut) tüstü 
qazlarında azot oksidləri, vonadium və natrium birləşmələri, 
qaz və bərk yanma məhsulları olur. Qaz yanacağa keçdikdə kül 
azalırsa da SO2 azalmır, çünki qazın tərkibində kükürd 
birləşmələri vardır. 

Təbii qazlar yandığda kükürd və azot oksidləri alınır. 
İstilik elektrik stansiyaları (gücü 2,4 mln kvt) sutkada 20 

min ton daş kömür işlədir, bu zaman atmosferə  sutkada 680 
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ton  SO2 və SO3 (daş kömürdə 1,7% kükürd olduqda), 200 ton 
azot oksidi, 120 ton kül, toz, his ayrılır. 

Avtonəqliyata daxili yanma mühəriklərinin tüstü 
qazlarında N2, O2, H2O buxarları, CO2, H2, CO, NOx, CnHm, 
aldehidlər, his, benzokiren olur. 

Avtonəqliyyat etilli benzində işləyərkən atmosferi 
benzində olan şox zəhərli qurğuşun birləşmələri ilə çirkləndirir. 
Benzinə əlavə olunan ətilli mayenin 70% qurğuşunu tüstü 
qazları atmosferə buraxılır, ondan 30% səsboğandan çıxan kimi 
yerə yatır. Bir yük avtomobili 1 ildə 2,5-3 kq qurğuşun tullayır. 

Daxili yanma mühərrikləri ilə işləyən avtomobillər hər il 
dünyada hər il  atmosferə 260 mln ton dəm qazı, 40 mln ton 
karbohidrogenlər, 20 mln ton azot oksidləri atılır. 

Dünyanın iri şəhərlərində avtomobil nəqliyyatı ilə 
atmosferin çirklənməsi təşkil edir. 

 
 Karbon 

oksidi 
Azot 
oksidi 

Hidrokarbon 

Tokio  99,0 83,0 95,0 
Nyu-York 97,0 31,0 63,0 
Moskva 96,3 32,6 64,4 
Sankpeterburq 88,1 31,7 79,0 

 
Bəzi iri şəhərlərdə CO qatılığı, qısa müddət ərzində 200 

mq/m3 çatır, onda ki normativə görə maksimal qatılıq ABŞ – 
40 mq/m3, SSSR-də  isə 5 mq/m3. 

Qazturbin mühərikli qurğuların tüstü qazlarında zərərli 
komponentlər çoxdur. Bunlardan CO, Nox,  CnHm, his, 
aldeqidlər və s. “Boinq”-747 təyyarələrdə işlənən 
mühərriklərin işlərinin tədqiqatı göstərir ki, tüstü qazlarında 
olan komponentlərin miqdarı mühərrikin iş rejimindən asılıdır. 
CO və CnHm yüksək qatılığı təyyarə aeroporta yaxınlaşanda, 
yerə enəndə boş-boşuna (холостой) olursa, azot oksidlərin 
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qatılığı  Nox (NO, NO2, N2O3) nominal rejimdə (hündürlüyə 
qalxanda, uçuş zamanı) olur. 

Qazturbinli mühərikli qurğularda atmosferə atılan zəhərli 
maddələrin miqdarı ildən ilə artır. Bunun səbəbləri:  

1. yanacağın sərfinin artmasıdır 20-30 t/saat 
2. istismar edilən təyyarələrin sayının artmasıdır. 
Misal üçün: 
 

  1975 1985 1990 
Təyyarələr dənə 5629 6028 6721 
Yanacaq  mln t/il 45,5 97 142 
Buraxılan 
NOx 

mln t/il 0,287 0,548 0,832 

 
Ətraf mühitin raket qurğularla çirklənməsi əsasən start 

qabağı, uçuş vaxtı və yerə enən, həmçin sınaq və təmir zamanı. 
“Şatl” tipli kosmik gəmilərin mühərriklərində həm maye, 

həm də bərk yanacaq işlənir. Yanma məhsulları, gəmi yerdən 
uzaqlaşaraq, armosferin ayrı-ayrı hissələrinə yayılır, lakin çox 
hissəsi troposferdə qalır. 

Kosmik gəmini buraxan zamanı buraxılış sistem yanında 
yanma məhsullarından, qumdan, tozdan və su buxarından (səs 
boğanlardan əmələ gəlir) duman əmələ gəlir. Buraxılışdan 
sonra yüksək t0-lu duman 3 km qədər qalxır və külək təsiri 
altında 30-60 km hərəkət edir, ya dağılır, ya da turş yağışlara 
səbəb olur. Start zamanı və yerə qayıdanda raket mühərrikləri 
həm yer ətrafı təbəqəyə həm də kosmik fəzayə (ozon qatını 
dağıdaraq) mənfi təsir göstərirlər. Ozon qatının dağılmasının 
miqyası raket sistemlərinin sayı və səsdən sürətli təyyarələrin 
uçuş intensivliyi ilə təyin edilir. Axırıncı 30 il ərzində yalnız 
SSSR-də 1300-dən çox raket buraxılıb. Aerospace-in 
proqnozuna görə XXI əsrdə orbitə yük aparmaq üçün sutkada 
10 raket buraxılacaq. Bu halda hər raketlə ətraf mühitə atılan 
yanma məhsulların miqdarı 1,5 t/san çox olacaq. 
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FƏSİL 3. 
 

HİDROSFERƏ ANTROPOGEN TƏSİR. 
 

3.1. Su ehtiyatları və onların keyfiyyəti barədə ümumi 
məlumat 

 
  Hələ antik dövrdə ətraf mühit haqqında təbii – 
elmi anlayışlar irəli sürərkən Milet məktəbinin əsasını qoyan 
qədim yunan mütəfəkkiri Fales (eramızdan əvvəl 642 – 548 
illər) təbiətin bütün hadisələrini suyun hərəkəti və çevrilməsi 
ilə aydınlaşdıraraq suyu hər şeyin ilk əsası sayırdı, Falesin bu 
görüşləri şübhəsiz digər qədim mütəfəkkir - Platonun 
(eramızdan əvvəl 427 – 347 illər) fəlsəfəsinə də təsir göstərdi . 
Suyun dövranı ideyası Platona aiddir. Lakin o, səhv təsəvvürə 
əsaslanıb qeyd edirdi ki, Yerin bütün səth sularının bilavasitə 
başlanğıcı dəniz suyudur. Lakin Platonun suyun dövranı 
haqqındakı əsas fikri o qədim dövr üçün dahiyanə sayılırdı. 
 Platonun şagirdi - Aristotel ( eramızdan əvvəl 384 – 352 
– ci illər) suyun dövranı haqqında öz müəllimlərinin fikrinə 
böyük dəyişiklik etdi. Günəş istiliyinin təsirilə suyun dəniz və 
okeanların səthindən buxarlanaraq Yerin yüksəkliklərində 
kondensasiya olunub yağış şəklində düşərək çayları 
qidalandırması prosesini ilk dəfə Aristotel dərk etmişdir. 
 IX – əsrdə ərəb alimi Maqsudi Aristotelin suyun 
atmosfer dövranını təsdiq edən olduqca sadə və inandırıcı 
təcrübə apardı: dəniz suyunu buxarlandıraraq onun buxarından 
şirin ( duzsuz) kondensat aldı. 
 Aristoteldən sonra uzun əsrlər ərzində ümumiyyətlə 
suyun, torpağın, odun ( atəşin ) və havanın qarşılıqlı çevrilməsi 
ehtimal edilirdi ki, 2 min il əvvəl yaşamış Hollandiya 
kimyagəri və fizioloq İ.Van – Helmont və Avisenna ,ingilis 
kimyaçısı R.Boyl da bu mövqedə durmuşlar. Onlar suyun bir 
maddə olması haqqında real elmi fikrə gələ bilməmişlər 
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.Yalnız XVIII əsrin sonunda Avropa fizikləri əsərlərində 
(P.Laplas, A.Lavueze və b) suyun yalnız iki elementin - 
hidrogen və oksigenin birləşməsi olduğunu təsdiq edərək onun 
digər maddələrə çevrilməsi haqqında çoxəsrlik nəzəriyyəyə son 
qoydu . Bu, suyun tərkibi və xassələri haqqında müasir elmin 
başlanğıcı oldu . 
 Su olduqca qiymətli sərvətdir. O , üzvi həyatı təşkil 
edən maddələr mübadiləsi proseslərində çox mühüm rol 
oynayır. Suyun sənayedə və kənd təsərrüfatı istehsalında böyük 
əhəmiyyəti vardır. Torpağın tərkibində də su vardır. Bütün 
canlı orqanizmlərin, bitkilərin, heyvanların tərkibinə su daxil 
olur. İnsan orqanizminin ümumi kütləsinin 2/3 -si, qanın 80 % 
- i sudan təşkil olunmuşdur.Bir çox tərəvəz və meyvələrin 
kütləsinin 90 – 95 % - i sudan ibarətdir. Su olmadıqda həyat da 
dayanır, çatışmadıqda bitkinin məhsuldarlığı aşağı düşür. Bir 
çox canlılar su mühitində yaşayır. 
 Su təbiətdə dövran edərək Yer səthinin 
formalaşmasında iştirak edir. Su müxtəlif qeyri – üzvi 
maddələri dağıdaraq , əridərək və daşıyaraq çökmə süxurların 
yaranmasına və torpağın əmələ gəlməsinə səbəb olur. 
 Su ucuz elektrik enerjisinin mənbəyidir.Dənizlər və 
çaylarda nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunur. 
 Sudan sənayedə də istifadə olunur. Məsələn, 1 ton polad 
istehsal etmək üçün 120 m3, 1 ton kimyəvi lif istehsalında isə 
2000m3 su sərf edilir. 
 Kənd təsərrüfatında sudan daha çox istifadə olunur, süni 
suvarılan 1 hektar topağa saniyədə orta hesabla bir l su gedir. 
Bir ton buğda əldə etmək üçün 1500m3, 1 ton pambıq 
becərmək üçün 10 000m3 su tələb olunur .Vegetasiya dövründə 
1 hektar qarğıdalı sahəsinə 3000 m3 , 1 ha kələm sahəsinə 8000 
m3, 1 ha çəltik sahəsinə isə 12000-20000 m3 su sərf olunur. 
 Əhalinin məişətinə də çoxlu su sərf olunur. İnsan gün 
ərzində orta hesabla 2 l su qəbul edir. Müxtəlif su mənbələri və 
su hövzələrindən müalicə rekreasiya məqsədilə istifadə olunur. 
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 Alman alimi Hansın fikrincə Planetimizdə içməli su 
həyatın əsasını təşkil edir. 
 Akademik A.P.Karpinski yazır: «Su ən qiymətli faydalı 
sərvətdir. Su nəinki mineral xammal və kənd təsərrüfatının 
inkişafı üçün vasitədir. O, həm də mədəniyyətin həqiqi 
göstəricisi, həyatsız yerə dirilik gətirən «canlı qandır». 
 Akademik Həsən Əliyev suyun ekoloji əhəmiyyəti 
haqqında yazmışdır: «Susuz təbiət də, həyat da ola bilməz. Su 
da çörək kimi hamıya, hər şeyə, həmişə lazımdır». 
 Dünyanın müxtəlif regionlarında su ehtiyatlarından 
istifadə növü olduqca müxtəlifdir.Sudan ən çox kənd 
təsərrüfatında istifadə olunur. Ədəbiyyat məlumatlarına görə 
kənd təsərrüfatında hər il 3500-3600 km3 su işlədilir, bunun 70 
faizi suvarmaya sərf olunur. Kənd təsərrüfatında istifadə 
olunan suyun miqdarı sənayedə olduğundan 3,4-4,0 dəfə 
artıqdır.Hazırda dünyada 250 mln hektara yaxın kənd 
təsərrüfatı bitkiləri və bağlar , plantasiyalar suvarılır. Hər 
hektara təxminən 12-14 m3 su verilərsə, suvarmaya 2800 – 
3000 km3 su sərf olunur. Dünyada suvarmaya sərf olunan 
suyun miqdarı 9.1 saylı cədvəldə verilir. Cədvəldən göründüyü 
kimi suvarılan torpaqların sahəsi ən çox Asiyada 
yerləşir.Praktiki olaraq burada suvarma bütün ölkələrdə tətbiq 
edilir.Suvarılan sahələrin əsas massivləri kontinentin cənub və 
şərqində yerləşir , onun çox hissəsində çəltik becərilir.Bununla 
belə Asiyanın bütün suvarılan torpaqlarının 2/3 – dən çoxu 
yalnız üç ölkənin payına düşür (Çin , Hindistan və Pakistan ) 
və təxminən 1000km3 su sərf olunur, bu dünyada 
suqəbuledicilərdən suvarmaya işlədilən suyun yarısına qədərini 
təşkil edir. Asiyanın bütün ölkələrində suvarmaya sərf olunan 
suyun miqdarı bütün digər su istehlakçılarını xeyli ötüb keçir 
və təxminən 82 % təşkil edir. Avropada bütövlükdə bu rəqəm 
30 – u keçir. 
 Cədvəldən göründüyü kimi suvarma üçün şirin su 
ehtiyatlarının xeyli hissəsindən istifadə olunur və onun 3/4 - ü 
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geri qaytarılmır. Tarlalardan drenaj şəbəkəsilə qayıdan sular 
tarlalarda alaqlara və zərərverici həşəratlara qarşı işlədilən 
müxtəlif maddələrlə (pestisidlər) və mineral gübrələrlə güclü 
çirklənməyə məruz qalır. 
 Suyun kommunal - məişətdə istifadəsi. Su 
ehtiyatlarının sərfinin bu növündə şəhər və kənd əhalisinin 
sudan istifadəsi nəzərdə tutular. Bu zaman suyun keyfiyyətinə 
xüsusi tələbat sürülür. Hazırda əhali tərəfindən istifadə olunan 
suyun ümumi həcmi ildə 250 km3 - u keçmişdir. Lakin Yer 
kürəsi əhalisinin 4 % - i sudan kifayət qədər, yəni adambaşına 
sutkadakı 300 – 400 litr ( onda 10 % - i yaxşı keyfiyyətli içməli 
sudur ) su işlədilir, Afrikada və Asiyada yerləşən əhalinin 2/3 – 
i üçün sudan istifadə 10 dəfə azdır. 
 Beynəlxalq Rio – de – Janeyro (1920) konfransının 
məlumatına əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə hər üç 
nəfərdən biri içməli suyun çatışmazlığından əziyyət çəkir. 
Xəstəliklərin 80 % - i, ölüm hadisələrinin 1/3 – i içməli sudan 
istifadə ilə bağlıdır. Odur ki, səmərəli istifadə edilməsi 
hesabına Planetin bütün əhalisinin yaxşı keyfiyyətli içməli su 
ilə təmin olunması mühüm problem kimi qarşıda durur. 
Səciyyəvi bir misal: Amerika ekspertlərinin məlumatlarına 
görə ABŞ – da su kəmərindən sızaraq itən suyun miqdarı 
sutkada adambaşına 120 litr təşkil edir, bu miqdar su Hindistan 
və Çində adambaşına orta sutqalıq istifadə olunan suyun 
miqdarına uyğun gəlir. 
 Suyun sənayedə və energetikada istifadəsi. Bu 
məqsədlə sudan iş prosesində qızmış aqreqat , mexanizm , 
alətlər və s. – nin soyudulması , istehsal tullantılarının 
kənarlaşdırılması, maşın detal və hissələrinin yuyulmasında 
istifadə edilir. Sənayedə sudan həlledici kimi də istifadə olunur, 
hazır məhsulun tərkibinə daxil olur. Bu sudan istifadə növündə 
qayıtmayan suyun miqdarı az olur. Burada çirkab sularının çox 
olması problem yaradır. Hazırda sənaye və energetikada 760 
km3 su sərf olunur, bu yalnız suvarma suyuna nisbətən azlıq 
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təşkil edir.Dünyada sənayedə və energetikada sərf olunan 
suyun miqdarı 9.2 saylı cədvəldə verilir. 
                                                                                    Cədvəl 9.1 
Suvarma əkinçiliyində sudan istifadə 

 
 Ayrı-ayrı sənaye sahələrində sudan istifadə həcmi 
olduqca fərqlənir.Belə ki, 1 ton pambıq parçasının istehsalında 
250 m3, 1 ton lif əldə etmək üçün 2500 – 5000 m3 su sərf 
olunur. Su ən çox əlvan metalların istehsalına sərf edilir: 1 ton 
nikel əridilməsinə 4000 m3 su tələb olunur.Daha çox su ABŞ – 
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ın sənayesində ( 260 km3/il ) işlədilir və dünyada sərf olunan 
suyun cəminin üçdə birini təşkil edir. 
 Alimlərin fikirincə XXI əsrin əvvəlinə Asiya, Afrika, 
Latın Amerikasında suqəbuledicilər 3 – 5 dəfə, iqtisadi 
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə cəmi 10 – 25 % artacaqdır, bu 
su resurslarının kəmiyyət və keyfiyyətcə azalmasıilə bağlıdır. 
 Hidrosfer - Yerin su örtüyü olub planetin bütün su 
obyektlərinin (okeanlar, dənizlər, çaylar, göllər, bataqlıqlar, 
buzlaqlar, qar örtüyü, yeraltı sular) məcmuudur.  
 Hidrosferin tərkibinə həmçinin atmosferdəki su, torpaq 
suyu və canlı orqanizimlərdə olan sular daxildir. Hidrosferdə 
(təbiətdə ) su 5 faza vəziyyətində mövcuddur: maye , bərk 
(buz, qar ) və qaz ( buxar ). Yerin bütöv örtüyü olan hidrosfer , 
bəzən «görünməz» halda ( yalnız su buxarı və torpaq 
rütubətliyi şəklində) olur. 
 Hidrosferin ayrı – ayrı «görünməyən» sahələrinin rolu 
az deyildir, əksinə, atmosferdə olan su buxarı mühüm 
geoekoloji prosesin - ilkin bioloji məhsulun və ya fotosintezin 
zəruri yaradıcısı; torpağın rütubətliyi isə Yerin bitki örtüyü 
kütləsinin yaradıcı prosesinin praktiki olaraq vacib 
komponentidir. Bununla yanaşı həm su buxarı, həm də torpağın 
rütubətliyi qlobal hidroloji tsiklində mühüm rol oynayır. 
 Məkanca hidrosfer faktiki olaraq ekosferlə birləşir. 
Hidrosfer bütün digər geosferlərə daxil olaraq (girərək) 
maddələr və enerji mübadiləsinin qlobal proseslərində mühüm 
rol oynayır. 
 Su olduqca spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu 
xüsusiyyətlər Yerdə baş verən və su iştirak edən bir çox təbii 
proseslərə ciddi təsir göstərərək planetdə həyatın inkişafını 
təmin edir. Aşağıdakı 9.3 saylı cədvəldə suyun nadir fiziki – 
kimyəvi xassələri və əhəmiyyəti verilir. 
 Okean və dənizlər Yerin ymumi sahəsinin 71 % - ni 
tutur, qurudakı su obyektləri (buzlaqlar, göllər, su anbarları , 
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bataqlıqlar və b.) birlikdə Yerin su ilə örtülmə dərəcəsini təşkil 
edir. Dünya okeanı hidrosferin həcminin 96,4% - qədərdir. 
 
                                                                                    Cədvəl 9.2 
Sənaye və energetikada istifadə edilən sular (km3 / il ) 

 
 
  Qurudakı suyun əsas kütləsi Antarktida, 
Qrenlandiya qütb adaları və dağlarda olan buzlaqlar olub 
ümumi su ehtiyatının 1,86% – ni, şirin suyun isə 70,3% -ni 
təşkil edərək yüksək əks etdirmə qabiliyyətilə (albedo) Yer 
üzərində atmosferin qlobal istilik balansının formalaşmasına 
böyük təsir göstərir. 
 Yeraltı suların ümumi həcmi hidrosferin 1,68% -ni 
təşkil edir, onların təxminən yarısı – şirin sulardır. 
 Dünya okeanı, buzlaqlar və yeraltı sular hidrosfer 
suyunun 99,94 % - ni təşkil edir.Çaylar hidrosferin əsas 
komponenti olub dünyada onların suyunun həcmi ümumi su 
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ehtiyatının yalnız 0,0002 % - i , şirin su ehtiyatının isə 0,006 % 
- i qədərdir.  
                                                                                    Cədvəl 9.3 
Suyun fiziki – kimyəvi xassələri və əhəmiyyəti 
 

 
 Dünya okeanı, buzlaqlar və yeraltı sular hidrosfer 
suyunun 99,94 % - ni təşkil edir.Çaylar hidrosferin əsas 
komponenti olub dünyada onların suyunun həcmi ümumi su 



 59 

ehtiyatının yalnız 0,0002 % - i , şirin su ehtiyatının isə 0,006 % 
- i qədərdir. 
                                                                                    Cədvəl 9.4 
Yerin su ehtiyatları. (E.P.Romanova və b. , 1993) 

 
 
 Suyun qlobal dövranının təbiətdə əsas mənbəyi Günəş 
sayılır. Günəş enerjisinin təsiri ilə okeanın və qurunun 
səthindən su buxarlanaraq atmosferə qalxır. Su buxarları 
havaya qalxaraq soyuyur, kondensasiya olunaraq buludlar 
əmələ gətirir. Buludlar kifayət qədər soyuduqdan sonra yağış 
və qar şəklində okeanın və qurunun səthinə düşür. Düşən 
yağıntılar yenidən buxarlanaraq atmosfer yağıntıları şəklində 
yenidən qayıdır. Quruya düşən yağmurların bir hissəsi torpağa 
hopur, bir hissəsi səthi axım əmələ gətirərək çaylara tökülür və 
yenidən okeanlara qayıdır. Qrunt suları isə bulaqlar şəkilində 
Yer səthinə çıxır və ya bitki örtüyünün fəaliyyəti nəticəsində 
transpirasiya olunur. Materik və okeanlar daxilində su dövranı 
bu cür gedir (Şəkil 9.1.). 
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Øÿêil 9.1. Ñóéóí äþâðàíû 
 
Qlobal su dövranının ən böyük hissəsi okean su dövranı hesab 
olunur. Qurudan buxarlanan su yenidən okeana düşür.O, 
dəfələrlə quruya qayıdır və yenidən buxarlanır. Beləliklə, 
Okeandan uzaqlarda Yerin səthi rütubətlənir və materiklər 
daxili su mübadiləsi gedir. 
 İl ərzində dünya su dövranında hidrosferin ümumi 
kütləsinin 0,025% - i iştirak edir.Suyun tam təzələnməsi 
(dəyişməsi) hidrosferin müxtəlif hissələrində müxtəlif vaxt 
ərzində baş verir.Belə ki, yeraltı suların təzələnməsi üçün yüz 
min , hətta milyon illər (süyun yerləşmə dərinliyindən və su 
dövranının intensivliyindən asılı olaraq), buzlaqların 
təzələnməsi üçün isə 8 min il tələb olunur.Okeanın təzələnməsi 
orta hesabla 3 min il,axar göllər - 10 illər , axmaz göllər – 200 
– 300 il , torpaq suyu – orta hesabla 1 ilə , çaylardakı su - il 
ərzində 30 dəfə ( hər 12 sutkadan bir ) , atmosferdə su ildə 10 
dəfə ( hər 9 sutkadan bir ) dəyişilir ( təzələnir ). 
 Suyun qarışması prosesi, eyni zamanda , istiliyin bir 
yerdə buxarlanmaya , digər yerdə isə kondensasiyaya sərf 
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olunmasıilə paylanması prosesidir. İl ərzində bu prosesdə Yer 
səthinin aldığı Günəş istiliyinin dörddə birinin çoxu iştirak 
edir.Qlobal dövranın əhəmiyyəti olduqca böyükdür.İstiliyin və 
rütubətliyin yerini dəyişərək, bütün yer örtüyünü əlaqələndirir 
və Yerin təbii örtüyünün vəhdətliyini (bütövlüyünü) və 
planetimizdə həyatı qoruyub saxlamaqda xüsusi rol oynayır. 
 Yerin hidrosferinin , həmçinin onun istənilən hissəsinin 
vəziyyəti su balansı ilə səciyyələnir.Yerin hidroloji vəziyyəti 
dünyada suyun ümumi həcminin dəyişməsilə deyil, suyun 
məkanca paylanması , xüsusilə okeanlarda və buzlaqlardakı su 
ehtiyatının nisbətinin dəyişməsilə bağlıdır.Yerdə buzlaqların 
geniş inkişafı zamanı hidrosferin suyu ən çox buzlaqlarda 
(cəmlənir) toplanır və Dünya okeanının səviyyəsi aşağı düşür. 
Əksinə , okeanın səviyyəsinin yüksək olması buzlaq örtüyünün 
nisbətən az həcmli olmasına uyğun gəlir.Belə bir nisbətin 
təzahürü hazırda da müşahidə olunur.Bu haqda iqlimin 
dəyişməsinin nəticələrindən bəhs edərkən danışılmışdır. 
 Qlobal su balansının komponentlərinin bir illik ölçüləri 
9.5 saylı cədvəldə verilir, cədvəldən göründüyü kimi 
planetimizdə buxarlanan suyun cəmi 577 min km3 təşkil edir. 
Şübhəsiz onun əksəriyyət hissəsi okeanların payına düşür. 
Qeyd edək ki, ildə 30 min km2 yaxın bitkilərin 
transpirasiyasına sərf olunur, bu quru səthində buxarlanmanın 
cəminin 42 % - ni təşkil edir. 
                                                                                   Cədvəl 9.5 
Qlobal su balansının bir illik ölçüləri 
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 Dünyanın su balansı komponentlərinə insan faliyyətinin 
təsiri hələ dəqiq təyin olunmayıb. Lakin iqlimin sirkuliyasiyası 
qlobal modeli göstərir ki, iqlimin antropogen dəyişilməsi 
qlobal hidroloji sikldə su mübadiləsinin intensivliyini artıracaq.  
Ayrı – ayrı regionlarda iqlimin dəyişməsinin hidroloji gedişi 
(vəziyyəti) daha böyük miqyasda dəyişəcək. 
 Təbiətdə su, bir çox qarşılıqlı əlaqələrin, o cümlədən 
digər geosferlərin mərkəzində dayanır.Cəmiyyətdə bir sıra 
iqtisadi, ictimai və siyasi problemlərin böhranlı faktoru 
sayılır.Ekoloji baxımdan, ümumi şəkildə demək olar ki, 
qurunun suyu ekosferdə üç əsas mühüm funksiyası daşıyır: 
 1. Maddələrin qlobal tsiklində iştirakçı, çox vaxt aparıcı 
və birləşdirici iştirakçı; 
 2. Ekosistemlərin , xüsusilə çay və göllərin indiqatoru; 
 3. Ən geniş istifadə edilən təbii sərvət. 
 Çox hallarda su əsas qlobal ekoloji problemlərin hakim 
faktoru sayılır. Su karbon qazı, azot, kükürd, fosfor və b. 
elementləri qlobal biokimyəvi tsikllərin və böyük geoloji 
tsiklin ekzogen hissəsinin (eroziyasedimentasiya tsiklinin) 
mühüm faktorudur. Qlobal hidroloji tsikl ekosferin əsas 
həyattəminedici mexanizmidir. 
 Bir sıra gərgin ekoloji problemlər su problemlərilə 
əlaqədardır.Antropogen təbii və kənd təsərrüfatı sistemlərin 
vəziyyətinin pisləşməsi, ya su rejiminin dəyişməsi nəticəsində 
(çox vaxt insanın fəaliyyəti nəticəsində) baş verir, və ya əksinə, 
sistemin antropogen dəyişməsi torpağın susaxlama 
qabiliyyətinin, bitki tərəfindən suyun tutulub saxlanmasının, 
torpağın susızdırma qabiliyyətinin və ona uyğun hidroloji 
rejimin dəyişməsinə səbəb olur. 
 Su hövzədə gedən prosesləri birləşdirmək xüsusiyyətilə 
fərqlənir.Bütövlüklə, demək olar ki, su təbiətdə bir çox 
qarşılıqlı əlaqələrin mərkəzində duraraq bənzər landşaftlarda , 
insanın bədənində qanın oynadığı rola uyğun rol oynayır.Qanın 
analizi xəstənin vəziyyətini göstərirsə, təbii suların kimyəvi və 
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fiziki xüsusiyyətləri hövzədə gedən bir çox proseslərin 
obyektiv indiqatoru hesab olunur. 
 Zonal təbii proseslər hidroloji rejimin əsas 
göstəricilərində əks olunur.Məsələn , rütubətli tropik meşə 
zonasında çaylar çox sulu olub axımın qalınlığı təxminən 
1200mm təşkil edir, yeraltı axımın payı yüksək (50 % - ə 
yaxın), suyun temperaturu da daim yüksək (25-270 C) olur. Bu 
zonanın təbii suları ultra – şirin olub tərkibində həllolan 
maddələrin miqdarı 100mq/l – dən az , hətta bəzi hallarda 
10mq/l təşkil edir, hidrokarbonatlı – silisli sinfə daxildir, asılı 
gətirmələr çox az qatılıqlı olub 50q/l – dən az təşkil edir. 
 Bozqır zonada axımın qalınlığı az olub il ərzində 50 
mm təşkil edir.Mövsüm ərzində çox dəyişgən olur.Axım 
əsasən ( 80 % ) sutoplayıcı hövzənin səthi ilə axan sularla 
formalaşır.Suları şirindir , lakin tərkibində çoxlu duzlar 
(1000mq/l – ə qədər ) olur , hidrokarbonatlı – kalsiumlu, 
bulanıqlıq dərəcəsi yüksək olub 500mq/l –ə qədər təşkil edir. 
Su ehtiyatları 
 Su ən geniş istifadə olunan təbii ehtiyat hesab olunur. 
Dünyanın bütün mənbələrindən bir ildə götürülən suyun 
miqdarı 4000 km3 təşkil edir. Ən çox istifadə edilən neft və daş 
kömür kimi təbii ehtiyatlardan istifadə olunması təxminən 3-4 
dəfə azdır. 
 Dünyanın bərpa olunan su ehtiyatlarından quru səthinə 
düşən yağıntıların ümumi cəmi təxminən ildə 120000 km3 
təşkil edir. Əgər bu suyun 10 % - i təsərrüfatda işlədilərək 
qaytarılmazsa bu ekoloji təhlükə deməkdir. Dünyanın digər 
real bərpa olunan ehtiyatı sayılan çay axınları təxminən ildə 40 
000 km3 təşkil edir, onun 12 000 m3 həcmindən asan istifadə 
etmək olur. 
 İçməli su ilə təmin olunma ayrı – ayrı ölkələr də kəsgin 
fərqlənir: Qabonda adambaşına 328000m3 su düşür, fars 
körfəzi ölkələrində isə praktiki olaraq su ilə təmin olunma sıfra 
bərabərdir.adambaşına 500m3 su və ondan aşağı olduqda aşağı 
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hədd hesab olunur. Adambaşına 1000m3 su adətən kritik hədd 
sayılır və həmin ölkədə su ehtiyatının kəskin qıt olmasını 
göstərir. 
                                                                                    Cədvəl 9.6 
Yerdə çay sularının illik axımı 

 
 
 Su təsərrüfatı ölkənin bütün iqtisadiyyatını 
müəyyənləşdirir. Misir, Suriya və Pakistanda su ilə təmin 
olunma səviyyəsi adambaşına 1200-2200m3 təşkil edir. 
 Hazırda əhalisi 110 mln olan 15 ölkədə (məlumat 
toplanan 145 ölkədə) su ilə təmin olunma səviyyəsi 
adambaşına 500m3 – dan aşağıdır. 
 Əhalisi 120 mln olan 12 ölkənin su resursları aşağı 
səviyyədədir (ildə adambaşına 500 – 1000m3 ). Göstərilən 27 
ölkədə su qıtlığı əhalinin həyatını müəyyənləşdirir.Bu vəziyyət 
«ya olum ya ölüm»məsələsi olub dövlətlər onun mühüm 
strateji həllini tapmalıdır. Əhalisi 3,4 mlrd olan 58 ölkə su 
ehtiyatının azlığı ildə adambaşına 1000-5000m3 şəraitində 
yaşayır.1990-cı ilə dünya əhalisinin 70 % -ni təşkil edən 80 
ölkə su resurslarının qıtlığı problemi ilə üzləşir. (cədvəl 9.7). 
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                                                                                   Cədvəl 9.7 
Əhalinin adambaşına il ərzində düşən 
su ehtiyatı (m3 – lə ) 

 
 

 
Øÿêèë 9.1. Éåð êöðÿñèíäÿ èëëèê éàüûíòûëàðûí çîíàë ïàéëàíìàñû 
 
 Bunlar əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələr olub suyun 
çatışmaması onların sosial və iqtisadi inkişafına mühüm əngəl 
hesab olunur. 
 Hazırda dünyanın əhalisi durmadan artmaqda davam 
edir, mövcud su ehtiyatlarının həcmi isə dəyişmədiyindən onun 
qıtlığı vəziyyəti pisləşəcəkdir. 
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 2025 –ci ilə artıq dünyanın 1,4 mld. əhalisi olan 45 
ölkədə adambaşına 1000m3 - dan az su düşəcəkdir. Dünya 
əhalisinin dörddə üçü qədəri təxminən 100 ölkədə suyun qıtlığı 
şəraitində və ya başqa sözlə ekoloji, iqtisadi və siyasi 
dayanıqsız təhlükəsi altında yaşayacaqdır. Əgər təsərrüfatın 
idarə olunmasının mövcud üsulları dəyişilməsə suyun 
keyfiyyətinin pisləşməsi davam edəcək və vəziyyət daha da 
mürəkkəbləşəcəkdir. 

 
3.2. Azərbaycanın su ehtiyatlarının ekoloji vəziyyəti 

 
Suvarma əkinçiliyi ilə çox qədimdən məşğul olan 

Azərbaycanın həmişə olduğu kimi, bu gün də  suvarma sularına 
çox böyük ehtiyac vardır. Respublikamız su ilə az təmin 
olunmuş ölkələr sırasına daxildir. Öz ərazisi daxilində yaranan 
su ehtiyatlarının hər nəfər və hər kvadrat kilometr əraziyə görə 
Azərbaycan Respublikasının su təminatı qonşu respublikalarla 
müqayisədə 2,5-8 dəfədən də azdır. 

Su ehtiyatlarının həcmi ilin fəsillərinə görə kəskin 
dəyişir. Respublikanın çaylarının əksəriyyətində, suya olan 
tələbat çoxaldığı aylarda onlardan axan suyun miqdarı xeyli 
azalır. Çaylardan axan suyun 60%-dən çoxu (Lənkəran 
çaylarından başqa) yaz, yaz-yay (mart-iyun) aylarına, su 
ehtiyatının cəmi 10-15%-i isə isti aylara (iyul-sentyabr) düşür. 
Çayların axan rejimi ilə su tələbatı arasında olan qeyri-
mütənasiblik su təsərrüfatı qurğularının tikintisi ilə nizamlanır. 

Hal-hazırda respublikanın təqribən 1,45 mln hektar 
suvarılan torpağının 17%-ə qədəri yeraltı sularla, 20%-i çay 
məcrasından kənarda tikilmiş su anbarlarından və çayların 
özündən götürülən kanallar vasitəsilə suvarılır. 

Mövcud su ehtiyatlarına dair məlumatların analizi 
nəticəsində demək olar ki, respublikanın su ehtiyatlarının əsas 
hissəsini Kür, Araz və Samur çayları hövzələri təşkil edir. Su 
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ehtiyatlarının qalan hissəsi xırda çayların hövzələrini, süni və 
təbii göllər, bulaqlar və yeraltı suların payına düşür. 

Hələ bu yaxınlara qədər minerallığı 1,0 q/l-ə qədər olan 
sular suvarma üçün yararlı hesab olunurdu, lakin antropogen 
təsirlər nəticəsində su mənbələrində suvarma suyunun 
keyfiyyəti pisləşməkdə davam edir. Həm də su ehtiyatlarının 
məhdudluğu üzündən yeni su mənbələrindən (kollektor-drenaj, 
dəniz, tullantı suları və s.) istifadə olunması variantlarına 
ehtiyac artmaqdadır. Bununla əlaqədar olaraq son 20-30 ildə 
başqa ölkələrdə olduğu kimi, bizdə də suvarma suyunun 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üzərində ardıcıl olaraq elmi-
tədqiqat işləri aparılır. Alınmış nəticələr göstərir ki, suvarma 
suyunda duzların buraxıla bilən miqdarı torpağın mexaniki 
tərkibindən, onun su-fiziki, fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindən, 
bitkilərin duza davamlığından, ərazinin drenləmə dərəcəsindən 
və s.  şərtlərdən asılıdır. 

Suvarma suyunun keyfiyyətinin pisləşməsi ətraf mühitə 
və ekoloji sistemə də öz mənfi təsirini göstərir. Məişət-
kommunal, istehsalat, kənd təsərrüfatının tullantı suları vasitəsi 
ilə su hövzələrinə müxtəlif toksik maddələr atılır və bunun 
nəticəsində də ekoloji sistemdə struktur dəyişiklikləri yaranır. 

Məlumdur ki, aqroekoloji sistemin normal fəaliyyət 
göstərməsi üçün kimyəvi tərkibinə görə zərərsiz olan su tələb 
olunur. Suyun keyfiyyəti aqroekoloji sistemin stabilliyinin ən 
vacib göstəricisidir. O, torpağın münbitliyinə, kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin su tələbatına, məhsuldarlığına və onun keyfiyyətinə 
təsir göstərir. Eyni zamanda suvarma suyunun keyfiyyəti 
hidromeliorativ sistemlərdə qurğuların materiallarının 
saxlanılması və onların uzunömürlüyünə də təsir göstərir. Bu 
deyilənlərə əsasən, suvarma suyunun keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün ekoloji meyarlardan istifadə olunur. 

Ekoloji meyarlar ətraf mühitin obyektlərinin mühafizəsi 
nöqteyi-nəzərdən onların çirklənməsinin qarşısının alınması və 
sanitar-gigiyena  təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, kənd 
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təsərrüfatı istehsalatı sahəsində isə onların yerüstü və yeraltı su 
mənbələrinə təsirinin qiymətləndirilməsi xidmət edir. 

Respublikada ərazinin eroziya və torpaqların suvarılması 
ilə əlaqədar olaraq bir sıra ekoloji problemlər meydana çıxır ki, 
onların inkişafı nəinki torpaqların qorunmasında və su 
ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsində, hətta ətraf mühit 
üçün də təhlükə törədir. 

Torpağın fiziki-kimyəvi xassələrinin, su, duz, hava və s.  
rejimlərinin yaxşılaşması üçün meliorasiya tədbirlərinin 
aparılması, eroziyadan qorunması və digər tədbirlərin hamısı 
onun münbitliyinin artması və mühafizəsinə xidmət etməlidir. 

Ölkəmizdə ekoloji şəraitdən doğan narahatçılıq, ekoloji 
mühiti sağlamlaşdırmaq meyllərinin güclənməsi, bir sıra 
problemlərin həlli ilə yanaşı qiymətli sərvət olan yeraltı su 
ehtiyatının qorunub mühafizə edilməsi, onları hidroqrafik, 
hidrokimyəvi, hidrobiolojivə genetik cəhətdən elmi əsaslarla 
mükəmməl öyrənib keyfiyyət və kəmiyyət dəyişmələrini 
törədən səbəbləri vaxtında aşkar edib qarşısının alınması kimi 
təxirəsalınmaz məsələlərin ön plana çəkilməsini tələb edir. 

Keçən əsrdə Azərbaycanda ekoloji problemlərə zaman və 
məkan baxımından yanaşılmasında yol verilmiş ciddi 
nöqsanlar, su mənbələrimizin ekoloji xüsusiyyətlərinin sırf 
istehsalat məsələləri həll edən müvafiq nazirlik və idarələr 
tərəfindən unudulması su ehtiyatlarının azalmasına, 
çirklənməsinə, artezian və subartezian quyuların qurumasına 
gətirib çıxarmışdır. 

Yerüstü su mənbələrində yaranmış ekoloji gərginlik 
bizdən yeraltı sulardan daha səmərəli istifadə etməyi tələb edir. 
Azərbaycan Geologiya Birliyinin Geoloji Ekspedisiyası 
respublikamızda içməli yeraltı suların 50 illik ehtiyatı 
olduğunu müəyyənləşdirmişdir. Yaxın gələcəkdə Böyük 
Qafqazın Samur-Qusar, Oğuz-Qəbələ zonalarında, Kiçik 
Qafqazda Tərtərçay hövzəsində istismar əhəmiyyətli böyük 
yeraltı su ehtiyatlarından Bakı və digər iri şəhər, 
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qəsəbələrimizin su təchizatında istifadə olunmaqla əhalinin 
fasiləsiz su ilə təmin etmək problemini qismən həll etmiş 
olardı. 

Hələ XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Quba-
Xaçmaz ərazisinin yeraltı suları çox yüksək keyfiyyətli su kimi 
qiymətləndirilmişdir. 

XIX əsrin sonlarında Bakı şəhərinin su təchizatının 
yaradılması ilə bağlı şəhər dumasına müxtəlif layihələr təklif 
edilmişdir. Ancaq 1908-ci ildə duma mühəndis V.Lindleyn 
apardığı geodezi-hidrogeoloji axtarış işlərinin nəticələri 
əsasında tərtib etdiyi Şollar məntəqəsindəki yeraltı təzyiqli su 
hövzəsindən  su ilə təmin olunacaq Balı-Şollar su kəmərinin 
layihəsini təsdiq etmişdir. Layihə 1909-cu ildə Tiflis şəhərində 
keçirilən IX su təchizatı qurultayında təkrarən müzakirə 
olunaraq tədiq edilmiş, 1911-ci ildən isə tikinti işlərinə 
başlanmışdır. 

Beləliklə, I Bakı Su Kəməri xətti 1917-ci ildə qismən, 
1935-ci ildə isə tam istismara verilmişdir. Su təchizatı xətti 
Xudat dəmiryolu stansiyasından qərbdə yerləşən Şollar kəndi 
ərazisindən başlanğıcını götürərək sutkada 108 min m3 su nəql 
edir. Suyun codluğu, orta hesabla 5 mq.ekv/l, tərkibində 
xloridin miqdarı 8-11,5 mq/l, sulfatın miqdarı 50,2-85,5 mq/l, 
quru qalıq isə 300-427 mq/l təşkil etmiş, onda amminiak, nitrit 
və nitrat ionları tapılmamışdır. Ftorun miqdarı 0,08-0,27    
mq/l-dən artıq olmamışdır. Fiziki göstəricilərinə görə su şəffaf, 
iysiz, sabit temperaturludur (orta hesabla 15C). 

1942-ci ildə istismara verilmiş II Bakı Su Kəməri yeraltı 
təzyiqli Şollar-Xaçmaz su hövzəsindən qidalanır. Bura 
qərbdən-şərqə Xəzər dənizinə istiqamətlənmiş az meyilli, sakit 
relyefli ərazidən ibarətdir. Ərazidə su kəmərinin 
qidalanmasında mühüm rol oynayan 250-dən çox bulaq vardır. 

Respublikanın Səhiyyə Nazirliyinin Sanitar-Gigiyenik 
Mərkəzinin və MEA Geologiya İnstitutunun son tədqiqatlarına 
görə, hazırda bu sular keyfiyyət baxımından ciddi 
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dəyişikliklərə uğramamış onların kimyəvi tərkibi, minerallığı 
və şəffaflığı içməli sular üçün müəyyən edilmiş normalara tam 
cavab verir. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının 
Quba-Xaçmaz zonasının yeraltı su ehtiyatlarının keyfiyyət 
göstəricilərini, onun dəyişməsinə təsir edən amilləri araşdırmaq 
və qorunub saxlanılması üçün görüləcək mühafizə tədbirlərini 
düzgün qiymətləndirilməsinə şərh veriləcək. 

Bölgələrdə artezian sularının minerallığı 290-700 mq/l 
arasında dəyişir. Bununla belə sulfatlar 112 mq/l-dən çox deyil, 
xloridlərin miqdarı isə 130 mq/l-ə çatır. Suyun ümumi codluğu 
7 mq.ekv/l-dən artıq deyil. Suyun tərkibindəki mis (0,005-  
0,07 mq/l), sink (0,001-0,035 mq/l), nitrit (0,16-1 mq/l) qəbul 
olunmuş normadan aşağıdır. Sanitar-bakterioloji göstəricilər də 
kafi qiymətləndirilir (kolit 100-300; mikrob 600). 

Quba-Xaçmaz zonasının bulaq suları keyfiyyət 
baxımından bir-birindən çox fərqlidir. Məsələn, Quba 
rayonunda onların minerallığı 600 mq/l-dən çox olmadığı 
halda, Xaçmazda 850 mq/l-ə çatır. Qusar və Şabran (Dəvəçi) 
rayonlarının bəzi bulaqlarında isə suyun minerallığı            
1000  mq/l-dən artıqdır. Bölgədəki bulaq sularındakı 
sulfatların, xloridlərin və ümumi codluğun göstəriciləri az 
fərqlənirlər. Tərkibində ən az sulfat miqdarı olan Quba       
(115 mq/l) və Xaçmaz (160 mq/l) rayonlarının bulaq sularıdır. 
Qusar rayonundakı bulaq sularında olan sulfatın miqdarı      
260 mq/l, Şabranda isə 280 mq/l-ə bərabərdir. Sularda 
xloridlərin maksimal miqdarı Quba rayonunda 160 mq/l, 
Şabranda 166, Xaçmazda isə 120 mq/l çatır. Qusar rayonunun 
sularında isə xlor-ionun maksimum miqdarı 184 mq/l-ə 
bərabərdir. 

Bu ərazidə yeraltı suların ümumi codluq həddi 3,5-    
13,5 mq.ekv/l təşkil edir. Quba-Xaçmaz rayonunda quyu suları 
keyfiyyətcə buranın bulaq və artezian sularından fərqlənir. 
Məsələn, burada ümumi minerallıq o biri yeraltı sularla 
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müqayisədə təxminən 2 dəfə yüksəkdir. Regionun inzibati 
rayonları üzrə minerallıq aşağıdakı göstəricilərlə səciyyələnir: 
Quba rayonunun sularında 490-950 mq/l, Xaçmazda 260-  
2350 mq/l, Qusarda 220-1760 mq/l. Yeraltı quyu sularında 
sulfatın miqdarı Quba rayonu üzrə 60-230 mq/l, Xaçmazda 50-
1060 mq/l, Qusarda 8-264 mq/l təşkil edir. Bölgə üzrə quyu 
sularının tərkibində olan xloridin miqdarı aşağıdakı kimi 
dəyişir: Quba rayonu 12-50 mq/l, Xaçmaz 6-560 mq/l, Qusar 
8-430 mq/l. Bununla belə regionun quyu sularının ümumi 
codluğu böyük diapazonda (2-34 mq.ekv/l) dəyişir. 

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, yeraltı 
sularda orqanik maddələr (oksidləşmədə) rayonlar üzrə 
dəyişgəndir. Bəzi meşə sahələrində bulaq sularında mövcud 
azot birləşmələri bitki mənşəli orqanik maddələri 
oksidləşmənin yüksək göstəricisinə gətirib çıxarır. 

Regionda olan artezian  quyuları və bulaqlar sanitar 
baxımdan yaxşı mühafizə olunduqlarından, çox yerdə yeraltı 
sular yüksək keyfiyyətdə saxlanılır. Ancaq bəzi rayonlarda 
artezian quyularının istismarındakı mövcud pozuntular, 
elementar texniki-sanitar normalara verməyib, acınacaqlı 
vəziyyət yaradır, ətraf mühitin çirklənməsinə və bataqlığa 
gətirib çıxarır. 

Buradakı yeraltı suların tərkibində dəmir və nitritlərin 
olmaması, sulfat, xlorid və permanqanat turşulanmanın 
miqdarının cüzi olması suyun dadı və şəffaflığı regionun yeraltı 
sularını yüksək keyfiyyətli su kimi qəbul etməyə imkan verir. 

Quba-Xaçmaz regionunun yeraltı suları su balansı 
baxımından yaxşı öyrənilmişdir. Hidrogeoloji tədqiqatlar 
zonada əsas yeraltı su hövzəsinin Samur-Vəlvələçay arasında 
yerləşdiyini göstərir. Hövzənin su balansının mədaxil və 
məxaric elementlərini müxtəlif müəlliflər tərəfindən 
hesablanmışdır. Tədqiqatların nəticələri göstərir ki, Qusar-
Şabran dağətəyi düzənliyində yeraltı suların istismar ehtiyatı 
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19,5 m3/san, Quba-Xaçmaz regionu üzrə isə 340 m3/san təşkil 
edir. 

Yeraltı suların çirklənməsi kimyəvi (üzvi və qeyri-üzvi), 
bioloji və radioaktiv yollarla ola bilər. Bunların geniş yayılan, 
həm də ən çətin təmizləniləni kimyəvi təmizlənməlidir. 
Çirklənmənin əsas mənbələri qabaqcadan təmizlənmədən açıq 
sahələrə və çay dərələrinə axıdılan məişət çirkab suları, sənaye 
tullantıları, suvarılan sahələrdə işlədilən kimyəvi gübrələrvə 
kimyəvi zəhərləyici maddələr saxlanılan anbarlar və s. Əks 
hallarda çirkləndirici maddələr yeraltı sulara aerasiya 
zonasından süzülərək sulu məhlul şəklində daxil olur. 

Respublika ərazisində yüksək keyfiyyət göstəricilərinə 
malik olan Quba-Xaçmaz zonasının yeraltı suları axın 
istiqaməti boyu qidalanma zonasından uzaqlaşdıqca, 
hidrodinamiki göstəriciləri ilə yanaşı ərazinin fiziki-coğrafi 
şəraiti və geoloji quruluşunun təsiri ilə hidrokimyəvi 
göstəricilərini də dəyişir. Suların axım istiqamətində ion və 
kation tərkibində hidrokarbonat və kalsium miqdarının 
azalması, sulfat, xlor, natrium ionlarının artması müşahidə 
edilir. Göstərilən təbii amillərlə yanaşı bu istiqamətdə yeraltı 
suların keyfiyyətinə texnogen amillər də təsir göstərir. Yeraltı 
su hövzələrinin texnogen amillərdən çirklənməsindən 
qorunmaq üçün kənd təsərrüfatı və sənaye tikinti obyektlərinin 
layihə və inşasında aerasiya zonasının süxurlarının təbii 
mühafizə şəraiti, fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri, su keçirməyən 
qatın dərinliyi və digər amillər düzgün qiymətləndirilməlidir. 

 
3.3. Su ehtiyatlarının çirklənmə növləri və 

mənbələri  
Suyun keyfiyyətinə təsir edən hər hansı bir maddə 

çirkləndiricidir. Təbii su ehtiyatlarına daxil olan çirkləndiricilər 
(mineral, üzvi və bakterial-bioloji maddələr) onun keyfiyyətinə 
təsir göstərir. Bu təsirlər aşağıdakılardır: 
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- suyun fiziki xassələrinin dəyişməsi (şəffaflığı, rəngi, iyi, 
dadı və s.); 

- suyun kimyəvi xassələrinin dəyişməsi; 
- suda oksigenin (hər hansı oksidləşmə baş verdikdə) 

azalması; 
- suda xəstəlik törədən mikroiqlimin yaranması; 
- suda gedən bio və hidro kimyəvi proseslər nəticəsində 

çöküntü və üzən maddələrin əmələ gəlməsi. 
Suyun çirklənmə növləri 3 qrupa bölünür: 

1. Mineral maddələrlə çirklənmə – bu növ çirklənmədə 
aktiv iştirak edən qum, gil, duzlar, qələvilər, turşular, mineral 
yağlar, şlak, radioaktiv tullantılar və s. qeyri-üzvi maddələrdir. 
Bu maddələr suyun fiziki, kimyəvi, orqanoplastik xassələrini 
pisləşdirir və canlıları zəhərləyib məhv edir. Bu növ 
maddələrin su mənbəyinə atılması qəti qadağan edilməlidir. 

2. Üzvi çirkləndirici maddələr – bu növ çirklənmədə 
meyvə, tərəvəz, bitki, kağız, heyvan qalıqları, yapışqan 
maddələri və s. göstərmək olar. Bu növ maddələr suda karbon 
və azotu çoxaldar və onlar zəhərli olduğundan suyu istifadə 
üçün yararsız edir. Üzvi çirkləndirici maddələrin 
oksidləşməsinə çoxlu miqdarda oksigen sərf olunur, suda 
oksigen çatışmazlığı yaranır və bu da suda zəhərli göy-yaşıl 
yosunun inkişafına səbəb olur. Nəticədə suyun dadı dəyişir, 
müxtəlif iylər yaranır və şəffaflığı itir. 

3. Bakterial-bioloji çirklənmə – burada mikroorqanizmlər, 
göbələklər və xırda yosunlar çirklənmədə əsas rol oynayır. 
Belə növ çirkləndirmə təbiətinə görə üzvi çirklənməyə aid ola 
bilər. Belə sular istifadə olunduqda müxtəlif infeksion 
xəstəliklərlə üzləşmək qaçılmaz olur. 

Su ehtiyatlarının əsas çirklənmə mənbələri sənaye və 
kommunal çirkab suları, kənd təsərrüfatında istifadə olunan 
mineral gübrələr, meşə materiallarının çaylarla daşınması, 
radioaktiv tullantılar, istilik və atom elektrik stansiyasından isti 
suların tullantısı və atmosferdir. 
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Sənaye çirkab suları su ehtiyatlarının əsas çirklənmə 
mənbəyidir. Sənayenin sürətlə inkişaf etməsi çirkli suların 
həcmini çoxaldar və bu da öz növbəsində su mənbələrinə atılır. 
Sənaye müəssisələrindən selüloz-kağız sənayesini, kimya, 
koks-kimya, meşə kimyası, metallurgiya, maşınqayırma, 
elektrokimya, neft və qaz sənayesi müəssisələrini göstərmək 
olar. Bundan başqa neft daşıyan tankerlərin qəzaya uğraması, 
kommunal məişət çirkab sularını, kənd təsərrüfatında istifadə 
olunan gübrələr, radioaktiv tullantılarda su ehtiyatlarının 
çirklənməsinə əsas mənbələrdir. 

Qeyd olunan çirklənmə mənbələri su ehtiyatları fiziki, 
kimyəvi və digər xassələrinə pis mənada çox böyük təsir 
göstərir. 

Təbii su ehtiyatların çirklənmə mənbələrindən biri də 
atmosferadır. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən 
olunmuşdur ki, elmi-tərəqqinin inkişafı nəticəsində ildə 600 
milyon tona qədər kükürd və karbon oksidi, toz, kül, azot 
oksidi və 300 min tona qədər qurğuşun buraxılır. Atmosferə 
buraxılan maddələr havanın hərəkəti ilə quruya, su ehtiyatların 
səthinə endirilir və onu çirkləndirir. Bu maddələr zərərli 
olduğundan quru və suda olan flora və faunaya ciddi zərər 
vurur. 

Sənaye müəssisələrinin istilik, AES-lərin, avtonəqliyyatın 
fəaliyyət göstərdiyi zaman bütün ekosistem üçün təhlükəli 
maddələr ayrılır. Atmosfer havası həm yerli (lokal) mənbələr 
və həm də transsərhəd daşınmalar hesabına çirklənir. Atmosfer 
havası tərkibinin aynası atmosfer çöküntülərinin kimyəvi 
tərkibidir. Çünki atmosferə qarışan bütün komponentlər 
atmosfer çöküntüləri vasitəsilə yuyularaq torpaq və səth 
sularına daxil olurlar. 

Atmosfer havasına daxil olan zərərli qarışıqlardan kükürd 
qazı, azot oksidləri, karbon oksidləri, freonlar, metan, 
ekosistemə təhlükə törədən bir sıra qlobal problemlərin 
meydana çıxmasına səbəb olurlar. Göstərilən (qlobal) 
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komponentlər ilə atmosferin qlobal çirklənməsi qlobal iqlim 
dəyişmələrinə, stratosfer ozonunun parçalanmasına və 
yağışların turşuluq xassəsi kəsb etməsinə gətirib çıxarırlar. 

Müasir dövrün və yaxın gələcəyin ən kəskin qlobal 
problemlərindən biri atmosfer çöküntülərinin, torpaq 
örtüyünün, yerüstü və qrunt sularının getdikcə artan 
turşulaşması problemidir. 

İnsanın təsərrüfat, xüsusən də onun müasir sənayenin gur 
inkişafı dövründən sonrakı fəaliyyəti kükürd, azot və karbon 
oksidlərinin külli miqdarda amissiyası ilə müşayiət olunur. 
Atmosferə daxil olaraq, bu oksidlər xeyli uzaq məsafələrə 
aparılır, su ilə qarşılıqlı təsirdə olur və sulfid, sulfat, nitrit, 
nitrat, karbon turşularının qarışıq  məhsullarına çevrilir, “turş 
yağışlar” şəklində quruya tökülür, bitki və sularla qarşılıqlı 
təsirə girirlər. 

Atmosferdə bu birləşmələrin əsas mənbələri sənayedə, 
şəhər təsərrüfatında, nəqliyyatda, kənd təsərrüfatında, məişətdə 
daş kömürün, neftin, qazın yandırılmasıdır. Əlbəttə, tamamilə 
təbii mənşəli, lakin turş xassə daşıyan atmosfer çöküntüləri də 
mövcuddur. Məsələn, alimlərin hesablamalarına görə, turş 
xassə daşıyan atmosfer yağıntılarının əmələ gəlməsinə gətirib 
çıxaran qazların təbii emissiyası ildə 270-290 mln ton təşkil 
edir. Belə xassəli yağıntılar torpaqların üzvi turşuları ilə 
birlikdə meşə və meşə sonrakı torpaqların təbii turşuluğunun 
inkişafında mühüm rol oynayırlar. Lakin insanın təsərrüfat 
fəaliyyəti kükürd, azot oksidlərinin, hidrogen sulfidinin 
atmosferə daxil olmasını, demək olar ki, iki dəfədən çox, 
karbon qazının isə atmosferə atılmasını ölçüyə-gəlməz 
dərəcədə artırdı. Atmosferə daxil olan karbon qazının miqdarı 
ildə təxminən 20-25 mlrd tona çatır. Təbii ki, bu atmosfer 
çöküntülərinin turşuluğunun yüksəlməsində özünün göstərir. 

Təbii turşu əmələ gətirən maddələrin tipik nümayəndəsi 
kimi karbon dioksidi göstərmək olar. Onun suda həll olması 
belə bir reaksiya tənliyi ilə ifadə olunur: 
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 OHCOOHCO 2222   

 
Bu, tarazlıq halında olan dönər reaksiyadır. Belə tarazlıq 

halında olan sulu məhlulda 20C temperaturda hidrogen 
ionlarının qatılığı 2,5∙10-6 mol/L, pH isə 5,6-ya bərabər olur: 

 
    6,5398,0610lg5,2lg105,2lglg 66  HpH

 
Atmosfer çirklənmədiyi halda, atmosfer yağıntılarında 

pH göstəricisi 5,6 olur. Odur ki, karbon qazının əmələ gətirdiyi 
birləşmələr turşulu yağışların əmələ gəlməsində o qədər də rol 
oynamırlar. 

Turş xassəli atmosfer çöküntüləri yer səthinə düşən 
zaman bitkilərlə, göllərin, çayların yerüstü sularıyla, həmçinin 
torpaqlarla mürəkkəb qarşılıqlı təsirdə olurlar. Bu qarşılıqlı 
təsir reaksiyaları ildən-ilə təkrarlanaraq qurunun və suların 
ekoloji sistemlərində əlverişsiz dəyişikliklərə gətirib çıxarırlar. 

Turş xassəli atmosfer çöküntülərinə “turşulu çöküntülər”, 
“turşulu yağıntılar” deyirlər. 

Mühitə sərbəst hidrogen ionları verən yağışları turşulu 
yağışlar adlandırırlar. Bu və ya başqa mühitin (adətən sulu 
məhlullar nəzərdə tutulur) turşuluğu sərbəst hidrogen ionlarının 
(H+) mövcudluğu ilə şərtlənir. Sərbəst hidrogen ionlarının təsiri 
özünü yalnız səth örtükləri-bitki, torpaq, səth suları, 
konstruksiya materialları və s. ilə bilavasitə təmasda biruzə 
verir. 

Turşulu yağışların əmələ gəlməsində ən çox rol oynayan 
kimyəvi birləşmələr antropogen mənşəli kükürd qazı və azot 
dioksididir. 

Kükürd və azot birləşmələrinin bulud və yağış damcıları 
ilə atmosferdən yuyulması əvvəlcə onların hissəcik və      
yaxud da molekulların damcıya düşməsi vasitəsilə baş verir. 
Bu isə diffuziyaforez, broun diffuziyası, toqquşma və zəbtetmə, 
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qazın həll olması və kondensasiya nüvələrində damcının əmələ 
gəlməsi mexanizmləri ilə gedir. 

Atmosferə daxil olan kükürd və azot birləşmələrinin 
aerozol halında olan əsas hissəsi H2SO4, (NH4)2SO4, 
(NH4)3H(SO4)2, NH4HSO4 və NH4NO3 birləşmələri şəklində 
olur. 

Məlum olduğu kimi, yağış suyunun pH-nın tarazlıq 
qiyməti təxminən 5,6-dır və bu 2,5∙10-6 q/ion/L sərbəst 
hidrogen ionunun qatılığına uyğun gəlir. Belə tərkibli yağış 
suyu tərkibinə sulfat və azot turşularının əlavə olunması sərbəst 
hidrogen ionları qatılığını artırmaqla, onun pH qiymətini 
azaldır. Beləliklə də, antropogen çirklənmə nəticəsində 
atmosferdən düşən yağıntılar turşuluq xassəsi göstərir. 

Mütəxəssislər belə bir qənaətə gəlmişlər ki, kükürd və 
azot oksidlərinin atmosferdə daşınmalarının orta sürəti 20 
km/saat olduqda belə, çirklənmə mənbələrindən 600 km 
məsafədə pH-ın qiyməti 3,8-4 -ə bərabər olan yağışlar düşə 
bilər. 

Turşulu yağışlar bitkilərin yaşıl kütlələrilə təmasda 
olduğu zaman biotaya bilavasitə, su tutarları və torpaqları 
şoranlaşdırıb, onların kimyəvi tərkibini dəyişdirməklə, dolayı 
yolla təsir edirlər. 

Turşulu çöküntülər torpaqlardan ağır metalları yuyaraq 
onların toksikliyini artırır, həmçinin torpaqla kalsium və 
alüminiumum miqdarları nisbətini (kalsiumun azalmasına 
doğru) dəyişdirirlər ki, bu da bitkilərin kök sisteminin 
böyüməsini xeyli ləngidir. 

Qarışıqların transsərhəd daşınmaları ilə əlaqədar problem 
daha da kəskinləşir, çünki milyon tonlarla kükürd qazı axınları 
dövlət sərhədlərini keçərək başqa ölkələrin atmosferinə daxil 
olurlar. 

Ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olan amillərdən biri 
kimi, turşulu yağıntılar artıq bir çox dövlətlərin hökumət 
orqanlarını və elmi ictimaiyyətini narahat edən problemə 
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çevrilmişdir. Bu, onunla əlaqədardır ki, belə yağıntılar 
atmosferdən yer səthinə düşdükdə, səth sularının turşulaşması, 
torpaqların şoranlaşması, meşələrin məhv olması, tikinti və 
qurğuların korroziyasının sürətlənməsi və s. kimi zərərli 
hadisələrin yaranmasına gətirib çıxarır. 

Dünya miqyasında atmosferdə təxminən 300 mln.ton 
sulfat turşusunun əmələ gəlməsi üçün kifayət edən kükürd 
qazının miqdarının 200 mln. tona çatması ehtimal olunur. Bu 
qədər sulfat turşusunun aerozollar və yaxud turşulu yağıntılar 
şəklində əvvəl-axır atmosferdən yer səthinə tökülməsi və 
canlılar aləminə müəyyən dərəcədə təhlükə törətməsi şübhəsiz 
və təbiidir. 

Bir halda ki, turşulu yağışlar problemi mövcuddur və bu 
problemlə getdikcə daha çox maraqlanır, məşğul olurlar, 
deməli respublikamızda da bu problemlə bağlı məsələlərin 
araşdırılmasına ciddi əhəmiyyət verilməlidir. Çünki ölkəmizin 
ərazisində sənaye obyektlərinin olması, onlar tərəfindən 
atmosferə xeyli miqdarda turşu törədicilərin kükürd qazı və 
azot dioksidin atılması, habelə dövlətimizin atmosferinin 
ümumi Yer atmosferindən təcrid olunmaması Azərbaycanda da 
turşulu yağışlar probleminin tədqiq olunması zəruriliyini ortaya 
çıxarır. 

Azərbaycan ərazisində ətraf mühitə təsir edən ekoloji 
yükün təyin olunmasında turşulu yağıntıların payının nəzərə 
alınması, onları əmələ gətirən kimyəvi birləşmələrin atmosferə 
atıldığı mənbələrin müəyyənləşdirilməsi və turşu xassəli 
yağıntıların peyda olmaları barədə öncəgörmə, habelə, 
respublikamızda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına 
yönəldilən tədbirlərin hazırlanması baxımından adı çəkilən 
problem üzrə elmi-tədqiqat işlərinin qoyulması və müvafiq 
araşdırılmaların aparılması elmi-təcrübi əhəmiyyətə malikdir. 

Bir sıra ölkələrə turşulu yağışların verdiyi ziyanlar faktiki 
olaraq öz təsdiqini tapmışdır. Ona görə də dünyanın inkişaf 
etmiş qabaqcıl ölkələrinin müvafiq hökumət orqanları və 
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Ümumdünya Metereologiya Təşkilatı kimi mötəbər qurum 
turşulu yağışlar probleminə çox ciddi diqqət yetirir və bunun 
qarşısının alınmasına yönələn tədbirlər həyata keçirirlər. 

Azərbaycan ərazisinə düşən yağışların kimyəvi tərkibinin 
öyrənilməsi də aktual bir məsələ kimi qarşıya qoyulmuşdur. 
Hələ keçən əsrin axırlarından bu sahədə müvafiq araşdırmalara 
başlanmışdır. Bu işlər hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin Hidrometereologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda 
davam etdirilir. Yerinə yetirilmiş bir sıra tədqiqatlar 
nəticəsində tərkibi turşu anionları ilə ən çox çirklənən 
yağışların düşdüyü bölgələr, həmin yağışların torpağın fon 
tərkibinə təsiri müəyyən edilmiş və elmi-təcrübi əhəmiyyət 
daşıyan metodiki göstərişlər işlənib hazırlanmışdır. 

  
3.4. Su ehtiyatlarının özü təmizlənməsi və 

çirklənmədən mühafizəsi 
 

Su ehtiyatlarının özünün təmizlənməsi təbiət 
hadisələrindən biridir. Özünü təmizləmə bir çox faktorlardan 
(fiziki, kimyəvi və bioloji) asılıdır. Fiziki faktorlardan günəş 
enerjisini göstərmək olar. Günəşin ultrabənövşəyi şüaların 
təsiri nəticəsində zərərli mikroblar, bakteriaylar, virusların 
hissəciklərini məhv edir. Su ehtiyatlarına daxil olan 
çirkləndirici maddələrin qarışdırılması, əridilməsi suyun özünü 
təmizləməsinin əsas fiziki faktorlarından biridir.  

Suyun özünü təmizləməsinin kimyəvi faktorlardan üzvi 
və qeyri-üzvi maddələrin oksidləşməsini göstərmək olar. Su 
ehtiyatların özünü təmizləməsində heyvan və bitki aləmində 
rolu böyükdür. Suda yaşayan heyvanları su ehtiyatlarının 
sanitarı adlandırırlar və onlar suları özlərindən keçirərək 
təmizləyirlər. Bitki aləmindən qarğı, qamış cuğulu, su sünbülü 
və s. torpağı oksigenlə zənginləşdirir. Su bitkiləri müxtəlif 
kiçik mexaniki qarışıqlı (kolloid hissəcikləri) maddələri tutur, 
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onlar öz kökləri ilə müxtəlif duzlarla qidalanaraq suyun 
təmizlənmə prosesinə köməklik göstərir. 

Su ehtiyatlarının təmizlənməsi prosesinə çaylar üzərində 
tikilən su anbarları böyük köməklik göstərir. Su vasitəsilə su 
anbarlarına daxil olan çirkləndiricilərin miqdarı və bioloji 
proseslər nəticəsində tədricən azalır. Su anbarlarına daxil olan 
bütün çirkləndiricilər anbarlardakı su ilə qarışaraq onun qatılıq 
dərəcəsini azaldır. Bunu nəzərə alaraq çirkli su qəbul edən su 
anbarlarına təbii təmizlənmə məntəqəsi kimidə baxırlar. Əgər 
çirkli su tərkibindəki çirkləndirici maddələr su anbarı vasitəsilə 
təmizləmək mümkün deyilsə onda həmin su əvvəlcədən 
təmizlənərək su anbarına buraxılır. Deməli çirkli suyun lazımi 
təmizlənmə dərəcəsini təyin etmək üçün su anbarının öz-özünə 
təmizləmə qabiliyyətini düzgün qiymətləndirmək olar. Bu 
qayda ilə təmizləyici qurğunun tikinti və istismarını minimum 
xərc çəkməklə su anbarının təmizliyinə və sanitar saflığına nail 
olmaq olar. 

Təbii su ehtiyatlarının təmiz saxlanması istifadədən 
çıxmaması məqsədilə sənaye və kommunal çirkab suları 
təmizləməli, dövrü su təchizatını təmin etməli, az sulu, susuz 
və tullantısız istehsal texnologiyası tətbiq olunmalı, kənd 
təsərrüfatında gübrələrdən səmərəli istifadə etməli, havanı 
çirklənmədən qorumalı kimi tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Çirkab sularının təmizlənməsində mexaniki, kimyəvi, 
fiziki-kimyəvi və biokimyəvi üsullardan istifadə edilir. 

Mexaniki təmizlənmə üsulunda mexaniki qarışıqlar 
sudan təmizlənir. Bu da durulducular və ya qızdırma yolu ilə 
yerinə yetirilir. Durulducularla daha kiçik hissəciklər 
çökdürülür. Yüngül hissəciklər isə suyun üzərinə çıxır və suyu 
ondan təmizləmək üçün xüsusi yağtutan, nefttutan qurğulardan 
istifadə edilir. 

Suyun süzdürülməsi vasitəsilə suda olan iri mexaniki 
tərkibli qarışıqdan azad olunmasından sonra xüsusi 
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qumtutanlar vasitəsilə ölçüsü 0,25 mm-dən çox olan hissəciklər 
çökdürülür. 

Kimyəvi təmizləmə üsulu ilə sudakı çirkləndirici 
maddələri tam təmizləmək mümkün deyil. Ona görə də fiziki-
kimyəvi təmizləmə üsulundan istifadə edilir. Suyun fiziki-
kimyəvi təmizlənməsində sorbsiya, ekstaksiya, flotasiya, 
kristallaşma, deminerallaşma, elektroliz, ion və yandırma 
üsulundan istifadə olunur. 

Biokimyəvi təmizləmə üsulunun əsası mikroorqanizmlər 
tərəfindən çirkab suların tərkibindəki kolloid maddələrin öz 
inkişafı üçün şərait yaradılır. Çirkab suların biokimyəvi 
təmizlənməsi təbii və süni şəraitdə aparılır. Təbii şəraitdə 
çirkab suların təmizlənməsi suvarma sahələri, sızma sahələri və 
bioloji hovuzlarda aparılır. Süni şəraitdə isə çirkab suların 
təmizlənməsi və bioloji süzgəclərdə yerinə yetirilir. 

Təbii su ehtiyatları atmosfer çirklənməsindən də 
mühafizə olunmalıdır. Suyun çirklənmədən mühafizəsi özü 
təmiz saxlanmalıdır. Bunun üçün atmosferin çirklənmədən 
qorunması üçün aşağıdakı tədbirlər görülməlidir: 

- Sənaye tullantılarının havaya buraxılmasından əvvəl 
təmizlənməsi; 

- İstehsalatda tullantısız texnologiya sisteminin tətbiqi; 
- Daxili yanacaq mühərriklərinin daimi təkmilləşdirilməsi; 
- Benzindən toksikliyi az olan qaz yanacağına və ya 

elektrik avtomobillərinin tətbiqinə keçirilsin. 
Qeyd olunanlar yerinə yetirilərsə, atmosfer və su 

ehtiyatları çirklənmədən xeyli mühafizə olunar və təmiz hava 
və təmiz su problemləri qismən də həll oluna bilər. 

 
 3.5. Suyun keyfiyyətinə olan tələblər 

 
Su ehtiyatının keyfiyyət dərəcəsi tələbatçılardan asılı 

olaraq müxtəlifdir. Suyun keyfiyyəti 6 balla müəyyən edilir. Su 
ehtiyatının çirkləndirici obyekt ərazisində müxtəlif 
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məntəqələrdən su nümunələri götürülür, onların analizi aparılır 
və sonra suyun keyfiyyət göstəricisi müəyyən edilir. Suyun 
keyfiyyət göstəricilərindən temperatur və orqonoleptik 
tuşuluğu, mineral qalığı, oksigenin miqdarı, xəstəlik törədən 
bakteriyalar, üzən maddələrin konsentrasiyası kimi xassələrini 
göstərmək olar. 

Suyun qeyd olunan xassələri 0-6 intervallı balla 
qiymətləndirilir. Məsələn, su 0 balla qiymətlənərsə o, ən təmiz 
su hesab olunur və ondan heç bir iy gəlmir, 5 balla 
qiymətləndirildikdə isə ondan güclü iy gəlir ki, onu içmək belə 
mümkün olmur. 

Su tələbatçılar tərəfindən suyun keyfiyyətinə tələbat 
müxtəlif olur. Bunlar aşağıdakı kimidir: 

- Sənayedə istifadə olunan su, istehsal olunan məhsulun 
keyfiyyətinə təsir göstərməməli, sənaye qurğusunda istifadə 
olunan metal konstruksiyanı korroziyaya uğratmamalı, 
qurğularda duz çöküntüləri əmələ gətirməməli, sənayedə 
çalışan işçilərin səhhətinə mənfi təsir göstərməməlidir; 

- Kənd təsərrüfatında istifadə olunan su kənd təsərrüfatı 
məhsullarının keyfiyyətinə təsir göstərməməli, bitki üçün 
zərərsiz olmalı və torpaqların şorlaşmasına şərait 
yaratmamalıdır; 

- Mədəni-məişətdə istifadə olunan suyun keyfiyyəti ən 
yüksək olmalıdır və ona olan tələbat qəbul olunmuş norma və 
qaydalara uyğun olmalıdır. İçməli suyun keyfiyyəti aşağıdakı 
tələblərə cavab verməlidir: 

- 1) çirkab suları su ehtiyatlarına atılarkən suyun 
temperaturu yay mövsümündəki temperaturdan 3-dən çox 
olmamalıdır; 

- 2) sudan gələn iy və dadın şiddətliyi 2 baldan artıq 
olmamalıdır; 

- 3) suyun turturşuluğu pH=6,58,5 intervalında olmalıdır: 
- 4) çirkab suları ilə su mənbəyi qidalanarsa, onda olan 

oksigenin miqdarı 46 mq/l həddində olmalıdır; 
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- 5) zərərli maddələrin konsentrasiyası əhalinin səhhəti 
üçün tam zərərsiz olmalıdır; 

- 6) suyun hər litrində 1000-dən artıq xəstəlik törədən 
bakteriya olmamalıdır; 

- 7) çirkab suları su ehtiyatlarına ötürülərkən orada üzən 
mineral və üzvi maddələrin konsentrasiyası 0,25 mq/l-dən çox 
olmamalıdır. 

Su ehtiyatlarına axıdılan çirkab sularının tərkibində 
radioaktiv maddələr və qanunla tənzimlənən çirkab suyunun 
tərkibində 1∙10-8  3∙10-11 küri/l-dən çox olan kobalt və 
stronsium olarsa, belə suların su ehtiyatlarına ötürülməsi qəti 
qadağandır. 

  
3.6. Su ehtiyatlarının tükənməsi və tükənmədən 

mühafizəsi 
 

Məlumdur ki, iri çaylardakı suyun miqdarı onu 
qidalandırıcı kiçik çaylar hesabına olur. Yer kürəsində insanın  
əməli fəaliyyətində çayların xüsusilə də kiçik çayların rolu 
böyükdür. Müşahidələr göstərir ki, son zamanlar kiçik çayların 
əksəriyyəti quruma təhlükəsindədir. Bilirik ki, çaylar havanın, 
torpağın temperatur və nəmliyi, mikroiqlimi tənzimləyir. 
Çaylardan su nəqliyyatı, meşə materiallarının axıdılmasında, 
balıqçılıq təsərrüfatının inkişafında, meliorasiya işlərinin 
görülməsində geniş istifadə olunur və bunların təyin 
olunmasında kiçik çayların rolu böyükdür. Həmçinin şəhərlərin 
və yaşayış məntəqələrinin içməli suya tələbatını ödəmək 
üçündə istifadə edilir. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq çayların mühafizəsi ön 
plana çəkilməlidir. Kiçik çayların qurumasına səbəb 
regionlarda meşə və kolluqların qırılması, çay sahilinin 
şumlanması, torpaqların su və külək eroziyasına uğraması və s. 
amillərin nəticəsində baş verir. Qeyd olunan səbəblər hesabına 
yeraltı qrunt sularının qidalanması azalır, su yığım hövzənin 
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strukturu pozulur, çaylara çoxlu miqdarda mexaniki qarışıqlar 
daxil olur ki, bu da çayların qurumasına səbəb olur. 

Göstərilənlərə əsasən kiçik çayların tükənmədən 
mühafizəsi üçün tədbirlər görülməlidir, bu da iri çayların 
mühafizəsinin qorunmasına şərait yaradılmasını təmin edir.  

Çay axımının nizamlanması üçün su anbarları tikilir və 
kiçik çaylarda belə tədbirin görülməsi baha başa gəlir. Buna 
görə də kiçik çaylarda suyun tükənməsinin qarşısını almaq və 
çirklənmədən qorumaq üçün ucuz başa gələn xüsusi tədbirlərin 
görülməsi daha məqsədəuyğun hesab olunur. Belə tədbirlərdən 
meşə meliorativ, aqrotexniki, hidrotexniki və s. göstərmək olar. 

I. Meşə meliorativ tədbirlərdə məqsəd çayın yerüstü su 
yığımının yeraltı axmaya çevirməkdir. Bu məqsədlə çayın su 
yığım hövzəsində meşə salınır. Nəticədə küləyin sürəti 
buxarlanma, torpağın donma dərinliyində yerüstü sel suları, 
torpağın eroziyası xeyli azdır, qrunt suyunun səviyyəsi və 
havanın nəmliyi isə çoxalır. Su ehtiyatlarının tükənmədən və 
çirklənmədən mühafizəsində meşə meliorativ tədbirlərin 
görülməsi getdikcə daha da genişlənir; 

II.  Aqrotexniki tədbirlərdə məqsəd torpağın eroziyaya 
uğramasının qarşısını almaqdır. Burada torpağın şumlanması, 
yamaclarda eninə aparılması, qar saxlama və su saxlama 
sızımlar yaradılması və həmin ərazidə bitkilərin düzgün seçilib 
əkilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin çoxillik otların əkilməsində 
torpağın eroziyaya uğramasının qarşısını xeyli azaldır. 

III. Hidrotexniki tədbirlərin tətbiqində yerüstü axma 
çevrilməsinə xidmət edir. Bu məqsədlə torpaq dambalar 
yaradılır, sızmalar çəkilir, terraslar düzəldilir. Bu tədbirlər 
vasitəsilə su ya torpağa hopdurulur və ya meşəçilik sahələrinə 
ötürülür. 

Son zamanlar respublikamızda meşə meliorativ 
tədbirlərin aparılmasına xüsusi fikir verilir. Su rejiminin sərt 
dəyişməsi və tükənmədən mühafizəsi məqsədilə su 
ehtiyatlarından istifadə xüsusi planla həyata keçirilir və onun 
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istifadə həcmi isə məhdudlaşdırılmalıdır. Qeyd olunanların 
hamısı təbii ekoloji tarazlığın saxlanmasına xidmət edir. 

3.7. Abşeron yarımadası göllərinin ekoloji vəziyyəti 
XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq insan və ətraf 

mühit, təbiət və cəmiyyət arasında yaranan ekoloji gərginliklər 
ekologiya terminini daha geniş anlamda gündəmə gətirmişdi. 
Alimlərin hesablamalarına görə insan cəmiyyəti təşəkkül 
tapandan bəri meşələrin üçdə ikisi qırılmış, minlərlə bitki və 
heyvan növləri məhv edilmiş, 10 milyard ton oksigen ehtiyatı 
azalmış, 200 milyon hektardan çox əkin sahəsi yararsız hala 
düşmüş, yerüstü və yeraltı su ehtiyatları çirklənmə prosesinə 
məruz qalmışdır. 

XXI əsrə qədəm qoyduğumuz bir vaxtda hər gün 44 ha 
torpağın münbitliyi, bir heyvan və bitki növü itir, 28 ha meşə 
məhv olur. Ətraf mühitin çirkləndirilməsi insan sağlamlığı 
üçün önəmli yer tutan su, hava və torpağın tərkibinin 
dəyişməsinə səbəb olur. 

Bütün təbii sular bir-birilə sıx surətdə əlaqəli olmaqla 
yerin vahid su örtüyünü-hidrosferi əmələ gətirir. Sənayenin 
sürətlə inkişafı və əhalinin artması ilə əlaqədar olaraq hal-
hazırda dünyada içməli su problemi və onun çirklənmədən 
mühafizəsi məsələsi kəskin şəkil almışdır. BMT-nin Baş 
Asambleyasının XXXV qurultayında elan olunmuşdur ki, hal-
hazırda planetin 1 milyarddan çox əhalisi keyfiyyətli su 
qıtlığından əziyyət çəkir. 

Yerüstü və yeraltı su ehtiyatlarının çirklənməsi 
Azərbaycan Respublikasının Abşeron yarımadası üçün də 
olduqca xarakterikdir. Sənaye sahələrinin (xüsusilə də neft 
sənayesinin) sürətli inkişafı, məişət və kommunal mənşəli 
tullantıların mütəmadi olaraq artması yarımada ərazisində təbii 
və süni şəraitlərdə formalaşmış sututarların ekoloji və 
hidrogeoloji-ekoloji şəraitinin olduqca mürəkkəbləşməsinə 
gətirib çıxarmışdır. 



 86 

Yarımadanın hidroloji şəbəkəsi Sumqayıt və 
Ceyrankeçməz çaylarından (aşağı axarlarından), 200-dən çox 
irili-xırdalı duzlu göllərdən, həmçinin Ceyranbatan su 
anbarından, Abşeron magistral kanalından ibarətdir. Abşeron 
yarınmadası, demək olar ki, bütün texnogen təsirlərin 
cəmləşdiyi poliqona bənzəyir. Hal-hazırda bu ərazidə elə bir 
göl və ya su hövzəsi yoxdur ki, texnogen təsirə məruz 
qalmasın. 

Son 50-60 ildə Abşeron yarımadasının göllərində ekoloji 
vəziyyət kəskin surətdə dəyişməkdədir. Bu, yarımada 
ərazisində neft sənayesinin inkişafı ilə bağlı olaraq buruq 
quyularının sularının, mədənlərin neftli axınlarının və 
təsərrüfat axınlarının artması ilə bağlıdır. Son 20 ildə Xəzər 
dənizində su səviyyəsinin yüksəlməsi də göllərin ekoloji 
şəraitinə və hidroloji rejiminə təsir göstərmişdir. Belə ki, 
göllərin sahələri artmış, suların tərkibində neft məhsullarının, 
fenolların, səthi aktiv maddələrin, ağır metalların və digər 
zərərli maddələrin qatılığı buraxıla bilən həddən dəfələrlə 
çoxalmışdır. Dib çöküntülərində radionuklidlərin artması və 
suda həll olmuş oksigenin azalması təhlükəsi mövcuddur. 
Abşeron yarımadası göllərinə aid müxtəlif illərdə ayrı-ayrı 
mütəxəssislər tərəfindən müəyyən məlumatlar nəşr olunsa da 
yarımadanın gölləri yaxın illərə kimi kompleks şəkildə tədqiq 
olunmamışdır. 

Son 100 ildə və xüsusən də son on illikdə göl hövzələrinə 
antropogen təsirlər artmışdır. Bu təsirlərin nəticəsində göllərin 
həm morfoloji xüsusiyyətləri və həm də hidrofiziki-biokimyəvi 
xassələri dəyişmişdir. 

Yarımada gölləri axarsız, əsasən dayaz, suları şortəhər və 
həll olmuş duzlarla ifrat dərəcədə doymuş, əksəri yayda 
quruyaraq dibinə duz çökdürmə xassələrinə malikdirlər. 
Yarımadada göllərin ehtiyatlarını onların su kütləsi, çalarlarına 
çökən duzlar və zaman-zaman toplanan dib çöküntüləri təşkil 
edir. 
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Abşeron yarımadasının daxili su hövzələrinin geoekoloji 
vəziyyəti ilə əlaqədar problemləri və respublika iqtisadiyyatı 
üçün onların törədə biləcəyi təhlükəni hərtərəfli təsəvvür etmək 
məqsədilə ekoloji cəhətdən daha çox təhlükəli hesab edilən su 
hövzələrinin vəziyyətinin yığcam şəkildə təsvirini verməyi 
məqsədə-müvafiq hesab edirik. 

Böyük şor gölü Abşeron yarımadasının mərkəzində, 
dəniz səviyyəsindən 4 m yüksəklikdə yerləşir. Gölün səthinin 
sahəsi 1300 ha, suyunun həcmi 47,3 mln.m3-dir. Göldən 
götürülmüş su nümunələrinin təhlili göstərir ki, gölün suyu 
həddindən artıq çirklənmiş və minerallaşmışdır (120 q/l). 
Yaxınlıqda yerləşən müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin 
tullantı suları bu gölə axıdılır. Gölə il ərzində daxil olan çirkab 
sularının həcmi 8614 min.m3 təşkil edir. Onun oksigen rejimi 
tam pozulmuşdur və suda konsentrasiyası 1-2 mq/l arasındakı 
tərəddüd edir ki, bu da sanitar normadan 2-4 dəfə azdır. Gölün 
suyunda oksigenin azlığı görünür ki, gölə atılan çirkləndirici 
maddələrin oksidləşməsindən irəli gəlir. Burada oksigenin 
biokimyəvi sərfi 16 mq/l təşkil edir ki, bu da normadan 4 dəfə 
artıqdır. 

Böyük şor gölündə kation və anionların konsentrasiyası 
normanı kəskin şəkildə aşır. Belə ki, kalsiumun miqdarı yol 
verilən qatılıq həddindən (YVQH) 45 dəfə, maqnezium          
15 dəfə, xloridlər 205 dəfə, sulfatlar isə 3 dəfə çoxdur. Neft 
məhsulları və fenolların konsentrasiyası sanitar normaları 
uyğun olaraq 66 və 20 dəfə aşmışdır. Detergenlərin də (sintetik 
yuyucu maddələrin) miqdarı normadan 9 dəfə yüksəkdir. Ağır 
metalların misin konsentrasiyası 6 dəfə, kadmiumun 
konsentrasiyası isə 2 dəfə normadan artıqdır. 

Hal-hazırda Böyük şor gölünü qurutmağa çalışırlar. Onun 
su hövzəsinin çirklənmə səviyyəsi olduqca yüksəkdir və 
ekoloji təhlükənin artması davam etməkdədir. 

Bülbülə gölü səthinin sahəsi 300 ha, dərinliyi 2,5 m 
olmaqla Abşeron yarımadasının mərkəzində yerləşir. Gölə 
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axıdılan məişət tullantılarının gündəlik miqdarı 25,1 min m3, 
uyğun olaraq illik həcmi isə 9162 min m3 təşkil edir. Bu 
tullantılar əsasən Bakıxanov, Bülbülə, Əmircan və Qaraçuxur 
qəsəbələrinin məişət-çirkab sularından ibarətdir. 

Gölün suyu şortəhər olmaqla minerallaşma dərəcəsi     
1,7 q/l-dir. Kationların (kalsium və maqneziumun) 
konsentrasiyası norma daxilində tərəddüd edir, anionların 
(xloridlər və sulaftların) miqdarı isə normadan cüzi dərəcədə 
yüksəkdir. Detergenlərin miqdarı YVHQ-dən 9,5 dəfə, 
fenolların miqdarı 8 dəfə, neft məhsullarının və misin 
konsentrasiyası isə 3,5-4 dəfə artıqdır. Gölün oksigen rejimi 
norma daxilindədir və bu göl Böyük şor gölü ilə müqayisədə 
çirklənməyə o qədər də yüksək dərəcədə məruz qalmamışdır. 

Qırmızı gölün ərazisi 700 ha, suyunun həcmi isə         
8,3 mln.m3-dir. 1976-cı ilə kimi göl neft mədənlərindən çıxan 
lay sularının qəbuledicisi kimi istifadə olunmuşdur. Hal-
hazırda hər gün Lökbatan qəsəbəsindən 47,3 min m3 məişət 
tullantıları gölə daxil olur. 

Beləliklə, Qırmızı gölə il ərzində 17955 min m3 çirkab 
suları buraxılır ki, onların da əsasını Lökbatan qəsəbəsinin 
məişət-çirkab suları (9115 min m3) və Hacı Həsən gölündən 
axan sular (6570 min m3) təşkil edir. Gölün suyunun oksigen 
rejimi ciddi pozulmuşdur. Belə ki, həll olmuş oksigen 
normadan 2-2,5 dəfə az müşahidə olunur. Suyu şor olmaqla 
minerallaşma dərəcəsi 55 q/l-dir. Aparılan laboratoriya 
tədqiqatlarının nəticələri göstərir ki, gölün suyunun tərkibində 
anion və kationların konsentrasiyası YVHQ-ni dəfələrlə aşır. 
Bu zaman kalsiumun miqdarı normadan 2,3 dəfə, maqnezium 
5,7 dəfə, xloridlər 8,5 dəfə, sulfatlar isə 8 dəfə yüksək qeydə 
alınmışdır. Suda fenolların konsentrasiyası normanı 15 dəfə, 
neft məhsulları 5 dəfə, mis 4 dəfə, kadmium və detergenlərin 
miqdarı isə 3 dəfə aşır. Bütün bunlar gölün ekoloji durumunun 
gərgin olduğunu deməyə əsas verir. 



 89 

Hacı Həsən gölü Bakı şəhərinin cənub-qərb hissəsində – 
Yasamal dərəsində yerləşir. Akvatoriyası 175 ha, dərinliyi 2 m, 
suyunun həcmi isə 3,2 mln m3-dir. Gölə il ərzində 9040 min m3 
məişər-sənaye çirkab suları atılır ki, onların da 80%-i məişət 
mənşəli tullantılardır, suyunun minerallığı 2,5 q/l-dir. Gölün 
suyunun fon tərkibində anionlar üstünlük təşkil edir və 
konsentrasiyası sanitar normaları aşır. Xloridlərin miqdarı 
normadan 44 dəfə, sulfatların miqdarı isə 1,6 dəfə yüksəkdir. 

Hacı Həsən gölü ancaq fenollar (YVHQ=8), kadmium 
(YVHQ=4) və mis (YVHQ=3,5) ilə orta səviyyədə 
çirklənmişdir. Gölün su mühitinin və dib çöküntülərinin 
çirklənmə dərəcəsi ekoloji baxımdan orta qiymətləndirilə bilər.  

Zığ gölü səthinin sahəsi 20 ha, dərinliyi 1,5 m olmaqla 
Zığ qəsəbəsindən axan məişət-sənaye suları və yeraltı sular 
hesabına qidalanır. Gölə axıdılan məişət tullantı sularının illik 
həcmi 1826 min m3, sənaye (neft, qaz) tullantıları isə              
73 min m3-dir. Götürülmüş su nümunələrinin analizlərinin 
nəticələri göstərir ki, gölün suyu şor olmaqla minerallaşma 
dərəcəsi 166 q/l-ə çatır. İon tərkibində xloridlər 96, mqanezium 
42,6 və sulfatlar 5,4 q/l olmaqla sanitar normaları müvafiq 
olaraq 274,21 və 11 dəfə aşır. Gölün suyunun oksigen rejimi 
pozulmuşdur. Oksigenin konsentrasiyası sanitar normadan    
1,6 dəfə aşağıdır. Çirkləndirici maddələrdən yüksək miqdarda 
kadmium 8,4 , mis 6, detergenlər 0,45 mq/l olmaqla müşahidə 
olunur ki, bu da sanitar normadan uyğun olaraq 8,4 ; 6 ; 4,5 
dəfə yüksəkdir. 

 Zığ gölünün dib çöküntülərində manqan (222 mq/kq), 
neft məhsulları (63 mq/kq), mis (66 mq/kq), nikel (40 mq/kq), 
kadmium (21 mq/kq), sink (18 mq/kq), xrom (12 mq/kq) və 
kobalt (8,6 mq/kq) toplanmışdır. Göldə ekoloji vəziyyəti orta 
qiymətləndirmək olar. 

Masazır gölü ellips formasında olub səthi 8,33 km2-dir. 
Ən böyük eni 2,6 km, gölün orta dərinliyi 0,6 m, sahil xəttinin 
uzunluğu 14 km, suyunun həcmi 6,8 mln m3-dir. Göl əsasən 
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atmosfer yağıntıları və qismən yeraltı sular hesabına qidalanır. 
Bundan başqa, gölə Masazır və Novxanı qəsəbələrinin məişət-
kommunal suları axıdılır. Tullantı sularının miqdarı gün 
ərzində 8 min m3 təşkil edir. Gölün suyunun minerallaşma 
dərəcəsi 280 q/l təşkil edir və bu göstəriciyə görə Masazır gölü 
şor sulu göllər qrupuna aid edilir. Suyunun ion tərkibində 
xloridlər (161 q/l) və sulfatlar (8,6 q/l) üstünlük təşkil edir, 
onların konsentrasiyası sanitar normaları müvafiq olaraq 2 və 
17 dəfə aşır. Kalsium (0,6 q/l) və maqnezium (3,4 q/l) 
konsentrasiyası nisbətən az olsa da onların göstəriciləri sanitar 
normadan 3,5 və 17 dəfə yüksək qeydə alınmışdır. 
Çirkləndirici maddələrdən daha yüksək miqdarda misin və 
kadmiumun konsentrasiyaları müşahidə edilir ki, onların da 
göstəriciləri normanı müvafiq olaraq 10,5 və 17 dəfə aşır. 
Detergenlərin və neft məhsullarının miqdarının nisbətən az 
olmasına baxmayaraq onların da konsentrasiyaları normadan 
müvafiq olaraq 6 və 2,4 dəfə yüksək qeydə alınmışdır. 

Masazır gölünün suyunun davamlı çirklənməsi dib 
çöküntülərinin də çirklənməsinə səbəb olur. Aparılan 
müşahidələr və analizlər göstərir ki, dib çöküntülərinin hər 
kiloqramında 891 mq neft məhsulları, 535 mq manqan, 32 mq 
kadmium, 53 mq nikel, 27 mq xrom, 30 mq sink, 24 mq kobalt 
toplanmışdır. Bu göstəricilər Masazır gölünün gərgin ekoloji 
vəziyyətə malik olduğunu göstərir. 

Mirzələdi gölü Novxanı və Binəqədi qəsəbələri arasında 
dəniz səviyyəsindən 12,1 m hündürlükdə yerləşir. Gölün orta 
dərinliyi 1 m, sahil zolağının uzunluğu 21 km, su tutumu       
1,9 mln m3-dir. Mirzələdi gölü duzlu göldür. Gölə il ərzində, 
əsasən, Binəqədi qəsəbəsindən məişət-kommunal suları    
(1095 min m3) və yaxınlıqda yerləşən neft buruqlarından    
(182 min m3) lay suları axıdılır. Suyunun minerallaşma 
dərəcəsi 388 q/l olmaqla Mirzələdi gölü şor sulu göllər qrupuna 
aiddir və onun fon tərkibində xloridlər (231 q/l) üstünlük təşkil 
edir. Bu da sanitar normaları 160 dəfə aşır. Kalsium 0,6 q/l, 
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maqnezium isə 3,4 q/l olmaqla normadan müvafiq olaraq 3 və 
6 dəfə yüksəkdir. Çirkləndirici maddələrin konsentrasiyaları 
kifayət qədər yüksək olmaqla sanitar normaları dəfələrlə aşır. 
Normanı daha çox kadmium 19 dəfə və mis 12 dəfə aşır. Neft 
məhsulları və detergenlər normadan 7 və 4 dəfə yüksək qeydə 
alınmışdır. Gölün suyunun oksigen rejimi də pozulmuşdur. 
Suyun tərkibində həll olmuş oksigenin miqdarı normadan        
8 dəfə azalaraq 0,49 mq/l təşkil edir. 

Mirzələdi gölünün dib çöküntülərində hər kiloqramında 
820 mq neft məhsulları, 560 mq manqan, 55 mq nikel, 42 mq 
kadmium, 37 mq sink, 30 mq mis, 23 mq xrom və 22 mq 
kobalt müşahidə olunur. 

Son iki gölün – Mirzələdi və Masazır göllərinin sularının 
və dib çöküntülərinin analizləri göstərir ki, onlar kifayət qədər 
yüksək çirklənməyə məruz qalmışdır. Bu göllərin ekoloji 
vəziyyətinin olduqca gərgin olması ətraf mühitə də öz təsirini 
gösətərməkdədir. 

Beləliklə, Abşeron yarımadasındakı 200-dən çox gölün 
ekoloji cəhətdən vəziyyəti ilə əlaqədar problemləri və 
respublika iqtisadiyyatı üçün onların törədə biləcəyi təhlükəni 
yuxarıda adları çəkilən göllərin timsalında təsvir etməyə 
çalışdıq. 

Son illərdə Abşeron yarımadasının su hövzələrinin 
ekoloji vəziyyətinin öyrənilməsində Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin Milli Monitorinq Departamentinin, 
Kompleks Hidrogeologiya və Mühəndis geologiyası 
Ekspedisiyasının və Mineral-Xammal Elmi-Tədqiqat 
İnstitunun böyük xidmətləri olmuşdur. Bu işlər sössüz ki, 
Abşeron yarımadasının daxili su hövzələrinin ekoloji cəhətdən 
törədə biləcəyi təhlükələrin və ətraf mühitə, insan sağlamlığına 
və iqtisadiyyata vurulacaq ziyanların aradan qaldırılmasında öz 
xidmətini göstərəcəkdir. 

Ekoloji problemlərin həlli kompleks şəkildə, çox sahəli 
və effektli aparılmalıdır. Bunun üçün hər şeydən əvvəl 
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geoekoloji şəraiti, mühitin dqradasiyasını yaradan mexanizmi 
aradan qaldırmaq lazımdır. Tullantı sularının təmizlənməsi 
üçün təmizləyici qurğular tikilməlidir. Eyni zamanda göllərə 
axıdılan çirkab sularının həcmi minimuma endirilməlidir. 
Göllərin səthindən neft məhsulları yığılmalı və çirkli dib 
çöküntülərindən göllər təmizlənməlidir. Onların sahillərində 
abadlıq işlərinin aparılması, quraqlığa və şorluluğa davamlı 
ağac və kol bitkilərinin əkilməsi məqsədə müvafiq hesab edilir. 
Abşeron göllərini ekoloji cəhətdən sağlamlaşdırmaq, 
sabitləşdirmək, onların səviyyə rejimini nizamlamaq lazımdır. 
Bunun üçün göllərin səviyyə rejimini, kimyəvi tərkibini, 
balansını və hidrokimyəvi cəhətlərini öyrənmək üçün 
mütəmadi olaraq geoekoloji monitorinq işlərinin aparılması 
zəruridir.   

3.8. Xəzər dənizinin yeraltı su ehtiyatları 
     rejiminə  təsiri 

Xəzər dənizində səviyyənin dəyişməsi ilə qrunt suları 
arasındakı qarşılıqlı əlaqəni təhlil etmək üçün arxiv 
sənədlərindən istifadə edilmişdir. Hal-hazırda 106 quyuda ölçü 
işləri aparılır. Bu şəraitdə hər 15000 ha sahəyə bir quyu düşür. 
Qrunt suları üzərində aparılan müşahidə işlərindən istifadə 
etməklə qrunt sularının yatma dərinliyi və onların 
minerallaşma dərəcələri əhatə edən sahələrin miqdarı müəyyən 
edilmişdir. Qrunt sularının yatma dərinliyi 1 m-dən aşağı olan 
sahələr bilavasitə dənizlə sərhədlənən yerlərdə mövcud olub və 
ümumi sahənin 11-23%-ni təşkil edir. Bu sahələrin miqdarı 
1980-2000-ci illər ərzində 12% artmışdır. Bunun əksinə olaraq 
3-5 m dərinlikləri sahələrinin miqdarı 22%, 5 m-dən yuxarı 
sahələr isə 12% artmışdır. 

Qrunt suların dərinliyi 5m-dən yuxarı sahələr əsas etibarı 
ilə şosse və dəmir yolu boyu yayılmışdır. Ümumiyyətlə, bütün 
sahə üzrə qrunt sularının səviyyəsi 3,44 m-dən 2,32 m-ə qədər, 
yəni 1,12 m qalxmışdır. Bu isə ilkin dərinliyin 32%-ni təşkil 
edir. 
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Bilavasitə Abşeron yarımadasına gəldikdə isə qrunt 
sularının səviyyəsi axırıncı 20 il ərzində 1-16 m arasında 
qalxmışdır. Məsələn, Saray qəsəbəsində 15-16 m, Sumqayıt 
şəhərinin cənub-şərqində 3 m. Xırdalanda 7 m, Fatmai kəndi 
yaxınlığında keçmiş 2 saylı sovxozun ərazisində 14 m-ə qədər 
qalxmışdır. Fond materiallarının analizi və təhlili göstərir ki, 
dəniz səviyyəsi qalxana qədər yarımada ərazisinin 80%-dən 
çoxunda qrunt sularının dərinliyi səthdən 10 m-dən çox 
olmuşdur. Son 20 il ərzində Abşeron yarımadasında qrunt 
sularının səviyyəsi qalxma intensivliyi kəskin artmışdır. Qrunt 
sularının yatma dərinliyinin azalması yerüstü suların 
infiltirasiya və qrunt suyu səthindən buxarlanma proseslərinin 
sürətlə getməsinə və minerallaşma dərəcəsinin artmasına 
gətirib çıxarmışdır. Bütün sahə üzrə minerallaşma dərəcəsi 
7,49 q/l-dən 9,04 q/l-ə qalxmaqla 1,55 q/l artmışdır. Bu isə 
ilkin qiymətin 21%-ni təşkil edir. 

Minerallaşma dərəcəsi 1 q/l-dən kiçik olan sahələr əsas 
etibarı ilə Astara-Viləşçay, Qudyalçay-Samur çayları arasında 
ən çox olan sahələr 6% artmışdır. Qrunt sularının yatma 
dərinliyi onların minerallaşma dərəcəsi arasında korrelyativ 
əlaqə mövcuddur və bu əmsalın qiyməti 0,65-ə bərabər 
olmuşdur. Qrunt suları rejiminin dəyişməsi torpaqlarda gedən 
duzlaşma proseslərinin sürətlənməsinə səbəb olmuşdur. Yeraltı 
suların əmələ gəlmə, hərəkət, paylaşma, müqavimət və 
boşalma zonaları var. Xəzərdə su səviyyəsinin qalxması 
bilavasitə və ya dolayı yolla hidrogeoloji zonaların geometrik 
göstəricilərini kökündən dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Bu təsir 
Astara-Samur çayları arası ərazilərin geometreoloji quruluşunu 
və hidroloji şəraitini nəzərə alaraq 9 zonaya ayırmağı məqsədə- 
uyğun hesab edilir. Bu zonalarda 1980-2000-ci illərdəki qrunt 
sularının səviyyəsi ilə dənizin səviyyəsini tutuşdurduqda onlar 
arasında korrelyasiya asılılığı müşahidə edilir. Bu zonalarda 
qrunt sularının səviyyəsinin və minerallaşma dərəcələrinin 
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1980, 1990 və 2000-ci illər üzrə dəyişməsi aşağıdakı cədvəldə 
verilmişdir. 

Xəzərdə su səviyyəsinin yuxarı qalxması nəticəsində 
qrunt sularının yatma dərinliyi azalmışdır, ən çox azalma 
Qusar-Samur çayları arası zonada 1,19 m, ən çox qalxma 
Astara-Viləşçay arası zonada olub, 1,75 m-ə bərabərdir. 
Astara-Samur çayları arası sahədə qrunt sularının səviyyəsi 
1980-ci ildə 3,44 m, 1990-cı ildə isə 2,84 m, 2000-ci ildə    
2,33 m olmuşdur, yəni 1,11 m qalxmışdır. Korrelyasiya əmsalı 
çox olan Viləşçay-Kür çayları arası zonada (0,92 m) su 
səviyyəsinin qalxma sürəti 8,3 sm/il-dir, yəni axırıncı zonada 
birinci zonaya nisbətən qalxma sürəti 1,4 dəfə azdır. 

Qrunt suları səviyyəsinin qalxması nəticəsində onların 
minerallaşma dərəcəsi orta hesabla 1,55 q/l artmışdır ki, bu da 
163 mq/il-ə bərabərdir. Qrunt sularının minerallaşma dərəcəsi 
ən çox artan zonalar Viləşçay-Pirsaatçay çayları arası olub, 
3,52-4,27 q/l-ə bərabərdir. Minerallaşma dərəcəsi ən az artan 
zona Qudyalçay-Samur çayları arası zonalar 1,06-1,54 q/l. 
Bunun səbəbi qrunt suları səviyyəsinin dərində olmasıdır  
(4,56-6,47 m). 

Qrunt suları səviyyəsinin və minerallaşma dərəcələrinin 
dəyişkənliyi 

Qrunt sularının 
yatma dərinliyi, 

m 

Qrunt sularının 
minerallaşma 

dərəcəsi q/l 
№ 

Zonaların 
coğrafi 
adları 

Korrel
-yasiya 
əmsalı 1980 1990 2000 1980 1990 2000 

1 Astara-
Viləşçay 0,98 2,83 1,54 1,08 8,15 8,66 9,49 

2 Viləşçay-Kür 0,92 2,81 1,68 1,06 25,52 26,15 29,79 
3 Kür-Pirsaatçay 0,84 2,92 1,98 1,27 30,64 32,06 34,16 

4 
Pirsaatçay-

Ceyrankeçməz 
çayı 

0,81 3,16 2,21 1,51 20,25 20,66 23,49 

5 Ceyrankeçməz
- Sumqayıtçay 0,78 3,09 2,98 2,66 16,12 16,45 18,66 

6 Sumqayıtçay-
Ataçay 0,71 4,43 3,79 3,18 13,28 13,66 16,37 
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7 Ataçay-
Qudyalçay 0,66 5,20 4,96 3,97 10,29 10,79 12,22 

8 Qudyalçay-
Qusarçay 0,64 6,12 5,58 4,56 5,62 5,98 6,68 

9 Qusarçay-
Samur çayı 0,61 6,47 6,16 5,28 3,44 3,77 6,98 

Orta - 3,44 2,84 2,09 7,49 8,37 10,74 
 

3.9. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi 
ekosistemlərin təhlükəsizliyinin təminatçısıdır 

 
Dünyanın təmiz su ehtiyatları insan fəaliyyətinin 

genişlənməsi nəticəsində hər gün ciddi təsirə və dəyişikliklərə 
məruz qalır. Əhalinin artımı, yüksələn iqtisadi aktivlik və həyat 
səviyyəsi təmiz su ehtiyatlarına görə artan rəqabətə və 
münasibətlərə gətirib çıxarar. Bu isə günü-gündən gərgin 
ekoloji vəziyyətin daha da güclənməsinə, bir çox hallarda isə 
ekosistemlərin öz funksiyalarının tam itirilməsinə gətirib 
çıxardır. 

Belə bir şəraitdə ekosistemlərin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi baxımından bütün dünyada su ehtiyatlarına, onların 
səmərəli istifadəsi və qorunması problemlərinə maraq 
artmaqdadır. Bu problemlər özünü Azərbaycanın da daxil 
olduğu quraqlıq və beynəlxalq su hövzələrinin mənsəbində 
yerləşən ərazilərdə daha kəskin biruzə verir. 

Bu problemlərin qarşısının alınması və ekoloji 
təhlükəsizliyin minimuma endirilməsi məqsədilə Ümumdünya 
su təşkilatları və birliklərinin müasir düşüncələrində su 
ehtiyatlarının davamlı istifadəsində onun inteqrasiyalı idarə 
edilməsinə daha çox üstünlük verirlər. İnteqrasiyalı idarəetmə 
əsasən Milli səviyyədə məhdudlaşan və ya Milli sərhədləri 
keçən çay hövzəsi üzrə həyata keçirilməsinə yönəlmişdir. Çay 
hövzəsinin planlı və vahid sistem şəklində dəqiq rejim üzrə 
idarə edilməsinin çoxillik tarixi vardır. Məhz su ehtiyatlarının 
inteqrasiyalı idarə edilməsi bu qədim ənənəyə əsaslanan və 



 96 

kökləri ABŞ və keçmiş SSRİ dövrünə gedən bir 
konsepsiyasıdır. Lakin inteqrasiyalı idarəetmə əvvəlki 
sistemlərin ekoloji və sosioloji yaxın görmələrini aradan 
qaldırmaqla su bölgüsündə ictimaiyyətin və iqtisadi intizamın 
geniş cəlb edilməsini nəzərdə tutur. 

Bununla belə, dünyanın əksər ölkələri, o cümlədən də 
Azərbaycan üçün bir qədər yeni olan bu idarəetmə üsulunun 
dəqiq təyini və onun praktikada geniş tətbiqi məsələləri 
cavabsız qalmışdır. Nə inteqrasiya olunmalıdır və onu ən yaxşı 
üsulla necə etmək olar? Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə 
edilməsinin razılaşdırılmış prinsipləri praktikada istifadə oluna 
bilərmi və bu mümkündürsə, onda necə? 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi həyati vacib 
ekosistemlərin dayanıqlı mövcudluğuna heç bir zərər vurmadan 
insanların iqtisadi və sosial rifahının maksimum dərəcədə 
yaxşılaşdırılması naminə su, torpaq və onlarla bağlı digər 
koordinasiyalı şəkildə inkişafını və idarə edilməsini, eləcə də 
su istifadəçilərini davamlı, stabil, ədalətli və bərabərhüquqlu su 
ilə təmin edən bir prosesdir. 

Çay hövzələri geniş olan ərazilərdə və ya onun morfoloji 
qurulması mürəkkəb olduğu hallarda su təsərrüfatının onu tam 
əhatə etməsində müəyyən çətinlik yaranır. Bu halda hidroqrafik 
prinsipi əsas götürməklə hövzə daxilində suların idarə edilməsi 
üçün təşkilat strukturu yaradıla bilər. 

Suyun idarə edilməsində bir çox uğursuzluqlar əsasən 
ona qiymətsiz sərbəst məhsul kimi baxılmasından yaranır. Su 
ehtiyatlarından maksimum səmərə əldə etmək üçün suya olan 
münasibəti dəyişmək və onun paylanmasına çəkilən xərcləri 
qiymətləndirmək lazımdır. 

Dublin prinsiplərində də su “iqtisadi məhsul” kimi qəbul 
olunmuşdur, “XXI əsrin gündəlik məsələləri”-ndə ona “iqtisadi 
və sosial məhsul” kimi baxılmaışdır. Suyun qiyməti və su 
haqqının ödənilməsi bunlar üçün iki müxtəlif şeylərdir. Suya 
görə haqqın ödənilməsi isə suyun qorunması və səmərəli 
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istifadə olunması, tələbatın idarə olunması üçün stimulun 
yaradılması, ödəmənin təmin olunması və əlavə inteqrasiya 
qoyuluşuna tələbatçıların həvəsləndirilməsi üçün iqtisadi bir 
alətdir. 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsində suyun 
faydalı və ya iqtisadi və təbii qiymətlərindən ibarət olan tam 
qiymətindən isitfadə edilməsi təklif olunur. 

Suyun tələbatçıya çatdırılmasının tam dəyəri özündə tam 
iqtisadi dəyəri və insanların sağlamlığının qorunması və 
ekosistemlərin mühafizəsi ilə bağlı olan ekoloji dəyəri 
birləşdirir. Tam iqtisadi dəyər suyun çatdırılması və idarə 
edilməsinin tam dəyərindən, sərmayə xərclərindən, istismar və 
saxlanma xərclərindən, eləcə də iqtisadi fəallığın dəyişməsi ilə 
əlaqədar olan iqtisadi xərclərdən ibarətdir. 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsində suyun 
faydalı və ya iqtisadi və təbii qiymətlərindən ibarət olan tam 
qiymətindən istifadə edilməsi təklif olunur. 

Suyun tələbatçıya çatdırılmasının tam dəyəri özündə 
iqtisadi dəyəri və insanların sağlamlığının qorunması və 
ekosistemlərin mühafizəsi ilə bağlı olan ekoloji dəyəri 
birləşdirir. Tam iqtisadi dəyər suyun çatdırılması və idarə 
edilməsinin tam dəyərindən, sərmayə xərclərindən, istismar və 
saxlanma xərclərindən, eləcə də iqtisadi fəallığın dəyişməsi ilə 
əlaqədar olan iqtisadi xərclərdən ibarətdir. 

Kəskin su çatışmazlığı şəraitində onun ekstensiv 
istifadəsinin davam etdirilməsi yol verilməzdir. Belə hallarda 
suya olan tələbatı məhdudlaşdırmaqla onun idarə edilməsinə 
kömək edə biləcək operativ iqtisadi konsepsiya və vasitələrin 
zəruriliyi şübhəsizdir. Suyun qiymətinin onun tələbatçıya 
çatdırılmasının tam dəyərini əks etdirməsi vacibdir. Belə 
olduqda hər hansı bir sektorda suyun istifadə edilməsinin onun 
çatdırılma xərclərini ödəyib-ödəmədiyinə nəzarət etmək 
asanlaşır. 
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FƏSİL 4. 
 

LİTOSFERƏ ANTROPOGEN TƏSİR. 
 

 4.1. İnsanın Yer qabığına təsiri 
 Yer Planetinin bərk hissəsinin əsas kütləsi Yerin nüvəsi 
(mərkəzi), mantiyası və Yerin qabığından ibarətdir. Daxili 
nüvənin radiusu 1250 km, Yerin həcminin 0,7%, kütləsinin 
1,2%-ni təşkil edir. Onun bərk cisim olub ərimə vəziyyətinə 
yaxın olduğu ehtimal edilir. Nüvənin xarici (kənar) qatı 2900-
5000 km dərinlikdə yerləşib bütün Yerin həcminin 15,2%, 
kütləsinin 29,8%-ni tutur. Onun ərimiş-maye halında olması 
güman edilir, Yer nüvəsinin temperaturu 50000-yə, sıxlığı 12,5 
t/m3-a yaxındır. 
 Yerin mantiyası Yer qabığı ilə yerin nüvəsi arasındakı 
təbəqədir, onun aşağı sərhədi təxminən 2900 km dərinlikdə 
yerləşir, qalınlığı 2 min km-ə yaxındır, əsasən maqnezium və 
dəmir, ağır metallardan ibarətdir. Yuxarı mantiyanı 60-250 km 
dərinlikdə ərimiş hala yaxın bazalt təşkil edir. 500 km 
dərinlikdə temperaturu 15000, 2900 km dərinlikdə təzyiq 
1,35milyon kq/sm2 bərabərdir. 
 Yerin qabığı onun xarici bərk qatına deyilir. Üstdən 
atmosfer və hidrosferlə, altdan seysmik məlumatlarla 
müəyyənləşdirilmiş daha sıx ultraəsaslı substratla (Moxoriviçiç 
səthi ilə) hüdudlanır. Yer qabığı materiklərdə və okeanların 
altında müxtəlifdir. Materikdə yer qabığının qalınlığı adətən 
35-45 km, dağlıq ərazilərdə 75 km-ə qədərdir. Okeanda Yer 
qabığının qalınlığı 5-10 km-dir (su qatı ilə birlikdə 9-12 km). 
Yer qabığının orta sıxlığı 2,8 q/sm3-dir, onun kütləsi Yerin 
bütün kütləsinin 0,8%-ni təşkil edir. 
 Yer qabığında yuxarıdan aşağı üç qat ayrılır: çökmə, 
qranit və bazalt qatları. (Şəkil 4.1.) Yuxarı qatda gillər, gil 
şistləri, qumlucalar, karbonatlı və vulkanik suxurlar üstünlük 
təşkil edir. Çökmə qatının qalınlığı çökəkliklərdə  20-25 km, 
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kristallik şistlərdə (qalxanlarda) isə praktiki olaraq sıfıra qədər 
ola bilər. Yer qabığının orta qatı öz xassələrinə görə qranitə  

 
 
Şəkil 4.1. Litosferin quruluş sxemi (Korobkin, Peredelski, 2001)  
 
yaxındır (qranitlər, qneyslər, qranodioritlər, dioritlər, kristallik 
şistlər, amfibolitlər). Bu qat okeanlarda olmur, kontinentlərdə 
isə onun qalınlığı bir neçə on kilometrlərə çatır. Bazalt qatı 
kristallik süxurlardan təşkil olunub qranit qatına nisbətən sıx 
(bərk) olur. Okeanın altında onun qalınlığı 2-7 km, 
kontinentlərin altında isə 15-40 km-ə çatır. 
 Yer qabığının quruluşu olduqca müxtəlifdir, lakin əsas 
2 qabıq tipi ayrılır: kontinental və okean. Kontinental qabığın 
tipik kəsiyində yuxarıda orta qalınlığı 3 km, sıxlığı 2,5 q/sm3 
olan çökmə süxurlar yerləşir. Daha dərində orta dərinliyi 17 
km, sıxlığı 2,6-2,8 q/sm3 olan qranit – metamorfik qatı 
yerləşir, onun altında isə orta dərinliyi 15 km və sıxlığı 2,9-3,3 
q/sm3 olan bazalt qatı yerləşir. Okean qabığının tipik kəsiyində 
yumşaq çöküntülərin orta qalınlığı 0,7 km təşkil edir, bu qat 
bilavasitə bazaltın üstündə yerləşir. 
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 Yer qabığı və ona birləşən yuxarı mantiyanın bir hissəsi 
litosferi əmələ gətirir. Zəlzələlərin əksəriyyət mənbəyi 
litosferdə, əsasən yuxarı 30 km-də yerləşir. 
 Litosferin ən üst qatları digər geosferlərlə birlikdə və 
qarşılıqlı əlaqədə olur. Belə qarşılıqlı təsir nəticəsində litosferin 
üst qatında suyun, havanın və canlıların birgə məhsulu olan 
aşınma qabığı yaranır. Aşınma qabığında torpaq inkişaf edir. 
Aşınma qabığının qalınlığı və quruluşu bütövlüklə coğrafi 
zonallıq qanununa tabedir. Nival və arid qurşaqlarda aşınma 
qabığının qalınlığı adətən 10 metrə çatmır və quruluşu nisbətən 
sadə olur. Lakin ekvator qurşağında aşınma qabığı çox 
mürəkkəb quruluşlu, inkişaf tarixi uzun müddətli, qalınlığı isə 
60 m-i keçə bilər. 
 Litosferin üst horizontları adətən bilavasitə atmosfer və 
hidrosferlə əlaqədə olur. Quruda litosfer torpaqla (pedosfer), 
bitki ilə (biosfer) və ya soyuq şəraitdə buz və qarla (kriosfer) 
örtülü olur. Yalnız səhrada litosfer bilavasitə (aşınma qabığı 
ilə) atmosferlə əlaqədə olur. Eyni zamanda torpaq və aşınma 
qabığı ilə atmosfer və litosfer arasında aktiv qaz mübadiləsi 
gedir. Litosfer və təbii sular arasında qarşılıqlı əlaqə daha 
yüksək dərəcədə gedir, belə ki, yeraltı sular həm hidrosferin, 
həm də litosferin bir hissəsidir. 
 Beləliklə, litosferin ən üst horizontları digər sferlərlə 
aktiv surətdə qarşılıqlı əlaqədə olur. Bu qarşılıqlı əlaqə yer 
səthində maksimum intensivliyə çatır, ondan yuxarı və aşağıda 
isə azalır. Bu əlaqə insanın rolu artdıqca daha da güclənir. 
 Bəşəriyyət yer qabığı ilə min il qabaq əlaqəyə girmişdir. 
Arxeoloq və tarixçilərə məlumdur ki, hələ neolit dövründə 
əcdadlarımız faydalı mineralları, dağ süxurlarını, külçələri yer 
səthindən yığmaqla kifayətlənməmiş, onları yerin alt 
qatlarından da çıxarmışlar. Neolitdə, tunc və daş dövrlərində 
yerin alt qatlarında silisium, mis, dəmir filizi və duz 
çıxarılmışdır. Onların yerində lağım, süni quyular və yeraltı 
yollar aşkar edilmişdir. İnsan nəsillərinin bütün bu fəaliyyətləri 



 101 

yer qabığına real təsir göstərə bilməmişdir. Min illər keçdikdən 
sonra insanın yer qabığına təsiri qlobal miqyas almışdır. 
 Hazırda bəşəriyyət yerin dərinliklərindən səthinə 10 
milyon kubmetrlərlə dağ süxurları çıxarır. İnsan Yer qabığının 
həyatına aktiv qarışır, onun fəaliyyəti qlobal geoloji faktora 
çevrilir. Yerin səthinə və təkinə ən çox dağ –mədən sənayesi, 
xüsusən faydalı qazıntıların açıq üsulla çıxarılması təsir 
göstərir. 
 Bu zaman yerin səthinin yatması müşahidə olunur, 
çoxlu təsərrüfat sahələri sıradan çıxır, ətraf mühit müxtəlif 
toksikantlarla çirklənir. Texnogen relyef formaları – çalalar, 
çuxurlar, oyuqlar, təpələr, karxanalar, töküntülər, terrigenlər və 
s. əmələ gəlir. 
 İlk dəfə faydalı qazıntılar çıxarılması ilə əlaqədar səthin 
çökməsi köhnə İngiltərədə müşahidə edilmişdir. Orta Çeşirdə 
yerin altından duzun çıxarılmasına eramızdan əvvəl 
başlanmışdır, XVII əsrin sonundan isə 70-110 m dərinlikdən 
yeraltı üsulla duzun iri istehsalına başlandı. Duz istehsal olunan 
ərazidə səthin ilk dəfə çökməsi (batması) 1880, sonralar isə 
1893 və 1912-ci ildə baş verdi. Bunun nəticəsində diametri 3 
km-ə yaxın ərazidə yer deformasiyaya uğradı, oranı su basaraq 
istifadə üçün yararsız hala düşdü. Burada torpağın üstündəki su 
boruları parçalandı, kanallar və dəmiryolu kommunikasiyası 
dağıldı, evlər zədələndi. 
 Uzun illər Parisdə evlər və kilsələrin tikilməsi üçün 
şəhərin altından əhəng çıxarılmışdır. Əgər XVII əsrin sonunda 
şəhər küçələrinin altından daş istehsalı dayandırılmasaydı 
şübhəsiz Paris şəhəri «batıb» dağılmışdı. 
 İnsanın aktiv fəaliyyəti (karxanalar, şaxtalar, yeraltı 
anbarlar, mülki və hidrotexniki obyektlər, zibilxanalar və s.) 
litosferdə əsasən üst bir neçə 10 metrlikdə aparılır, lakin tək-tək 
xüsusi dərin karxanalar, şaxtalar və quyular da mövcuddur. 
 Dünyada mis istehsal olunan ən dərin karxana ABŞ-da 
Yuta ştatında Binqem Kenyondadır. Karxananın dərinliyi 
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774m, sahəsi 7,2 km2, karxanadan çıxarılan qruntun kütləsi 3,4 
mlrd. ton təşkil edir. Rusiyada Uralda Korkin kəsiyində 
karxananın dərinliyi 520 metrdir. 
 Ayrı-ayrı şaxtaların dərinliyi 4 km təşkil edir. Buruq 
quyularının dərinliyi də bir neçə min metrə çatır, dünyada ən 
dərin quyu (15km) Kola yarımadasında layihələşdirilmişdir. 
 Daş kömür, dəmir və digər metalların külçələri, tikinti 
materialları və digər faydalı qazıntıların karxanaları bütün 
kontinentlərdə yayılmışdır. Bütün dünyada litosferin üst 
qatından il ərzində 1 000 milyard tondan çox mineral xammal 
çıxarılır və emal olunur. Ağır sənayenin 90% -ə qədərini təmin 
edən 400 növə yaxın faydalı qazıntılar çıxarılır. 
 Litosferdən çıxarılan materialların 98%-ə qədəri 
yararsız olub atılır, yalnız 2%-ə qədəri işlədilir. Beləliklə, 
litosferin üst qatında materialların həddindən çox antropogen 
qarışdırılması aparılır. Bu isə həm bütövlüklə ekosferə, həm də 
onun ayrı-ayrı hissələrinə güclü dərəcədə toxunur. Faydalı 
qazıntıların çıxarılması həmçinin Yer qabığının geokimyəvi 
tərkibini dəyişdirir. 
 Yer səthinin antropogen dəyişilməsi həmçinin iri 
hidrotexniki qurğuların tikilməsilə əlaqədardır, 1988-ci ilə 
qədər bütün dünyada hündürlüyü 150-300 m olan 360-dan artıq 
bəndlər tikilmişdir. 
 Bəndlərin çəkisinin təsiri, həmçinin süxurların 
yuyulması prosesində bəndin bünövrəsinin çökməsi və çatların 
əmələ gəlməsi müşahidə olunur. Belə ki, Sayan-Şuşinski SES-
in bəndinin bünövrəsində 20 m uzunluğunda çat qeydə alındı. 
Bratski, Ust-İlimski SES-nın bəndlərinin bünövrəsinin yatması 
(çökməsi) ildə 10 mm –dən çox təşkil edir. Kama su anbarının 
(sahəsi 1915 km2, suyun həcmi 12,2 km3) suyu böyük güclə 
yer qabığına təsir göstərdiyi üçün Perm vilayətinin çox 
hissəsində ildə 7 mm yatma (çökmə) müşahidə olunur. 
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 Alimlər tərəfindən aşkar edilmişdir ki, su anbarında 
suyun səviyyəsi 100 m-dən artıq olduqda zəlzələnin aktivliyi 
artır. 
 Yer qabığının yatması bir çox iri şəhərlərin altında da 
baş verir. Binaların və qurğuların altında qrunt bərkiyir və səthi 
çökür. Müasir şəhərlərdə tikinti yükü o qədər böyükdür ki, 
ayrı-ayrı binalar altında baş verən çökmələr bir-birilə birləşir. 
Məsələn, Moskvada 15 il ərzində qruntun çökməsi 8 mm təşkil 
edir. Yaponiyanın Tokio və Osaka şəhərləri son illərdə yeraltı 
suların nasosla çəkilməsi və yumşaq süxurların sıxılması 
nəticəsində 4 mm çökmüşdür. 
 Deməli, insanın təsərrüfat fəaliyyəti təbii 
relyefəmələgəlmə və digər geoekoloji proseslərin gedişini 
kökündən dəyişdirir, bu isə neqativ nəticələrə gətirib çıxarır. 
Antropogen geoloji proseslər ilbəil getdikcə güclənir və bütün 
bəşəriyyət üçün təhlükə yaradır. 
 
 4.2. Torpaq sferinin (pedosferin) qlobal funksiyaları 
 Dünya torpaqlarının məcmuunu çox vaxt ekosferin 
xüsusi hissəsi kimi ayıraraq onu torpaq sferi və ya pedosfer 
(yun. pedon- torpaq) adlandırırlar. B.A. Kovdaya görə 
pedosfer- özü inkişaf etmək, özü-özünü nizamlamaq 
qabiliyyətinə malik olan, canlı orqanizmlərin mövcudluğunu və 
yenidən bərpasını təmin edən ümumdünya bioenergetik və 
biokimyəvi sistemdir. Pedosferin məhz bu xüsusiyyətləri təbii 
və antropogen ekosistemlərin münbitliyinə səbəb olur. 
 Torpaq –çoxkomponentli, lakin bütöv təbii törəmədir. 
O, yer səthində dörd geosferin (litosfer, hidrosfer, atmosfer və 
biosfer) bir-birilə təmasda və qarşılıqlı təsiri olduğu yerdə 
əmələ gəlir. 
 Torpaq hər bir landşaftda geosferin elementlərilə, yəni 
bütövlükdə Yerlə sıxı bağlı olub maddələrin qlobal 
biogeokimyəvi tsiklində aktiv rol oynayır. 
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 Torpaq havası və atmosfer arasında mübadilə gedir. 
İnfiltrasiya, buxarlanma, axım və s. proseslər zamanı suyun 
torpağın daxilində hərəkəti, torpağın suyun qlobal dövranında 
aktiv iştirak etməsinə səbəb olur. 
 Bu zaman su torpaq məhlulunu əmələ gətirərək 
torpaqəmələgətirmə prosesində aktiv iştirak edir. Aşınma 
proseslərinə məruz qalan litosferin üst hissəsi torpağın mineral 
komponentlərinin mənbəyi hesab olunur. 
 Beləliklə torpaq, həm təbii cisim, həm dinamik sistem, 
həm də landşaftın bir hissəsi hesab edilir. 
 V.A.Kovdaya (1985) görə torpaq örtüyünün əsas 
funksiyaları aşağıdakılardır: 
 - bioekoloji (torpaq canlı maddələrin yerləşdiyi və 
fəaliyyətdə olduğu yerdir); 
 - bioenergetik (humus və digər üzvi maddələrdə günəş 
enerjisinin toplanaraq bioloji kütləyə çevrilmə sahəsi); 
 - azotun fiksasiya funksiyası və zülalların əmələ 
gəlməsi; 
 - əsas kimyəvi elementlərin qlobal biogeokimyəvi 
dövriyyəsində aktiv agentlərin funksiyası; 
 - Alt kristal süxurları xırda fraksiyalara çevirmə 
funksiyası (aşınma); 
 - hidroloji funksiya (geosferlər arasında aktiv su 
mübadiləsi sahəsi); 
 - meteroloji funksiya (atmosferin tərkib və rejiminin 
formalaşmasına aydın təsir göstərən sahə.). 
 Ekoloji problemlərin çoxu pedosferlə bağlıdır. 
Atmosferin kimyəvi dəyişməsi və onun yaratdığı nəticələr 
maddələrin qlobal biogeokimyəvi tsiklində iştirak etməsindən 
asılıdır. Okeanların, kənar və daxili dənizlərin, xüsusən sahil 
zonasının vəziyyəti materiklərdən axım vasitəsilə gətirilən həll 
olan və asılı kimyəvi maddələrlə təyin olunur. Bütün bu 
maddələrin maye axınının formalaşmasında torpaq örtüyü və 
onun vəziyyəti olduqca böyük rol oynayır. 
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 Təbii ekosistemlərin vəziyyətinin və məhsuldarlığının 
dəyişməsi, xüsusilə meşəsizləşdirmə və səhralaşma torpaq 
örtüyünün vəziyyətinə təsir göstərir, bu isə onun sonrakı 
məhsuldarlığının aşağı düşməsinə səbəb olur. Nəhayət, süni 
yaradılan və ya insan tərəfindən güclü dəyişikliyə uğrayan 
ekosistemlərdə (aqroekosistemlərdə) baş verən ətraf mühit 
problemləri də torpaq örtüyünün vəziyyətilə sıxı surətdə 
bağlıdır. 
 Potensial münbitlik nöqteyi nəzərincə qurunun böyük 
hissəsi aşağıdakı məhduddiyyətlərə görə əkinçilik üçün 
yararsız, azyararlı və ya əlverişsiz sayılır. (buzlaqlar daxil 
olmaqla ümumi sahəyə görə %-lə). (Cədvəl 4.1). 
                                                                               Cədvəl 4.1. 

  
 Qeyd edək ki, torpaq bir neçə əlamətə görə azyararlı ola 
bilər. Odur ki, istifadə üçün yararsız torpaqların ümumi cəmi 
cədvəldə göstərilənə nisbətən azdır. Belə qiymətlərdən birinə 
görə dünyada şumlama üçün yararlı torpaqların sahəsi 32,8 
milyon km2-dir. Bu isə qurunun ümumi sahəsinin 22%-ni 
təşkil edir. 
 İ.A.Krupenikov, V.A.Kovda (1985), Q.V.Dobrovolski, 
Y.D.Nikitin (1990) və özünün (Krupenikov, 1992) elmi işlərinə 
və fikirlərinə əsaslanaraq torpağın aşağıdakı əsas ekoloji 
funksiyalarını göstərir: 
 Energetik funksiya. Enerjinin çox miqdarı torpağın 
mineral hissəsində toplanır, lakin bu enerji olduqca stabil olub 
onun davamlığını təmin edir, maddələrin dövranı proseslərində 
və ekosistemlərin bioloji məhsuldarlığında isə nisbətən az 
iştirak edir. Digər mühüm məsələ odur ki, bitki fotosintez 
prosesində günəş enerjisini toplayır. Canlı maddədə onun 
dövranı tez (bir neçə il, on illər) başa çatır, lakin canlı maddə 
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ölmüş, quru (bitki) halında torpağa düşdükdə qismən ilkin son 
məhsullara (su, CO2, azot və başqa kimyəvi maddələr) qədər 
parçalanır, qismən isə humusa çevrilir. Humusda böyük 
(əsrliklər) enerji ehtiyatı cəmləşərək hər il bioloji dövrandan 
kənarlaşır və beləliklə, torpağın güclü enerji potensialı yaranır. 
 Hidroloji funksiya. Əgər torpaq olmasaydı, okeanla 
quru arasında suyun dövranı tez başa çatardı. Yer səthinə düşən 
atmosfer yağıntıları yamac boyu böyük sürətlə axıb çaylara, 
sonra isə dəniz və okeanlara axıb gedərdi. 
 Özünün humusluluğu, strukturluğu (aqreqatlığı), 
məsaməliyi, sukeçiriciliyi və rütubət tutumu ilə torpaq suyun 
dövranını kəskin zəiflədir, müntəzəmləşdirir, quruda suyun 
böyük və geniş differensial ehtiyatının yaranmasına şərait 
yaradır. Bu sular tədricən yabanı və mədəni bitkilər tərəfindən 
istifadə olunur. Suyun bir hissəsi faydasız fiziki buxarlanmaya 
sərf olunur. 
 Torpağın hidroloji və energetik funksiyaları arasında 
birbaşa əlaqə vardır, torpaqda nə qədər çox (müəyyən həddə 
qədər) enerji toplanarsa, onun hidroloji funksiyası da artar. 
Burada da torpağın humusu müəyyən rola malikdir. Qumlu və 
torflu torpaqlar istisnalıq təşkil edir. 
 Geoloji funksiya bir-birinə əks olan iki proseslə ifadə 
olunur. Birinci, bu funksiya sayəsində torpaq davamlı                           
təbii törəmə kimi alt qatda yerləşən yumşaq dağ süxurlarını 
istənilən xarakterli (yuyulma, uçqun) dağılmaqdan qoruyur. 
İkinci, torpaq dağıldıqda mexaniki təsirlərin gücü (qravitasiya, 
külək, xüsusən axar sular) nəticəsində aparılan torpaq 
materialından yeni – delüvial, hətta prolüvial dağ süxurları 
əmələ gəlir, onlar bir qədər dəyişilmiş şəkildə torpağın bir çox 
xassələrini özündə saxlayır. Lakin dağıdıcı proseslər davam 
etdikdə «qalıq» torpaq xassələri də zəifləyir. Torpaq kütləsinin 
bir hissəsi eroziya (denudasiya) zamanı dəniz və okeanlara 
çataraq dəniz çöküntü materialı əmələ gətirir. 
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 Torpağın qaz-atmosfer funksiyası –mürəkkəb və bir-
birinə zidd xarakter daşıyır. Üzvi maddələrin parçalanması 
zamanı bioloji dövran prosesində torpaq atmosferə karbon qazı 
(CO2) ayırır. O, bitkilər tərəfindən fotosintez üçün sitifadə 
edilir. 
 Əgər atmosfer və torpaq arasında daim hava mübadiləsi 
getməsəydi, torpaqda oksigenin ehtiyatı cəmi 12-48 saata, ən 
zəngin torpaqlarda isə maksimum 100 saata çatardı. Belə 
yüksək sürətli qarşılıqlı mübadiləyə baxmayaraq, torpağın 
havası bir sıra göstəricilərinə görə atmosfer havasından 
fərqlənib, tərkibində 10-100 dəfə çox karbon qazı və xeyli az 
miqdarda oksigen saxlayır. 
 Torpağın bioloji funksiyası - onun canlı 
orqanizmlərinin, mezo və mikrofaunasının kəmiyyətcə 
xarakteristikası ilə səciyyələnir. Mikroorqanizmlər 
aktinomisetlər (şüalı göbələklər), bakteriyalar, azot 
bakteriyaları və mezofauna (o cümlədən torpaq soxulcanı) 
miqdarına görə müxtəlif torpaq tipləri bin-birindən kəskin 
ayrılır. Bütün bu canlı orqanizmlər torpaqəmələgəlmə 
proseslərində, torpağın münbitliyində böyük rol oynayır. 
 Biogeokimyəvi funksiya -torpağın üst qatlarında biofil 
elementlər, o cümlədən mikroelementlərin toplanmasına şərait 
yaradır, torpağın akkumulyasiya rolu olmasaydı, onların çoxu 
yer qabığında və hidrosferdə «səpələnər » və biologi dövrandan 
çıxardı. Bu fikri dəfələrlə Vernadski (1967) irəli sürmüşdür. 
Torpaqda üzvi karbon humus formasında konsentrasiya olunur. 
Biofil element olan azotun miqdarı (ümumi azot) humus kimi 
torpağın aşağı qatlarına doğru azalır. Fosfor mühüm və çox 
defisit biofil və aqrofil element hesab olunur. O, canlı 
orqanizmələr –bitki, heyvan, insan tərəfindən çox istifadə 
edilir, lakin filiz kimi ehtiyatı olduqca azdır. 
 Torpağın informasiya funksiyası. Torağın profilində 
həm müasir, həm də qədim torpaq proseslərinin «dəlillərini» 
(izlərini) görmək olar. Müasir proseslərə torpağın islanma 
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dərinliyi, rütubətliyi, strukturu, biogenliyi və s., qədim 
proseslərə isə torpağın qalınlığı, humusun ehtiyatı, karbonatlar, 
gömülmüş horizontlar və s.aiddir. Qədim «dəlillərə» əsasən 
torpağın tarixini, onun keçdiyi mərhələləri, hazırda şumlanan 
torpaqların vaxtilə meşə altında olmasını bərpa etmək, yəni, 
ərazinin qədim landşaftının qanunauyğun paleocoğrafi 
rekonstruksiyasını keçirmək olar. 
 
4.3. Yer qabığının mineralları və süxurları 
 Yer qabığı olduqca mürəkkəb kimyəvi tərkibə malik 
olub təbiətdə rast gəlinən bütün kimyəvi elementlərə təsadüf 
etmək olar.Amerika alimi Klark Yer qabığında geniş yayılmış 
50 kimyəvi elementin orta miqdarını göstərmişdir.Litosferdə ən 
geniş yayılan kimyəvi elementlər aşağıdakılardır.(% - lə). 
 
Oksigen- 49,42                   Hidrogen- 0,01 
Silisium- 33,0                     Titan- 0,61  
Alüminium- 7,13                Karbon- 2,0  
Dəmir-3,80                         Xlor- 0,02  
Kalsium- 1,37                     Fosfor- 0,08 
Natrium- 0,60                     Kükürd- 0,08  
Kalium – 1,36                     Azot- 0,01 
 
 Yer qabığı kütləsinin 99,95% - ni 25 element, 0,05 % - 
ni isə qalan elementlər təşkil edir.Bu kimyəvi elementlərdən 
Yer qabığını yaradan aşağıdakı minerallar əmələ gəlmişdir. 
Minerallar. Yer qabığı müxtəlif süxurlardan təşkil 
olunmuşdur. Hər süxur isə özü mineraldan ibarətdir. Bəsit 
süxurun tərkibinə yalnız hər hansı bir mineral daxil olur. 
Mürəkkəb süxur isə bir neçə müxtəlif mineraldan ibarətdir. 
 Kimyəvi cəhətdən eyni olub tərkibi dəyişməyən və 
müəyyən fiziki xüsusiyyətlərə malik olan cisimlərə mineral 
deyilir.Mənşəyinə görə minerallar 3 qrupa bölünür: maqmatik, 
çöküntü və metomorfik. 
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 Maqmatik (ilk) minerallar maqmada yüksək 
temperatur və təzyiq şəraitində əmələ gəlir. 
 Çöküntü süxurların mineralları (törəmə) aşınma 
nəticəsində yaranır. 
 Metamorfik süxurların mineralları süxurda yüksək 
temperatur və təzyiq şəraitində baş verən fiziki–kimyəvi 
proseslər nəticəsində əmələ gəlir. 
 Minerallar əsasən siniflərə, siniflər isə qruplara bölünür. 
 I sinif - Saf elementlər, bura təbii halda olan bütün 
bəsit minerallar daxildir: qızıl, gümüş, platin , metalloidlərdən: 
kükürd, qrafit, almaz. 
 II sinif - Sulfidlər: pirit və ya dəmir, kükürd kolçedanı, 
halqopirit və ya kolçedanı 
 III sinif - halloidlər: halloid turşuların duzları: kalit və 
ya daş duz,karnallit, kainit. 
 IV sinif - Oksidlər və hidroksidlər: kvars, çaxmaq 
daşı, boksit, qematit və ya qırmızı dəmir filizi, maqnetit 
 V sinif - Oksigen turşularının duzları: sulfatlar - 
mirabilit, gips, karbonatlar – soda, maqnezium, kaloit, dololit, 
sidert və ya dəmir şpatı; fosfatlar- ftorapatiat, fosforitlər – 
vivianit; silikatlar – olivin, çöl şpatları: ortoqlaz, albit, inortit, 
gil mineralları – törəmə minerallar montmorillonit, kaolinit. 
 VI sinif - üzvi birləşmələr: neft, dağ yağı, dağ mumu, 
asvalt, yantar və s. 
 Dağ süxurları (ana süxurlar). Yer üzərində müəyyən 
massiv qaya və ya təbəqə şəkilində minerallar birləşmiş halda 
süxurları yaradır.Dağ süxurları torpaqəmələgətirən süxurlar 
üçün əsas sayılır, onların üst qatlarından torpaq 
yaranır.Süxurların xüsusiyyətləri torpağın kimyəvi və fiziki 
xassələrinə müəyyən qədər təsir göstərir.Qranit üzərində əsasən 
az münbit torpaqlar əmələ gəlir.Bazalt süxurlar isə münbit 
torpağın yaranması üçün qiymətli material hesab 
olunur.Landşaftın, hidroqrafiyanın və bitki örtüyünün 
xüsusiyyəti dağ süxurlarının xarakteri və formasından asılıdır. 
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 Mənşəyinə görə massiv – kristial (püskürmə və ya 
maqmatik), çöküntü və metamorfik süxurlar ayrılır. Massiv – 
kristal süxurlar yerin dərinliklərindən püskürüb çıxan və 
soyuyan maqmadır. Bu süxurlar ilk olaraq yerin bərk qabığını 
yaratdığı üçün ilkin süxurlar adlanır. 
 Çöküntü süxurlar ilkin süxurların parçalanmasından, 
parçalanan süxurların külək, su və ya buz vasitəsilə aparılaraq 
yer səthində və ya su hövzələrində çökməsindən yaranır. 
Bunlar törəmə (təkrar) süxurlar da adlanır. 
 Metomorfik süxurlar yerin daxilində olduğu yerdəcə 
çöküntü süxurlarından yaranmışdır.Yüksək temperatur və 
təzyiq nəticəsində çöküntü süxurlar sıxılmış, bir hissəsi ərimiş 
və sementləşmişdir.Çöküntü süxurların belə dəyişmə prosesi 
birlikdə metomorfizləşmə adlanır. 
 Göstərilən bu 3 qrup süxurlar bir – birindən kimyəvi, 
mineroloji və fiziki xüsusiyyətlərinə görə ayrılır. 
 Çöküntü süxurlar Yerin üst səthini demək olar ki, 
bütövlüklə örtür.Bəzən onların qalınlığı kilometrlərlə, bəzən 
metrlərlə, hətta santimetrlərlə ölçülür, çöküntü süxurların 
yayılma forması təbəqələrlədir.(qat - qat). 
 I. Massiv – kristallik püskürmə süxurlar iki böyük 
qrupa – effuziv və intruziv süxurlara bölünür. 
 Maqma püskürüb yer səthinə çıxaraq aşağı temperatur 
və təzyiq şəraitində soyuduqda bu süxura effuziv (püskürmə) 
süxur, maqma yer səthinə çatmayıb yüksək təzyiq şəraitində 
müəyyən dərinlikdə yavaş – yavaş soyuyub kristallaşarsa buna 
intruziv (dərinlik) süxurları deyilir. 
 Maqmatik süxurların xarakteristikası 
Qranit – dərinlik (intruziv) süxuru olub boz, çəhrayı, 
qırmızımtıl – qonur və hətta tünd qırmızı rəngdə ola bilər. 
 Siyenit – tam kristallaşmış dərinlik süxuru olub 
ortoqlaz, biotit və piroksenitdən ibarətdir. 
 Traxit – Siyenit tərkibli süxurdur, lakin kiçik 
dənəvaridir. 
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 Qabbro – dərinlik süxuru olub qara, boz və yaşılımtıl 
rənglidir. 
 Diabaz - plaqioqlazdan təşkil olunub, tərkibində avqit 
də iştirak edir. 
 Andezit – effuziv süxuru olub plaqioqlaz və biotitdən 
ibarətdir. Rəngi açıq – boz və ya qonur – qırmızıdır. 
 Bazalt – Effuziv süxur olub qabbronun analoqudur, 
tünd – boz və qara rənglidir. Tərkibi plaqioqlaz, avqit və 
olivindən ibarətdir. 
 
 

 
 II – Çöküntü süxurlar. Bu süxurların əmələ gəlməsində 
4 mərhələ ayrılır: 1) aşınma nəticəsində materialların 
toplanması, 2) Aşınmış materialın aparılması, 3) Onların 
çökməsi, 4) Daşlaşması. 
 Çöküntü süxurlar püskürmə süxurlarından tərkib və 
quruluşlarına görə fərqlənirlər. Onlar yumşaq, səpələnən və 
sementləşmiş olur.Çöküntü süxurların tərkibində dəmir oksidi 
çox olur, ümumi kalium natriuma nisbətən üstünlük təşkil edir. 
 Çöküntü süxurlar mexaniki, kimyəvi və orqanogen olur 
(cədvəl 4.2). 
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 Genetik xüsusiyyətlərinə görə çöküntü süxurları elüvial, 
delüvial, prolüvial, alüvial və kolüvial süxurlara 
bölünür. 
 Elüvi və ya elüvial çöküntü aşınmış dağ süxurlarının 
aşındığı yerində qalmasıdır. 
 Delüvi - xırda hissəciklərin yamacların aşağı 
hissələrində toplanmasına deyilir. Belə çöküntülərin xarakterik 
cəhəti onun təbəqə – təbəqə olmasıdır. 
 Prolüvi – yamac su axınlarının gətirmə konuslarında 
topladığı materiala deyilir. 
 Allüvial çöküntülər nisbətən az sürətlə axan böyük və 
kiçik çayların gətirdiyi çöküntülərdir.Yaxşı çeşidləşmiş və 
yuvarlanıb hamarlanmış xırda hissəciklərdən 
ibarətdir.Çaybasar sahələrdə tipik allüvi çöküntüləri toplanır. 
 Kolyuvi – dağlıq ərazidə yamacların aşağı hissəsində öz 
ağırlığı ilə və ya şaxtaların təsirilə toplanan qırıntı 
(parçalanmış) materiala deyilir. 
 Aşınma məhsullarının külək vasitəsilə bir yerdən başqa 
sahəyə aparılması aşınma məhsulunun xüsusiyyətlindən 
və küləyin sürətindən asılıdır. Süxurların külək vasitəsilə uzaq 
məsafələrə daşınması səhra və yarımsəhra şəraitində daha 
intensiv gedərək eol mənşəli çöküntülər əmələ gətirir. 
 Respublikamızın ərazisində torpaqəmələgətirən 
süxurlardan əsasən karbonatlı löslər, lösəbənzər gillicələr, 
karbonatsız gillicələr, allüvial gillicələr, qumlar, duzlu süxurlar 
və başqalarını göstərmək olar. 
  

4.4. Süxurların aşınması  
 Massiv - kristal süxurların aşınması. 
Süxur və ya minerallar əmələ gəldiyi yerdəki şəraitdən kəskin 
ayrılan şəraitə düşdükdə dəyişikliyə uğrayır. Massiv-kristal, 
çöküntü və metamorfik süxurlar səthə çıxarkən mexaniki 
surətdə xırdalanmağa məruz qalır, kimyəvi və bioloji 
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dəyişikliyə uğrayır. Yer qabığının üst səthində gedən bu 
proseslərin cəminə aşınma deyilir. 
 Aşınma zamanı temperatur, su, karbon qazı, oksigen, 
həmçinin orqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində gedən 
biokimyəvi hadisələr böyük rol oynayır. 
 3 aşınma tipi müəyyən edilmişdir: fiziki, kimyəvi və 
bioloji. Bunlar praktiki olaraq eyni vaxtda baş verir. Müxtəlif 
şəraitlərdə gah bir, gah da digər aşınma tipi üstünlüyə malik 
olur. 
 Fiziki aşınma zamanı süxurlar mexaniki surətdə 
müxtəlif ölçülü hissələrə parçalanır, lakin onların kimyəvi 
tərkibi dəyişmir. 
 Kimyəvi aşınmada isə ilkin mineralların kimyəvi 
tərkibi dəyişir, yeni minerallar əmələ gəlir, çox vaxt yeni 
yaranan mineralların kimyəvi tərkibi ilkin minerallardan sadə 
olur. 
 Bioloji aşınma – canlı orqanizmlərin təsiri nəticəsində 
süxur və mineralların xırdalanması prosesinə və onların 
kimyəvi tərkibinin dəyişməsinə bioloji aşınma deyilir. 
 Fiziki aşınma. Fiziki aşınmanın əsas səbəbi yer 
səthində sutkalıq və mövsümi temperaturun dəyişməsidir. 
Günəş şüası altında süxurun üst qatları güclü qızır, alt qatları 
isə istiliyi yaxşı keçirməməsilə əlaqədar öz əvvəlki 
temperaturunu saxlayır. Qızmış üst təbəqə genişlənir, onda 
gərginlik yaranır və çatlar əmələ gəlir. 
  Günəş süxuru qızdırmadığı vaxt isə süxurun üst 
təbəqəsi şüaları buraxaraq tez soyuyur və sıxılmağa başlayır, 
süxurun daxili hissəsi isə öz temperaturunu saxlayır, həcmi isə 
dəyişmir. Belə olduqda, süxurun səthində yaranmış gərginlik 
nəticəsində radial istiqamətdə çatlar əmələ gəlir. Bu çatlara 
dolan su donarkən öz həcmini böyüdür, bunun nəticəsində 
çatların həcmi də genişlənir. 
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 Süxurda üfüqi və şaquli çatların sayı get-gedə artır və 
nəticədə yumşaq süxur əmələ gəlir, yəni süxurun müxtəlif  
ölçülü qırıntıları və xırda hissələri yaranır. 
 Müxtəlif mineralların genişlənməsi əmsalı eyni 
olmadığı üçün mürəkkəb süxurlar, bəsit (sadə) süxurlara 
nisbətən sürətlə aşınır. Fiziki aşınma prosesində xırdalanan 
hissələrin ölçüsü yəqin ki, 0,001 mm-dən kiçik olmur. 
 Torpaqəmələgəlmə prosesində fiziki aşınma böyük 
əhəmiyyətə malikdir, o, kimyəvi və bioloji aşınmanın intensiv 
getməsinə şərait yaradır. Bu onunla aydınlaşdırılır ki, hissələr 
xırdalandıqca onun xüsusi səthi böyüyür və bununla da 
aşınmanın kimyəvi və bioloji amilləri ilə daha asan əlaqə 
yaranır. 
 Kimyəvi aşınma – Kimyəvi aşınma zamanı minerallar 
parçalanmaya və sintezə məruz qalır. Bunun nəticəsində ilkin 
süxurda olmayan yeni minerallar yaranır. Kimyəvi aşınmanın 
əsas amilləri – su, oksigen, karbon qazı və temperaturdur. 
 Qranitin tərkibinə kvars, çöl şpatı, avqit, slyuda və digər 
minerallar daxildir. Kvars (SiO2) yer səthində çox 
davamlı mineral olduğu üçün planetimizdə olduqca çox 
toplanmışdır. Çöl şpatı kimyəvi təsirə qarşı az davamlıdır. 
 Kimyəvi aşınma prosesinin intensivliyinə görə iki əsas 
tip ayrılır: sialit və allit. Sialit aşınma tipi mülayim iqlimi və 
orta miqdarda atmosfer yağıntıları olan ərazi üçün 
xarakterikdir. Bu zaman aşınma zamanı əsasən alümosilikatlar 
və ferrisilikatlar yaranır. 
 Allit tipli aşınma rütubətli və isti iqlimi olan ərazi üçün 
xarakterikdir. Belə şəraitdə süxurda intensiv hidroliz gedərək 
alüminium, dəmir və silisium hidroksidləri əmələ gəlir. 
 Bioloji aşınma. – Minerallara bitkinin kökləri, 
həmçinin mikrobların, bitkinin və heyvanat aləminin fəaliyyəti 
nəticəsində ayrılan və onların çürüməsindən alınan məhsullar 
təsir göstərir. 



 115 

 Orqanizmlər davamlı məhsulların aşınmasına böyük 
təsir göstərir. Akademik V.İ.Vernadski canlı orqanizmlərin 
aşınma prosesində böyük əhəmiyyətini qeyd edərək, belə hesab 
edir ki, kaolin abiotik şəraitdə davamlıdır. Lakin o, 
orqanizmlərin bilavasitə iştirakilə, yəni bioloji olaraq 
parçalanır. Bəzi yosunlar silisium turşuları ayıraraq kaolini 
parçalayır. Belə parçalanma yosunlar tərəfindən ayrılan və 
tərkibində pektin maddələri olan seliyin təsirilə gedir. 
 Yağlı-turşu və nitrifikasiya mikroorqanizmləri ayırdığı 
maddələrlə apatit və silikatları sürətlə parçalayır. Süxurların 
səthinə göy-yaşıl yosunlar da böyük təsir göstərir. Belə 
yosunlar və nitrifikasiya bakteriyaları qranitə böyük təsir 
göstərir. 
 Çöküntü süxurların aşınması.- Yer səthində çöküntü 
süxurları daha geniş yayılmışdır. Bu süxurlar müxtəlif 
torpaqların formalaşmasında çox iştirak edir. 
 Çöküntü süxurlar törəmə (təkrar) süxurlar hesab olunur. 
Bu süxurların tərkibində həm ilkin minerallar, həm də massiv 
kristallik və metamorfik süxurların aşınması nəticəsində əmələ 
gələn davamlı minerallar vardır. Çöküntü süxurların aşınması 
xüsusiyyəti onun quruluşundan və kimyəvi tərkibindən asılı 
olaraq gedir. Məsələn, konqlomerat və brekçiya əsasən ilkin 
süxurlardan təşkil olunub, ancaq sementləşmiş maddəsində 
aşınma prosesində yaranan törəmə minerallar iştirak edir. Belə 
halda çöküntü və ilkin süxurların aşınması prosesində az fərq 
ola bilər. Əhəng daşları və gil şistlərinin aşınması isə başqa 
cürdür. Bu süxurlar ilkin süxurların aşınmasından əmələ gələn 
minerallardan ibarət olub, həmin termik şəraitdə özünü davamlı 
göstərir. 
 Aşınma nəticəsində belə süxurlar az-çox dəyişkənliyə 
uğraya bilən mineralların hesabına gedərək fiziki xırdalanır və 
kimyəvi tərkibi dəyişir. 
 Əhəng daşı aşınma prosesində aşağıdakı dəyişikliyə 
düçar olur. Onun tərkibinə karbon qazı, kaolin, krem silisium 
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turşusu, kvars, dəmir hidratı, alüminium, marqans, az miqdarda 
fosfat, xlorid, sulfat və digər birləşmələr daxil olur. Bu 
mineralların çoxu kimyəvi dəyişkənliyə uğramır. Belə ki, 
xloridlər, sulfatlar və qismən fosfatlar suda həll olaraq 
dəyişkənliyə uğramayaraq ayrılırlar. Kaolin – davamlı mineral 
olub qismən mikroorqanizmlər tərəfindən parçalanır. Odur ki, 
süxur bu mineralla zənginləşir. Onun tərkibindəki kalsitin 
karbon qazının miqdarı kəskin dəyişəcək. Bu duz havadakı 
karbon qazı və su ilə asan reaksiyaya uğrayır. 
 Bu zaman suda həll olan iki kalsium-karbonat əmələ 
gəlir. Aydındır ki, belə reaksiya nəticəsində əhəng daşı kalsiti 
itirəcək, eyni zamanda həll olmayan davamlı minerallarla (gil, 
silikat turşusu, dəmir və alüminium oksidi) nisbətən 
zənginləşəcəkdir. Əhəng daşı ağımtıl boz rəngdən qırmızımtıl 
və qonur rəngə çevriləcəkdir. Onun aşınma məhsulu çox xırda 
hissəciklərdən ibarət olur. Məhz buna görə də əhəng daşları 
üzərində aşınma zamanı gilli torpaqlar yaranır. 
 Aşınma nəticəsində əhəng daşlarının yerində mergellər 
– karbonatlı gillər və hətta təmiz, yəni karbonatsız gillər 
yaranır. Sonralar onların üzərində gilli torpaqlar əmələ gəlir. 
 Gilli şistlər də göstərildiyi kimi aşınmaya məruz qalır. 
  
4.5. Torpaqəmələgətirən amillər 
  Hələ 1875-76-ci illərdə Həsənbəy Zərdabi ilk dəfə 
olaraq öz əsərlərində əsas 4 faktorun torpaqəmələgəlmə 
prosesində rolunu göstərmişdir: ana süxur, bitki və canlı 
orqanizmlər, iqlim və insanın təsərrüfat fəaliyyəti. Ondan 8 il 
sonra V.V.Dokuçayev 5 amili (torpaqəmələgətirən süxurlar, 
bitki və heyvan orqanizmləri, iqlim, relyef və ərazinin 
(ölkənin) geoloji yaşı) torpağın əmələgəlməsində rolunu daha 
geniş izah etmişdir. Sonralar V.R.Vilyams torpaqəmələgətirən 
amillərə insan fəaliyyətini də daxil etmişdir. İndiki torpaqşünas 
tədqiqatçılar torpaqəmələgəlmə prosesində qrunt sularının da 
böyük rol oynadığını göstərirlər. 
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 İqlim torpaqəmələgətirən amil kimi. Atmosfer 
yağıntılarının miqdarı torpaqda nəmlik, yəni bitki və 
mikroorqonizimlərin həyatı üçün şərait yaradır. Yağıntıların bir 
hissəsi buxarlanır, bir hissəsi yamac boyu axır, bir hissəsini isə 
torpaq özündə saxlayır. Torpağın rütubəti onun səthi ilə axan 
və buxarlanan su torpaqəmələgəlmə prosesində iştirak edir. 
Torpaqdakı su mineral maddələri həll edərək torpaq profili 
boyu paylayır (qarışdırır): səth su axınları mineral və üzvi 
hissəcikləri yamac boyu paylayaraq, ya hissəcikləri aparır, 
yaxud da toplayır, buxarlanan su isə ətraf havanı 
rütubətləndirərək torpağı sərinlədir. 
 Qar torpağı bərkidərək mikroorqanzimlərin fəaliyyət 
dövrünü uzadır. 
 Qrunt suları duzlu olduqda torpağı şoranlaşdıra bilər. O 
səthə yaxın yerləşdikdə bataqlaşmaya səbəb olur. 
 Havanın və torpağın temperatur şəraiti torpaqdakı 
kimyəvi və biokimyəvi reaksiyanın sürətinə təsir göstərir. 
Temperatur rütubətin buxarlanma intensivliyinə və torpağın 
nəmliyinə təsir göstərir. Temperatur 20…350 oldurda 
mikroorqonizm və bitkilərin fəaliyyəti artır. Torpağın 
temperaturu 400- dən yüksək olduqda isə mikroorqonizimlərin 
fəaliyyəti zəifləyir və yaxud dayanır. Temperatur sıfra endikdə 
də orqanizmlər fəaliyyətdə olmurlar. 
 Səhra, step (çöl, bozqır) və tundrada küləyin rolu 
xüsusilə böyükdür. Külək torpağın səthində toz və qum 
hissəciklərini sovurub apararaq torpağın profilini dəyişir, 
torpaq ilkin genetik xassələrini itirir. 
 Relyef torpaqəmələgətirən amil kimi 
 Yer səthində istiliyin və rütubətin paylanması relyefdən 
çox asılıdır. Relyef küləyin istiqamətinə və gücünə, günəşin 
torpaq səthini işıqlandırılmasına və bitki örtüyünün 
formalaşmasına təsir göstərir. 
 Torpaqəmələgəlmə prosesinə nəinki makrorelyef, hətta 
mikro və nano relyef də öz təsirini göstərir. Səthin çökəklik və 
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hündürlük hissəsində torpaq ətrafındakı torpaqdan müəyyən 
dərəcədə fərqlənir. Nanorelyef torpaqda olan heyvanat 
aləminin təsirilə də yaranır. (siçan, köstəbək, sünbülqıran və 
s.). 
 Torpaqəmələgəlmə prosesində relyefin forması və 
cəhəti xüsusi rol oynayır, torpağın temperaturu və nəmliyi 
yamacın dikliyi və istiqamətindən asılıdır. Cənub yamaclar isti, 
quru, şimal yamaclar isə soyuq və rütubətli olur. Dik cənub 
yamaclarda eroziya prosesi daha çox müşahidə olunur. Şimal 
yamaclar çox vaxt az meyilli olur: orada qar daha uzun müddət 
qalır ki, bu da torpaqəmələgəlməyə öz təsirini göstərir. 
 Ana süxur torpaqəmələgətirən amil kimi. Səthə çıxan 
dağ süxurları torpağın əmələgəlməsində əsas mineral materialı 
hesab olunur. Süxurun tərkibində kalsium-karbonatın 
mövcudluğu torpaqda zəif qələvi reaksiyanın olmasına şərait 
yaradır. Karbonatsız gillicəli və qumlu torpaqda isə turş 
reaksiya yarana bilər. Qum üzərində əmələ gələn torpaqlar 
gillicəli süxurlar üzərindəki torpaqlara nisbətən qida 
maddələrilə az zəngin olur. 
 Ana süxurun fiziki xassələri, yəni onun bərk və ya 
yumşaq olması, məsaməliyi, suyu və havanı keçirmə 
qabiliyyəti torpaqəmələgəlmə prosesində böyük rol oynayır. 
Belə ki, hava və suyu özündən pis keçirən gilli süxurda 
kimyəvi və bioloji proseslər, üzvi qalıqların parçalanması zəif 
gedir. 
 Torpaqəmələgəlmə prosesində qrunt sularının da rolu az 
deyildir. Bu prosesə suyun minerallıq dərəcəsi, kimyəvi tərkibi, 
dərinliyi böyük təsir göstərir. Qrunt suyu yer səthindən çox 
dərində yerləşmirsə torpağı kimyəvi maddələrlə zənginləşdirir, 
onun su və hava rejimini dəyişdirir. Qrunt suları səthə yaxın 
yerləşərsə torpağı hədsiz rütubətləndirir, onun şorlaşmasına və 
bataqlaşmasına səbəb olur. 
 Ölkənin (ərazinin) yaşı (vaxt) torpaqəmələgətirən 
amil kimi. Hər hansı torpaq tipinin yaranması üçün müəyyən 
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vaxt lazımdır. Burada torpağın mütləq və nisbi yaşını 
ayırmalıdır. Məlum olduğu kimi keçmiş SSRİnin şimal hissəsi 
yaxın vaxtlarda buzlaqlardan azad olmuşdur. Cənubi Rusiya və 
Qazaxıstan çölləri (stepləri), Türkmənistan və Özbəkistan 
səhraları, Sibirin və Uzaq Şərqin bir hissəsində buzlaq 
olmamışdır. 
 Tundra torpaqlarını şərti olaraq ən cavan, podzol 
torpaqları orta yaşlı, qaratorpaq və şabalıdı torpaqları isə 
yetişmiş yaşlı torpaqlar hesab etmək olar. Ən cavan torpaqlar 
çayların gətirmə konuslarında, müasir alluvial çöküntülər 
üzərində inkişaf edən torpaq hesab olunur. 
 Beləliklə, torpağın mütləq yaşının başlanğıcı qurunun 
buzlaqdan, dəniz, göl, okean altından azad olması vaxtı hesab 
olunur. Torpağın nisbi yaşı dedikdə isə onun vaxta görə 
formalaşması sürəti (müddəti) nəzərdə tutulur. H. Bennetə görə 
ana süxurdan 2-3 sm torpağın yaranması üçün 200-1000 il vaxt 
lazımdır. 
 Orqanizimlər və torpaqəmələgəlmə. 
 Torpaq orqanizmləri. Torpağın münbitliyinin 
yaranmasında canlı orqanizmlər və torpağın üzvi maddələri 
əsəs amil sayılır. 
 Torpaqda və onun səthində bakteriyalar, göbələklər, 
aktinomisetlər, yosunlar, şibyələr, ali bitkilər (mamırlar, 
ayıdöşəyilər, otlar, ağac bitkiləri), ibtidailər, soxulcanlar, 
həşəratlar və məməlilər yaşayır. 
 Əgər edofonu torpaqəmələgəlmə prosesində 
əhəmiyyətinə görə cərgələrə bölüşdürəsi olsaq, onda birinci 
cərgədə bakterialar, ikincidə –aktinomisetlər, üçüncüdə isə 
göbələklər durur. İbtidailərə, amyöblərə və yosunlara torpaqda 
az rast gəlinir. 
 Y.H.Mişustinə görə kasıb torpağın (məsələn podzolun)  
1qramında 0,3-0,6 milyard, münbit qaratorpaqda –2- 3 milyard 
mikrob vardır. Suvarılan səhra boz torpağının 1 qramında da 
mikroorqanizimlərin miqdarı 3milyarda çatır. 
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 Bakteriyalar torpaqda olan mikrocanlıların ən çoxunu 
təşkil edir. Bakteriyasız torpaq yoxdur. Onun çox miqdarı 
torpağın üst, əsasən şum qatında yerləşir. 
 Oksigenə tələbinə görə bakteriyalar aerob, anaerob, və 
fakültətiv bakteriyalara bölünür. Aerob bakteriyalar yalnız 
havanın oksigeni şəraitdə, anaerob bakteriyalar havasız 
şəraitdə, fakültətiv bakteriyalar isə həm havalı, həm də havasız 
şəraitdə fəaliyyət göstərir. 
 Çöpşəkilli bakteriyalar batsilla, kürəşəkilli 
bakteriyalar-kokki, bükülmüş bakteriyalar-spiril, çox 
bükülmüş bakteriyalar isə spiroxetlər adlanır. Bakteriyalar 
bitki aləminə daxil olanda hüceyrələrində xlorofil olmur. 
 Hərəkətli və hərəkətsiz bakteriyalar mövcuddur. 
Qidalanmasına görə bakteriyalar avtotrof və heterotrof 
bakteriyalara bölünürlər. Avtotrof bakteriyalar karbon qazını 
mənimsəyərək və karbondan istifadə edərək üzvi maddələr 
yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. Heterotrof bakteriyalar isə 
karbonu yalnız hazır üzvi birləşmələrdən mənimsəyir. 
 Energiyadan istifadəsinə görə bakteriyalar fotoavtotrof, 
hemoavtotrof və heterotrof bakteriyalara bölünür. 
 Fotoavtotroflar günəş işığından, hemoavtoqraflar-
mineral birləşmələrin oksidləşməsi zamanı ayrılan 
energiyadan, heteroqraf bakteriyalar isə üzvi birləşmələrin 
oksidləşmələrindən alınan energiyadan istifadə edirlər. 
 Torpaqda hemotraf bakteriyalar geniş yayılmışdır. 
Bunlardan dəmir bakteriyaları böyük maraq doğurur. Onlar 
dəmirin aşağı oksidli birləşməsini dəmir oksid formasına 
çevirir: 
 
2FeCO3+3H2O+O=2Fe(OH)3+2CO2+121.2 coul 
 Təbiətdə azotun dövranında bilavasitə iştirak edən 
bakteriyalar xüsusi yer tutur. Bunlar torpaqda nitrifikasiya 
prosesi apararaq ammoniumu azot turşusuna çevirir: 
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2NH3+3O2=2HNO2+2H2O+718.9 coul 
 
belə oksidləşmə reaksiyası Nitronomonos tipli bakteriyaların 
köməyilə gedir. 
 Sonra azot turşusu nitrat turşusuna qədər oksidləşir: 
 
2HNO2+O2=2HNO3+108.7 coul 
 
 Bu reaksiyada nitrobacterlər iştirak edir. 
 Nitrifikasiya prosesindən başqa torpaqda 
mikroorqanizmlərin təsirilə başqa bir proses denitrifikasiya və 
ya nitratların sərbəst azota qədər reduksiya prosesi gedir. Bu 
proses iki mərhələdə keçir: əvvəlcə nitratlar nitritlərə qədər, 
sonra isə nitritlər – sərbəst azota qədər bərpa (reduksiya) 
olunur. 
 
C6H12O6+4NO3=6CO2+6H2O+2N2 
 
və ya 
 
3C+4KNO2+H2O=2KHCO3+K2CO3+2N2 
 
 Denitrifikasiya prosesi denitrifikator bakteriyaların 
təsirilə baş verir. 
 Mühüm orqanizmlərdən 1860-cı ildə İ.S.Voronin 
tərəfindən tapılan hemotroflar – kök bakteriyaları və anaerob 
mikroorqanizmin – klostridiumu göstərmək olar. Hər iki 
mikroorqanizm növü azotun dövranında fəal iştirak edir, odur 
ki, onların torpaqəmələgəlmədə və torpağın münbitliyində 
böyük əhəmiyyəti vardır. 
 İlk dəfə 1938-ci ildə fransız kimyaçısı Bussenq aşkar 
etmişdir ki, paxlalı bitkilərdən sonra torpaqda daha çox azot 
toplanır. 
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 Aktinomisetlər və ya şüalı göbələklər torpaqda, suda 
və peyində geniş yayılmışdır. 1qram torpaqda aktinomisetlər 
15…36 milyona, və ya 1 hektarda 500:700 kq-a qədər ola bilər. 
Aktinomisetlər humusun (çürüntünün) əmələ gəlməsində fəal 
iştirak edir. 
 Göbələklər –tipik heterotroflar, yəni hazır üzvü 
maddələrlə qidalananlar hesab olunur. Göbələyin vegetativ 
gövdəsi mitseli adlanır. Ali göbələklərin mitseliləri 
çoxhüceyrəli olur. 
 Göbələklər torpaqəmələgəlmə prosesində böyük 
əhəmiyyətə malikdir, onlar mürəkkəb üzvi maddələri mineral 
birləşmələrə qədər parçalaya bilir. Göbələklər özündən sonra 
torpaqda suya davamlı struktur yarada bilən çoxlu humus 
saxlayır. 
 Yosunlar. Yuxarıda göstərilən bitki orqanizmlərindən 
fərqli olaraq yosunlar öz hüceyrələrində xlorofil saxlayır. Onlar 
işıq şəraitində mineral birləşmələrdən üzvi maddələr yaratmaq 
qabiliyyətinə malikdir (fotosintez). 
 Yosunlar torpaqda, ən çox torpağın üst qatında 
hərtərəfli yaranıb. Torpaq səthinin nəmliyi yosunların əmələ 
gəlməsi üçün mühüm şərait sayılır. İşıqda yosunlar karbondan 
– CO2-dən istifadə edir,azotu isə mineral birləşmələrdən 
mənimsəyir.Torpaqda yosunlar süxurların aşınması prosesində 
fəal iştirak edir. Diatom yosunları qrupu əsasən alümosilikatları 
parçalayır. 
 Bəzi göbələklərlə birlikdə yosunlar da CO2 – dən 
istifadə edərək üzvi maddələrin toplanmasında iştirak edir. 
 Yaşıl, göy-yaşıl və diatom yosunlar mövcuddur. 
 Şibyələr. Yerüstü yosunlar olub birgə yaşayan 
göbələklər qrupudur. Beləliklə, şibyədə iki bitki – göbələk və 
onun üzərində yerləşib birgə yaşayan yosun görünür. Bu iki 
bitkinin simbiozunda yosunlar bütün yaşıl bitkilər kimi üzvi 
maddələr sintez edir, bu zaman onlar şibyələrin əldə etdiyi 
sudan istifadə edir, göbələk isə yosunların hüceyrələrindən 



 123 

qismən qida kimi istifadə edir. Şibyələrə həm ağaclarda, həm 
yerdə, qayalarda, daş üzərində, dəmir yzərində, hətta şüşə 
üzərində rast gəlmək olar. 
 Mamırlar şibyə və yosunlardan daha inkişaf etmiş 
vegetativ və çoxalma üzvlərilə seçilir. Mamırlar yaxşı inkişaf 
etmiş xloroplastı olan avtotrof orqanizimlərdir. Boyları 20…30 
sm-dən hündür olmur. Kökləri olmur, sübstrata xüsusi 
tükcüklərlə – rizoidlərlə yapışır. Quş mamırının gövdəsi və 
xırda yarpaqları olur. Sfaqnum və ya torf mamırının da gövdə 
və xırda yarpaqları olur, onlar həmçinin çoxlu miqdarda havalı 
hüceyrələrə də malik olur. 
 Mamırlar və şibyələr yararsız sahələrdə, daşlar üzərində 
pioner bitki kimi inkişaf edir. Məhv olarkən mamırlardan çoxlu 
üzvi maddələr qalır, sonralar onların üzərində çiçəkli bitkilərin 
inkişafına şərait yaranır. Mamırlar-bataqlıqlarda və bataqlıq 
meşələrdə əsas torfəmələgətirən bitki sayılır. 
 İbtidailər. Torpaqda yaşayan ibtidailərə qamçılılar, 
kökayaqlılar və infuzorlar daxildir. İbtidailər – aerobdurlar. 
Üzvi maddələrlə zəngin olan torpaqlarda amyöblər yayılır. 
İbtidailər mürəkkəb üzvi maddələri daha sadə üzvi maddələrə 
çevirir. 
 Heyvanat aləmi. Torpaqda çoxlu miqdarda 
soxulcanlar, qurdlar, gəmiricilər, qarışqalar və həşəratların 
sürfələri yaşayır. Onlar öz həzm yolundan xırdalanmış üzvi 
maddələri keçirərək torpağı ifrazatları ilə zənginləşdirir və 
torpağın mikro və makrostrukturunun yaranmasına şərait 
yaradır. Bu canlılar həm də torpağı qarışdırır, xırdalayır, 
bununla da torpağın aerasiyası yaxşılaşır və torpaqəmələgəlmə 
prosesi sürətlənir. 
 Torpaq soxulcanları öz orqanizmlərindən il ərzində bir 
hektara 25 ton torpaq keçirir. Soxulcanların ifrazatları azot və 
fosforla zəngin olub, suyadavamlı aqreqatlar yaradır. 
Soxulcanlar öz həyat fəaliyyəti nəticəsində torpağın fiziki 
xassələrini yaxşılaşdırır (məsaməliyi, susızdırmanı). 
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 Ali bitkilərin torpaqəmələgəlmədə rolu xüsusilə 
V.R.Vilyams tərəfindən aşkara çıxarılmışdır. O üzvi maddələr 
yaradan 3 ali yaşıl bitki formasiyası və 3 mikroorqanizmlər 
qrupu ayırır. 
 1. Ağac formasiyası – anaerob mikroblarının zəif 
iştirakilə ağac bitkilərinin göbələk orqanizmlərilə birliyi. 
 2. Ot çəmən formasiyası – əsasən mezofil çəmən 
bitkilərinin anaerob və aerob bakteriyalarilə birliyi. 
 3. Ot çöl (bozqır) formasiyası – kserofil çöl otlarının 
aerob bakteriyalarilə birliyi. 
 İynəyarpaqlı ağacların iştirakilə ağac bitkilərinin altında 
podzoləmələgəlmə prosesi gedir və podzol torpaqlar yaranır. 
 Mezofil çəmən ot bitkiləri altında rütubətli çimli-
podzol, çimli-çəmən və çimli torpaqlar yaranır. 
 Çöl (kserofil) bitkiləri altında çöl (bozqır) torpaqları 
(qaratorpaq, şabalıdı torpaq) və səhra torpaqları (bozqonur) 
əmələ gəlir. 
 Antropogen amil. (insanın təsərrüfat fəaliyyəti) 
Antropogen amillər bütün torpaq tiplərinə öz təsirini 
göstərmişdir. Bununla əlaqədar olaraq çox yerdə təbii torpaq 
tipi qalmamışdır, yeni mədəni torpaqlar yaranmışdır: 
bataqlıqlar qurudulmuş, səhra, çöl torpaqlarında suvarılma 
tətbiq olunmuş, şoran torpaqların meliorasiyası işləri 
aparılmışdır. Dağ ərazilərdə meşələrin yerində bağlar, 
üzümlüklər yaradılmış, bəzi yerdə təbii relyef dəyişmiş, 
yamaclar terraslara çevrilmişdir. 
 Müasir insan nəinki bioloji, hətta geoloji amil 
olmuşdur. 
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FƏSİL 5. 
 

MÜASİR DÖVRDƏ ƏTRAF MÜHİTİN 
MONİTORİNQİNİN ROLU 

 
5.1. Ekoloji monitorinq anlayışı 
 

 “Monitorinq” termini latın sözü 
“monitor” sözündən əmələ gəlib, müşahidə edən, 
xəbərdaredici (paruslu gəmidə irəliyə baxan matros 
belə adlandırılırdı) deməkdir. İnsanı əhatə edən təbii 
mühitin qlobal monitorinq ideyası və “monitorinq” 
termininin özü 1971-ci ildə  BMT-nin ətraf mühit üzrə 
Stokholm konfransının keçirilməsinin (1972) hazırlığı 
ilə əlaqədar olaraq yaranmışdır. Belə bir sistemin 
işlənməsi üzrə ilk təkliflər ətraf mühitin problemləri 
üzrə Elmi komitə tərəfindən irəli sürülmüşdür 
(SKOPE). 

 1973-cü ildə professor R. Menn 
məsələnin qoyuluşu aspektində monitorinq 
konsepsiyasını ifadə etmiş və bu monitorinq üzrə 
birinci hökumətlərarası iclasda müzakirə edilmişdir 
(Nayrobi, 1979-cu ilin fevralı). R. Menn təklif 
etmişdir ki, ətraf təbii mühitin bir və ya daha çox 
elementinin əvvəlcədən müəyyən məqsədlərlə 
hazırlanmış proqram üzrə məkan və zamana görə 
təkrar surətdə aparılmış müşahidələr sistemi 
monitorinq adlandırılsın. 

 Hal-hazırda “ekoloji monitorinq” termini 
dedikdə ətraf təbii mühitin vəziyyətinin müşahidə, 
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nəzarət, qiymətləndirilmə sistemi, proqnozu və 
idarəedici məsələlərin həllinin hazırlığı və qəbulunun 
informasiya təminatı başa düşülür   (şək.5.1).   

 Ekoloji monitorinqin məqsədi – təbiəti 
mühafizə fəaliyyətinin idarə edilməsinin və ekoloji 
təhlükəsizliyin informasiya təminatının təmin 
edilməsidir (şək. 2).  

 Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün 
hökmən aşağıdakı suallara cavab vermək lazımdır: 

 • təbii mühitin əvvəlki texnogenez 
vəziyyətilə (nisbi və ya mütləq formada) müqayisədə 
nəzərdən keçirilən zaman kəsiyində vəziyyəti necədir 
və proqnoz edilən zaman ərzində təbii mühitdə hansı 
dəyişikliklər (müsbət, mənfi) gözlənilir;  

 • baş vermiş dəyişikliklərin və gələcəkdə 
baş verə biləcək dəyişikliklərin səbəbləri nədir (o 
cümlədən arzuedilməz, məhvedici, böhran) və bu 
dəyişikliklərin mənbəyi nə olub, nədir və nə ola bilər 
(bir qayda olaraq zərərli texnogen təsirlər); 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şək. 1. Ekoloji monitorinqin blok-sxemi 

Müşahidələr Faktiki 
vəziyyətin 

qiymətləndirilmə

 
Mühitin 

keyfiyyətinin 
tənzimlənməsi 

Vəziyyətin 
proqnozu  

Proqnozlaşdırıla
n vəziyyətin 

qiymətləndirilmə
si 
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 • baxılan lokal təbii mühitə, verilmiş hal 
üçün işlənmiş “faydalılıq – zərərlilik” funksiyasının 
qiymətləndirilməsinin meyarı əsasında müəyyən 
edilmiş hansı təsirlər ziyanlıdır (arzuedilməz və ya 
icazəverilməz); 

 • texnogen təsirlərin hansı səviyyəsi, o 
cümlədən baxılan təbii mühitdə baş verən təbii və ya 
təbii-fəlakət prosesləri və təsirləri birlikdə, təbii mühit 
və onun ayrı-ayrı komponentləri və ya kompleksləri 
(senoz) üçün icazə veriləndir və ilkin  adekvat ekoloji 
balans vəziyyətinin özünü bərpa etməsi üçün təbii 
mühitin hansı ehtiyatları mövcuddur;  

 •  təbii mühitə, onların ayrı-ayrı 
komponentləri və ya komplekslərinə texnogen 
təsirlərin hansı səviyyəsi icazə verilməz və ya böhran 
hal sayılır ki, bundan sonra təbii mühitin ekoloji 
balans səviyyəsinə kimi bərpa edilməsi mümkün 
deyildir.  

 Alınmış informasiyanın toplanması və 
emal edilməsi səviyyəsinə görə qlobal, milli, regional 
və lokal monitorinqlər fərqləndirilir.  

 Qlobal (biosfer) monitorinq beynəlxalq 
əməkdaşlıq əsasında yerinə yetirilir, Yerin müasir 
təbii sisteminin vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan 
verir. Müşahidələri planetin müxtəlif regionlarında 
baza stansiyaları həyata keçirirlər (30 - 40 yerüstü və 
10-dan artıq okean). Çox vaxt onlar bioloji qoruqlarda 
yerləşirlər.   
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 Milli monitorinq dövlət sərhədləri 
daxilində xüsusi  yaradılmış orqanlar tərəfindən 
yerinə yetirilir.  

 Regional monitorinq xalq təsərrüfatı 
tərəfindən intensiv şəkildə mənimsənilən və deməli, 
antropogen təsirə məruz qalmış  iri rayon 
hüdudlarından informasiya daxil olan sistemin 
stansiyaları hesabına yerinə yetirilir.  

  Lokal monitorinqə şəhərin müxtəlif 
zonalarının, sənaye və kənd təsərrüfatı rayonlarının və 
ayrı-ayrı müəssisələrin hava mühitinin müşahidələri 
aid edilir.  

 Lokal monitorinq stasionar, daşınan və ya 
məşəlaltı məntəqələr vasitəsilə yerinə yetirilir. Belə 
sistem ölkənin əksər rayonlarında vardır.   

 Ekoloji monitorinqi müşahidə 
obyektlərinə görə geofiziki və bioloji monitorinqə 
bölmək olar.  

 Geofiziki monitorinq geofiziki mühitin 
(yerin müəyyən sahəsinin fiziki proses və 
xüsusiyyətlərinin məcmusu kimi) müşahidəsini, 
nəzarətini, vəziyyətin proqnozunu və dəyişikliklərin 
elementlərini özündə cəmləşdirir, yəni biosferin həm 
mikro, həm də makromiqyasda baş verən abiotik 
toplananının dəyişmələrini, həmçinin hava və iqlim 
kimi iri sistemlərin reaksiyalarını əhatə edir.  

 Bioloji monitorinqin əsas məsələləri 
biosferin biotik toplananının vəziyyətinin, onun 
antropogen təsirə reaksiyasının, biosistemin təşkilinin 
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müxtəlif səviyyələrində vəziyyət funksiyasının və bu 
funksiyanın normal təbii vəziyyətdən kənara 
çıxmasının müəyyən edilməsindən ibarətdir.  

Şək.5.2. Ekoloji monitorinqin sxemi. 
 Monitorinqin aparılma metodlarına görə 

onlar bioindikasiya (bioindikatorların köməkliyi ilə), 
kontakt cihaz (yoxlama), kontaktsız məsafədən 
(aviasiya, kosmik) növlərinə ayrılırlar.    

 Monitorinqin məqsədlərinə görə bunlar 
seçilir: elmi-tədqiqat, diaqnostik, fon, nəzarət, 
proqnoz və s.  
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 Həmçinin, təbii ehtiyatların vəziyyətinin 
və antropogen təsir amillərinin monitorinqi 
fərqləndirilir.  

 Ekoloji vəziyyətin stabilləşdirilməsi 
tədbirləri arasında Ekoloji monitorinqin vahid dövlət 
sisteminin yaradılmasına xüsusi önəm verilir 
(EMVDS).  Onun əsas məqsədi  ölkənin müxtəlif 
regionlarında dövlət idarəçilik orqanlarının və 
təbiətdən istifadəçilərin ekoloji vəziyyət haqqında  
informasiya ilə təmin edilməsi, təbiəti mühafizə 
fəaliyyəti və ekoloji təhlükəsizlik sahəsində qərarların 
qəbul edilməsi prosedurunun informasiya dəstəyindən 
ibarətdir.   

 EMVDS ekoloji monitorinq sahəsində 
vahid elmi-texniki siyasətin mərkəzi kimi təmin 
etməlidir: 

 • ətraf mühitin vəziyyətinin müşahidə 
proqramlarının işlənməsini və həyata keçirilməsinin 
koordinasiyasını; 

 • həqiqi məlumatların yığılmasının və 
emalının reqlamentləşdirilməsini və nəzarətini; 

 • informasiyanın saxlanmasını, xüsusi 
məlumatlar bankının yaradılmasını; 

 • ətraf mühit obyektlərinin, təbii 
ehtiyatların, ekosistemlərin cavab verməsi və 
antropogen təsir nəticəsində əhalinin sağlamlıq 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozu üzrə 
fəaliyyəti; 
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 • ekoloji informasiyanın geniş istehlakçı 
qrupu üçün açıq olmasını. 

 EMVDS strukturunda xüsusi yeri ekoloji 
– analitik nəzarət (EAN) – təbiətdən müxtəlif 
istifadəçilər tərəfindən təbii obyektlərin zərərli 
maddələr və digər texnogen çirkləndiricilər vasitəsilə 
çirklənmə mənbələrinin aşkar edilməsi və çirklənmə 
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə tədbirlər sistemi 
tutur. EAN strukturuna aşağıdakı obyektlər daxildir: 

 • hava (atmosfer, təbii qoruqların, şəhər 
və sənaye zonalarının, işçi zonalarının); 

 • sular (səthi, yeraltı, dəniz, qar suyu, 
axıntı, atmosfer yağıntıları); 

 • torpaqlar (çirklənmə aspektində); 
 • biota (müxtəlif dərəcəli biosistemlərin 

kimyəvi və radioaktiv çirklənməsi) (şək.5.3, 5.4). 
 Nəzarət edilən parametrin təyin olunma 

üsuluna görə EAN-nın növləri alət, alət-laboratoriya, 
indikator və hesablanmış olurlar. Çirklənmə 
səviyyəsinin ölçülməsi və təhlili arbitraj və ekspress 
metodlarla yerinə yetirilir. Birincisi böyük dəqiqliklə 
uzun zaman müddəti üçün yerinə yetirilir. Ekspress-
analiz təbii mühitin vəziyyətinin gündəlik 
qiymətləndirilməsi və çirklənmə mənbələrinin 
operativ nəzarəti üçün həyata keçirilir. 

 EAN sistemində stasionar nəzarət 
məntəqələri, səyyar laboratoriyalar, nəzarətin 
avtomatlaşdırılmış sistemləri və qurğuları, analitik 
laboratoriyalar (mərkəzlər) fəaliyyət göstərir. Belə ki, 
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sənaye şəhərlərində atmosfer havasının 
çirklənməsinin nəzarəti üçün müşahidə məntəqəsinin 
üç növü nəzərdə tutulur: stasionar, marşrut və 
səyyar (məşəlaltı). Stasionar məntəqə fasiləsiz 
surətdə çirkləndirici maddələrin konsentrasiyasının 
qeyd edilməsi və hava nümunələrinin müntəzəm 
surətdə götürülməsi və sonrakı təhlili üçün nəzərdə 
tutulmuşdur (ПОСТ-1, ПОСТ-2 tipli pavilyonlar). 
Marşrut məntəqəsi müəyyən edilmiş müşahidələr 
qrafikinə uyğun olaraq, rayonun qeyd edilmiş 
yerlərində hava nümunəsinin götürülməsi üçün  

      
        1460         4000            1300          1750 
    müşahidə    müşahidə   stansiya     müşahidə 
    məntəqəsi   məntəqəsi                    məntəqəsi  

           Şək. 5.3. VEMDS-in strukturu və funksiyaları. 
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istifadə edilir. Səyyar məntəqə tüstü (qaz) 
məşəlinin altında nümunələrin götürülməsi məqsədini 
daşıyır. Səyyar və məşəlaltı müşahidələr müvafiq 
cihazlarla təchiz edilmiş xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə 
aparılır. 

 Səth sularının çirklənmə səviyyəsinin 
müşahidələri su hövzələrinin və axınlarının suyun 
keyfiyyətinə nəzarətinin stasionar məntəqələrində və 
müvəqqəti ekspedisiya məntəqələrində aparılır. 
Nümunələrin analizi hidrokimyəvi laboratoriyalarda 
yerinə yetirilir. Nümunələrin seçilməsi və  

 
Şək. 5.4. Ətraf mühitin çirklənməsinin nəzarətinin ümumi sxemi. 1-5 təsir 
və cavab vermə mərhələləri; A- proseslər səviyyəsi; B-nəzarət və korreksiya 
səviyyəsi; C- qiymətləndirmə və qərar qəbulu səviyyəsi; Ç-normativlər 
səviyyəsi. Praktiki tənzimləmənin səviyyəsi tünd oxlarla göstərilmişdir.  
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 Şək. 4-də qəbul edilmiş ixtisarlar: 

 MRT – müvəqqəti razılaşdırılmış tullantı; 

 MRA – müvəqqəti razılaşdırılmış axıntı; 

 BBT – buraxıla bilən tullanrı; 

 BBA – buraxıla bilən axıntı; 

 BBTY – buraxıla bilən texnogen yüklənmə; 

 BBK – buraxıla bilən konsentrasiya; 

 BBS – buraxıla bilən səviyyə.  

analizi arasındakı müddət bəzi hallarda bir neçə 
sutka təşkil edir ki, bu da su obyektlərinin analitik 
nəzarət zəncirinin ən zəif yeridir. Onun aradan 
qaldrılmasının yolu nəzarət obyektlərində 
avtomatlaşdırılımış nümunə seçiminin tətbiq edilməsi 
və daha sonra kompüterləşdirilmiş analitik 
komplekslər vasitəsilə stasionar laboratoriyalarda 
suyun keyfiyyətinin analizindən ibarətdir.  
 5.2. Ekoloji monitorinqin prioritet istiqamətləri 
 

 Təbii mühitə təsirin amilləri və 
mənbələrinin tədqiqində monitorinq obyektlərinə görə 
bir sıra prioritetlər müəyyən edilmişdir (cəd.5.1).  

 Prioritetlərin müəyyən edilməsi 
çirkləndiricilərin xüsusiyyətlərinə və müşahidələrin 
təşkili imkanlarına əsaslanır və aşağıdakı meyarlar 
üzrə aparılır: 

 - insanın sağlamlığı və rifahına, iqlimə və 
ya ekoloji sistemə göstərilən faktiki və ya mümkün 
effektin ölçüsü;   
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 - ətraf təbii mühitdə tənəzzüllüyə, insan 
və qida dövrələrində toplanmaya meyllik; 

 - fiziki və bioloji sistemlərdə kimyəvi 
transformasiya imkranları, hansı ki, nəticədə ikinci 
(törəmə) maddələr daha zəhərli və ya zərərli ola bilər; 

 - çirkləndirici maddələrin hərəkətliyi, 
çevikliyi; 

 - ətraf mühitdə və (və ya) insanda 
konsentrasiyanın faktiki və ya mümkün 
tendensiyaları;  

 - təsirin tezliyi və (və ya) qiyməti; 
 - ölçmələrin mümkünlüyü; 
 - ətraf mühitin vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi meyarı 
Cədvəl 5.1 

Monitorinqin prioritet istiqamətləri 
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 - qlobal və ya subregional proqramlarda 
bərabər paylanmış dəyişikliklərin ümumilikdə 
yayılması nötqeyi-nəzərindən yararlılığı. 

 Sadalanmış meyarlar üzrə çirkləndirici 
maddələrin qiymətləndirilməsi mühit və ölçmə 
proqramının növü göstərilməklə siniflərə bölünürlər 
(cəd. 5.2). 

 Ekoloji monitorinqin digər prioritet 
istiqaməti fon (baza) monitorinqidir ki, onu biosfer 
qoruqlarında həyata keçirirlər. Stansiyalar şəbəkəsi 
Yerdəki bütün bioloji monitorinqin hər bir növünü 
əhatə etməlidir. Tələb edilən stansiyaların ümumi sayı 
20-40-a kimi dəyərləndirilir. Vacib və istənilən 
meyarlara əsasən (cəd. 5.3) elə qoruqlar seçilir ki, 
onlardan potensial surətdə qlobal fon monitorinqinin 
keçirilməsi üçün istifadə edilə bilər.    

Qlobal fon monitorinq stansiyalarında 
müşahidələr kompleks xarakter daşıyır və vahid 
proqram üzrə yerinə yetirimək mümkün olsun (cəd. 
5.4).  
5.3. Ekoloji monitorinqin texniki və texnoloji məsələləri 

 Hal-hazırda xaricdə xüsusi və universal 
nəzarət-ölçmə və analitik texniki, nümunəvi 
vasitələrin, analizin aparılması texnologiyaları, 
nəzarət, qiymətləndirmə, informasiyanın emalının 
böyük parkı yaradılmışdır. Bu planda ekoloji 
monitorinqin texniki-texnoloji təminat məsələsi, 
müşahidə və nəzarət üçün ekoloji monitorinqin 
normativ bazası əsasında  

 Cədvəl 5.2 
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Prioritetlik siniflərinə görə çirkləndirici 
maddələrin prioritetlik təsnifatı 

Prioritetlik 
sinfi 

Çirkləndirici maddə  Mühit Ölçmə 
proqramlarının 

növü 
Kükürd iki oksidi + asılmış 
hissəciklər 

Hava İ, R, Q 1 

Radionuklidlər (90Sr + 137Cs) Qida İ, R 
Ozon Hava  İ, Q (stratosferdə) 
DDT  və digər xlor-üzvi 
birləşmələr   

Biota, insan İ, R 
2 

Kadmium və onun birləşmələri   İnsan qidası, su  İ 
Nitratlar, nitrirlər İçməli su, qida  İ 3 
Azot oksidləri Hava İ 

 

Civə və onun birləşmələri  Qida, su İ, R 
Qurğuşun Hava, qida  İ 

4 

Karbon iki oksidi Hava Q 
Karbon oksidi (dəm qazı) Hava İ 5 
Neft karbohidratları Dəniz suyu R, Q 

6 Fluoridlər Təzə su İ 
Asbest  Hava İ 7 
Arsen İçməli su İ 
Mikrotoksinlər Qida İ, R 
Mikrobioloji çirklənmə  Qida İ, R 

8 

Reaktiv karbohidrogenlət Hava İ 
Qeyd: Q- qlobal, R- regional, İ- impakt monitorinq. 

müxtəlif müəssisə və idarələr tərəfindən istehsal 
edilən kütləvi texniki vasitələrin optimal komplektinin 
seçilməsindən ibarət olur.  

 Ekoloji monitorinqin nəticələri ƏMM-nin 
(ətraf mühitin mühafizəsi) informasiya bazasını 
(məlumatlar bankı) təşkil edir ki, bu da EHM-lərindən 
informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı və 
analizi üçün istifadə etməyə imkan verir. ƏMM-nin 
informasiya təminatı öz növbəsində, təbiəti mühafizə 
fəaliyyətinin idarə edilməsinin, ehtiyatların qorunma 
siyasətinin yerinə yetirilməsinin əsası sayılır. 
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Monitorinqin informativliyi əhəmiyyətli dərəcədə 
texniki vasitələrin səviyyəsindən (xidmətin təchizat 
dərəcəsindən) asılıdır, ona görə də cihazlar parkının 
komplektləşdirilməsində nəzarətin bütün normativlər 
kompleksi göstərici kimi götürülməlidir – həcmi, 
periodikliyi, tələb edilən dəqiqlik və həqiqiliyi, tam 
dəyərliyi. Tələb edilən informativlik təminatının vacib 
şərti EHM-dən və onun əsasında monitorinq 
vasitələrinin istifadə edilməsidir.  

 Ekoloji monitorinqin müəssisə xidməti 
ətraf mühitin çirklənməsinin bütün əsas parametrlərini 
nəzarət etmək üçün lazım olan bütün texniki 
vasitələrin tam komplektinə malik olmalıdır. Adətən 
havanın, suyun, torpağın çirkləndiricilərinin tərkibi 
kifayət qədər dəqiqliklə proqnoz edilir (azot oksidlər, 
karbohidrogenlər və s.), ona görə də ekoloji nəzarət 
məsələsi məlum çirkləndiricilərin konsentrasiyalarının 
miqdarca təyin edilməsindən ibarət olur. Bunun üçün 
ekoloji nəzarətin müəssisə xidmətlərini havanın, 
suyun, torpağın keyfiyyətinin analizi məqsədi ilə 
kompleks səyyar laboratoriyalarla təchiz etmək 
kifayətdir.  

 Ekoloji xidmətin təşkili, onun texniki 
təchizatı hər hansı bir müəyyən ərazinin, onun 
üzərindəki texnogenez mənbələrinin nəzarətindən 
əvvəl mümkün çirklənmələrin tədqiqi və proqnoz 
edilməsindən ötrü elmi-tədqiqat işləri aparılmalıdır 
(tərkibinə və həcmi konsentrasiyalarına görə).  
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Tədqiqatların nəticələri nəzarət xidmətlərinin 
çirkləndiricilərin 

Cədvəl 5.3 
Fon monitorinqinin məqsədləri üçün biosfer 

qoruqlarının seçilmə meyarları  
Vacib meyarlar İstənilən meyarlar 

1 2 
1. Ölçüsü. Qoruğun sahəsi 2000 ha-dan 

az deyil. Belə sahə lokal təsirləri 
minimuma endirməyə və qoruğun 
“nüvəsi”-ni təsirlərdən qorumağa 
imkan verir.  

 

1. Mənimsənilməmiş ətraf 
sahələr.  Bufer zonalarının 
mövcudluğunu təmin 
etməlidirlər. Bu meyar qismən 
qoruğun ölçüsü ilə şərtləndirilir, 
ona görə də o, vaciblərə deyil, 
istənilənlərə aid edilib.  

2. Əlverişliyi. Sahə anlaq nöqteyi-
nəzərdən əlverişli olmalıdır, lakin ona 
daxil məhdud olmalıdır, məsələn, 
çoxlu sayda avtomobillərin daxil 
olması.   

2. Keçmişdə pozuntuların 
olmaması. Ekosistemlərin təbii 
xarakteri təmin olunmalıdır. 
Beləki praktikada çoxlu sayda 
belə qoruqların tapılması çətin 
olduğundan, meyar kimi 
pozuntuların minimum 
olmasıdır. 

3. Mühafizə. Qoruq daimi olaraq 
hüquqi cəhətdən mühafizə 
olunmalıdır.   

3. Daimi ştat (6 nəfərdən çox). 
Ştat böyüdükcə, monitorinq 
məqsədləri üçün aparılan işlərin 
həcmi çoxalır. 

4. Ştat. İşçilərin ştatı daimi olmalıdır.  
Bu aşağıdakı xidmətlərin mövcudluq 
imkanını artıracaq: mühafizə; elmi 
tədqiqat;  əraziyə xidmət edilməsi; 
müşahidələrin aparılması zamanı 
texniki işlər. 

4. Cari elmi iş.  Üç növ iş 
nəzərdə tutulur:  

1. Çirkləndirici maddələrin  
    monitorinqi. 
2. Fundamental ekoloji tədqiqatlar. 
3. Mühitə təsirin tədqiqi. 

5 Bitki. Qoruqdakı bitkinin növü 
təxmini olaraq yer kürəsinin əsas 
biocoğrafi növlərinə uyğun olmalıdır.  

5. Verilənlərin mövcudluğu. 
Qoruq üzrə lazım olan 
verilənlər: meteoroloji, 
hidroloji, geofiziki, torpaq, 
geohidroloji, bioloji. 
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 tərkibinin analizi və konsentrasiyasını təyin 
edən texniki vasitələrlə komplektləşdirilməsi üçün 
əsas sayılır.  

 Müfəttiş xidmətləri ekoloji nəzarətin 
müxtəlif metod və vasitələrini tətbiq edirlər. Onların 
hamısı informativlik, dəqiqlik və həqiqilik 
meyarlarına görə eynidirlər. 

Cədvəl 5.4 
Qurudakı fon stansiyalarında çirkləndirici 

maddələrin miqdarının müşahidə proqramı 
Mühit Çirkləndirici maddələr və 

göstəriciləri  
Müşahidələrin tezliyi 

Atmosfer (yer 
örtüyü səthindən 2 
m yüksəklikdə) 

Asılmış hissəciklər, atmosferin 
aerozol tutqunluğu, karbon oksidi 
(dəm qazı), karbon iki oksidi, azot 
oksidləri, kükürd iki oksidi, 
sulfatlar, 3-4-benz(a)piren, DDT 
və digər üzvi xlor birləşmələri, 
qurğuşun, civə, kadmium, arsen    

Hər gün 

Atmosfer 
yağıntıları, 
qar örtüyü  
 

Qurğuşun, civə,  kadmium, arsen, 
3, 4-benz(a)piren, DDT və digər 
üzvi xlor birləşmələri, pH, ÜMT 
(ümumdünya meteoroloji 
təşkilatı) proqramı üzrə anion və 
kationlar 

Yağıntılar: ongünlük, ay 
üzrə inteqral nümunələr  
Quru düşmələr: ay üzrə 
inteqral nümunə 
Qar örtüyü: qar örtüyünün 
enməsindən əvvəl onun 
bütün dərinliyi üzrə inteqral 
nümunə  

Səthi, yeraltı sular, 
dib çöküntüləri və 
həll olmuş 
hissəciklər 
 

Qurğuşun, civə, metilcivə, 
kadmium, arsen, 3, 4-
benz(a)piren, DDT və digər üzvi 
xlor birləşmələri, biogen 
elementlər 
 

Su və həll olmuş 
hissəciklər: xarakterik 
hidroloji periodlarda (sel, 
yayın ortasında, daşqınlar) 
Dib çöküntüləri: ildə bir 
dəfə 

Torpaq Qurğuşun, civə, kadmium, arsen, 
3, 4-benz(a)piren, DDT və digər 
üzvi xlor birləşmələri, biogen 
elementlər  

İldə bir dəfə  
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Bioloji obyektlər  Qurğuşun, civə, kadmium, arsen, 
3, 4-benz(a)piren, DDT və digər 
üzvi xlor birləşmələri, biogen 
elementlər  

Tezlik obyektin 
biologiyasından asılıdır. 

5.4. İnformasiyanın alınmasının və emalının texniki 
vasitələri  

 
 Ekoloji monitorinq sistemində yerüstü 

ölçmə şəbəkəsinin aparat vasitələrinin ümumi 
strukturuna aşağıdakılar daxildir: 

 1. Monitorinq şəbəkəsinin aşağı səviyyəsi 
üçün:  

 • hava və su üzrə stasionar məntəqələr; 
 • atmosferin, suyun, torpağın, qarın 

vəziyyəti üzrə səyyar və stasionar laboratoriyalar; 
 • tullantı və atılmaların nəzarəti üzrə 

səyyar stansiyalar; 
 • müfəttiş xidmətləri; 
 • əhalidən məlumatların alınma 

xidmətləri. 
 Stasionar və səyyar stansiyaların və 

məntəqələrin sayı aparılmış tədqiqatlar nəticəsində, 
konkret təbii-texniki geosistemin (və ya təbii-ərazi 
kompleksinin) mövcud modelləri üzərində 
hesablamalar, həmçinin, ətraf mühitə müşahidələr 
zamanı əldə edilmiş təcrübə əsasında müəyyən edilir.  

 2. Orta səviyyəli şəbəkə üçün:  
 • aşağı şəbəkələrdə alınan, bir-birindən 

xüsusiyyətləri və həll edilən məsələlərin mürəkkəbliyi 
ilə fərqlənən informasiyanın toplanması və emalı 
mərkəzləri,. 



 142 

 3.  Yüksək səviyyəli şəbəkə üçün:  
 • toplanma və emal mərkəzlərindən 

alınan informasiyanın istifadəçiləri. 
 Məlumatların bilavasitə istifadəçiləri 

ətraf mühitin mühafizəsi üzrə müfəttişlərdir.  
 Monitorinq şəbəkəsinin əsas tərkib 

hissələrinə vericilər və analizatorlar, məlumatların 
yüklənmə qurğuları; məlumatların ötürülmə qurğuları 
və s.daxildir. 

 Yerüstü ölçmələrin iyerarxik qurulmuş 
şəbəkəsində  informasiyanın emalının hesablanma 
vasitələri praktiki olaraq, şəbəkənin bütün 
səviyyələrində istifadə olunur. Stasionar və səyyar 
məntəqələrdə məlumatların yükləyicisi nəinki 
analizatorların işini idarə edir, həmçinin toplanmış 
məlumatların ilkin emalını da yerinə yetirir. Lokal və 
mərkəzi hesablama mərkəzlərində modellər üzrə əsas 
və köməkçi inqrediyentlərə görə mühitin çirklənmə 
səviyyəsi hesablanır, izoxəttlər xəritəsi qurulur, 
proqnozlar hesablanır, ehtimal edilən çirklənmə 
mənbələri tapılır və s.  

 Çirklənmələrin monitorinq şəbəkəsinin 
hesablama mərkəzi aşağıdakı funksiyaları yerinə 
yetirir: 

 • operativ, fırtına rejimində və iş 
qabiliyyətinin yoxlanması rejimində yerüstü ölçmələr 
şəbəkəsinin işininin idarə edilməsi; 
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 • çirklənmə nəzarətinin stasionar 
məntəqələr və səyyar laboratoriyalarından 
informasiyanın toplanması; 

 • informasiyanın etibarlı saxlanmasının 
təmin edilməsi və icazə verilməyən daxil olmadan 
mühafizəsi ilə əlaqədar  informasiyanın operativ və 
uzunmüddətli saxlanmasının məlumatlar bankının 
yaradılması,;  

 • proqnozların hesablanması, mühitin 
ekoloji vəziyyətinin inteqral qiymətləndirilməsi 
məqsədilə ümumi çirklənmə vəziyyətinin alınması 
üçün informasiyanın emalı və s.;  

 • planlı qaydada toplu cədvəl, kartoqrafik 
material və s. şəklində çirklənmələr haqqında 
informasiyanın hazırlanması və verilməsi; 

 • informasiyanın avtomatik rejimdə baş 
hesablama mərkəziniə ötürülməsi.  

 Ekoloji monitorinq stansiyalarından 
yerüstü ölçmə məlumatların ötürülmə şəbəkəsi 
aşağıdakı məsələləri həll edir: 

 • stasionar məntəqə və səyyar 
laboratoriyalardan ölçmə məlumatlarının müntəzəm 
surətdə ötürülməsi  (10 dəqiqədə, 30 dəqiqədə, 1 
saatda və s.-də bir dəfə); 

 • əhalidən gələn həyacanlı və qəza 
vəziyyətləri haqqında  məlumatların ötürülməsi; 

 • rabitə kanalları vasitəsilə 
informasiyanın hesablama mərkəzindən istifadəçilərə 
ötürülməsi (icra hakimiyyətinə, əhaliyə və s.).  
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 Stasionar məntəqə və səyyar 
laboratoriyalardan ötürülən məlumatlar həcmcə böyük 
deyil (yüz baytlarla), lakin kifayət qədər tez-tez 
ötürülür. Məlumatların ötürülmə sürəti – saniyədə yüz 
bitdir. Ötürülən məlumatların etibarlığına qoyulan 
tələblər o qədər də sərt deyil, çünku atmosferdə və 
suda gedən proseslərin yayılma sürəti on dəqiqələr, 
saatlar təşkil edir.  

 Məlumatlar hesablama mərkəzindən 
istifadəçilərə  sutkada 1-2 dəfə göndərilməlidir, 
onların həcmi kifayət qədər böyükdür (vahid və on 
kilobaytlarla). Ona görə də məlumatların ötürülmə 
sürəti və məlumatların ötürülməsinin etibarlıq 
tələbləri kifayət qədər yüksəkdir. 

 Kompleks ekoloji monitorinq sisteminin 
informasiya təminatı aşağıdakılara malik olmalıdır: 

 • informasiya axınlarının nizamlı 
strukturu (giriş, daxili, çıxış); 

 • informasiya məlumatlar bazasının 
məxsusi infrastrukturu; 

 • stasionar və səyyar məntəüələrdən 
məlumatların toplanma metodikası; 

 • lidarlar da daxil olmaqla müxtəlif 
səviyyəli məntəqələrdən alınmış məlumatların 
ötürülmə metodikası; 

 • ətraf mühitin vəziyyətinin 
məlumatlarının emalı və inteqral göstəricilərin 
hesablanma metodikası; 
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 • tullantı mənbələrinin müəyyən edilməsi 
metodikası; 

 • istifadəçi təşkilatlar şəbəkəsinin və 
istismar xidmətlərinin strukturu. 

 Kompleks ekoloji monitorinq səbəkəsinin 
proqram təminatına daxildir (şək.5.5 ): 

 • inkişaf etmiş əməliyyat sistemləri; 
 • standart məlumatlar bazası; 
 • kartoqrafik və qrafikqurma təminatı; 
 • məlumatların toplanmasının idarə 

edilməsi üçün monitorlar. 
 Müəyyən bir istehlakçının tətbiqi 

sistemlər tərəfindən istifadə etdiyi yığılıb saxlanmış 
əməliyyat məlumatlarının məcmusu məlumatlar 
bazası adlanır. Məlumatlar bazasının 
layihələndirilməsində və ya strukturunun seçilməsinin 
əsasını məlumatların təqdimat modeli təşkil edir.    

  Məlumatlar bazasının təşkili üsuluna 
görə relyasiya, iyerarxik və şəbəkə məlumatlar bazası 
fərqləndirilir.  

 Relyasiya məlumatlar bazası 
məlumatların relyasiya modeli əsasında nəzəri-çoxluq 
münasibətləri riyazi anlayışından istifadə edilməklə 
qurulur. Bu zaman məlumatlar bazası cədvəllərin 
toplusu şəklində təqdim edilir.   

 İyerarxik məlumatlar bazası məlumatları 
sadə səcərə strukturuna malik olan iyerarxik model 
əsasında qurulur. Bu zaman məlumatlar bazası 
səcərələrin məcmusu şəklində təqdim edilir.   
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 Məlumatların şəbəkə bazası 
istiqamətlənmiş qraf strukturuna malik olan 
məlumatların şəbəkə modeli əsasında qurulur. 
Məlumatlar bazası istiqamətlənmiş şəbəkə ilə təqdim 
edilir.  

 Konkret məlumatlar bazasının seçimi, 
yerinə yetirilən məsələlərin xarakterindən asılıdır. 
Yerüstü ölçmələr şəbəkəsinin ümumi strukturuna 
müvafiq olaraq, aşağıdakı əsas məlumatlar bazası 
yaradılmalıdır: hava üzrə, tullantı və atılmalar üzrə, su 
obyektləri üzrə, kartoqrafiya və s. Onların 
əksəriyyətini relyasion kimi qurmaq 
məqsədəuyğundur. Eyni zamanda qeyd edək ki, 
kartoqrafik sistemlər üçün  iyerarxik növ məlumatlar 
bazasından istifadə edilə bilər.  

                     

 
Şək. 5.5. Monitorinq stansiyasının proqram təminatının işləmə 

sxemi. 
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5.5. Ekoloji monitorinq strukturunda idarə 
etmə 

 Müasir ekoloji proseslərin mahiyyətinin 
öyrənilməsi, təbii və təbii-texnogen tarazlığın 
tənzimlənmə cəhdləri, müxtəlif miqyaslı sistemlərin 
elmi əsasda idarə edilməsindən kənarda qala bilməz. 
Hal-hazırda ekoloji sistemlərə tətbiqdə idarə etmə 
sxemi onun məzmununun analizində ən mürəkkəblər 
sırasına keçir, insan cəmiyyəti ekoloji idarəetmə 
məsələlərini tam şəkildə həll etmək üçün imkanlara 
malik deyildir. Ekoloji idarəetmə dedikdə, dərk 
edilmiş təbii və texnogen xarakterli obyektiv ekoloji 
qanunauyğunluqlar əsasında insan cəmiyyətinin 
praktiki məqsədlərə müvafiq olaraq, ekosferin 
tənzimlənməsi üzrə şüurlu fəaliyyət nəzərdə tutulur.  

 Ekoloji idarəetmə, ekosistemin  əvvəlki 
və cari göstəriciləri nəzərə almaqla məqsəd 
funksiyaları, təşkilatı-texniki təbiəti mühafizə 
tədbirlərinin planlaşdırılması hesaba alınmaqla model 
proqnoz parametrləri əsasında yerinə yetirilir (şək. 5).  

 Ümimiyyətlə, ekoloji monitorinq sistemi 
eyni zamanda iki məsələni həll edir: dərk etmə və 
idarəetmə, özü də birincisinin ikinciyə keçməsi ilə 
qarşıya qoyulur. Müşahidə və nəzarət məlumatları 
yeni biliklərin alınması üçün baza rolunu oynayır 
(şək.6) və obyektin idarə edilməsinin əsasını təşkil 
edir. Obyekt haqqında nə qədər az məlumat olsa, 
nəzarət obyekti və idarəetmə haqqında maksimal 
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informasiyanın əldə edilməsi üçün verici bir o qədər 
mükəmməl olmalıdır. 

 Ən sərt təbiəti mühafizə normaları 
çərçivəsində təbii mühitin keyfiyyətinin effektiv 
surətdə tənzimlənməsi və keyfiyyətinin iqtisadi 
cəhətdən səmərəliyinin əldə edilməsi aşağıdakı 
məsələlərin həll edilməsi ilə mümkündür: 

 • təbii mühitin hansı keyfiyyətləri 
kompleks və vahid göstəricilər şəklində “normal” və 
“yüksək” kimi qəbul ediləcək; 

 • ekoloji və iqtisadi nöqteyi nəzərdən 
təbiəti mühafizə fəaliyyətinin bərpaedici fəaliyyətində 
ətraf mühitin hansı keyfiyyət səviyyəsinə çatmaq üçün 
səy göstərmək lazımdır; 

 • bundan əvvəlki sualın cavabında, bu və 
ya digər halda hansı meyarları rəhbər tutmaq lazımdır; 

 

              
Şək.5.6. Ekoloji idarəetmənin məsələləri. 
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 • zərərli texnogen təsirlərin azaldılması, 
aşağı salınması və ya tam kompensasiyası, ekoloji 
ziyanların aşağı salınması və ya tam aradan 
qaldırılması, təbii mühitin keyfiyyətinin yeni daha 
yüksək səviyyəsinin əldə edilməsi üçün hansı tədbirlər 
görülməsi tələb edilir; 

 • uzunmüddətli zaman intervallarında 
təbiəti mühafizə, bərpaedici və ya kompensasiya 
hərəkətlərinin effektivliyi və faydalılığı nə 
dərəcədədir (uzunmüddətli ekoloji proqnoz); 

 • iqtisadi və ekoloji maraqların 
toqquşduğu zaman görülən tədbirlərin prioritetliyini 
necə müəyyə etməli. 
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Şək.5.7.Regionun təbii mühitinin vəziyyətinin tənzimləmə 

sisteminin strukturu. 
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FƏSİL 6. 
ƏTRAF MÜHİTİN ƏSAS      

KOMPONENTLƏRİNİN EKOLOJİ 
MONİTORİNQ METODLARI. 

6.1. Atmosferin monitorinqi. 
 Atmosferin öyrənilməsinin ilk cəhdləri M.V.Lomonosov 
tərəfindən edilmişdir. Rusiyada ilk hava xidməti 1872-ci ildə 
meydana gəlmişdir. Çoxlu sayda eksperimentlərlə atmosfer 
çirklənməsilə meteoroloji parametrlər arasındakı əlaqə 
təsdiqlənmişdir. 
  Meteorologiya – yer atmosferi, onun quruluşu, 
xüsusiyyətləri və onda baş verən proseslər haqqında elmdir. 
Atmosferin xüsusiyyətlərinə və onda baş verən proseslərə səth 
örtüyünün ( quru və dəniz ) xüsusiyyətləri və onun təsiri ilə 
əlaqədar baxılır. Meteorologiyanın əsas vəzifəsi havanın 
müxtəlif müddətlərə proqnozlaşdırılmasıdır. 
 Meteoroloji stansiya – atmosferin vəziyyətinin 
müntəzəm müşahidəsinin əsas komponentidir. Aşağıdakıları 
yerinə yetirir: 

- havanın temperaturunun, vəziyyətinin və rütubətinin 
ölçülməsi; 

- küləyin sürət və istiqaməti; 
- buludluğa, yağıntıların səviyyəsinə, görünməyə, 

günəş radiasiyasına nəzarət. 
 Yerüstü və gəmilərdə, açıq dənizdə buylarda yerləşdirilən 
dreyfedici stansiyalar fərqləndirilir. 
 Məlumatların alınmasının yerüstü altsistemi 65 
hidrometeoroloji və ətraf mühitin monitorinqi üzrə mərkəzdən, 
21 hidrometeoroloji mərkəzdən, 21 hidrometeoroloji 
rəsədxanadan, 16 hidrometeobürodan, 18 aviameteoroloji 
mərkəzdən, 343 aviameteostansiyadan, 22 ətraf mühitin 
çirklənməsinin monitorinq mərkəzindən, 1606 
hidrometeoroloji stansiyalardan, ÇMM ( çirklənmənin 
müşahidə məntəqəsi) də daxil olmaqla 4142 məntəqədən, 140 
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aeroloji stansiyadan, Antarktidada işləyən 5 stansiyadan, 17 
ionosfer-maqnit və 30 ozonometrik stansiyadan ibarətdir. 1450 
stansiya və məntəqədə radiometrik ölşmələr aparılır. Atmosfer 
havasının çirklənməsi 299 şəhərdə 687 stansiyada təyin edilir. 
 Meteostnsiyaların təhcizatı.  
 Termomet. Havanın temperaturunu ölçmək üçün daha 
çox civə və spirtli termometrlərdən istifadə də olunur. Torpağın 
temperaturunu ölçmək üçün isə elektrotermometrlər 
mövcuddur. (məsələn, Savinov termometri – 20 sm dərinliyə 
kimi). 
 Aktinometr – günəş radiasiyasının intensivliyini 
ölçülməsi. 
 Anemometr – küləyin və qaz axınının sürət və 
istiqamətinin ölçülməsi. Küləyin sürətinin ölçülməsi üçün ən 
sadə cihaz flügerdir. Daha dəqiq nəticələr əldə etmək üçün 
müxtəlif növ anemoqraflardan, anerorumbometrlərdən, 
anemorumboqraflardan istifadə olunur. 
 Barometr – atmosfer təzyiqinin ölçülməsi. Civəli 
barometr, barometr aneroid. Baroqraf. 
 Hüqrometr – havanın mütləq və ya nisbi rütubətinin 
ölçülməsi. Bu cihaz rütubətin dəyişməsi ilə insan tükünün 
uzunluğunun dəyişməsinə əsaslanır. Psixrometr – nəm və quru 
termometrlərin temperaturunun müqayisəsi. Əgər cihaz 
fiksəedici şkala ilə təhciz edilmişsə, onda o hüqroqraf adlanır. 
 Yağıntıölçən – maye və bərk yağıntıların səviyyəsini 
ölçmək üçün cihaz. 
 Meteoqraf – temperaturu,təzyiqi və rütubəti kompleks 
ölçmək üçün cihaz. 
 Avtomatik meteoroloji stansiyalar telemetrik qurğular 
şəklindədir. Meteoroloji məlumatların avtonom ölçülməsi və 
ötürülməsi üçün təyin olunmuşdur. Şək.6.1-də  M-109 
avtomatik meteoroloji stansiya göstərilmişdir. Belə stansiyalar 
çətinliklə gedilə bilən və ya yaşayış olmayan rayonlarda 
(hündür dağlarda, arktik adalarda və s. ) yerləşdirilir. Stansiya 
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hər 3 saatdan bir ötürməklə, 10 meteokəmiyyyəti ölçür. Fırtına 
haqqında məlumat hər 1 saatdan bir ötürülür. 
 

  
Şək.6.1. M – 109 AMS yerləşdirilmə sxemi. 
              1 – külək ötürücüsü, 2 – antena, 3 -  günəş parlaqlığının 
ötürücüsü, 4 – külək generatoru, 5 – yağıntı ölçən, 6 – avtomatika 
bloku, 7 – təzyiq ötürücüsü, 8 – akumlyator, 9 – radioötürücü, 10 – 
temperatur ötürücüsü. 
 
 Radiozond – atmosferin əsas parametrlərinin şar-zond 
vasitəsilə ölçülməsi və ölçü nəticələrinin telemetrik sistem 
vasitəsilə ötürülməsi. Uçuş hündürlüyü 30 – 40 km, təsir 
uzaqlığı 150 – 200 km -ə kimidir. 
 Raket zondlanması. Atmosferin yuxarı təbəqələrinin – 
15-20 km –dən 80-120 km -ə kimi ( stratosfer və mezosfer ) 
zondlanması üçün istifadə olunur. Bu hündürlükdə ozonosferin 
çox hissəsi və ionosferin aşağı hissəsi və termosfer və 
ekzosferin daha hündür təbəqələri yerləşir. 
 Orta atmosferi öyrənmək üçün 80-100 km -ə kimi 
qaldırılan meteoroloji raketlərdən istifadə olunur. Onlar maye 
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və bərk yanacaqla işləyirlər. Meteoroloji raketlərlə ölçülən əsas 
parametrlər bunlardır: təzyiq, temperatur, sıxlıq vı havanın qaz 
tərkibi. Tədqiqat proqramından asılı olaraq, digər 
xarakteristikalar da ölçülə bilər. 
 Yuxarı atmosferi öyrənmək üçün 100-150 km –dən yuxrı 
qaldırılan güclü geofiziki raketlərdən istifadə edilir. Bu 
raketlərin köməyi ilə günəş və kosmik şüalanmanın 
intensivliyi, havanın optik xüsusiyyətləri, onun termodinamik 
və elektrik xüsusiyyətləri, Yerin maqnit sahəsinin parametləri 
ölçülür. Düzünə ölçmə metodlarına aid olan raket 
zondlanmasından əlavə, yuxarı atmosferi öyrənmək üçün 
radiolokasiya, meteolidar, İYT, optiki texnika və s. istifadə 
etməklə dolayı metodlar da tətbiq edilir. 
 Raket zondlama sistemi, ölçü cihazları ilə təhciz olunmuş 
raketin özündən və yerüstü ölçü kompleksindən ibarətdir. Bu 
kompleks atmosfer parametrləri haqqında telemetrik 
informasiyanı qəbul etmək və uçuş vaxtı raketin koordinatlarını 
ölçmək üçün təyin olunan yerüstü radiotexniki vasitələr 
yığınından ibarətdir ( şək. 6.2 ). 
 Cihaz konteynerinin yerə çatdırılması paraşütlə həyata 
keçirilir. 
 Exolokator – atmosferin səs dalğaları vasitəsilə 
zondlanması. Atmosfer sıxlığının irimiqyaslı dəyişmə 
zonalarını müəyyən edir. 
 Radiolokator, RLS – metrdən millimetrə qədər olan 
radio dalğalar vasitəsilə atmosferin zondlanması. Atmosferdə 
hərəkət edən təbii və süni mənşəli ixtiyarı obyektləri qeyd 
etməyə, onlara qədər olan məsafəni və sürəti təyin etməyə 
imkan verir. 

 s məsafəsinin təyini  ,
2
1 cs   burada  - şüalanma 

anından əks olunan siqnalın qəbul olunan anına qədər keçən 
vaxt; c - işığın sürəti. 
 Dopler effektinə əsasən obyektin sürətinin təyini: 
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Şək.6.2. M-100B meteoroloji raketin qalxma və uçuş 
trayektoriyasının sxemi. 
 

c
c













                                                        (2.1) 

 
 - radiolokator şüalanmasının dalğa uzunluğu;  -  hədəfdən 
əks olunandan sonra bu dalğa uzunluğunun dəyişməsi. 
 Meteoroloji RLS –də 3000 – 30000 mH (dalğa uzunluğu 
10 – 1 sm) tezliklərdən istifadə olunur. Zondlayıcı impulsun 
davam etmə müddəti 0,5 – 4 mksan-dir. İmpulsun təkrarlanma 
200 – 1000 H. Zondlayıcı şüanın istiqamətlənmə diaqramının 
bucağı vahidin hissələrindən 1,50 -ə kimi təşkil edir. 
MeteoRLS-in təsir uzaqlığı 80-dən 150 km-ə kimidir. 
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 MeteoRLS-in köməyi ilə buludların bütün forma və 
növləri ayırd edilir: Ci, Cc, Cs, As, Sc, Nc, St, Cu, Cb. Bulud 
sisteminin ayırd edilməsinin dəqiqliyi 80-90% -dir. Maye və 
bərk yağıntıların intensivliyinə görə qradasiyaları belədir: zəif, 
mülayim, çox güclü. Temperaturun izoterm və inversiya 
təbəqələri ayırd edilir. Atmosferin zondlanması 30 km -ə kimi 
mümkündür. 
 Radiolokasiya üç üsulla həyata keçirilir: 1) obyektin 
şüalandırılması və ondan əks olunan şüanın qəbulu; 2)  
obyektin şüalandırılması və onun təkrar şüalandırdığı 
(retranslyasiya olunan) dalğaların qəbulu; 3) obyektin özq 
tərəfindən şüalandırdığı radiodalğaların qəbulu. 
 Lidar ( Lidar – Laight Detection and Ranging) 
atmosferin spektrin optik diapazonunda lazer zondlanmasını 
həyata keçirmək üçün cihaz. 
 Ümumi mənada lazer lidarda istiqamətlənmiş işıq 
şüalanmasının impuls mənbəyi kimi istifadə olunur. 
Radiodiapazondan fərqli olaraq, tezliyin işıq diapazonunda 
dalğa uzunluqlarının, xüsusilə də görünən və ultrabənövşəyi 
şüalar üçün kiçik olduğundan lokasiya siqnalının əksetdiriciləri 
atmosferin bütün molekul və aerozol tərkib hissələridir. 
 Lidarın əsas aktiv elementi lazer şüalanma mənbəyidir. 
Lazer şüalanmasının bütün əsas energetik, zaman, məkan, 
spektral və polyarizasiya xarakteristikaları bilavasitə lazer 
mənbəyinin özündə həyata keçirilir. 
 Atmosferin lazer zondlanmasının prinsipi ondan ibarətdir 
ki, lazer şüası yayılarkən havanın molekul və qeyri-bircinsliyi, 
onda olan qarışıqların molekulu, aerozol hissəcikləri tərəfindən 
səpələnir, müəyyən qədəri udulur və özünün fiziki 
parametrlərini (tezlik, impulsun forması və s.) dəyişir. 
 Atmosferin lazer zondlanması əsasən ultrabənövşəyi, 
görünən və mikrodalğa diapazonunda həyata keçirilir. 
 Optik lokasiya metodu.  Exo- və radiolokasiya metoduna 
analojudur. 
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 Lazer lokasiyasının ümumi sxemi şək.6.3 –də 
verilmişdir. 
 Lazer şüalanmasının dayaq mənbəyi 1, 2 optik 
sistemindən keçməklə 0W gücünə malik qısa  impulsunu 
şüalandırır. 3 obyekti tərəfindən səpələnən şüanın bir hissəsi 4, 
qəbuledici 5 teleskopuna düşür. Ondan sonra 6 interferensiya 
filtrindən keçərək, 7 fotoqəbulediciyə daxil olur. Sonra isə 
siqnal 8 blokunda emal olunur. 
 Ümumi halda tədqiq olunan obyekt tərəfindən səpələnən 
şüanın gücü sW   r  məsafəsinin funksiyası olmaqla aşağıdakı 
kimi təyin olunur:    

                20 4 r
rFrkrnWrWs 

 
                              (2.2) 

 
burada  - əks səpələnmənin en kəsiyi;  rn - r məsafəsinin 
funksiyası kimi səpələyici hissəciklərin konsentrasiyası;  rk - 
atmosferin buraxma əmsalı; F - optik sistemlərin effektivliyini 
və eksperimentin texniki parametrlərini nəzərə alan fiziki 
parametr; 2/ cr - zondlamanın dərinliyi. 

 
Şək.6.3 Lidarın ümumi sxemi. 
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Şək.6.4 Çoxdalğalı MВЛ-60 lidarı. Atmosfer aerozolları 

və atmosferdə bulud törəmələrinin xarakteristikalarının məsafədən 
operativ analizi üçün hazırlanmışdır. 1064 (İQ), 532 (yaşıl), 355 
(UB) nm dalğa uzunluqlarında işləyir. 

 Kombinaiyalı səpələnmə metodu. İşıq qaz 
molekulları tərəfindən səpələndikdə səpələnən şüa 
tezliyinin yerdəyişməsi baş verir. Qazın hər bir 
molekulu, ancaq ona xas olan tezliyin kombinasiyalı 
yerdəyişməsinə malikdir. Qaz molekullarından ibarət 
olan mühit, ancaq ona xas olan kombinasiyalı spektrə 
malikdir. Onun qeyd edilməsi, udma zolağının 
yerdəyişməsinin təhlili yolu ilə tədqiq olunan mühitdə 
qarışıqların olmasını təyin etməyə imkan verir. 

 Kombinasiyalı səpələnmə kiçik en 
kəsiyinə malik olduğuna görə bu metod kiçik 
məsafələrdə (bir-neçə on metr, məsələn, tüstü 
borularından zərərli tullantılara nəzarət üçün) istifadə 
olunur. 

 Şək. 6.5 –də kombinasiyalı səpələnmə 
metodu ilə atmosferin tərkibinin məsafədən təhlili 
üçün qurğunun blok sxemi, şək. 6.6 –da isə lazer 
zondlama metodu ilə neftin yanma məhsullarında 



 159 

alınmış kombinasiyalı səpələnmə spektrləri 
göstərilmişdir. 

 

 
 
Şək. 6.5 Kombinasiyalı səpələnmə metodu vasitəsilə  
 
 

 
 
Şək. 6.6 neftin yanma məhsullarında alınmış kombinasiyalı 

səpələnmə spektrləri 
 
      Atmosfer havasının qaz tərkibinin 

nəzarəti. 
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 Qaz- və buxar formalı qarışıqların analizi 
üçün hava nümunəsinin seçilməsi havanın xüsusi bərk 
və ya maye uducularla sorulması hesabına həyat 
keçirilir ki, bu uducularda qaz qarışığı ya 
kondensasiyaya və ya adsorbsiyaya uğrayır. 

 Son illər mikroqarışıqları 
konsentrləşdirmək üçün, həll olan hemosorbentlərdən, 
pərdəli polimer sorbentlərdən (polisorblar, porapaklar, 
tenake və s.) istifadə olunur. Bu sorbentlər çirklənmiş 
havadan ən müxtəlif kimyəvi maddələri tutmağa 
imkan verir. Polimer sorbentlərin ən əsas üstünlüyü 
onların hidrofobluğu (havanın rütubəti tutucuda 
konsentrləşmir və analizə mane olmur) və uzun 
müddət ərzində nümunənin ilkin tərkibinin dəyişməz 
saxlamasıdır. 

 Atmosfer havasının qaz- və buxar formalı 
qarışıqlarının konsentrasiyasının nəzarəti 
qazanalizatorların köməyilə həyata keçirilir. Belə 
qazanalizatorlar ondakı zərərli qazların miqdarının ani 
və fasiləsiz nəzarətini həyata keçirməyə imkan verir. 

 Toksiki maddələrin ekspres-təyini üçün 
sadələşdirilmiş universal qazanalizatorlardan istifadə 
edilir (UQ-2, QX-2 və s.). Belə  qazanalizatorlar 
analizin xətt-kolaristik metoduna əsaslanmışdır. Bərk 
maddə (uducu) ilə doldurulmuş indikator borularından 
havanın sorulması zamanı indikator tozunun rənginin 
dəyişməsi baş verir. Rənglənmiş təbəqənin uzunluğu 
tədqiq olunan maddənin lmq /  şkalası ilə ölçülən 
konsentrasiyasına mütənasibdir. UQ-2 universal qaz 
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analizatoru 16 müxtlif qaz və buxarın 
konsentrasiyasını təyin etməyə imkan verir. 
Ölçmələrin xətası %10 -dir. 

 Konsentrasiyanın DOAC-4P cihazı ilə 
nəzarəti tamamilə avtomatlaşdırılmışdır ( şək. 6.7 ). 
Hal-hazırda bu, dünyada baxılan qazanalizatorlardan 
ən dəqiqidir. DOAC-4P köməyi ilə real zamanda və 
böyük dəqiqliklə bir çox yüksək toksikli qazların, 
məsələn xlorun, civə buxarının, kükürd hidridlərinin, 
ftorhidrogenin konsentrasiyasını çox böyük dəqiqliklə 
ölçmək mümkündür. Bundan əlavə cihaz azot 
oksidlərinin, kükürdün,    

 
 
Şək. 6.7. DOAC-4P cihazı 
 
karbohidrogenlərin, formaldeqidin, ozonun və 

atmosferi çirkləndirən bir çox digər qazların 
konsentrasiyasını da ölçə bilər. 

 Bu növ analizatorların köməyi ilə 
atmosferdə xeyli qaz təyin olunur: amiak, azot oksidi, 
azot-2 oksid, azot turşusu, kükürd -2oksid, ozon, 
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formaldeqid, benzol, toluol, fenol, etilbenzol, 
benzaldeqid və s. 
2.2. Hidrosferin monitorinqi. 
 Hidrologiya – Yer hidrosferini, onun xüsusiyyətlərini, 
onda baş verən prosesləri öyrənən elm. 
 Hidrometriya – hidrologiyanın, təbii suların 
xarakteristikalarının təyini və nəzarətinin metod və cihazlarını 
işləyib hazırlayan bölməsi. 
 Hidrometeorologiya – planetin atmosfer və hidrosfer 
rejiminə aid olan prosesləri öyrənir. 
 Hidrometeoroloji stansiya – uyğun müşahidə 
məntəqələrində su mühitinin vəziyyəti və keyfiyyətinə 
müşahidə sistemini həyata keçirir: 

- suyun səviyyəsi, sututarının dərinliyi; 
- su axınlarının sürəti; 
- suyun temperaturu; 
- suyun rəngi və onun dəyişməsi; 
- minerallaşma dərəcəsi; 
- biokütlənin mövcudluğu və vəziyyəti. 
Hal-hazırda yer kürəsində quruda 9 minə yaxın stansiya 

fəaliyyət göstərir. Bu stansiyalar havanın rütubəti, buludluq, 
düşən atmosfer yağıntılarının miqdarı üzrə müşahidələr aparır. 
Onlardan 350–si avtomatlaşdırılıb və ya qismən 
avtomatlaşdırılıb. 700 -ə yaxın dəniz gəmiləri Dünya okenı 
sularının müxtəlif parametrləri (temperatur, suların duzluğu və 
minaral tərkibi, axınların istiqaməti) üzrə müşahidə aparırlar. 
Bu məlumatlar kosmik təyyarələrdən aparılan müşahidələrlə 
(sutkada 10 min məlumata yaxın) tamamlanır. 300 -ə yaxın 
lövbərlənmiş buy və ya platformalardan, avtomatik dəniz 
stansiyaları kimi işləyən və 600 -ə yaxın okean axınları ilə 
hərəkət edən buylardan da məlumat verilir (şək.2.8). 
 

Quru sularının çirklənməsinin monitorinqi. 
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Stasionar müşahidə məntəqələri – hal-hazırda 
60 minə yaxın su ölçən məntəqə və stansiyalar 
fəaliyyət göstərir. İxtisaslaşdırılmış məntəqələr 1) 
çirklənmiş su obyektlərində; 2) elmi-tədqiqat 
məsələlərin həlli üçün zəif çirklənmiş rayonlarda (fon 
monitorinqi). 

Müvəqqəti ekspedisiya məntəqələri. 
Müşahidə məntəqələri reprezentativ tələbatları təmin 
etməli və çayların məsrəfi, sututarlarda suyun 
səviyyəsi və digər hidroloji məlumatlara malik 
olmalıdır. 

Çaylarda, göllərdə və su anbarlarındakı 
müşahidə məntəqələri, adətən çirkab suların tillandığı 
zonalarda yerləşdirilir.Məntəqələr seçilən zaman əsas 
obyektlər şəhərlərin  

 
Şək.6.8.  Daim lövbərlənmiş müasir dəniz buyu.  
və məskumlaşmış iri məntəqələrin çirkab və 

leysan sularının tullandığı yerlərdir. 
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 Hər bir məntəqədə azı iki-üç tədqiqat yeri 
ceçilməlidir: biri çirklənmə mənbəyindən yuxarıda 
(verilmiş məntəqəyə nəzərən obyektin fon 
vəziyyətinin xarakteristikası üçün), biri-ikisi isə 
çirklənmə mənbəyindən aşağıda. 

 Suyun mütləq şəkildə təyin olunan 
keyfiyyət göctəriciləri: 

 - suyun temperaturu;  
 - asılmış maddələr; 
 - pH ; 
 - həll olmuş oksigen; 
 - oksigenin biokimyəvi sərfi; 
 - iylər; 
 - əsas ionlar; 
 - biogen komponentlər; 
 - kimyəvi çirkləndiricilər: neft 

məhsulları, fenollar, pestisidlər, ağır metal 
birləşmələri; 

 - radionuklidlər. 
 Səth və yeraltı suların çirklənmə 

dərəcəsinin qiymətləndirilməsi müxtəlif kimyəvi, 
fiziki, bioloji göctəricilərə əsasən həyata keçirilir. 
KÇG10 göstəricisi (maddənin YVKH –ni 10 dəfə aşan 
kimyəvi çirklənmə göstəricisi) aşağıdakı kimi təyin 
olunur:  

 



10

1
10

i i

i

YVKH
CKÇG     

burada iC  - suda i-ci kimyəvi maddənin 
konsentrasiyası, iYVKH - balıq təsərrüfatı üçün 
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müəyyən edilmişdir. Ekoloji böhran (EB) və ekoloji 
fəlakət (EF) zonaları üçün səth və yeraltı suların 
çirklənmə dərəcəsinin qiymətləndirilməsinin bəzi 
meyarları cəd. 2.1 və 2.2 –də verilmişdir. 

 Hidrobioloji indikatorlar 
 Vahid hidrobioloji göstərici 

olmadığından, suyun keyfiyyəti zoobentozun 
vəziyyətini əks etdirən xarakteristikalar yığımı ilə 
təyin olunur. 

 Okean və dəniz sularının 
çirklənməsinin monitorinqi.  Dəniz və okeanların 
monitorinqi – suların çirklənmə səviyyəsini, onun 
yayılma dinamikasının, dəniz ekosistemərinin 
vəziyyətinin təyini məqsədi ilə biosenozların 
vəziyyətinin izlənməsi, təbii və antropogen amillərin 
təsiri altında onların dəyişməsinin qiymətləndirilməsi 
və proqnozu. 

                                                                                    
Cədvəl 2.1   

Səth sularının kimyəvi çirklənmə dərəcəsinin 
qiymətləndirmə meyarları 

 Göstəricilər Nisbətən 
qənaətbəxş 
vəziyyət 

     
EB 

   
zonası 

     
EF 

   
zonası 

Kimyəvi 
maddələr, YVKH 

I-II dərəcəli 
təhlükə 

III-IV dərəcəli 
təhlükə 

 
          1 
          1 

 
    

5 – 10 
  

50 – 100      

 
    

 10 
    

 10 

KÇG10 
I-II dərəcəli 

 
          1 
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təhlükə 
III-IV dərəcəli 

təhlükə  

         10 35 – 80   
 

500 -ə kimi  

 80 
    

 100 
Oksigenin 

kimyəvi istifadəsi- OKİ-
fona nəzərən, mq/l 

 
      10 

 
   

10 – 20  

 
   

20 – 30  
Həll olmuş 

oksigen,% doyma 
      80    

20 – 50  
   

10 – 20  
Oksigenin 

biokimyəvi istifadəsi, OBİ5 
          1    

10 – 100  
    

 100 
Nitritlər, YVKH        1         

5 – 10  
    

 10 
Nitratlar, YVKH        1    

10 – 20  
    

 20 
Minerallaşma, q/l        1      

2 – 3  
    

 3 
                                                                                    

Cədvəl 2.2 
Təsərrüfat obyektləri üçün yeraltı suların 

çirklənmə dərəcəsinin qiymətləndirmə meyarları 
Göstəricilər Nisbətən 

qənaətbəxş 
vəziyyət 

     
EB 

   
zonası 

     
EF 

   
zonası 

Çirkləndirici 
maddələrin miqdarı ( 
nitratlar, fenollar, ağır 
metallar, SPAV, neft), 
YVKH  

 
    3 – 5  

 
  

10 – 100  

 
   

 100 

Xlorüzvülü 
birləşmələr, YVKH  

      1     
1 – 3  

   
 3 

 Konserogenlər, 
benz(a)piren, YVKH 

      1     
1 – 3 

   
 3 

Çirklənmə 
ərazisinin sahəsi, km2 

     
 0,5 

    
3 – 5 

   
 8 

Minerallaşma, q/l        3   
10 – 100 

   
 100 
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Bununla əlaqədar olaraq, məlumatın 
alınmasınin əsas prinsipi müşahidələrin kompleks 
olmasıdır, yəni çirklənmiş və həmçinin nisbətən təmiz 
sulu akvatoriya ərazilərində ekosistemlərin 
hidrokimyəvi, hidrofiziki və hidrobioloji 
xarakteristikalarının əlaqəli təyini. 

 I qrup dəniz stansiyaları – 
akvatoriyanın daha çox çirklənmiş ərazilərində 
çirklənmə dərəcəsinin operativ aşkar edilməsi. Tam 
proqram üzrə aparılan müçahidələr ayda bir dəfə 
keçirilir və aşağıdakılar təyin olunur: 1) çirkləndirici 
maddələr ( neft məhsulları, pestisidlər, ağır metallar, 
fenollar və s.); 2)mühitin göstəriciləri (həll olmuş 
oksigen, hidrogen sulfit, ümumi fosfor vəs.); 3) 
hidrometeoroloji rejimin elementləri (suyun duzluğu, 
suyun və havanın temperaturu, küləyin və axının 
istiqaməti və sürəti, suyun şəffaflığı və rəngliyi); 4) 
fito- və zooplanktonun, zoobentosun və perifitonun 
əsas xarakteristikaları ( orqanizmlərin ümumi miqdarı, 
növlərin sayı, ümumi biokütlə və s.). 

 II qrup dəniz stansiyaları – sahil 
rayonlarda və açıq dəniz ərzilərində yerləşdirilir ki, bu 
yerlərə də çirkləndirici maddələr miqrasiya prosesi 
nəticəsində daxil olur. Dəniz sularının çirklənmə 
səviyyəsinin mövsümi və illik dəyişməsini öyrənmək 
üçün istifadə olunur. Müşahidələr I qrup stansiyalarda 
olduğu proqram üzrə hər ay aparılır. 

 III qrup dəniz stansiyaları – fon 
çirklənmə səviyyəsini və onların mövsümi və illik 
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dəyişməsini müəyyən etmək üçün, nisbətən təmiz 
sularda təşkil olunur. 

 XX əsrin 80 –ci illərin sonunda sabiq 
SSRİ –ni əhatə edən və bütün daxili dənizlərində 
monitorinq şəbəkəsi fəaliyyət göstərirdi. Onlardan 60 
– 70 stansiya I qrupa, 570 – 600 stansiya II qrupa və 
1000 – 1100 stansiya III qrupa aid idi. 

Yer hidrosferinin vəziyyətinə nəzarətin 
metod və vasitələri. 

 Su ölçən stansiyalarda su səviyyəsinə 
nəzarət 

 Məsafədən su ölçən məntəqələr səviyyəni 
özü-özünə ölçənlərlə təhciz olunur ki, bunlar da su 
səviyyəsi haqqında fasiləsiz məlumat verir və 
həmçinin onu radio- və elektrik rabitə ilə ötürür. 

 Profiloqraf 
 - mexaniki – tross üzərində və ya ölçmə 

ştanqasında olan ölçmə yükü ilə dərinliyi ölçür. 
Nəticələri saatla təhciz olunmuş qeyd edən 
mexanizmə ötürməklə suyun dibində yerini dəyişir; 

 - hidrostatik – suyun dibində tross 
üzərində yerini dəyişə bilən təzyiq ötürücü vasitəsilə 
dərinliyi ölçür. 15 m -ə kimi dərinliyə hesablanıb; 

 - akustik – exolotun tətbiqinə hesablanıb 
(şək.6.9). 

 Müşahidə obyekti ilə qarşılıqlı əlaqə 
üsuluna görə cihazlar təmasda olan və təmasda 
olmayan növlərə bölünür. Təmasda olanlar: suyun 
sərfini ölçmək üçün ultra səs sistem, suyun sərfini 
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ölçmək üçün hərəkət edən gəmidə kompleks cihazlar. 
Təmasda olmayanlar: yer səthinin aerokosmik 
tədqiqatları üçün cihazlar ( radiasiya termometrləri, 
qar örtüyündə su ehtiyatlarını təyin etmək üçün 
qamma-çəkici cihazlar ), həmçinin buzun səth axın 
sürətini və qalınlığının radiolokasiya ölçüləri üçün 
cihazlar. 

                     

  
  Şək. 6.9. Profiloqraf ilə dərinliyin ölçülməsi: V.Ş. – vibratot-
şüalandırıcı, V.Q. – vibrator-qəbuledici, 1 – gedən siqnal, 2 - əks 
olunan siqnal, d – profiloqrafın dərinliyi. 
 
 Okean cihazları – dəniz mühitinin xarakteristikalarının 
hidrofiziki, hidrokimyəvi, dəniz geoloji, hidrobioloji və digər 
ölçüləri üçün texniki vasitələ; dəniz suyunun, qruntunun, 
bitkilərinin və heyvanlarının nümunəsini götütmək üçün 
qurğularr. 
 Tətbiqinə görə aşağıdakılara bölünür: 
 - dərinliyi təyin etmək üçün cihazlar (lotlar və exolotlar); 
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 - dəniz suyunun fiziki xarakteristikalarının təyini üçün 
(termometrlər və səsin suda yayılmasının sürətini ölçən 
cihazlar); 
 - suyun dinamikasının əsas parametrlərinin (axınların 
sürət və istiqamətini) ölçülməsi üçün – hərf çapedici fırlanğıc 
(HÇF), axının və temperaturun avtomatik rəqəm ölçücüsü 
(TARÖ); 
 - dalğaların elementinin təyini üçün (dalğaölçənlər); 
 - səviyyənin tərəddüdü (futştok, mareoqraflar); 
 - hidrokimyəvi ölçülər üçün (elektrosolomerlər, 
oksimetrlər, pH-metrlər, fotoelektrik kolorimetrlər və s.); 
 - buzlaqların müşahidəsi üçün (buzlaqları ölçən reykalar, 
buzlaqların aeroçəkilişi üçün cihazlar və s.). 
 İstifadə üsullarına görə okean cihazları aşağıdakılara 
ayrılır: 
 - stasionar – sahildə və ya açıq dənizdə daimi (futştok, 
mareoqraflar, termoqraflar) və ya uzun müddətli (tellurik 
stansiyalar, seysmoqraflar) təhkim olunur; 
 - avtonom – okeanların və dənizlərin açıq hissələrində bir 
neşə saatdan bir neçə aya kimi sərbəst işləmək üçün təxsis 
edilmişdir (buy stansiyalar); 
 - gəmi; 
 - yedəkdə olanlar; 
 - kompleksli. 

           
Şək.6.10. Dəniz dibinin relyefini exolot zondlama yolu ilə 

təyin edirlər. 
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 Yerin hidrosferinin müasir monitorinq 
sisteminin ümumi sxemi şək. 6.11 –də verilmişdir. 

        

 
 Şək. 6.11. Yerin hidrosferinin vəziyyətinin müşahidə 

(a), müşahidə materiallarının toplanması və emalı (b) sistemi 
 

2.3. Qurunun və geoloji mühitin monitorinqi. 
 Torpaq monitorinqinin əsas məsələləri – a) Torpaq 
örtüyünün zaman və məkanca antropogen və təbii dəyişməsini 
təyin edən amil və proseslərin öyrənilməsi; b) torpaqların 
xüsusiyyətlərinin və onların təbii münbitliyinin 
müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi; c) torpağın 
pestisid, ağır metallar və digər inqridiyentlərlə çirklənməsinə 
nəzarət; ç) torpağın tərkib və xüsusiyyətlərinin, həmçinin 
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torpaq örtüyünün dəyişməsinin tendensiya və 
proqnozlaşdırılmasının aydınlaşdırılması. 
 Bu məsələlər, xüsusi seçilmiş sahələrdə distansion 
tədqiqat metodlarından istifadə etməklə, stasionar və 
yarımstasionar müşahidələrin köməyi ilə həll olunur. Müşahidə 
obyektləri kimi, bütün əsas torpaq-iqlim zonalarında yerləşən 
və intensiv antropogen təsirlərə məruz qalan tipik landşaftlar 
seçilir. Paralel olaraq, fon ərazilər də tədqiq olunur. 
 Hər tərəfdə monitorinq: a) xüsusən toksiki olan ağır 
metallar – civə, qurğuşun, kadmium; b) xüsusən toksiki olan 
üzvü çirkləndiricilər – benz(a)piren, polixlorbifenid. 
 Ümumi monitorinq – lokal tullantılar zamanı torpağa 
daxil olan toksikantlar (sink, nikel, vanadium, manqan və s.); 
kənd təsərrüfatı məhsullarında toplanma qabiliyyətinə malik 
üzvü çirkləndiricilər. 
 Torpağı çirkləndirən əsas mənbələrə uyğun olaraq, 
iki müşahidə obyekti ayırırlar: 
 1) kənd təsərrüfatı rayonlarının torpaqları  
(nümunələrin götürülməsi ildə iki dəfə - yazda, qarın 
əriməsindən sonra və vegrtasiya dövründən sonra). Ağır 
metalların torpağa daxil olma intensivliyini təyin etmək üçün, 
qar nümunəsinin götürülməsi hər il qışın sonunda aparılır. 
 2) sənaye-energetik mərkəzlərin ətrafındakı torpaqlar 
( 
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FƏSİL 7. 
TEXNİKİ VASİTƏLƏR VƏ ATMOSFERİ 

MÜHAFİZƏ METODLARI. 
 7.1.Тозтутма просесинин ясас параметрляри 

 
 Müxtəlif təmizləyici aparatlarda qazların bərk və damcı 
qarışıqlarından ayrılması təmizləmənin ümumi effektivliyi 
əmsalı ilə xarakterizə edilir: 

1

21
C

CC   
C1, C2 –təmizləyici aparata daxil olan qazda və oradan çıxan 
qazda qarışığın qatılığıdır. 
 Əgər təmizləmə ardıcıl yerləşdirilmiş bir neçə aparatla 
aparılsa, ümumi təmizləmə effekti: 
η = 1- (1- η1) (1- η2)......(1- ηn) 
η1, η2, ηn – 1-ci, 2-ci- ..... n-ci aparatların ümumi effektlilik 
əmsalıdır. Bəzi hallarda fraksiyalar üzrə effektlik əmsalından 
istifadə olunur: 

i

ii
C

CC
1

21   
 C1i, C2i – i fraksiyanın aparatdan əvvəl və sonraki qatılıqları. 
 Bundan başqa qarışığın hissəciklərinin təmizləyici 
apatdan keçmə (sürüb getmə) əmsalı hesablanır 

K= 1

2
C
C

,   
göründüyü kimi   K=1- γ 

Toz təmizləyici aparatlarda hidravlik təzyiq  itkiləri belə 
hüsablanır: 

2

2ρW
ıxgir PPp   

  ρ,W – aparatın hesbat aparılan kəsiyində havanın sıxlığı və 
sürətidir.  
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ξ – yerli hidravlik itkilər əmsalı 
∆p – həmçinin təcrübə yolu ilə də tapıla bilər. ∆p əsasən 
aparatın  müərrikinin gücü hesablanır. 
 Təmizləmə prosesində ∆p dəyişir (artır). Odur ki, ∆pbaş 
= ∆pson olduqda təmizləmə aparatının işi dayandırılır və o 
təmizlənir. Təmizləyicinin xüsusi toatutumu, onun tutduğu 
tozun miqdarından asılıdır. Bu miqdar iki regenerasiya 
arasındakı vaxt (τ) ərzində tapılır. τ vaxt aşağıdakı düsturla 
hesablanır:     

1CQ
FN

h 
   

N – buraxıla bilən toz tutumu, q/m3 
F – filtrin sahəsi, m2 
Qh – filtrdən keçən havanın sərfi, m3/saat 
Təmizləyici aparatın hesabatında filtrin məsaməliyi (P) 

tapılır 

V
VboşP   

Vboş – boşluqların həcmi 
V – filtr elementinin ümumi həcmi 
Təmizliyən aparatın düzgün seçilməsi üçün tozun və 

dumanın disperslik tərkibini nəzərə almaq lazımdır. Həmçinin 
tozun sıxlığını bilmək lazımdır. Məsamələri olmayan toz 
hissəciklərinin sıxlığı onun həqiqi sıxlığına bərabərdir. 
Çökdürülmüş toz layının sıxlığı layın kütləsinin, onun həcminə 
nisbəti kimi tapılır və 1,2 – 1,5 dəfə yeni  çökən tozun 
sıxlığından böyük olur. Tozun islanma və yapışma qabiliyyəti 
nəzərə alınır. 

 
7.2.Тозтутужу апартлар 
Atmosferin sənaye tozları və dumanları ilə 

çirklənməsindən qorunması üçün toz və duman tutan aparat və 
sistemlərdən istifadə edilir. Hazırda aşağıdakı toztutan 
avadanlıqlar tətbiq olunur 



 175 

1. Quru toztutanlar 
2. Yaş toztutanlar 
Гуру тозтутужулары – бурада тозун газлардан 
(щавадан) айрылмасы цчцн тясир едян гцввя 
мяркяздянгачма гцввясидир. Бу група сиклонлар, 
тозчюкдцрян камералар, бурульанлы сиклонлар, ъалйцзлц 
вя ротасион типли тозтутужулары, електрик сцзэяжляри вя 
сцзэяжляр дахилдирляр. 
Ням тозтутужулары – бу група Вентури скруббери, 
форсункалы скрубберляр, кюпцк апаратлары вя с. 
дахилдирляр.     
 
7.3.Quru toztəmizləyici aparatlar 
 
Quru toztəmizləyici aparatlara müxtəlif konstruksiyalı 

siklonlar (ratasion radial, jalüzlı, burağan) aididr. Onlar havanı 
tozlardan mexaniki yollarla təmizləyir. Məsələn qravitasiya, 
inersiya, Kariolis qüvvələri təsiri hesabına işləyirlər. Qazların 
quru halda təmizlənməsi üçün müxtəlif tipli siklonlardan 
istifadə olunur. Qaz cəryanı siklonda 2 girişi ilə maili sürətdə 
kövdənin daxili səthinə 1 daxil olur və fırlanma-irəliləmə 
hərəkəti ilə kövdə boyunca gedərək 4 bunkerinə keçir. 
Mərkəzdən qaçma qüvvəsinin təsiri ilə toz hissəcikləri siklonun 
divarında toz qatı əmələ gəlir, hansı ki qaz hissəcikləri ilə 
birlikdə bunker 4 tökülür. Bunkerə tökülən toz hissəçiklərinin 
qazdan ayrılması, qaz cəryanın bunkerdə 1800 dönməsi 
hesabına baş verir. Tozdan ayrılan qaz cəryanı burulğan əmələ 
gətirir və bunkerdən 3 borusu ilə siklonu tərk edir. Siklonun 
normal işlənməsi üçün bunker qermetik olmalıdır, əks halda 
xarici havanın siklona sorulması nəticəsində təmizlənmiş qazla 
birlikdə toz 3 borusuna daxil olur. 

Siklonlar silindrik (CН-II, CН-15, CН-24) və konus (CК-
ЧН-34, СК-ЧН-34М və СДК-ЧН-33 ) formalı olur. Tozluq 
dərəcəsi 0,3-4000 q/m3 olan qazları quru tozdan təmizləmək 
üçün silindrik siklondan istifadə edilir. 
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Təmizlənmiş
 qaz

1

2

3

4

qaz

toz Şəkil 7.1.  Siklon 
 
Qazın  t0=30-500C şeh nöqtəsinin t0-dan yüksək olmalıdır 

ki, kondensasiya və şeh damlaları olmasın. Siklonun 
məhsuldarlığı onun diametrindən asılıdır (d artığca Q artır) və  
100-68000 m3/saat olur. ∆p=750 Pa, təmizləmənin effektlilik 
əmsalı η=0,83-0,975 d> 10 mkm hissəciklər üçün. 

 
7.4.Elektrik filtrlər (süzkəçlər) 
 
Qazların asılmış toz və duman hissəciklərdən 

təmizlənməsi üçün ən əlverişli üsullardan biri hissəciklərin 
ionlaşmasına əsaslanır. Burada tacvari və çökdürən 
elektrodlardan istifadə edilir. 

Çirklənmiş qazlar, elektrik filtirinə daxil olduqda 
müxtəlif xarici təsirlər (rentgen şuaları, radioaktiv şualanma, 
kosmik şualar, qazların qızması və s.) nəticəsində müəyyən 
qədər yonlaşırlar və elektrik cəryanı keçirirlər. Gərkinlik 
artıqca elektrodlar arası fəzadə toz hissəciklərinin daha çox 
miqdarı daha çox yonlaşır, neytral molekullar müsbət ionlara 
və elekronlara çevrilir. Bu proses qazın zərbə ilə ionlaşması 
adlanır. Qazın zərbə ilə ionlaşması silindrik kondensatorlar 
üçün xarakterik olan, ancaq qeyri müxtəlif cinsli elektrik 

1. Siklon gövdəsi 

2. qaz daxil olan boru 

3. təmizlənmiş qaz çıxan boru 

4. bunker 
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sahəsində baş verir. Tacvari 1 və çökdürücü elektrodları 
arasında, 3 elektrik xətləri ilə sönən gərginliklik sahəsi 
yaradılır ki, bu da çökdürücüdən tacvari elektroda və ya əksinə 
yönəlir. Elektrodlara gərginlik 4 düzləndiricindən verilir 
(şək.7.2).  

Elektrik süzgəçinin sxemi aşağıdakı kimidir. 

 
Şək. 7.2. 
Aerozol hissəcikləri, elektrodlar arası fəzaya düşdüdə 

səthlərində adsorbsiya edərək, elektrik yükü alırlar və eksyüklü 
elektrod tərəfinə yünəlirlər. Bu proses bir anda baş verir. 

Elektrik süzgəçlərin tozlu qazı təmizlənmə effektliyi 
nəzəri olaraq hesablana bilər: 

        xeFwe 1                           η =0,95÷0,99 
 
Fx –çökdürücü elektrodun xüsusi sahəsi (çıkdürücü 

elementlərin səthinin təmizlənən qazların sərfinin nisbətinə 
bərabərdir, m2  c/m3) (9) dusturdan görünür ki, elektrik 
süzgəçlərin qaz təmizləmə effektliyi WeFx artıqca artır. 
 

WeFx……… 3,0 3,7 3,9 4,6 
η ............... 0,95 0,975 0,98 0,99 

 
Sənayedə bir sıra quru və yaş elektrik filtirləri istifadə 

olunur: 
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1. UQ tipli elektrik filtrlər (Unifikasiya edilmiş, 
horizontal) qazların tozlardan təmizlənməsi üçün 
işlənir. 

2. “C” tipli yaş elektrik filtrləri. 
3. İki zonalı elektrik süzgəcləri. 
4. Elektriki duman və toztutucu süzgəclər; (UPP tipli) 

konstruksiyalar ventilyasiyadan atılan havada təzları 
tutur. 

    7.5.Filtirlər (süzgəclər) 
Sənayedə vensilyasiya havasilə və qaz tullantılarını 

təmizləmək üçün süzgəc geniş tətbiq olunur. 
Filtirləmə prosesi məsaməli arakəsmədə hissəciklərin 

tutulmasından ibarətdir (şəkil 5). Filtr kövdəsindən (1), 
məsaməli arakəcmə (2) ilə ayrılan (filtr elementi) iki boşlüqdan 
ibarətdir. Filtrə çirklənmiş qazlar daxil olur  və filtr 
elementindən keçəndə təmzilənir. Toz hissəcikləri məsamələr 
arakəsmənin giriş hissəsində çökür və məsamələrdə tutulur. 

Toz hissəcikləri arakəsmənin səthində toz qatını (3) 
əmələ gətirir. Beləliklə yenidən daxil olan hissəciklər üçün 
filtrli arakəsmə rolunu oynayır ki, bu da filtr elementində 
təzyiqlər fərqini və filtrin təmizləmə effektivliyini artırır. 
Hissəciklərin filtr elementlərinin məsamələrinin səthində 
çökməsi dəymə effektini və eyni zamanda hissəciklərin 
diffuzyalı inersiyalı və qravitasiyalı çpkmə proseslərinə əsasən 
baş verir.   

Tə
m

iz
lə

nm
iş

 q
az

qaz

1 2
3

 
 
Şək.7.3 
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Təmizlənmənin effetliyi məsamələrin və toz 
hissəciklərinin diametrlərindən asılıdır. 

η = k(dhdmWs)- 3
2  

k - əmsal, dh dm –hissəciklərin və məsamələrin ölçüsü 
dm < 0,1 mkm və Ws –süzülmə sürəti ≤ 1 m/s olduqda Broun  
diffuziyası hesabına hissəciklərin tutulması artır. 

Tədqiqatlar göstərirlər ki, hissəciklərin tutması inersial 
effekti Stoks kriteriyasının və Reynolde kriteriyalarının 
qiymətindən asılıdır. 

 
η =f (St, Re)  burada 

St = 


m

khsh
d

kWd
9

2

 
kk – düzəliş əmsalı 

Re – Reynolde ədədi  = 
 hsdW

 
Konstruksiyaya görə filtrlər cərcivəli, karkaslı, dölaqlı 
olurlar. 
Filtrlərin tipləri FR, FV, FP, FU. Havada olan turşu, 

qələvi, yağ və s. dumanlardan təmizləmək üçün lifli 
süzgəclərdən istifadə edilir. Hissəciklərin süzgəc 
elementlərində çökmə - toxunma effekti və həmçinin diffuziya, 
inersiya və qravitasiya prosesləri nəticəsində baş verir. 

Toxunma effekti qarışığın hissəciklərinin süzgəcin 
məsamələrini yaradan liflər, dənələr və s. elementləri ilə 
toxunması nəticəsində baş verir. 
 
7.6.Yaş toztutan aparatları 

 
Toz hissəciklərinin ölçüsü çox kiçik olduqda (d=0,3÷1 

mkm) yaş toztutan aparatdan istifadə edilir. Isti və partlayış 
təhlükəli olan tozların təmizlənməsində də onlardan istifadə 
edilir. 
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Бу апаратларын ашаьыдакы цстцн жящятляри вар: 
1. Газда асылы вязиййятдя галмыш тоз 

щиссяжикляринин тямизлянмясиндя йцксяк еффект 
алынмасы; 

2. Гиймятин баща олмасы; 
3. Юлчцсц (д<0,1мкм) чох кичик тозларын 

тутулмасынын  
             мцмкцнлцйц; 
4. Тямизлянмиш газын вя щямчинин тутулмуш 

тозун йанма вя партлама ещтималынын 
азалмасы 

5. Газларын йцксяк температурлар вя йцксяк 
нямлик шяраитиндя тямизлянмясинин 
мцмкцнлцйц; 

6.  Тозла бирликдя бухар вя газ гарыщыгларынын 
тутулмасы. 

                Bu апаратларын нюгсанлары ися  
aшaэыdakылардыр: 

- təmizləmə prosesində şlam əmələ gəlməsi və emal 
edilməsi zəruriyəti; 

- suyun atmosferə atılması və qaz borularında 
çöküntülərin əmələ gəlməsi; 

- aparatda istifadə edilən suyun təkrar istifadə 
sisteminin zəruri olması. 

Belə aparatlar toz hissələrinin maye damlaları üzərində və 
ya maye pərdəsi üzərində çökməsi prinsipində işləyir. Çökmə 
prosesi ətalət qüvvələrinin və broun hərəkətinin təsiri altında 
baş verir. Ətalət və ya inersiya qüvvələri hissələr bir-birinə 
yaxınlaşdıqda baş verir. Ölçüsü 1 mkm kiçik hissələrdə kinetik 
enerji kifayət qədər olmayan  tozlar tutulmur. Braun hərərkəti 
isə ölçüləri kiçik olan (d<1 mkm) hissəciklər üçün səciyəvidir. 
Bu halda qazın aparatda hərəkət sürətini azaltmaq lazımdır. 

Bu prosesə turbulent diffuziya, elektrik  ilə yüklənmiş 
hissələrin qarışıqlı təsiri, kondensasiya prosesi, buxarlanma və 
s. təsir edir. 
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Konstruksiyalarına görə yaş toz təmizləyici aparatlar 
aşağıdakı kimi olur: 

1. venturi skrubberi 
2. forsunkalı skrubberi 
3. inersiya-zərbə tipli aparatlar 
Venturi skruberləri geniş yayılmışdır (şək.2). 

 
Şəkil 7.4. Venturi skrubberi 
Yaş üsulla qazların təmizlənməsi üçün əsasən Venturi 

Skrubberi istifadə olunur. Skrubberin əsas hissəsi –Venturi 
soplasıdır (2)  hansının ki, konfuzor hissəsinə tozlu qaz cəryanı 
daxil olur və mərkəzdənqaçma 1 forsunkaları suvarma üçün 
maye vurulur. Qazın giriş sürəti V= 15-20 m/s. dar kəsikdə isə 
60-150 m/s qədər olduqda qaz tozunun tutulması baş verir. 

Qaz hissəciklərinin maye damlaları ilə çökməsi prosesi, 
mayenin kütləsi, damlaların böyük sahəsi və maye, toz 
hissəciklərinin böyük nisbi sürəti ilə soplonun konfuzor 
hissəsində baş verir. Təmizlənmənin effektliyi sonlonun 
konfuzor hissəsi kəsiyində mayenin bərabər paylanmasından 
əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Soplonun diffuziya hissəsində 
cərəyan sürəti 15-20 m/s-ya qədər tormozlanır və damcıtutana 
(3) verilir. Damcıtutan adətən düzcərəyanlı siklon və ya VTU 
skrubberi kimi hazırlanır. Venturi skrubberində təmizləmə 
əffektivliyi aerozollar üçün 0,95-0,98 çatır (d=1-2 mkm 
olduqda),  qarışıqların konsentrasiyası ≤ 100 q/m3. Dairəvi 
Venturi skrubberi qazın 1000 m3/saat sərfində işləyir. 
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Venturi skrubberi ilə damcıtutanın birgə dəstinin ən yaxşı 
konstruktiv həllərindən biri, mərkəzdənqaçma –koaqulyasiya 
yaştoz tutucusunun qurluşunda özünə yer tapır. Venturi saplosu 
(1) siklonun kövdəsində (2) qoyulub, havanı burmaq üçün isə 
xüsusi (3) borucusundan istifadə edilir. Sənaye toztutucu  
KSMP Venturi borusunun dar hissəsində sürəti 40-70 m/s 
suvarma üçün vurulan suyun xüsusi sərfi 0,1-0,5 l/m3 ilə 
işləyir. Ölçüləri adi venturi skrubberindən 30%  az olan 
ölçülərə malikdir. 

Mərkəzdənqaçma-çökdürücü toz təmizləyici aşağıdaki 
sxem üzrə işləyir (şək.3). 

Bu aparatla (KSMP) havanın kvars toz  təmizləmə 
effektivliyinə bərabərdir: 
 

dn    (mkm) 1 5 10 
η 0,7-0,9 0,9-0,98 0,94-0,95 

                                       
1. Venturi soplosu 

2. Siklonun korpusu 

3. Xüsusi boru 

          Şəkil.7.5.  Mərkəzdənqaçma-çökdürücü  toztəmizləyici  
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7.7.Туллантыларын атмосферя йайылмасы 
 
Tullantıların atmosferə yayılmasına müəssisələrin  və 

tullantı mənbələrinin yerləşməsi, relyefin xarakteri, tullantıların 
fiziki və kimyəvi xassələri, mənbənin hündürlüyü və diametri 
və sə. təsir edir. Bundan başqa qazların və tozların atmosferə 
yayılmasına havanın  və tullantıların t0-da böyük təsir göstərir. 
Tullantıların horizontal  müstəvidə yayılmasına küləyin sürəti, 
şaquli müstəvidə t0 şaquli istiqamətdə dəyişməsi daha çox təsir 
göstərir. Həmçini yayılma istiqamətində ekran rolunu oynayan 
binaların olması da nəzərə alınmalıdır. Odur ki, yayılma 
prosesinə mənbələrin hündürlüyü, aerodinamik mühit, onun 
kölgələnməsi, qarşısında binaların, başqa böyük ölçülü 
texnoloji qurğuların və başqa avadanlığı olması təsir göstərir. 
Bundan başqa, tullantı mənbəyinin forması, nöqtəvi, xətti, səthi 
olması, tullantının və atmosfer havasının t0-ları, sürətləri, 
tullantıların ümumi miqdarı nəzərə alınmalıdır . 

Şərti olaraq tullantı mənbələri yüksək hündürlüklü və 
alçaq hündürlüklü, aerodinamik mühit isə kölgələnmiş və 
kölgələnməmiş kimi qəbul edilir. 

Yüksək hündürlüklü tullantı mənbələri adətən 
kölgələnməmiş mənbələr kimi qəbul edilir. Yüksəkdə yanan 
məşəl üzərində zərərli qarışıqların yayılmasına kölgələnmiş 
mənbə kimi baxılır. Burada 3 qatılı zonası ayırmaq olar (şəkil 
14). 

I zona - məşəldən tullantının atıldığı zona. Burada 
qarışıqların qatılığı az olur. 

II zona – tüstülənmə zonası. Burada qarışıqların 
qatılıqları ən böyük işlə   olur. Bu zona ətraf və əhali üçün ən 
təhlükəli zonadır. Bu zonanın üzünlüğü 10-49 tüstü borusu 
hündürlüyünə barəbərdir. Tüstü borusunun hündürlüyü yayılan 
qarışıqların yer səthi üzərində qatılığın minimum olması və ya 
BBQaz olması şərtindən tapılır. 
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III zona – çirkləndirici qarışığın qatılığınə tədricn azaldığı 
zonadır. 

Maksimal qatılıq (Cmax) mənbədən atılan tullantıların 
miqdarı ilə düz mütənasib olur. Tüstü borusunun 
hündürlüyünün kvadratı ilə tərs mütənasibdir. 

Küləyin böyük sürətləri yer səthində qarışıqların 
qatılıqlarının azalmasına səbəb olur. Küləyin təsirindən zərərli 
qarışıqlar hava ilə birlikdə hərəkət edərək turbulent 
burulqanların əmələ gəlməsinə və qarışıqların ətrafındakı hava 
ilə qarışmasına səbəb olur. Eyni zamanda küleyin sürətinin 
artması tüstü borusu üzərində yanan məşəlin hündürlüyünün 
azalmasına səbəb olur. Odur ki, tullantı mənbələri üçün 
təhlükəli külək sürəti təyin edilir (Wk). Bu elə sürətdir ki, bu 
zaman yer səthində qarışıqların qatılıqları ən böyük qiymətlərə 
malik olurlar. Odur ki, tullantıların atılma sürəti (Wt) təhlükəli 
hava sürətindən 2 dəfə böyük olmalıdır (borunun ağzı 
səviyyəsində). Atmosferdə çirklənmiş qazların, buxarların və 
toz hava (dhis< 10 mkm) qarışığın yayılması qazların ümumi 
qanunauyğunluqlarında olduğu kimi baş verir. Daha iri 
hissəcikli qarışıqlar olduqda bu qanunlar pozulur, çünkü 
hissəciklərin hərəkətinə və çükməsinə ağıllıq qüvvəsinin təsiri 
artır və onlar mənbəyə yaxın təhlükəli zonalarda çökür. Bu 
halda qarışıqlarla çirklənmiş qazı və ya havanı təmizlənmədən 
atmosferə atmağa icazə verilir. Sənayedə tullantılar atılan 
mənbələri nğqtəvi, xətti, kölgələnmiş və kölgələnməmiş 
növlərə ayırırlar. 

Nöqtəvi mənbələrə tüstü boruları, şaxtalar, damda 
yerləşən ventilyasiya boruları misal ola bilər. Bu halda 
qarışıqlar binanın 2 hündürlüyü məsafəsində bir-birinin üstünə 
yığılmır. 

Xətti mənbələrə misal olaraq külək istiqamətində 
perpendikulyar istiqamətdə uzunluğu çox olan mənbələri, 
məsələn, aerasiya fənərləri, açıq pəncərələr və s. göstərmək 
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olar. Səthi mənbələrə maye səthindən buxarlanma sahələri 
aiddir. 

Kölgələnməmiş və ya çox hündür mənbələr hava 
axınlarının pozulmamış olduğu hündürlükdə yerləşir 
(h>2,5Hbina). 

Kölgələnmiş mənbələr külək əhətə edən aerodinamik 
kölgədə, binanın üstündə ya da jndan sonra ki mühitdə yerləşir 
(h≤2,5Hbina). 

Yer səthində qarışıqların yayılmasının hesablanması 
hazırda xüsusi sənaye tullantılarında zərərli maddələrin 
atmosferdə yayılması metodikası (OND-86) üzrə aparılır. Bu 
hesabat metodu aşağıdakı şərtə əsaslanır: 

C = (Cm + Cf) <BBQ  
Cm – maksimal qatılıq, mq/m3 
Cf – fon qatılıq, mq/m3 
Qeyd etmək lazımdır ki, tüstü və ya tullantı borusunun 

hündürlüyünü yer səthində qazın qatılığının BBQ-dan kiçik 
olması şərtindən hesablayırlar. Lakin, tüstü borusunun 
hündürlüyünün artırılması böyük xərclərlə əlaqədardır və 
iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır. Bəzi hallarda mənbədən 
atılan tullantıların miqdarının azalması və ya onun əvvəlcədən 
təmizlənməsi nəzərdən keçirilməlidir. 

Qəbul edilmiş metod üzrə kölgələnmiş tüstü və ya tullantı 
borusunun ən kiçik zəruri hündürlüyü belə tapılır: 

Hmin= 3 1
TQCBBQ

mnAMK
F

F
   

Burada A – atmosfer havasının t0 ilə tullantının t0 

qradiyentindən asılı əmsal. A= 120÷240 ölçüsüz əmsallar 
qrafikdən tapılır və qatı mənbədən atılma şəraitini nəzərə alır 
(m=20-100, n= 1÷3), 

M – tullantının vahid zamanda atılan kütləsi, q/s 
Q – borudan atılan çirklənmiş qaz və ya havanın həcmi, 

m3/s 
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KF – hissəciklərin çökmə əmsalı. Qazlar üçün KF=1, 
tozlar üçün KF=2,5 

Yer səthində zərərli maddənin maksimum qatılığı tullantı 
yandırılan məşəlin oxunda mənbədən Xm məsafədə yerləşir. 

CM= )(32 fTQH
mnAMK CBBQF 
  

Soyuq qaz hava qarışığını atmosferə atmaq üçün borunun 
uzunluğu aşağıdakı kimi tapılır: 

Hmin=
2

8
4 )( Q

D
CBBQ

nAMK
f

F
  

Burada D=1,13 qW
Q

tullantı mənbəsinin diametri. 

Maşınqayırma və neftçıxarma müəssisələrində tullantılar 
alçaq kölgələnmiş və kölgələnməmiş mənbələrdən atılır. Odur 
ki, yuxarıda göstərilən düsturlar maşınqayırma, neftçıxarma 
jçyektləri üçün düzgün nəticələr vermir. Bu müəssisələrdə 
küləyin sürəti və istiqaməti sahədə yerləşən binalar tərfindən 
dəyişir ki, bu da səciyyəvi zonalar əmələ gətirir. 

Kölgələnmiş alçaq mənbələrdən atılan qaz-hava qarışığın 
yayılmasının hesabatı metodu B.M.Elterman tərəfindən təklif 
edilmişdir. 

Bu metod üzrə alçaq kölgələnmiş borulardan atılan 
qarışığın yer sənhindəki maksimal qatılığı belə tapılır: 

CMQ= binaq

st
HDW

EKM530
 

Burada φ=0,8÷1,2 sürət əmsalı, binadan yuxarı 
atmosferində sürət profilini nəzərə alır. 

Kst – binanın H
l

 ölçülərindən asılı olan əmsal, l və H –
binanın üzunluğu və hündürlüyü. 

Wq – qarışığın sürətinin şaquli komponenti, m/s. 

E= B·l
2158,0        B = hh  3,32           

bina

binaboru
H

HHh   
E = 0,18÷1,11         B= 0,55÷1,02 
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FƏSİL 8. 
SU HÖVZƏLƏRİNİN ÇİRKLƏNMƏDƏN 

MÜHAFİZƏSİ. 
 8.1.Su hövzələrinin keyfiyyət göstəricilərinin 

normalaşdırılması 
Su keyfiyyət göstəricilərinin normalaşdırılması 2 

kateqoriya üzrə aparılır: 
I – içməli su və mədəni-məişət suları; 
II – balıq təsərrüfatı hövzələrinin suları. 
Bu zaman “Yerüstü suların çirklənmədən qorunması üçün 

sanitar qaydaları və normaları” sənədindən istifadə edilir. 
I kateqoriyaya aid olan axar su hövzələrində istifadə 

edilən obyektdən 1 km məsafədə, axmayan hövzələrdə isə 
istifadə edilən obyektdən 1 km radiusda suyun keyfiyyəti və 
tərkibi normalara uyğun gəlməlidir. 

II kateqoriyaya aid olan balıq təsərrüfatının su 
hövzələrində onun normaları çirkab suların hövzəyə töküldüyü 
yer üçün qəbul edilir. 

Suyun aşağıdakı parametrləri müəyyən edilir – üzən və 
asılı qalmış qarışıqların miqdarı, iy, dad, rəngi və suyun t0; 
hidrogen ionlarının sayı (pH), mineral qarışıqların tərkibi və 
qatılığı, suda həll olunmuş oksigenin miqdarı, suyun oksigenə 
olan bioloji ehtiyacı, zəhərli və zərərli maddələrin və 
bakteriyaların tərkibi və buraxıla bilən qatılıqları (BBQ). 

Mədəni-məişət və icməli su hövzələrində aşağıdakı 
zərərliyiyin limit göstəriciləri normalaşdırılır: 

- sanitar toksiki normalar; 
- ümumi sanitariya normaları; 
- orqanoleptik normalar (dad, iy, rəng). 
Bakı su təsərrüfatı hövzələrində həmçinin toksikoloji və 

balıq təsərrüfatı normaları müəyyən edilir. 
Su hövzəsinin sanitar vəziyyətinin normalara uyğunluğu 

aşağıdakı düsturla təyin edilir 
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i
mC - hesabat aparılan kəsikdə i-maddəsinin limit 

zərərlilik göstəricisidir, 
BBQi – i-maddəsinin buraxıla bilən qatılığı.  
 

8.2.Mexaniki qarışıqlardan suların təmizlənməsi 
 

Maşınqayırma müəssisələrində suyun mexaniki 
qarışıqlardan təmizlənməsi xüsusiyyətindən, qatılılığından və 
tərkibindən asılı olaraq süzülmə, durulma, mexaniki 
hissəciklərdən ayrılması (mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri 
altında) və filtrdən keçirmə ilə aparılır. 

Süzülmə - çirkab suların emalının birinci mərhələsidir ki, 
həm çirkab sularında 25 mm qədər olan iri ölçülü qarışıqlardan, 
həmdə prosesin sonrakı emalında təmizləyici avadanlığın 
normal işinə mane olan liftdən təmizləyir. Çirkab suları  
çərçivə konstruksiyalarından və liftitutucularından keçirməklə 
süzürlər. 

Çərçivə konstruksiyaları 5÷25 mm bərabər məsafədə olan 
metal millərdən hazırlanır və çirkab suların kollektorlarında 
vertikal və ya üfüqi (60÷70 dərəcə bucaq altında) çərçivədə 
axının minimal təziq itkisi təmin etmək şərtindən seçilir. 

Çirkab suların metal lövhələr arasındakı axma sürəti 
maksimum su sərfi zamanı 0,8÷1,0 m/s qiymətindən artıq 
olmamalıdır. Çərçivənin hesabatı çərçivədə olan deşiklərin 
sayının, onun eni və çirkab suların sərfinin itkisinə görə 
aparılır. 

Görünən deşiklərin miqdarı aşağıdakı düsturla hesablanır: 
N= 1,05[Qv/(bHW)] 

Burada:  Qv – çirkab suların həcmi sərfi, 
               b – deşiklərin eni, 
               H – kollektorun dərinliyi, 
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               W – deşiklərdə çirkab suların hərəkət sürəti. 
Çərçivənin eni  b= bn+δ(n-1) belə hesablanır. δ – 

çərçivənin millərinin qalınlığı. 
Çərçivədə çirkab suların axması zamanı təzyiq itkisi 

∆p=ξ k2

2
 

ω- çərçivədən əvvəl kanaldakı sürət 
             ω = 0,7-0,8 m/san 
k-çirkab suların deşiklərdə çpkməsi prosesində çərçivənin 

sürtünməsinin artmasını nəzərə alan əmsal 2÷3 bərabər 
götürülür. 

ξ –çərçivənin yerli sürtünmə əmsalı sürtünmə əmsalı. 
              ξ = β(a/b) 3

4
Sinα 

β – çərçivə millərinin en kəsiyinin formasını xarakterizə 
edən əmsal 

       dairəvi millər üçün – 1,79 
       düzbucağlı üçün – 2,42 
       ellips millər üçün – 1,83 
α – çərçivənin üfüqə görə əyrilik bucağı 
Çərçivə istifadə edildikdə fasiləsiz olaraq 

təmizlənməlidir. Təmizlənmə mexaniki yolla aparılır. əgər 
çpkən qarışığın miqdarı 0,042 m3/s olarsa, onda çərçivə əl ilə 
təmizlənir. 

Sənayedə PMMB – 1000 markalı çərçivələr hazırlanır.  
Onlar eni və dərinliyi 1000 mm-ə bərabər olan kollektorlarda 

istifadə edilir. MQ 1200
800 98, MQ 2000

1600 98 markalı çərçivələr, eni 
800(1600) mm və dərinliyi 1200(2000) mm rayallarda istifadə 
edilir. 

Çərçivədən çıxarılmış qarışıqlar xırdalanır və 
əhəmiyyətindən asılı olaraq  ya çirkab suların axınına tökülür, 
ya da təkrar emala göndərilir. Qarışıqları xüsusi aparatlarda 
xırdalayırlar. Bütün bunlar texnoloji sxeminin 
mürəkkəbləşməsinə və həmin sahənin havasının çirklənməsinə 
səbəb olur. 
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Bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün xırdalayıcı çərçivə 
qurğusu kimi silindrik baraban formalı çərçivədən istifadə 
edilir. Onlar tutulan qarışıqları sudan ayırmadan xırdalayırlar. 
Sənayedə 200 və 600 mm diametrində barabanlı RD-200 və 
RD-600 xırdalayıcı cərçivə qurğusu istehsal edilir. Bunlarla 
xırdalanan qarışığın orta ölçüsü 10 mm-dən yuxarı olmur. 
Çirkab sularını kiçik qatılığlı nazik dispersli mexaniki 
qarışıqlardan təmizləmək üçün filtrlərdən istifadə edilir. 

Filtirləmə fiziki, kimyəvi və bioloji metodlarla 
təmizləmədən sonra tətbiq edilir. Çünkü bu metodların 
əksəriyyətində təmizlənən mayenin  mexaniki qarışıqlarla 
çirklənməsi müşahidə edilir. 

Maşınqayırma sənayesində çirkab suların təmizlənməsi 
üçün istifadə olunan filtrlər 2 sinifə bölünürlər: dənələri - bir 
biri ilə bağlanmayan məsaməli materiallardan hazırlanan və 
mikrofiltrlər – bir birinə bağlanan məsaməli materialdan 
hazırlanmış. 

Filtrlərin quruluşuna aşağıdakı tələblər irəli sürülür: 
a) filtrləmə filtr materialınının hissəciyinin 

ölçüsünün azalması istiqamətində getməlidir; 
b) təmizlənən mayenin sərfi 15%-dan çox 

dəyişməməlidir (filtirdə dəyişməz təzyiqdə); 
c) filtrlərin layihəndirilməsi zamanı çirkli 

maddələrdən təmizləmək üçün müəyyən 
qurğulardan istifadə etmək lazımdır; 

d) filtr materialları yüksək fiziki-mexaniki 
xassələrə (elastikliyə, sadəliyə, kimyəvi 
möhkəmliyə) və ucuz qiymətə malik 
olmalıdır. 

Dənəvari filtrlərdə filtr materialı kimi kvars qumlarından, 
xırdalanmış şlaklardan (filizdən metal əridildikdən, habelə daş 
kömür yandıqdan sonra qalan qalıq), çınqıldan , antrasitdən 
(daş kömürün əla növü) və s. istifadə edilir. Dənəvari filtirləri 
bir qatlı və çox qatlı hazırlayırlar (şəkil 6). 
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Şək.8.1.    Karkaslı-səpmə süzgəcinin sxemi. 
Karkaslı tökmə filtrdə filtr materialı kimi qum və çınqıl 

istifadə edilir. 
Onların təmizlənməsi suyun əks axını və ya sıxılmış hava 

axını ilə aparılır. 
Belə filtirdə siklondan və çökdürücülərdən gələn mayenin 

filtirlənmə sürəti 0,0014 – 0,002 m/san-dir. Bioloji 
təmizlənmədən sonra filtrdən keçən çirkab suyun sürəti 0,0028 
m/san-dir. Çirkab suları, ölçüsü 0,01 mm-ə bərabər mexaniki 
qarışıqlardan ayırmaq üçün mikrofiltrlərdən istifadə edilir. 
Maşınqayırma sənayesində çirkab suları təmizləmək üçün 
baraban və ya lövhəşəkilli mikrofiltrlərdən istifadə edilir. 
Mikrofiltrlərin hidravlik hesabı, filtirdə  təzyiqin verilmiş 
müəyyən qiymətində filtirin sahəsini tapmağa imkan verir. 

 
8.3.Yağ tərkibli qarışıqlardan çirkab suların 

təmizlənməsi 
 
Qarışığın tərkibindən və qatılığından asılı olaraq çirkab 

sularını yağ tərkibli qarışıqlardan təmizləmək üçün çökmə, 
hidrosiklonda emal filizləri könkinləşdirmə flotasiya və 
filtirləmə üsulları tətbiq edilir. 

Çökmə zamanı sıxlığı suyun sıxlığından kiçik olan yağ 
suyun üsündə qalır. Çökmə prosesi həm çökdürüçülərdə, həm 
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də mexaniki çirkləndirici maddələrin cüzi qatılığlı 
yağtutanlardas aparılır. Yağ tutucularının quruluşu analoji 
olaraq üfiqi və radial çökdürücülərdə olduğu kimidir (şəkil 7,8) 

 
Şək.8.2.  Üfiqi çökdürücünün hesabat sxemi 

 
Şək.8.3. Radial çökdürücünün sxemi. 

Yağ tutucularında çirkab suların qalma vaxtı 2 saat, 
hərəkət sürəti isə 0,003 – 0,008 m/san-dir. Suda olan yağ 
məhsullarının çökməsi zamanı suyun üzərində yağ, 
yağtoplayıcı qurğularla kənar edilir (şəkil 9). 

Şək.8.4.  Yağ tutucunun 
sxemi 

1 – giriş borusu; 
2 – çıxış borusu; 
3 – şlamyığıcı; 
4 – şlamın xaric edilməsi üçün kanal; 
5 – mexaniki təmizləyici 

1. giriş borusu 
2. çökdürücü kamera 
3. yağtutucu 
4. zəncirvari konveyer 
5. çıxış borusu 
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Yağ tutucularının hesabı üçün yağ məhsullarının üzmə 
sürətini və çirkab suların sərfini bilmək lazımdır. Onda bu 
hesab tutucunun geometrik ölçülərini və çirkab suların çökmə 
vaxtını tapmağa imkan verir. 

Maşınqayırma sənayesində yağ tərkibli çirkab suları 
təmizləmək üçün, məsələn metalkəsici dəskahlarda axan 
soyuducu mayeni təmizləmək üçün xüsusi reagentlərdən 
istifadə edilir. 

Belə reagentlər kimi Na2CO3; H2SO4, NaCl, Al2(SO4)3 
qarışığından istifadə edilir. 

Yüksək özülüklü vö böyük sıxlığa malik olan çirkab 
suların yağ qarışığından təmizləmək üçün  hidrosiklonlardan 
istifadə edilir. Çirkab suların flotasiya üsulu ilə təmizlənməsi 
çirkab suya verilmiş hava qabarcıqları ilə yağ məhsullarının 
suyun üzərində üzməsinin təmini ilə müəyyən edilir. Bu proses 
yağ hissəciklərinin sudakı hava qabardıcıları ilə molekulyar 
birləşməsinə əsaslanır. Əmələ gəlmiş “hissəcik – hava 
qabardıcıları” bir biri ilə toqquşma intensivliyindən, sudakı 
maddələrin qarşılıqlı kimyəvi əlaqəya girməsindən, çirkab suda 
olan havanın təzyiqindən və s. asılıdır. 

Hava qabardıcılarının əmələ gəlmə üsulundan asılı olaraq 
bir neçə növ flotasiya var: pnevmatik, təzyiqli, köpüklü, 
kimyəvi, bioloji, elektrik və s. 

Ən çox təmizləmə sistemində istifadə olunan təzyiqli 
flotasiya qurğusudur (şəkil 8.5). 

 
Şək.8.5. Yüksək təzyiqli flotasiya qurğusunun sxemi 
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Çirkab su boru (1) ilə qəbul rezervuarına (2) oradan nasos 
(5) və sorma borusu (3) ilə saturatora (6) daxil olur. Boru (4) 
ilə çirkab suya həcmi sərfi 3%-dən az olmayaraq sıxılmış hava 
vurulur. Saturatorda hava su ilə qarışır. Bu proses 30-50 Pa 
təzyiq altında aparılır. Mayenin saturatorda qalma müddəti 2-3 
dəqiqədir. Saturatorda hava-su qarışığı boru vasitəsilə saplodan 
(8) keçərək flotasiya kamerasına (7) daxil olur. Burada “yağ 
qarışığlı-hava hissəcikləri” kamerada suyun üzünə çıxır. Yağ 
qarışıqlarını kameradan kənar etmək üçün köpük yığan (9) 
qoyulur. Təmiz su isə (10) borusu ilə kənar edilir. Belə 
qurğularda çirkab suların təmizlənmə effektliyi 0,85 – 0,95-ə 
çatır. 

Pnevmatik flotasiya qurğularında ejektor vasitəsilə 
verilən havanın suilə doyması baş verir. Köpüklü flotasiya 
prosesində yağ qarışıqlarını sudan təmizləmək üçün köpük 
əmələ gətirən flotasiya reagentlərindən istifadə edilir. Bu 
reagentlər yağ qarışığı köpüklə örtülərək suyun üzərinə çıxır. 
Kimyəvi flotasiya prosesində hava qabarcıqları çirkab suyun 
xüsusi reagentlərlə qarışıqlı kimyəvi reaksiyası əmələ gəlir. 

Bioloji flotasiya bioloji akktiv kütlənin çirkab  su ilə 
qarçılıqlı təsirin nəticəsində hava qabarçıqları əməmlə gəlir. 
Mürəkkəb olduqlarına görə belə növ flotasiya prosesi 
praktikada az istifadə edilir. Sənayedə son vaxtlar 
elektoflotasiya metodu tətbiq edilir. Bu metodun üstünlüyü 
ondadır ki, elektrokimyəvi oksidləşmə prosesi çirkab suların 
əlavə zərərsizləşməsini təmin edir. Bundan əlavə, dəmir və 
aliminium elektrodlardan ionlar məhlula keçir. Bu da kiçik 
çirkab hissəciklərin koaqulyasıyasına imkan verir (yaradır). 

 
8.4.Çirkab suların metallardan və  
metal duzlarından təmizlənməsi 

 
Maşınqayırma sənayesində çirkab suları metal və onların 

duzlarından təmizləmək üçün reagentlə iondeyişmə, sorbsiya, 
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elektrokimyəvi metodlardan, biokimyəvi təmizləmədən və s. 
istifadə edilir. Ən çox reagentlə təmizlənmə geniş yayılıb. Bu 
təmizlənmədə əsas kimyəvi proseslər, zəhərli məhsulların 
əmələ gəlməsilə suda həll olan qarışıqların oksidləşməsi və ya 
reduksiyası, bərk və maye fazaların ayrılması ilə həll olan  
qarışığın həll olmayana keçməsi və çirkab sulardakı sərbəst 
turşu və qələvi əsasların neytrallaşması prosesləridir. 

Çirkab suların reagentlə təmizlənməsinin əsas metodu 
onun NaCl, KCl, kalium permanqanatla, hidrogen piroksidlə, 
dəmirin duzları ilə və həm də xlorlaşdırma və ozonlaşdırma ilə 
təmizlənməsidir. 

Bu və ya digər reagentlə təmizlənmə çirkab sudakı 
çirklərin tərkibindən və qatılığından, çirkab suyun sərfindən, 
pH-ın qiymətindən və s. asılıdır. 

Hal hazırda şirkab suların ağır metallardan və onların 
duzlarından, məsələn, sianidlərdən təmizləmək üçün 
ozonlaşdırma prosesi aparılır. Sianizlərin ozonla oksidləşməsi 
metodu çox effektlidir. Bu zaman çirkab sulara heç bir əlavə 
çirklər daxil olmur və ozon, hidrogen kimi bərpa olur. Bundan 
əlavə heç bir zəhərli məhsullar əmələ gəlmir. Təmizlənmənin 
texnoloji sxemi çox sadədir. 

Iondeyişmə metodu sənayenin çox sahələrində tətbiq 
edilir. Çirkab suların təmizlənməsində əsasən altıvalentli 
xromdan istifadə edilir. Bu metodlar həm yüksək effektli 
təmizlənməni, həm də çirkab sulardan çıxarılan metalların və 
duzların təmizlənməyini təmin edir. 

Çirkab suların iondeyişmə ilə təmizlənməsində sintetik 
iondeyişmə qətranlarından istifadə edilir. Xrom qarışıqlarından 
çirkab suları təmizləmək üçün xromlaşma vannalarından 
istifadə edilir (şəkil 8.6). 
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Şək.8.6. Xrom vannalarında çirkab suların iondəyişməsi 

ilə təmizlənməsi sxemi 
Çirkab suları rezervuar (1)  daxil olur. Oradan nasos (2) 

mexaniki qarışıqlardan təmizləmək üçün filtrə (3) verilir. 
Mexaniki qarışıqdan təmizlənmiş çirkab su ardıcıl yerləşmiş 
AB-17 və OH formalı iondəyişmə ---- doldurulmuş (4), anion 
filtrlərinə (5) daxil olur. Təmizlənmiş çirkab su təkrar xromlu 
vannaya (12) daxil olur. Köməkçi kation filtri (6) çirkab suları 
işə salma dövründə əlavə emal edir. Çən (7) kənar edilmiş 
xrom birləşmələri daxil olur. Çən (8) işlənmiş məhlul yığılır. 
Filtrlərin yuyulması üçün nəzərdə tutulmuş əsaslı (13) və 
turşulu (14) tutumlar. Dozator (9)  ilə tutum (10)-dan 
neytrallaşma üçün lazımi olan miqdarda əhəng verilir və 
yuyulmuş məhlul çən (11)-də neytrallaşır. 

Elektoliz metodu çirkab suların altıvalentli xromdan 
təmizlənməsində istifadə edilir. Bu halda çirkab suların 
tərkibindəki mexaniki qarışıqların çökmə sürəti 0,0003 m/san 
və qatılığı 0,005 kq/m3 çox olmamalıdır. 

Çirkab suların altıvalentli xrom birləşmələrindən 
təmizlənməsi bixromat və xrom ionlarının Fe2+ və OH- ionların 
(pH≥%.3 olduqda) qarışıqlı təsiri zamanı yaranan Fe(OH)2 
dəmir hidrooksidin və anodun elektrolit həlli zamanı əmələ 
gəlir. Sənayedə çirkab suların xrom birləşmələrindən bioloji 
təmizlənməsi xüsusi qurğularda aparılır. Belə qurğularda orta 
qatılı BPK – 0,1 kq/m3 olan şəhər kanalizasiyanın çirkab 
sularından istifadə edilir. Şəkil 12 metal örtükləri sexin xrom  
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birləşmələri əsaslı çirkab suların biokimyəvi təmizlənmə sxemi 
göstərilib. 

 

 
Şək. 8.7. Çirkab sularının biokimyəvi təmizləmə sxemi 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
0,0236 m3/s sərfli çirkab su çökdürücüdən (1) nasosla 

qarışdırıcıya (2) daxil olur. Eyni vaxtda 0,013 m3/s sərfli: 
tərkibində xromun qatılığı 0,085 kq/m3 olan xrom tərkibli 
çirkab su və həmdə bakteriya tərkibli aktiv lil daxil olur. 
Burada xromların biokimyəvi bərpa prosesi zamanı xrom 
hidrooksidə çevrilir. Bərpa prosesi qatışığın sabit qarışması və 
lilin asılı vəziyyətini saxlamaqla gedir. Biobərpaedicidən 
çirkab su çökdürücüyə (4) daxil olur, xromdan təmizlənərək 
rezervuara (5) yığılır. Bu rezervuara xrom hidrogendli artıq 
aktivli lil və çökdürücüdən çirkab su çöküntüsü tökülür. 
Biobərpadicidə qatılığı 7 kq/m3 saxlamaq üçün çökdürücüdən 
(4) çökmüş aktiv lil qarışdıcıya (2) daxil olur. 

Rezervuar (5)-dən çirkab su kanalizasiyaya verilir və 
oradan bioloji təmizləmə qurğularına verilir. Əvvəl birinci 
çökdürücülərdə xrom hidrooksidi çökür. 
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8.5.Çirkab suların neytrallaşdırılması 
 

Maşınqayırma sənayesində ilk növbədə çirkab suları 
H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4 və başqa turşularda NaOH və KOH 
əsaslarında metal duzlarından neytralaşdırılır. Nəticədə suda 
olan hidrogen ionları H+ və hidroksil qrupu OH birləşərək su 
molekulu əmələ gətirir. 

Çirkab suyun tərkibində əsas reagentin 1m3 turşunu 
(əsasən) neytraldırmasına sərf edilən miqdar aşağıdakı kimi 
hesablanır. 

m= cm1/m2 
burada c – çirkab suyun tərkibində olan turşunun (əsasın) 

və ya metal duzlarının qatılığı, kq/m3, 
m1 – turşulu (əsaslı) reagentinin mol-kütləsidir, 
m2 – turşu (əsas) və çirkab suların tərkibində olan metal 

duzların mol-kütləsi.  
Turşu, metal duzları və əsasın molekulyar kütləsi onlara 

daxil olan elementlərin molekulyar kütləsinin cəminə əsasən 
hesablanır. Neytrallaşmada reagent kimi hər hansı əsas və 
onların duzu götürülür (NaOH, KOH, dolomit, mərmər, 
maqnezit, soda və s.). Ən ucuz reagent və tapılan reagent 
Ca(OH)2. Əsas və onların duzları tərkibli çirkab sularını 
neytrallaşdırmaq üçün əsasən texniki kükürd turşusundan 
istifadə edilir. 

 
 8.6.Çirkab suların tərkibinə nəzarət 

 
Texnoloji proseslərin növündən və rejimindən asılı olaraq 

sənaye müəssisələrində çirkab suların tərkibi cüzi dəyişə bilər. 
Ona görə texnoloji sxemi tərtib etməmişdən əvvəl, axınlarına 
nəzarət olunacaq texnoloji prosessləri diqqətlə öyrənmək 
lazımdır. Əgər çirkab suyun (tərkibi və sərfi) texnoloji 
sənayedə iş müddətində cüzi dəyişirsə, onda çirkab suya 
nəzarəti bərabər vaxt ərzində götürülən nümünələrin orta 
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qiymətində aparılır. Əgər çirkab suyun sərfi və tərkibi 
müəyyən vaxt təyin olunur. O zaman suyun təmizləmə 
qurğusundan keçmə vaxtını nəzərə almaq lazımdır. 

Çirkab sudan nümünə poluietilen və ya borosilikat 
şüşədən hazırlanmış təmiz qabda götürülür. Götürülmüş 
nümünə üzərində analizi 12 saatdan gec olmayaraq aparmaq 
lazımdır. Əks halda böyük vaxt ərzində çirkab sudan 
götürülmüş nümünədə bəzi dəyişiklər baş verə bilər. Çirkab 
suların tərkibinə nəzarət üçün suyun orqanolentika 
göstəricilərinin ölçülməsi, H+ ionlarının qatılığı, kobuddispersli 
maddələrin saxlanması, oksigenin kimyəvi mənimsənilməsi 
(OKM), suda həll olmuş oksigenin miqdarı, oksigenin 
biokimyəvi mənimsənilməsi (ОBМ). BBQ-nın (buraxıla bilən 
qatılıq) normalaşmış zərərli maddələrin qatılığının ölçülməsi 
aparılır. 

Çirkab suların tərkibinin analizində orqanolentiki 
göstəricilərdən ikisinə - rəngə və iyə nəzarət edilir. Suyun 
rəngini müxtəlif dalğa uzunluğunda işığın spektrofotometrdə 
optiki sıxlığını ölçməklə müəyyən edirlər. 

Çirkab suyun götürülmüş nümunəsi əvvəlcə 2 saat 
çökdürülür, filtrdən keçirıldikdən sonra 10 mm qalınlıqda 
xüsusi küveytə tökülür. Rəngi fotometr və ya 
elektrofotokolorimetrin köməyi ilə təyin edilir. İyə nəzarət 
keyfiyyət xarakteri daşayır. Belə analiz ya otaq temperaturun 
da ya da kolbada suyu 320-3400K qızdırmaqla aparılır. 

H+ ionlarının qatılığı pH ilə köstərilir. Çirkab sularında 
pH miqdarı elektrometriki üsulla təyin olunur. 

Ölkə sənayesində ЛП-5, МТ-58, ЛПУ-01 və başqa 
markalı pH-metrlər buraxılır. 

Çirkab sularda kobud dispers qarışıqların təyinində 
mexaniki qarışıqların qatılıqlarını və hissəçiklərin fraksiya 
tərkibini ölçüllər. Ondan ötrü çirkab suların nümünəsini xüsusi 
filtr elementlərindən keçirdikdən sonra “quru” çöküntünün 
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miqdarını ölçüllər. Bu xüsusiyyətlərdən başqa dövri olaraq 
mexaniki qarışıqların üzmə (çökmə) sürətini hesablayır. 

OKM ölçüsü güclü oksidləşdiricilərlə reaksiyasında suda 
reduksiya edicinin  ümumi tərkibi ilə xarakterizə olunur. 

OKT (oksigenin kimyəvi tələbatı) – suda olan bütün 
reduksiya edicilərin oksigenləşdirmək üçün lazış olan 
oksigenin miqdarı ilə xarakterizə olunur. 

İstehsalatda çirkab suların oksidləşməsi sulfat turşusunun 
kalium dixromat məhlulunda aparılır.  OKT ölçülməsi iki qrup 
üsulla aparılır: uzun müddətli vaxt ərzində yüksək dəqiqliklə 
aparılan arbitraj üsul və sürətli üsul. Bu üsul gündəlik 
analizlərdə tətbiq edilir. 

Çirkab sularda həll olmuş  oksigenin miqdarını axırıncı 
təmizləmə prosesindən sonra su tutumuna tökülməsindən əvvəl 
ölçülür. Bu həm suyun korroziya etmək xassinə qiymət 
verməyə, həmdə oksigenin bioloji mənimsəməsinin təyin 
etməyə imkan verir. 

Həll olmuş oksigenin kiçik qatılıqlarında kaloriki 
üsulundan istifadə esilir. Suda həll olmuş oksigenin qatılığını 
avtomatiki təyin etmək üçün aşağıdaki cihazlardan istifadə 
edilir: ЭГ 152-0,03; 0 – 0,01 kq/m3; АКП-1 0-0,01 və 0,04-
0,02 kq/m3 və “oksimetr” 0-0,01 və 0,01-0,02 kq/m3 

hədlərində. 
OBKT (oksigenin biokimyəvi tələbatı) – suda baş verən 

bioloji proseslər nəticəsində 1 litr çirkab suda olan üzvü 
maddələrin aerobik oksidləşməsi üçün lazım olan  oksigenin 
miqdarı tutulur. OBKT vaxt ərzində həll olmuş oksigenin 
miqdarının dəyişməsi analizi əsasında hesablanır. O da, öz 
növbəsində, çirkab su nümünəsində olan üzvü maddələrin 
göstərilən vaxt ərzində oksidləşməsinə sərf olunan oksigenin 
miqdarını göstərir. 

Çirkab suların təmizlənməsi texnoloji sxeminin müxtəlif 
pillələrində zərərli maddələrin qatılığını ölçən BBQ ilə təmin 
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olunur. BBQ su hovuzundan əvvəl axırıncı təmizlənmə 
pilləsini yoxlayır. 

FƏSİL 9.  
İSTEHSALAT VƏ MƏİŞƏT 

TULLANTILARININ İDARƏ EDİLMƏSİ. 

 9.1. Tullantıların təsnifatı  

     Istehsalat prosesində xeyli miqdarda tullantılar əmələ 
gəlir. Bu tullantılar müəyyən emal prosesindən keçdikdən sona 
sənayedə məhsul istehsalında yenidən xammal kimi istifadə 
oluna bilər. Bütün sənaye tullantıları bərk və maye növlərinə 
bölünür. Bərk tullantılar metal, ağac, plasmas və müxtəlif 
mənşəli toz-lardan, senaye zibillərindən (rezin, kağız, parça, 
qum, şlak və s.) ibarətdir. 

 Maye tullantılarına çirkab suların təmizlənmasindən 
sonra qalan cöküntülər, qazların yaş üsulla təmizlənmə 
sistemində əmələ gələn mineral və üzvi mənşəli tozların 
şlakları daxildirlər. 

 Tullantılardan ikinci dəfə xammal kimi istifadə etmək 
üçün onların sənaye təsnifatı işlənilmişdir. Bunlar flziki 
əlamətlərinə görə siniflərə, kimyəvi tərkiblərinə görə qruplara 
və markalara, keyflyyət göstəricilərinə göra növlərə bölünürlər 
(DUİST 1639-78) 

 Tullantıların əmələ gəlmə yerlərində emalının məqsədə 
uyğunluğu onların istehsalatda istifadə olunma miqdarından və 
dərəcəsindən asılıdır. Bərk  tullantıların əsas hissəsini metallar 
təşkil edir. Metalrın ikinci ehtiyatının 43% metal qırıntıları 57% 
tullantılar təşkil edir. 

 Metal qırıntılarına köhnəlmiş və istifadədən çıxmış 
maşın hissələri daxildirlər. Tullantılara isə tərkibində metal 
olan müx-təlif növ sənaye tullantıları aiddir. Bu tullantılardan 
metal əritmə, mexaniki emal vasitəsilə alınır. Tullantılara 
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hemçinin isteh salat prosesində düzəlməsi mümkün olmayan 
zay maşın hissələri də daxildirlər. 

 Qara metallurgiyada 1 T poladın əidiləsində 650 kq 
qırıntı və tullantı metal alınır. 

 Hazırda bərk sanaye tullantılarınin ləğv və yenidən 
emal olunmasının əsas istiqamətləri (metal tullantilardan başqa) 
onla rın daşınıb poliqonlarda basdırılması, yandırılması və 
sənaye müəssisələrində müasir emal texnologiyası yaranana 
qədər am-barlarda saxlanlmasından ibarətdir. 

9.2. Bərk tullantıların emalı  

 Tullantıların emal olunması onların əmələ gəldiyi 
yerlərdə daha məqsədə uyğundur. Bu halda yükləmə-
boşaltma və nəqliyyat vasitələrinə xərclər aradan götürülür. 
 Qırıntı və metal tullantılarından istifadə olunmasının 

səmərəliyi onların keyfiyyətindən asılıdır. 
 Çirklənmiş və zibillənmiş metal tullantılarınr emal 

etdikdə çoxlu itgilər alınır. Ona göra də onların yımılması, 
saxlanılması və təhvil verilməsi xüisusi standartla müəyyən 
edilir. 

  Metal tullantılar üzərində birinci əsas əməliyyatlar 
çesidlə-mə, ayırma və mexaniki emaldan ibarətdir. 

 Çeşidləmədə qırıntı və tullantılar metalın növünə görə 
ayrı-lır. Ayırma prosesi qırıntıda olan qeyri metal hissələrin 
kənar edilməsindən ibaratdir. 

 Mexaniki emal kəsmə, sındırma, preslərdə sıxıb 
paketləmə və müəyyən şəklə salmaqdan ibaratdir (məs. kərpic 
formasına) 

 Tullantıların paketləməsi ayda 50T və çox kəsik, 
yonqar əmələ gələn muəssisələrdə təşkil edir. 

 Kimyəvi tərkibini pasportla təsdiq edən təmiz həmcins 
tul lantılar ilkin emaldan кеçmirlər. 
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 Agac tullantıları mədəni-məişət və təsərrüffat təyinatlı 
əsya-ların hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Bundan əlavə 
bu tul lantılar ağac yonqar lövhələrin, müxtəlif cihazların 
korpuslarını va s. hazırlanmasında istifadə olunur. 
Bir çox sanaye muəssisələrində ağac və plasmas tullantılar 
sənaye tullantılarının tərkibinə daxil olur və onları çeşidləmək 
iqtisadi cəhətdən əlverili deyil. Hazırda bu cür tullantıların 
emalı, zərərlaşdirilməsi və ləğv olunması üçün xüsusi texnolo-
giya movcuddur. 

 Sənaye tullantılarının emalı xüsusi poliqonlarda yerinə 
yetirilir. Poliqonda aşağidakı tullantılar qəbul edilir: mişyak 
tərkibli bərk qeyri-üzvu maddələr və şlamlar; qurğuşun, sink, 
qalay, kadmiy, nikel, sürmə, bismut, kobalt va onların 
birləşmələri: tərkibində civə olan tullantılar; sianit tarkibli 
cirkab sulan və şlamlara; qalvanik istehsal tullantıları, istifadı 
olunmuş üzvi həll edicilər; üzvi yanacaqlar (sürtgü materialları, 
vetos, bərk smola, plasmas, orqstekla qrıntiları, lak-boyaq 
materiallarının qalıqları, çirklənmiş ağac yonqarları, yağh 
kağizlar və qablaşdi-ncilar, bərpa olunmayan maye neft 
məhsulları, çirkli benzin, mazut va s). 

 Poliqonda qabul edilmir: metal va digər maddələrin 
effektli ayrılmasının keyfiyyətli texnologiyası olan tullantilar, 
regenera-siyaya bərpa olunan neft mahsullan, radiaktiv 
tullantilar. 

 Poliqonda tullantıların emalı fiziki kimyəvi üsulların 
tətbiqini, termiki zərərsizləşdirməni, kip konteynerlərdə onlann 
basdı-rılmasını nəzərdə tutur. 

 Poliqonlar sanitar-müdafiə zonalarına malik 
olmalıdırlar. İldə 100 min ton və çox toksik maddələr 
zərərsizləşdirən zavodlar - 1000m, 100 min tondan az gücə 
malik zavodlar - 500 m, toksik maddələri konteynerlərdə 
basdıran sahələr - 300 m sanitar-miidafiə məsafələrinə malik 
olmalıdırlar. 
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 Torpağın kimyəvi çirklənməsi buraxılabilən qatılıq 
həddinə (BQHt) gorə normalaşdirılır. Torpaq üçün bu hədd su 
və havaya gore xeyli fərqlidir. Hesab edilir ki, qorxulu 
maddalərin insan orqanizminə torpaq vasitəsilə daxil olmasi 
xüsusi hallarda və çox cüzi miqdarda mümkündür (əsasan 
torpaqla əlaqədə olan hava, su, bitkilər vasitasilə). 

 Bu bilavasitə, yaxud dolayı yolla insanın sağlamlığına 
zərər gətirməyən 1 kq torpağa düşən kimyəvi maddənin 
qatilığdır. 
Topaqdan nümunələr sahəsi 25 m2, dioqanal üzrə 3-5 nöq-tədə 
0,25 m dərinlikdən, qrunt (torpaq) sularında çirklənmə olduqda 
isə 0,75-2 m dərinlikdən 0,2-1kq miqdarında götürülür. 

 BQHt - məlum olmayan yeni kimyəvi birləşmələr üçün 
mü-vəqqəti buraxıla bilən qatılıq (MBQHt) hesablanır. 

 
MBQH, = 1,23 + 0,48 tqBQHn 
 
 Burada BQHm - məhsul üçün zərərli qarışığın buraxila 

bilən qatılığı, (tərəvəz və meyvələr üçün), mq/kq. 

 9.3. Çirkab suların çöküntülərinin zərərsizləşdirilməsi və 
ləğvi  

 Təmizləyici qurğuların bunkerlərinda yığışan çirkab 
sulrıın-nın çöküntülərinin həcm qatılığı 0,5-dən 10% qədər olan 
yarı dispers bərk fazalı maye suspenziyadan ibarətdir. 

 Çirkab suların çöküntülərini ləğv, yaxud yenidən 
istifadə et-makdan qabaq onları ilkin emal edarak şlama 
çevirirlər. Aşağı dakı sxemdə çirkab suların çöküntülərinin 
emalı texnologiyası verilmişdir (sək. 5.1). 

 Çirkab suların çöküntülərinin sixlaşdırılmasi birinci 
etap he sab olunur. Sixlaşdirma qravitasiya, flotasiya, 
mərkəzdənqaçma və titrəyiş üsulları ilə həyata keçirilir. 
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 Qravitasiya va flotasiya üsulları durulducu və başqa 
təzyiqə malik flotasiya qurgulrında həyata keçirilir. 
Mərkəzdənqaçma üsulu ilə çöküntulərin sixlaşdrılmasi siklon 
və sentrifuqalarda aparıhr. 

Titrəyiş üsulu ilə çökuntülərin sıxlaşdırılmasi süzgəc örtük-
lərində, yaxud çökuntüyə salınan titrəyicilər vasitəsilə yerinə 
yetirilir. 

 Çöküntülərin stabilləşdirilməsi çöküntüdə olan üzvi 
maddələrin bioloji pozuntuya məruz qalan hissələrini aradan 
qaldır-maq məqsədi ilə hayata keçirilir. 

 Stabilləşdirmə çöküntülər uzun müddət açıq havada 
qaldıqda onların çürüməsinin qarşisini alır. 
Sanaye çirkab suların çöküntülərinin stabillaşdirilməsi əsasən 
aerobla stabilləşdirmə üsulu ilə yerinə yetirilir. 20°Ж tempe 
raturada aerobla stabilləşdirmə müddəti 8-11 sutka təskil edir, 
1 kq üzvi maddələrin stabilləşməsinə  0,7 kq oksigen sərf 
olunur.  
 Üzvц mənşəli çöktüntülərdə kolloid strukturanı 
dağıtmaq və onlann susuzlaşdırma prosesində suvermə 
qabiliyyətini artır-maq məqsədilə çöküntüləri kondensiya 
edirlər. Sənayedə əsa-sən reaqentə kondensiya etmə tətbiq 
edilir. Bunun üçün xlorlu dəmir və Əhəngdən istifadə olunur. 

 Çirkab suyun cöktüntülərinin susuzlasdırılması həcm 
qatılığı 80% qədər olan yarıdispers bərk fazalı şlak almaq üçün 
tətbiq edilir. 

 Susuzlaşdırma prosesi lilli sahələrdə qurutma, boşluqda 
süz-mə, presləməklə süzmə, sentrifuqalarda süzmə və titreyişlə 
süzmə və termiki qurutma usulları ilə уеrinə yetirilir. 

 Tərkibində çox toksik maddələr olan çirkab suları lяğv 
və yenidən emal edilmezdən qabaq onları termiki üsulla 
susuzlaş-dirılir. 

 Çirkab suların çöküntülərinin ləğv olunması 0 vaxt 
həyata keçirilir ki, onların yenidən emal olunması iqtisadi 
cəhətdən əl verisli deyil. Leğv olunma üsulunun seçilməsi 
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çöküntünün tər-kibindən, həmçinin sənaye müəssisəsinin 
yerləşməsi və plan-laşdirılmasından aslıdır. Yandırma usulu 
ləğv etmənin ən geniş yayılan üsullarındandır. Şək. 5.2-də bərк 
tullantıların yandırılmasindan alınan istiliklə axıntı suların 
çöküntülərinin termiki qurudulması vı yandırılması üçün istifadə 
olunan qurğunun sxe mi verilmişdir. 
 Вərк tullantılar 1 sobasında yandıqda əmələ gələn 
tüstülü qazlar 900-1000°S temperaturla çirkab suların 
çöküntülərini yandirnaq üçün 3 kamerasina daxil olur va 12 
nasosdozator, 13 kompressor və 2 paylayıcı vasitəsilə verilən 
çöküntü səpələn-miş. halda onunla üzləşir. 3 kamerasında 
çökuntü damlaları qız-dırılır, sonra tüstlü qaz axnı tərəfindən 
tutularaq yandırılılır və kameranın yuxarı zonasına qalxır. 
Burada tustulü qazların tem-peraturası çöküntüdə olan nəmlik 
hesabına 750-800°S qədər aşağı tutur. Tüstülü qazlarda olan 
mineral hissəcikli çöküntü, külü və su buxarı istilik mübadiləsi 
kamerasına daxil olur. Eyni vaxtda 4 çənindən 5 istilik 
miibadiləsi kamerasının borusuna89% qədər qurudulur, oradan 
isə 10 çəninə daxil olur. Burada çöküntu 11 kəsici şnek 
vasitəsilə doğranıb xırdalanır və 12 na-sos-dozatora verilir. 
 Tüstülü qazlar istilik mübadiləsi kamerasın-da 300-
350°S qədər soyudulur və 6 süzgəcinə verilir, buradan isə 8 
ventilyatoru vasitəsilə sorulub 7 borusu vasitasilə ətraf mühitə 
tullanır. Süzgəcdə çökən bərk hissəciklər 9 yığıcıya da xil olur 
və buradan vaxtaşırın xaric edilir. 
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Şəkil. 9.1. Çirkab suları çökuntülərinin termiki qurudulması 
və yandırılması üçün qurğunun sxemi. 

 Bu cür qurğular istismar üçün çox sadədirlər və ətraf 
muhiti çirkləndirmirlər. Bu cür qurğular 60% qədər nəmikli və 
həcmin-də 10% qədər mexaniki qarışıqlar olan uzvi 
tullantıların (yağ-məhsulları, həlledicilər, boyaqlar, lak və b.) 
susuzlaşdırılmasına imkan verir. 

 Çöküntülərin ləğv olunması üçün tətbiq edilən 
müvəqqəti tədbirlər aşağıdakılardır: maye çöküntüləri 
müəyyən уеrə yığ-maq və yerin boşluqlarına doldurmaq. 
Maşınqayırma müəssisələrində çirkab sularının çöküntüləri-
nin ləğv olunması üçün əsəs üsullardan biri metalların 
reqenera-siyasıdır   (bərpa olunması).   Bu   xüsusilə   qalvanik,   
yayma, ştamplama, termiki emal sexlərində daha geniş 
şəkildə həyata keçirilir. 

 Metalların reqenerasiyasının asas üsulları boşluqda 
havasız mühitdə kristallaşdırma və neytrallaşdırmadır. 

 Çirkab suların emalı və istismar sistemləri 
layihələndirildik-də nəinki, çirkab suların çöküntülərindən 
istifadə olunması, ey-ni zamanda onda olan digər məhsulların 
da yenidən istiafadə olunması nəzərdə tutulmalıdır. Məsələn 
çirkab suların durulaş-dırılarda, hidrosiklonlarda yağ 
maddələrindən təmizlədikdə boyük miqdarda yağ qarışıqları 
toplanır və bunları ikinci dəfə durulaşdiricılarda yenidən emal 
etməklə təmiz yağ alınır və tex-noloji proseslərdə istifadə 
olunur. 

 Almaniya federativ respublikasında "Servo-ionoliz" 
tipli sənaye qurğusu işlяnib hazırlanmışdır. Bu qurğuda 
qalvanik sex-lərinin çirkab sulanın emal etməklə yanaşı 
ondakı ağır metlalla-rı da regenasiya etməyə imkan verir. Bu 
qurğu vasitəsilə aşındı-rıcı məhsullarından mis və sink; sianid 
tərkibli məhsullarından gümüş, mis, sink, kadmium metalları 
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regenerasiya edilir. Bu qurğuda eyni zamanda sianidlər 
susuzlaşdırılır. 

 "Servo-katioliz" tipli qurğuda az qatılıqlı qalvanik 
məhlulla-rından, yaxud çirkab sularından nikel, mis, sink, 
kadmium kimi elementləri çökdürməyə və eyni zamanda 
onlardan turşuları ayırmağa imkan verir. 

 "Servo" tipli termiki qurğu qalvanik sexlərində yuyucu 
vannaların çirkab sularından qiymətli metalları 
qatılaşdırmağa və sonradan buxarlanma yolu ilə 
susuzlaşdirmağa imkan verir. 

 9.4. Tullantısız və aztullantılı texnologiya  

 Ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar problemlərin 
həlli tullantısız və aztullantılı texnologiyanın geniş şəkildə 
tətbiqi ilə mümkündür. 
Təmizləyici qurğuların tətbiqi zəhərli tullantıların tamamilə 
zərərsizləşdirilməsinə imkan vermir. Daha mükəmməlləşdiril-
miş təmizləyici sistemlərin tətbiqi küllüi miqdarda kapital 
qoyuluşunu tələb edir. Məsələn, böyük maşınqayırma 
müəssisələ-rində (çirkab suların 90% səmərəliklə 
təmizlənməsi asanliqla həyata keçirilir. Lakin səmərəliyin 
sonrakı hər bir faiz artırıl-ması böyük хərс1ər tələb edir və 
sistemin mürəkkəbləşməsinə və ölçülərin artmasına gətirib 
çıxarır. Bu problemin həllində tullantısız va aztullantılı 
texnologiyanın tətbiqi altemativ həll kimi öz rolunu oynaya 
bilər. 

 Tullantısız texnologiya, tullantısız istehsal dedikdə bu 
və ya digər məhsulun sadəcə istehsal deyil, bütövlükdə 
regional sə-naye-istehsalat birliklərinin, sahə-istehsalat 
komplekslərinin təşkili və istehsalın fəaliyyəti nəzərdə tutulur. 
Bu halda xam-mal və enerjinin bütün kompanentləri qapalı 
şəkildə səmərəli istifadə edilir (birinci xammal ehtiyatları - 
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istehsal-istehlak -ikinci xammal ehtiyatları) və biosferada 
yaranmış ekoloji taraz-lıq pozulmur. 

 Aztullantılı texnologiya tullantısız istehsalın 
yaradılmasında aralıq pillə təşkil edir. Aztullantılı istehsalatda 
zərərli tullantıla-rın atraf mühitə təsiri sanitar orqanları 
tərəfindən buraxılan normaların səviyyəsindən artiq olmur və 
xammal və materialların bir hissasi iqtisadi, təşkilati, texniki 
və digər səbəblər üzündən tullantılara çevrilir və uzun müddət 
saxlanılmağa, yaxud basdı-rılmağa yönəldilir. 

 Maşınqayırmada aztullantılı texnoloji proseslərin tətbiqi 
bi rinci növbədə metaldan istifadə əmsalını (MİƏ) artırmaqla 
əla-qədardır. MİƏ-nin artırılması iqtisadi-texniki səmərəliklə 
yana-şi tullantıların azaldılmasına da səbəb olur. 

 Тökmə istehsalında yeni texnoloji prosesin-tezbərkiyən 
for ma qarışıqlarının tətbiqi nəinki iqtisadi cəhətdən 
əlverişlidir, eyni zamanda xeyli miqdarda tozayrılmanın 
qarşısını alır. Bu üsulda forma və çubuqlar kimyəvi usulla 
bərkiyir və tökmədə MİƏ-95-98% çatır. KamAZ zavodunda 
forma qarışiqlarının tarn reqenerasiyası (yenidən istifadə 
olunması) həyata keçirildi-yindən tullantıların ləğvi məsələsi 
ortadan qaldırılmışdır. 
İngiltərədəki "But" firması tökmədə üzvi birləşdirici forma 
qarıçıqlarından imtina edərək əvəzində qum su ilə 
nəmləşdirilərək forma hazırlanır, sonra isə maye azotla 
doldurulur. Bu cür formalarda alınan çuqun və rəngli 
xəlitələrdən olan töküklər yaxşı strukturaya və hamar səthə 
malik olurlar. 

 Başqa bir texnoloji metal itgisi onu qızdırdıqda 
oksidləşmə nəticəsində əmələ gələn yanıqlardır. Bu itgi alovla 
qızdırdıqda pəstahı kütləsinin 3% təşkil edir. Xüsusilə qalın 
yanıq qatları pəstahını qeyri-bərabər qızdırdıqda əmələ gəlir. 

 Bunun qarşısının alınması pəstahının müdafiə olunan 
oksid-ləşdiricisiz mühitdə, həmçinin toxunma və induksion 
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üsullarla qizdırmaqla həyata keiçirilir və metalın itkisi 0,5% 
qədər çatdı-tılır. 

 Bu məqsədlə pəstahının neytral mühitdə yüksək tezlikli 
cə-rəyanla qızdırılması üsulu da tətbiq edilir. 

 Cilallama və itiləmə əməliyyatlarında almaz-obraziv 
alətləri nin və sintetik materialdan olan dairavi yonucularının 
tətbiqi abraziv şlamı azaldır və tərkibində zərərli maddələr 
(nitritlər və s.) olan soyuducu-yağlayıcı məhlulun isləmə 
müddətini artirir. 

 Rəngləmə texnologiyasının təkmilləşdirilməsi ətraf 
hava mühitinin çirklənməsini xeyli dərəcədə azaldır. Adi 
usulla, yəni pnevmatik boyaq səpələyici ilə rəngləmə 
əməliyyatı aparıldıq-da boyaq maddəsinin 40-60% qədəri 
itərək ətraf mühitdə yay lır və havanı çirkləndirir. 

 Elektrostatik sahəsində yeni texnoloji rəngləmə 
əməliyyatı lak-boyaq maddasinin itgisini minimuma 
endirməklə, prosesin sanitar-texniki göstəricilərini xeyli 
dərəcədə artırır. Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, boyaq 
maddəsi mənfi potensiallı səbəkə ilə müsbət potensiallı 
məmulatlar arasındakı yüksək gərginlikli elektrostatik sahəyə 
çilənir. Nəticədə, mənfi yüklə-nən boyaq maddasinin 
hissəcikləri məmulat tərəfindən cəlb olunaraq səthdə çökürlər. 

 Bu sahədə başqa bir istiqamət-rəngləmə prosesində 
atraf miihitə zərərli təsir edən toksik (zəhərli) maddələrin 
azaldılma-sıdır. Bu məqsədlə üzvi həlledici lak-boyaq 
materialları, suhəl-ledici materiallarla əvəz edilir. 

 Metallurgiya sahəsində mühüm nailiyyətlərdən biri 
ovuntu texnologiyasının maşınqayırmanın müxtəlif sahələrində 
geniş tətbiqidir. Bu üsul unikal tərkibə, struktur və xassələrə 
malik material və masın hissələrinin alınmasına və materialın 
itgisini 5-7% qədər endirməye, materialdan istifadə əmsalını 2-
3 dəfə artırmağa imkan verir. Halbuki, tökmə və yayma üsulları 
ilə alı-nan məmulatların metal yonma dəzgahlarında sonrakı 
emalında metalın 60-70% qədəri yonqar şəklində itgiyə gedir. 
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 Yastıqların istehsalında cilalama prosesində əmələ 
gələn şlakdan ovuntu texnologiyası usulu ilə alınan yastıq 
həlqələri-nin tətbiqi ildə on min tonlarla keyfiyyətli leqirlənmis 
polad ovuntularına qənaət etməyə imkan verir. 

 
9.5. Sənaye tullantılarının zərərsizləşdirilməsi 
Sənaye istehsalı prosesində çoxlu tullantılar alınır ki, 

bunların da lazımi emaldan keçirdikdən sonra, yenidən məhsul 
istehsalı üçün xammal kimi istifadə oluna bilərlər. 

Təmizləmə qurğularında yığılan mədən suları tullantıları, 
həcmi qatılığı polidispers  bərk fazaya görə 0,5-dən 10-a qədər 
olan su suspenziyadır. Buna görə də mədən suları tullantılarını 
(MST) təkrar işlətmək və ləğv olunmasından əvvəl, onu şlam 
almaq üçün qabaqcadan işləyirlər. MST-in emalının texnoloji 
sikli bütün emal növlərinin ləğv olunmasını və istifadəsini 
nəzərə alır. MST-ın sıxılması onun emalının I-ci mərhələsidir. 
Qravitasiya və flotasiya metodu ilə sıxılma ən çox yayılmışdır. 

Qravitasiyalı sıxılma, tullantısıxılma qurğusunda, 
flotasiyalı-təziqli flotasiya qurğusunda həyata keçirilir. Bundan 
başqa çöküntünün siklonlarda və sentrofuqada 
mərkəzdənqaçma sıxılması tətbiq olunur. 

Çöküntünün stabilləşdirilməsi onun tərkibində olan 
bioloji parçalanmaya məruz qalan üzvi maddə hissənin 
daşlaşmasıdır ki. Bu da çöküntünün açıq havada üzun müddət 
saxlanması zamanı çürüməsinin qarşısını alır.  

Sənaye suları çöküntülərinin stabilləşmə üçün əsasən 
aerob stabilləşmədən – aerotenk adlanan qurğuda çöküntünün 
üzun müddət aeroblaşması ilə əldə edirlər. 200-də aerob 
stabiləşmə 8 – 11 gün təşkil edir, bu zaman 1 kq aktiv lilin üzvi 
maddənin stabilləşdirilməsi üçün oksigenin sərfi 0,7 kq təşkil 
edir. Bu metod sərfi 4200 m3/saat olan çöküntünün işlənməsi 
üçün  tətbiq olunur. Çöküntülərin susuzlaşdırılması isə 
polidispers fazanın həcmi qatılığı 80% qədər olan şlam almaq 
üçündür. 
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Sənaye suları tullantılarının susuzlaşdırılması vakuum 
filtirlərində, filtr preslərdə, sentrofuqalarda və vibrasiya 
filtrlərdə həyata keçirilir. Çöküntülərin ləğv olunması o vaxt 
tətbiq olunur ki, təkrar işlənmə mümkün deyil və ya iqtisadi 
cəhətdən rentabelli deyil. Çöküntülərin ləğv olunması 
metodunun seçilməsi, onların tərkibindən və sənaye 
müəssisələrinin yerləşməsi və planlaşdırılmasından asılıdır. 
Çöküntülərin yandırılması ən çox yayılmış ləğv olunma 
metodlarından biridir. 

Şəkil 13-də bərk tullantıların yandırılması hesabına alınan 
istilikdən çöküntülərin termiki qurudulması və yandırılması 
üçün qurğunun sxemi verilmişdir. 

 
 

 
Şək.9.2.  
 
Çöküntülərin yandırılması üçün sobadan (1) çıxan 900-

10000C-də olan qazlar 3 kamerasına daxil olur. Buradan çıxan 
qazların qarşısına nasos-dozator (12), kompressor (13) və 
bölüşdürücü (2) vasitəsilə çöküntülər vurulur. Kameranın 
yuxarı hissəsində temperatura suyun buxarlanması hesabına 
750-8000C-dək düşür. Eyni zamanda bakdan (4), 
istidəyişdiricisi (5) kanalında sıxılmış çöküntü (nəmliyi 93-
95% olan) vurulur ki, bu da 84-89%-ə qədər qurudulub. Nasos-
dozatorda (12) çöküntü vermək üçün (11) ilə təchiz olunmuş 
bak (10) daxil olur. Çıxan qazlar istidəyişdiricidə 300-3500C 
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qədər soyudulub, filtrə (6) oradan boru (7) ilə ventilyator (8) ilə 
sorulub atmosferə keçir. Bərk hissəciklər filtirdə tutulub qəbul 
edici (9) daxil olur və oradan periodik çıxarılır. Bu cür qurğular 
ətraf mühiti körlamır və əsasən istismar olunur. Bunlar nəmliyi 
60% mexaniki qarışığı 10% qədər olan üzvü tullantıları 
zərərsizləşdirməyə imkan verir. 

Sənaye tullantılarını emal və ləğv etmək üçün poliqon 
qurğularından istifadə etmək məqsədə uyğundur. 

 
9.6. Bərk tullantıların istifadə edilməsi 
Bərk tullantıların istifadə edilməsi çox vaxt onların ayrı-

ayrı komponentlərə ayrılması ilə nəticələnir. Buna görə də bərk 
tullantılardan yenidən istifadə etmək üçün aşağıdakı müxtəlif 
üsullardan istifadə olunur. 

Emal edilən materialların ölçülərini kiçildilməsi 
(doğranılması, xırdalanması) onların kimyəvi, diffuziya və 
biokimyəvi fəallığını artırır. Bununla əlaqədar olaraq digər 
emal proseslərini yerinə yetirməklə yanaşı bərk tullantıların 
yenidən emalında doğrama prosesində istifadə edilir. 

Doğrama üsulu iri ölçülü materialların 5 mm ölçüyə 
xırdalanması üçün tətbiq edilir. Bu məqsədlə şpekli, konusvari, 
rotorlu, vallı doğrayıcılardan istifadə edilir. 

Xıradalama üsulundaniri tullantıları dənəvari və xırda-
dispersli fraksiya şəkilində ölçüləri 5 mm-dən kiçik etmək üçün 
istifadə edilir. Xırdalama prosesindən bərk tullantıların yenidən 
emal olunması zamanı, faydalı qazıntıları, tikinti materiallarını, 
qara və əlvan metallarını, plastmas tullantılarını və s. 
xırdalamaq üçün istifadə edilir. 

İriləşmə. Yuxarıda istifadə olunan xırdalama üsulları ilə 
yanaşı İME (ikinci materiallar ehtiyyatları) tullantılarının xırda 
zərrəciklərinin irilənmə zərurətini həll etmək üçün iriləşmə 
prosesindən istifadə edirlər. Bu üsuldan tikinti materiallarının 
yenidən emala, faydalı qazıntıların çox xırda, hissəciklərinin 
emalı və s. hallarda istifadə edilir. 
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Dənəvərləşdirmə. Bu üsuldan ovuntu materiallarını 
diyirgən silindr şəkilinə salmaqdan ötrü istifadə edilir. 

Ovuntu şəkilli materialların dənəvarliliyin rotasiyalı  
(boşqabıvari, mərkəzdənqaçan və vibrasiyalı) 
dənəvərləşdiricilərdən istifadə etməklə təmin etmək olur. 

Briketləşdirmə (yığcamlaşdırma). Bu üsulun əsas 
məqsədi tullantılara yığcamlıq xassəsi verməkdir ki, bu da 
onların nəql edilməsini asanlaşdırır. 

Dispers materialların briketləşməsini 80 MPa-dan yuxarı 
təzyiqlərdə əlaqələndirici maddələrdən istifadə etmədən həyata 
keçirirlər. 

Əgər presləmə təzyiqi aşağı olarsa 15-25 MPa, onda 
kimyəvi bərkidicilərdən idtifsdə olunur. 

Yüksək t0-lu aqlomerasiya. Bü üsuldan tozların, mədən 
xammallarını xırda hissəciklərinin, metallurgiya istehsalında 
alınmış dispers qalıqları və digər bu kimi dəmir tərkibli 
tullantıların emalında tətbiq edirlər. 

 
FƏSİL 10. 

 
EKOLOJİ PASPORTLAШDIRMA, EKSPERTИZA VЯ 

AUDИT 
10.1. Еколожи паспортлашдырма 
 Истещсал мцяссисяляринин еколожи паспорту 
мцяссисяляр тяряфиндян истифадя олунан тябии вя тякрар 
емал ресурслары, онларын ятраф мцщитя эюстярдикляри 
тясирляр щаггында мялуматлары юзцндя бирляшдирян 
техники-норматив сяняддир. Еколожи паспортда ятраф 
мцщитя тясир едян ашаьыда эюстярилян елементляр 
щаггында мялуматлар эюстярилир.  
1. Мцяссисядя тятбиг олунан технолоэийа щаггында;  

2. Истифадя олунан ресурлар-хаммал, истилик, енеръи 
нювляри вя с. кямиййят вя кейфиййят 
характеристикалары;  
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3. Истещсал олунан мящсулун кямиййят 
характеристикасы;  

4. Мцяссисядян ятрафа атылан туллантыларын мигдары 
вя кефиййяти щаггында мялумат;  
Бу мялуматлар паспортда щям жядвял, щям дя изащлы 

шякилдя верилир. Паспорту мцяссисянин баш мцщяндиси 
тясдиг едир. Сонра ися Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр 
Назирлийи иля разылашдырырлыр. Еколоjи паспорту 
тяртиб етмяк цчцн техники сянядлярдян, тямизляйижи 
гурьуларын ишинин эюстярижиляриндян, су вя щава 
мцщитинин анализиндян алынан няти-жялярдян истифадя 
едилир.  
 Еколоjи паспорт мцяссися щаггында еколоъи 
йюнцмлц бцтцн мялуматлары юзцндя якс етдирир. 
Паспортда мцяссисянин гоншу обйеклярля сярщядляри, 
щямчинин онун хяритя схеми эюстярилир. Хяритя-схемдя 
ашаьыдакылар гейдя алыныр: атмосфери вя йерцстц 
сулары чиркляндирян мянбяляр, туллантыларын 
топландыьы сащяляр, суларын дурьунлуг йерляри, 
санитар-мцщафизя зонасынын сярщядляри, йашайыш 
массивиндян олан мясафя, маэистрал йолдан вя кянд 
тясяррцфаты сащяляриня гядяр олан мясафяляр, 
чирклянмяйя нязарят едян мянтягяляря гядяр олан мясафя 
вя щямчинин паспортда мцяссисянин йерляшдийи районун 
тябии иглими, метеоролоъи характеристи-касы, 
чиркляндирижи маддялярин атмосфердя йайылмасыны 
эюстярян параметрляр верилир. Бу эюстярижиляр 
ясасында мцяссисянин ятрафа бурахдыьы зящярли 
маддялярин ББК мцяййян едилир. Бязян мцясися ятрафа аз 
тулланты ютцря билир, лакин щямин районда йерляшян 
башга мцяссисяляр дя ятраф мцщитя мцяййян мигдарда 
тул-лантылар ютцрдцкдя, ятраф мцщитя олан цмуми 
эярэинлик артмыш олур. Бу щалда щямин районун Ижра 
Щакимиййяти тяркибиндяки Тябияти мцщафизя шюбяси 
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районун бцтцн мцяссисяляринин бурахдыьы тулланты 
газларын мигдарыны мцяййян етдикдян сонра щяр бир 
мцяссися цчцн чиркляндирижи туллантыларын нормасы 
мцяййян едилир вя бу норма да паспортда гейд едилир.  
 Гейд етмишдик ки, ятраф мцщитин вязиййяти 
мцяссисядя тятбиг олунан технолоэийадан асылыдыр. Она 
эюря дя еколоъи паспортда истещсалын гыса харак-
теристикасы, истещсал олунан мящсулун 
щяжми,щямчинин истифадя олунан хаммалын вя алынан 
аралыг мящсуллары щаггда мялуматлар башга сюзля 
технолоъи схем дя верилир. Паспортда щямчинин 
хаммалын тяркиби, истифадя щяжми, кюмякчи 
материалларын мигдары да эюстярилир.  
 Паспортда туллантыларын тяркиби, мигдары, онун 
утилйасийасы вя зярясиз-ляшдирилмяси хцсуси бюлмядя 
эюстярилир.  Щяр бир мцяссисянин юзцнцн няглиййаты 
олур. Няглиййатын ятраф мцщитя тясири дя паспорта гейд 
олунур.  Йашайыш сащяляринин еколоъи 
паспортлашдырылмасынын хцсусиййятляриня ба-хаг. 
Чиркляндирижи мянбялярин шящяр ящатясиндя гейри-
мцнтязям йерляшдирилмясиня эюря ятраф мцщитя олан 
техноэен тясирляр мцхтялиф дяряжядя олур. Ятраф 
мцщитин нормал щалында оптимал еколоъи шяраитин 
йарадылмасына ещтийаж дуйулмур. Лакин ятраф мцщитин 
мцщафизя вязиййяти гейри-гянаятбяхш олдугда щяр бир 
конкрет сащя цчцн техноэен тязйигя гаршы хцсуси 
тядбирляр ишляниб щазырланыр.  
Шящярлярин еколоъи паспортлашдырылмасы тябии 
техноэен системлярин тясирляри-нин артыб-
азалдылмасыны прогнозлашдырмаг цчцн ясас амиллярдян 
бири щесаб олунур.  «Шящярлярин еколоъи паспорту» 
ашаьыдакы бюлмялярдян ибарятдир:  
 1.Шящяр ящатясиндя ятраф мцщитин физики-
кимйяви параметрляринин вя ящалинин сыхлыьынын 
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гиймятляндирилмяси.  2.Мцщяндис, тясяррцфат, 
коммунал-тясяррцфат тясири нятижясиндя ятраф 
мцщитядя баш верян дяйишикляря нязарят, онларын 
гиймятляндирилмяси вя нятижя чыхарылмасы.  
 3.Шящяр тясяррцфатынын планлашдырылмасы, 
идаря едилмяси, тикинти ишляри, тябии-технoэен 
системлярин ишляринин тябияти мцщафизяси иля олан 
ялагяляринин оптималлашдырылмасы.  Шящярин 
еколоъи паспортунун Ы бюлмясиндя ятраф мцщитин 
параметрляринин (атмосфер, щидросфер, эеолоъи мцщит) 
вя техносферин мювжуд вязиййятинин гиймятляри 
эюстярилир.  Ятраф мцщитин дяйишмяси вя онун еколоъи 
нятижяляри мцяййян едилян 3 мярщялядя апарылыр. 

1. Шящярин хцсуси аналитик хяритясинин 
тяртиби.Бурада тябии, техноэен факторларын вя 
шяраитляри эюстярилир. 

2. Тяртиб олунмуш аналитик хяритя ясасында 
цмуми комплекс хяритя щазырланыр.  

Сонра антропоэен тясирлярин эюстярижиляринин 
анализи апарылыр.  
 Комплекс хяритянин анализи нятижясиндя еколоъи 
жящятдян кризис олан район мцяййян едилир. Тябии вя 
техноэен шяраитинин тясириндян шящяр цчцн тящлцкя 
дяряжяси мцяййян едилир.  
 Ймумиййятля, тябияти мцщафизя мясяляляринин 
щяллиндя еколоъи паспорда верилян мялуматлардан 
эениш истифадя едилир.  
  
10.2. Ekoloji ekspertiza 

 Еколоъи експертиза-дювлят органларынын, 
идарялярин, айры-айры мцяссисялярин тапшырыьы иля 
щабеля ижтимайятин тяшяббцсц иля тясяррцфат 
фяалиййятинин мцхтялиф нювляри иля баьлы олан 
еколоъи вя тябияти мцщафизя сийасятини щяйата 
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кечирмяк мягсядиля гябул олунан гярарларын 
ясасландырылмасы цчцн йериня йетирилян елми практики 
вя гиймятляндирмя фяалиййятидир.  

Еколоъи експертизанын ясас мягсяди верилмиш 
мцддятдя лайищялярин, мящсулдар гцввялярин 
йерляшмяси схемляринин вя йени технолоэийаларын 
тябияти мцщафизясинин норматив тялябляриня 
уйьунлуьуну мцяййян етмякдир.  Мязмуну ися лайищя 
щяйата кечириляркян тясяррцфат обйектляринин ятраф 
мцщитя негатив тясирлярин гаршысыны щяля лайищя 
икян алмагдан ибарятдир.  

Тяшкилаты тяжрцбя кими еколоъи експертизанын 
гаршысында бир сыра вязифяляр дурур. Бу вязифяляр 
тягдим олунан лайищя сянядляринин експертизасы вя 
йаранмыш мювжуд еколоъи шяраитин експертизасынын 
бир-бириндян фяргляндирилмясиндян ибарятдир. Лайищя 
сянядляринин експертизасийасы ашаьыдакылары юзцндя 
бирляшдирир:  

1. Ятраф мцщитин вязиййятиня вя ящалинин 
саьламлыьына тясир едя биляжяк тясяррцфат 
фяалиййятинин еколоъи тящлцкясизлик сявиййясинин 
мцяййян едилмяси. Бу щал нязярдя тутулан вя щям дя 
щяйата кечирилян фяалиййят нювцня аиддир.  

2. Лайищяляндирилян тясяррцфат фяалиййятинин 
(йахуд тясяррцфат обйект-ляринин) тябияти мцщафизя 
ганунверижилик тялябляриня, санитар норма вя 
ганунларына, эиэийена нормативляриня уйьунлуьуну 
гиймятляндирмяк.  

3.Нязярдя тутулан тябияти мцщафизя 
тядбирляринин, нормативляринин ясаслылыг дяряжясини 
мцяййян етмяк. Дювлят еколоъи експертизасы ятраф 
мцщитин мцщафизяси цчцн дювлят хцсуси 
тяшкилатларынын йериня йетирдийи зярури тядбирдир. О 
ятраф мцщитя мянфи тясирлярин, мянфи тясир эюстяря 
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биляжяк тясадцфц гярарларын гябул едилмясинин 
гаршысыны алыр.  

4. Лайищялярин тящлили вя гиймятляндирилмясиня 
йанашма методларынын мцхтялифлийиня бахмайараг 
артыг апарылан експертиза тяжрцбяси чохсайлы 
мялуматлара ясасланыр.  

Нязяря алсаг ки, еколоjи експертизанын ясас 
обйекти тябият вя онун ещтийатларыдыр, експертляр ися 
бу мягсядля хцсуси билийя малик олан мцтяхяссис-лярдир. 
Бцтцн бунлар еколоъи експертизанын вязифялярини 
ясасландырмаьа имкан верир. Еколоjи експертиза адятян 
бцтцн гиймятли лайищяляр цзря апарылыр. Хцсусиля 
тябии мцщитя кифайят гядяр негатив тясир эюстяря билян 
лайищяляр еколоъи експертизадан кечирилмялидир. Бир 
гайда олараг експертиза ишляри лайищянин щазырлы-
ьынын илкин дюврляриндя апарылыр. Бу дювр ярзиндя 
лайищядя мцяййян дяйишиклик етмяк мцмкцндцр, йяни 
лайищянин тясдиг олунмасына бир нечя ил галмыш онун 
експертизасы кечирилмялидир. Хцсусиля мцряккяб 
лайищяляр цчцн бу мцддят узана биляр. Лакин 
експертизанын кечирилмя вахты проблем олараг галыр. 
Щазырлыг дюврцн-дя експертизанын йалныз методикасы 
вя проседурасы дейил щям дя онун кечирилмя вахты 
щаггында дягиг тясяввцр бир сыра юлкялярдя йохдур.  

Еколоjи експертизанын мцхтялиф формалары 
вардыр: дювлят еколоjи експертизасы, мцвафиг идаряляр 
тяряфиндян апарылан еколоjи експертиза, ичтимаи 
еколоъи експертиза. Дювлят еколоjи експертизасындан 
данышаг.  

Тяшкилаты фяалиййят сащяси кими дювлят еколоjи 
експертизанын обйектляри тя-биятля баьлы олан мцхтялиф 
лайищяляр, сянядляр, ганунверичилик вя методики 
тялимат сянядляринин лайищяляри вя йаранмыш еколоjи 
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вязиййят ола биляр. Дювлят Еколоjи експертизасына 
ашаьыдакы сянядляр тягдим едилир.  

Тясяррцфат сащяляри вя мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмяси вя иnкишафынын лайищя габаьы 
сянядляри. Бура Республика вя Бейнялхалг програмларын 
лайищяляри дя дахилдир. 2. Техники-игтисади 
ясасланмалар.Бурайа щямчинин бирэя мцяссисялярин 
тикинти лайищяляри дя дахилдир.  

3. Азад игтисади зонада тясяррцфат фяалиййятини 
тянзимляйян сянядляр.  

4. Йени техниканын, технолоэийанын, материал вя 
маддялярин истещсал олунмасына даир, щямчинин 
онларын диэяр юлкялярдян эятирилмсиня аид сянядляр.  

5.Тябиятдян истифадяни тянзимляйян 
ганунверижилик, норматив, щцгуги сянядляр.  

6.Тясяррцфат фяалиййят вя йа фювгалядя вязиййят 
нятижясиндя йаранмыш еколоjи шяраит.  

7.Реэионларда, айры-айры тябии обйектлярдяки 
еколоъи вязиййят. 

Дювлят експертизасы «Еколоэийа вя Тябии 
Сярвятлярдян Истифадя Назирлийи» тяряфиндян тяшкил 
едилир. Бу тяшкилат дювлят еколоъи експертизанын 
кечирилмя гайдаларыны, тягдим олунан сянядлярин 
щяжмини вя мязмунуну, щабеля онун кечирилмя шяраити 
вя вахтыны тяйин едир. Тягдим олунан сянядлярин 
бахылмасынын нятижяляри Дювлят Еколоjи 
Експертизанын ряйи кими тяртиб олунур вя бу ряйин 
мцддяаларынын ижрасы мяжбуридир.  

Експертизанын мцсбят ряйи олдугдан сонра 
тясяррцфат лайищяляринин щяйата кечирилмяси 
малиййяляшир.  

Дювлят Еколоэийа Експерти кечириляркян 
ашаьыдакылар нязярдя тутулур.  
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1.Инсанларын саьламлыьы вя рифащы цчцн 
ялверишли ятраф мцщитя малик олмаг щцгугу.  

2.Эяляжяк няслин мянафейи наминя еколоjи 
таразлыьын вя эенафондун гурулуб сахланмасынаны 
тямин етмяк зяруряти.  

3.Тябиятдян тямизлянмяйян истифадясинин 
потенсиал тящлцкяси.  

4.Фярз едилян гязаларын баш вермяси ещтималы.  
Иcтимаи експертиза. Тарихи инкишафын айры-

айры мящяляриндя истещсалын йерляш-дирилмясиня даир 
тарихи мясялялярин щяллиндя о дюврцн дцнйа эюрмцш 
инсанларынын фикирини нязяря алырмышлар. Беля 
адамлар щямин дюврцн ижтимаи експертляри щесаб 
олунурду. Йашайыш мянтягяляринин гурулмасында, 
щабеля якинчилик вя щейвандарлыг цчцн яразилярдян 
истифадя дя беля инсанларын биликляриндян даща чох 
истифадя олунурду. Елми-техники тяряггинин инкишафы 
иля ялагядар олараг ятраф мцщитя тясирин эцжлянмяси бу 
сащядя дя айры-айры ижтимаи тяшкилатларын йаранма-
сына вя эцcлянмясиня эятириб чыхармышдыр. Щазырда 
дювлят органлары иля йанашы мцхтялиф гейри-формал 
тяшкилатлар да еколоjи проблемлярин щяллиндя 
йыхындан иштирак едир. Мясялян, йашлылар иттифагы, 
еколоjи мяркязляр вя диэяр гейри-формал тяшкилатлар 
ятраф мцщитя тясирин гиймятляндирилмясинин ясас 
иштиракчыларындан щесаб олунур. Бу тяшкилатлар 
яслиндя ижтимаи еколоjи експертизанын щяйата 
кечирирляр лакин онларын вердийи гярарлар тювсиййя 
характери дашыйыр.  

Идаряляр тяряфинядян апарылан експертизада 
идаря дахили сянядлярдян истифадя едилир вя бура 
нязарят идаря тяряфиндян щяйата кечирилир. Онун ясас 
мягсяди мцяссися тяряфиндян ятраф мцщитя атылан 
туллантылара гябул олунмуш нормативляря уйьун оларг 
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нязарят етмякдир. Бунунла да Дювлят Еколоэийа 
Комитяси тяряфиндян тятбиг олуна биляcяк 
санксийаларын гаршысыны алмаг мцмкцн олур. 
Лайищяляндирилян тясяррцфат обйектляринин тябии 
мцщитя негатив тясиринин гиймятляндирилмясиндя вя 
йени технолоэийаларын тябияти мцщафизясинин норматив 
тялябляриня уйьунлашдырылмасынын мцяййян 
едилмясиндя еколоjи експертизанын бюйцк ролу вардыр. 
Азярбайжанда индийя гядяр щяйата кечирилян бязи 
тясяррцфат тядбирляри нятижясиндя тябии компонентляр 
кейфиййятжя пислянмишдир. Диэяр тяряфдян 
игтисадиййатын перспектив инкишафы иля ялагядар 
олараг бир сыра лайищялярин щяйата кечирилмяси 
нязярдя тутулур. Бу да Азярбайжанда експертизаны зярури 
едир. Республикада йаранан еколоъи вязиййят щям 
торпагларын, щям суйун, щям дя ири шящярлярдя 
ящалинин артымы чирклянмядя юзцнц эюстярир. 
Щазырда торпагларын 60% гядяри бу вя йа диэяр 
дяряжядя ерозийайа уьрамыш, щяр ил Хязяря 6 •108м3 
чиркаб сулар ахыдылыр.Атмосфердя карбон вя кцкцрд 
газынын мигдары нормадан даща чох олур. Беля бир 
вязиййятдя республикада еколоъи експертизанын 
кечирилмяси зяруридир. Азярбайжанда еколоъи 
експертизанын щям елми-методики сащялярдя, щям дя 
тясяррцфат сащяляриндя бир сыра проблемляри вар. 
Ятраф мцщитин тясиринин гиймятляндирилямси чох 
зяифдир. Еколоjи нормалашдырма ишинин 
тякмилляшдирилмяси важибдир. Бу сащядя апарылан елми 
тядгигат ишляри чоз зяифдир. Тяшкилаты сащядя олан 
проблемляр ися ашаьыдакылардыр.  

1.Експертизанын вахтынын дцзэцн тяйини  
2.Мювжуд эеотехники системлярин йенидян 

експертизасы.  
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3.Кадр щазырлыьы. Кадр щазырлыьынын дцзэцн 
тяшкили вя онун йерляшдирил-мяси.  

 
10.3. Ekoloji audit 
Еколоъи аудит-ятраф мцщитин мцщафизясиндя 

йени игтисади механизмляри щяйата кечирян бир 
категорийадыр. Еколоjи аудит АБШ вя Инэилтярядя 
чохдан юйрянилир. Онун консепсийасыны 70-жи иллярдя 
кимйяви мцяссисялярдя баш вермиш гязалар нятижясиндя 
ятраф мцщитя еколоjи нязарятин эцжляндирилмяси 
тядбирляри тяшкил едир. Аудитин ясас мягсяди мювжуд 
ганун вя нормативлярин мцясситсяляр тяряфиндян йериня 
йетирилмясини йохламагдан ибарятдир.  

 Еколоjи аудит щугуги тяшкилатлар, йахуд 
физики шяхсляр (аудит-еколог) тяряфиндян щяйата 
кечирилир. Бунда мягсяд тясяррцфат субйектляринин 
ятраф мцщитя эюстя-ряжякляри еколоjи тясирляри 
прогнозлашдырмаг, онун фяалиййятини тябияти 
мцщафизя вя дювлят органлары тяряфиндян гябул 
едилмиш ганунлара, еколоjи нормативляря, актлара 
стандартлара уйьунлуьуну йохламаг, тябятя мцщафизя 
фяалиййятини йцксялтмяк йолларыны эюстярмякдян 
ибарятдир. Сянайе мцяссисяляринин тябияти мцщафизя 
фяалиййятини тядгиг етмяк цчцн ашаьыдакы еколоjи 
аудит методларындан истифадя едилир.  

1.Анкетляшдирмя. Бу ясас методлардан бири олуб 
еколоjи проблемлярин цмуми ижмасыны (йяни анализляр, 
онун нятижяляри, тясир едян амилляр) ве-рир. 
Анкетляшмядя мягсяд маниторниг,йохлама вя нязарят 
кечирилян заман мцяссисянин айры-айры сящяляриндяки 
еколоjи фяалиййяти мцяййянляшдирмяк, топланмыш 
мялуматлара ясасян онун инкишафыны вя фяалиййяти-нин 
йцксялтмяк цчцн тяклифляр вермякдян ибарятдир.  
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2.Материаллар балансы вя техники щесаблама 
балансы. Бу метод хаммалы тяшкил едян 
компонентлярин, материалларын, суйун чиркляндирижи 
маддялярин материал балансынын тяртиби вя анализи 
системидир. Бу метод фактики олараг няинки сянайе 
мцяссясинин цмумиликдя ятраф мцщитя эюстярдийи 
тясири, щятта айры-айры мянбялярин ятраф мцщитя 
тясирини, атылан зящярли маддялярин тянзимлямя 
системини, туллантыларын йерляшдирилмяси системини, 
маниторинг системини гиймятляндирмяйя имкан йарадыр. 
  

3. Карто-график метод: Бу методла сянайе 
мцяссисянин айры-айры сащя-ляринин, админстрасий 
идаряляринин, туллантыларын атылдыьы сащялярин, 
атмосфери чиркляндирян мянбялярин вя с. сащялярин 
хяритяси ишляри щазырланыр. Бу мягсядля видео вя фото 
чякилишляриндян дя истифадя едилир.  Еколоjи аудит 
ашаьыдакы сащялярдя тятбиг едилир: 

 1.Мцяссисялярин юзялляшдирилмясиндя, 2.Ятраф 
мцщитин мцщафизясиндя лисензийаларын верилмясиндя, 
3.Йералты сярвятлярдян истифадя цчцн лисензийаларын 
верилмясиндя, 4.Еколоjи сыьортада, 5.Еколоъи тящсил, 
маарифлянмя вя тярбийяви ишляр цзря програмларын 
щазырланмасы.Там eколоjи аудит хцсуси аудит 
коммисийасы тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу 
коммисийа йерли мцлкиййятя нязарят органлары 
тяряфиндян тяшкил олунур. Еколоjи аудит мцяссисялярин 
паспортлашдырылмасында еффектли механизм ола биляр. 
Аудитин нятижяляри 3 щиссядян ибарят олан щесабатда 
юз яксини тапыр: 1.Эириш 2. аналитик щисся 3. Йекун.
 Эиришдя аудити апаран фирма, мцяссися щаггында 
мялумат вермир.  Аналитик щиссядя аудит фирмасы 
тябиятдян истифадя едян мцяссисянин вердийи сянядляр 
ясасында щесабат щазырланыр. Щесабатда сянядлярин 
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йохланмасын цмуми нятижяляри, йяни онун еколоjи 
нормативляря, актлара, стандартлара, тялябатлара 
уйьунлуьу эюстярмир.  Йекун щиссядя аудит фирмасынын 
тягдим олунмуш сянядляря ясасян ряйи верилир. Сюзсцз 
ки, бу заман фяалиййятдя олан еколоjи нормативляря, 
актлара уйьун мцсбят ряй верилмялидир, якс щалда фирма 
юз ряйини ясасландырмалыдыр.  

 
  

FƏSİL 11. 
 

EKOLOJİ  RİSK  
 

Инсанлар щяр эцн дцшцнцлмцш вя дцшцнцлмямиш 
формада кичик вя бюйцк щяжмли рисклярля цзляширляр. Щяйатда 
инсан цчцн риск анадан олдуьу эцндян юмрцнцн сонуна 
гядяр мювжуддур.  

Рискин ясасында исбата ещтийажы олмайан потенсиал 
фяалиййят мювжуддур. Инсан щяйатынын тяжрцбяси бизя имкан 
верир тясдиг едяк ки, онун фяалиййяти потенсиал тящлцкялидир. 
Билдийимиз кими бу тящлцкялярин олуб вя олмасынын исбата 
ещтийажы йохдур.  

Риск щаггында нязяриййя ХХ ясрин сонунда эениш 
шякилдя инкишаф етмяйя вя тятбиг олунмаьа башламышдыр. Бу 
нязяриййянин инкишафында рийазиййат, статистика, щцгуги вя 
игтисади елмляр вя сонралар дягиг елмляр сайылан ещтимал 
нязяриййяси, ойунлар нязяриййяси, фялакят кими фяннлярин ролу 
олмушдур. Сон он иллярин эюстярдийи фажияли щалларын артымы, 
истещсалатда тятбиг олунан йени технолоэийаларын тятбигиндя 
инсанларын бурахдыьы сящвлярля тясдиг олунур.  

Бизлярдян щяр бири (фящля, фермер, коммерсант, тялябя 
вя с.) эцндялик олараг тящлцкялярля истещсалатда, няглиййатда 
вя щятта евдя гаршылашырыг.  

Риск – бу уьурсузлуьун эюзляниля билян юлчцсц, 
фяалиййятдя мяьлубиййят, инсан саьламлыьына арзу 
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олунмайан фясадларын башвермя тящлцкяси, щансы ки, нятижя 
етибари иля мадди зийан веря биляр. Риск цчцн характерик 
щаллардан сайылан: эюзлянилмямязлик, гяфлятян тящлцкяли 
вязиййятин баш вермясидир ки, бу да юз нювбясиндя тез вя гяти 
тядбирлярин эюрцлмяси иля арадан галдырылыр.  

Бизи марагландыран инсан вя ятраф мцщитин 
тящлцкясизлийи проблемидир. Цмуми гябул едилмиш гайдайа 
ясасян кямиййят бахымындан инсан щяйатында баш верян 
тящлцкяляри мцяййян етмяк цчцн бюлэц шкаласындан истифадя 
едирляр.  

Бюлэц шкаласы иля чох компонентли векторларла йарана 
биляжяк тящлцкяни, тящлцкянин сявиййясини вя йаранма 
ещтималыны тяйин етмяк мцмкцндцр. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, векторлар фязада вахта эюря гейри-бярабяр бюлцнцрляр.  

Итэи мяфщуму дедикдя, фактики вя мцмкцн ола билян 
игтисади уьурсузлуг ейни заманда ятраф мцщитин писляшмяси 
иля инсан сящяттинин корланмасы баша дцшцлцр.  

Инсанлар щяйатда гаршыйа гойдуьу нятижяйя наил 
олмаг цчцн юзлярини рискя гойурлар, биляряк ки, бу тящлцкя 
100% уьурсузлугла нятижяляня биляр, анжаг бунунла 
разылашырлар.  

Щяр бир инсан ясасы олмадан цмид едир ки, о уьур 
газанажагдыр, амма ещтимал нязяриййясиня ясасян бу уьур 
100% дейилдир. Бцтцн бунлара бахмайараг риск фактору 
эцнц-эцндян артыр вя бунунла разылашмаг лазым эялир.  

 
11.1. Təhlükəlilik 
 Тящлцкялилик мяфщуму дедикдя ятраф мцщитдяки 

вязиййятин, мящдуд шяраитдя хошаэялмяз щадисянин баш веря 
билмяси, онун тясири нятижясиндя инсан вя ятраф мцщитдяки 
вязиййятин, мящдуд шяраитдя хошаэялмяз щадисянин баш веря 
билмяси, онун тясири нятижясиндя инсан вя ятраф мцщитдя 
айрыжа вя йа бцтювлцкдя ашаьыда эюстярилян нятижяляря эятиря 
биляр:  
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- инсан саьламлыьынын ортастатистик гиймятиндян 
фярглянмяси ;  

- ятраф мцщитин вязиййятинин писляшмяси;  
 Тящлцкялилик факторунун чохнювлцйц, онун тящлцкя 
мянбяйини гыса формада ашаьыдакы жядвялдя олдуьу кими 
гябул едирляр. 

 
 

 Еколоъи амил – онун йаранма сябябинин тябиятин 
юзцндян баш вермясидир.  

Еколоъи риск – бу гаршысы алына билмяйян еколожи 
гадаьаларын ямяляэялмя щалыдыр: буна мисал олараг – истилик 
ефектинин инкишафы, озон гатынын даьылмасы, радиоактив 
чирклянмяляр, турш чюкцнтцляр вя с.  
 Еколоъи тящлцкяйя кямиййят бахымындан гиймят 
версяк, дейя билярик ки, мцмкцн олан зярярли факторларын 
мцяййян вахт интервалында итирилмиш зийанла юлчцля биляр. 
Бурада мцмкцн олан итэи инсан саьламлыьы иля нязярдя 
тутулур. 

 Сосиал – игтисади факторлар – сосиал, игтисади, психолоъи 
характерли факторлар аид едилир. Мяс: (лазыми сявиййядя 
гидаланмамаг, саьламлыг, тящсил, мадди тямин олунма, 
ижтимаиййятля мцнасибятин позулмасы вя с.)  

Техноэен структурлара – инсанларын тясяррцфат 
фяалиййяти нязярдя тутулур.  
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Щярби факторлара – о факторлар дахилдир ки, эюрцлян 
ишляр щярби сянайе комплексляриндя баш верир: (щярби материал 
вя аваданлыьын йцклянмяси, силащ нювляринин сынаьы вя мящв 
едилмяси вя с.)  

Йухарыда эюстярилян тящлцкяли факторларын бюлцнмяси 
шярти характерлидир, о заманкы инсан саьламлыьы цчцн тящлцкя 
юйрянилир, онда жямиййят вя ятраф мцщитя бу факторларын 
тясирини бюлмяк олмаз. Бцтцн бц факторлары вя онларын 
тясириня комплекс шякилдя бахырлар, чцнки онлар гаршылыглы 
шякилдя бирляшяряк тясиретмя характериня маликдирляр.  

 
11.2. Məqbul risk 
Мягбул риски дедикдя инсанын тябиятля гаршылыглы 

ялагяси еколоэийайа антропоэен тязйиг адланыр. Сон 
заманалар бу щал дяфялярля эцжляниб вя елми – техники 
тяряггинин инкишафы иля баьлы йени кейфиййятли формалар алыб ки, 
инсанын еколоъи тящлцкясизлийи проблемини индики заманда 
глобал проблемлярдян бириня чевириб. Тябии фялакятляри, 
биосферанын даьылмасыны вя чирклянмясини шяртляндирян 
гязалар нятижясиндя ямяля эялян фювгалядя шяраитлярин аьыр 
нятижяляринин минимума ендирилмяси мясялясинин актуаллыьы 
мювжуддур. Шяртсиз (мцтляг, гяти, там) тящлцкясизлийин 
консепсийасы бу йахынлара гядяр дцнйада гурулан 
тящлцкясизлик нормативляринин базиси сайылырды. Гязаларын 
гаршысыны алмаг цчцн ялавя техники гурьулар тятбиг 
олунурду: беля ки, тящлцкясизлийин мцщяндис системляри, 
низам – интизамын йцксяк сявиййясини тямин етмяк мягсядиля 
тяшкилаты юлчцлярдян истифадя едилирди. Щесаб олунурду ки, беля 
мцщяндис детерминист йанашма ятраф мцщитя инсан цчцн 
эюзлянилян щяр тящлцкяни истисна едир.  

Сон онилликляря гядяр беля йанашма юзцнц 
доьрулдурду. Лакин бу эцн истещсалын мисилсиз 
мцряккябляшмяси вя принсип етибариля йени технолоэийаларын 
йаранмасы, енерэетик вя няглиййат коммуникасийалары 
шябякясинин артмасы иля ялагядар мягбул тящлцкясизлик 
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консепсийасы биосферин вя текносферин дахили ганунларына 
гейри-адекват олуб. Мадди рифащын йарадылмасы наминя 
инсанын щяр бир фяалиййяти енеръинин истифадяси иля мцшащидя 
олунур, мцряккяб техники системлярля ялагяляндирилир, ятраф 
мцщитин вя онун мцдафияси ися, ятраф мцщитин вя сящщятин 
вязиййятинин эюстярижиляри иля характеризя едилмир, лакин 
тящлцкясизлийин техники системинин еффектлийи иля юлчцлцр, йяни 
сырф мцщиндиси сащяли характер дашыйыр. Яэяр гязаларын 
гаршысынын алынмасынын техники системляриня щяр дяфя малиййя 
гойулушуну артырсаг, онда мяжбур оларыг ки, сосиал 
програмларын малиййяляшдирилмясини азалдаг, бу ися инсан 
юмрцнцн гысалдылмасы вя кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня 
эятириб чыхарыр. Буна эюря жямиййят реал щягигятин мягбул 
тящлцкясизлийинин йарадылмасынын мцмкцнсцзлцйцнц 
анлайыб. Щал-щазырда тящлцкя амилляринин рисг сявиййяси еля 
щяддя эятирилмялидир ки, о «мягбул» кими бахылсын. Онун 
мягбуллуьу игтисади вя сосиал мцлащизялярля шяртлянмялдир 
(узлашмалыдыр). Бу о демякдир ки, тясяррцфат фяалиййяти иля 
шяртлянян тящлцкя амилляринин рисг сявиййяси «мягбул» гябул 
едиля биляр. Йяни, «мягбуллуьун» кямиййяти (реализасийа 
ещтималы вя йа мцмкцн зийан) о гядяр кичикдир ки, бу щалда 
мадди вя сосиал немятин алынмасы хатириня, инсан вя йа 
жямиййят, бцтювлцкдя рисгя эетмяйя щазырдыр.  

Игтисади бахымдан инкишаф етмиш бцтцн дювлятлярдя 
мягбул рисгин консепсийасынын истифадяси мювжуддур. Лакин 
Русийанын сийасяти диэяр юлкяляря нисбятян даща чох мягбул 
тящлцкясизлик цзяриндя гурулур.  

Буна эюря илк мярщялядя игтисади рисгин мцхтялиф 
сявиййяляринин мягбуллуьуну гиймятляндиряндя анжаг зийан 
тюрядян нятижялярин бахылмасы иля кифайятлянмяк олар, чцнки 
онлар сонлугда юлцм щадисяляриня эятириб чыхарыр. Бу 
эюстярижи цчцн йетяринжя етибарлы статистик рягямляр 
мялумдур. Онда «еколоъи рисг» анлайышы ашаьыдакы кими 
формалашдырылыр: бу амилин интенсивлийини нормалашдырылмыш 
кямиййятиня, вахтын мцяййян едилмиш интервалында зярярли 
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еколоъи амилин тясири нятижясиндя юлцм щадисяляринин сайы иля 
ифадя олунан мцмкцн зийанын кямиййятинин нисбятидир.  

Беляликля, еколоъи рисгин мцяййянляшдирилмяси юлцм 
сонлуглары иля гуртаран зийанлы еколоъи нятижяляринин 
нисбятинин тящлилиня вя зярярли еколоъи тясирин вя онун 
компонентляринин кямиййятжя гиймятляндирилмясиня ясас 
диггят йетирмялидир.  
Фяалиййятин мцхтялиф нювляри иля баьланан еколоъи рисгин 
ижтимаи мягбуллуьу психолоъи сосиал вя игтисади амиллярля 
мцяййянляшдирилр. 
 
 11.3. Рисгин идаря едилмяси.  

Ятраф мцщитин вя ящалинин тящлцкясизлик консепсийасы 
иля баьлы рисгин идаря едилмяси сащясиндяки практики фяалиййяти 
еля гурулмалыдыр ки, жямиййят бцтювлцкдя, ян чох имканлара 
малик олан тябии немятлярин йекунуну алсын.  

Рисгин идаря едилмясинин принсипляри: Рисгин 
идарячилийиндяки принсипляриндя тактики вя стратеъи мягсядлярин 
бцнювряси (ясасы) гойулуб. Стратеъи мягсяд – бцтювлцкдя, 
жямиййятин рифащ сявиййясинин максимал имканларынын 
няалиййятляриня чатмаг, фактики мягсяд ися – щяйатын 
узадылмасы вя ящалинин тящлцкясизлийинин артырылмасы 
ниййятидир. Щяддиндян зийадя рисгдян мцдафия щям щяр бир 
шяхсиййят, щям дя ящали групунун мараглары цчцн 
яввялжядян шяртлянир.  

Жямиййятдя тящлцкялярин мювжудлуьунун бцтцн 
спектри рисгин идаря едилмясиня дахил едилмяси мцддяасы 
мцщцм принсипдир. Беля тящлцкялярдян иряли эялян цмцми 
рисг щяр бир инсан вя жямиййят цчцн онун мягбул сявиййясини 
цстяляйя билмяз. Нящайят, рисгин идаря едилмяси сащясиндяки 
сийасят тябии екосистемляря тясирин жидди мящдудиййятляр 
чярчивясиндя гурулмалыдыр. Бунлар да екосистемляря еколоъи 
йцклянмялярин щядд ещтималынын тясири кямиййятинин 
артырылмасы тялябляридир. Ящямиййятли еколоъи вя сосиал – 
игтиасди зийаны, ящалинин стресс вязиййяти иля, кяскин 
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мцнагишяли, гейри – мцяййянликля характеризя едилян вя харижи 
эюрцнцшдян эюзлянилмяз, гяфлятян ямяля эялян шяраити 
фювгалядя щал кими мцяййян етмяк олар. Инсанлар цчцн рисг 
ики категорийа иля ифадя олйнур:  

Юз фяалиййяти эедишиндя инсана мцяййян тясир 
эюстярилир ки, бу да фярди рисг ещтималы кими гиймятляндирилир;  

Бир гязадан (щям дя бу гязанын ещтималы) щялак 
олмуш инсанларын сайы арасындакы нисбятиня сосиал рисг дейилир.  

Рисгин гиймятляндирилмяси: Инсанын сящщяти цчцн рисг 
амилляринин, бу эцня олан йеэаня аналитик алят рисгин 
гиймятляндирилмяси вя бу база цзяриндя рисгин 
минималлашдырылмасы цчцн фяалиййятин приоритетляринин 
вурьуланмасыдыр.  
Рисгин гиймятляндирилмяси – конкрет вязиййятдя рисгин 
мигйасы вя мяншяйинин (йаранмасынын) тящлили демякдир. 

 Рисгин идаря едилмяси – рисгин минималлашдырылмасына 
истигамятляндирилян (бязян щцгуги акт формасында) гярарын 
идарячилийинин вя ишлямясинин, рисгли вязиййятин тящлили 
демякдир.  
 Ашаьыда эюстярилян шякилдя рисгин идаря едилмяси вя 
гиймятляндирилмясинин гаршылыглы ялагяляри эюстярилибдир. 
 

 



 232 

 
А – рисгин 

гиймятляндирилмяси сащяси; 
Б – рисгин идаря едилмяси 

сащяси;  
 - идаря едилмянин вя гиймятляндирмянин 

елементлляри арсындакы бирбаша ялагяляри;  
  - диэяр елементллярля гярарлары ясасландыран тярсиня 

ялагяляри. 
 Биринжи елемент – рисгин амиляринин вя мянбяляринин 

мцяййянляшдирилмяси, тящлцкянин ашкарланмасы, онларын 
обйектляря потенсиал тясири гаршылыглы ялагянин ясас 
формаларыдыр.  

Рисгин гиймятляндирилмясинин икинжи елементи – 
мейиллийин гиймятляндирилмяси, йяни ятраф мцщитя вя инсана 
рисг амилинин реал тясиридир.  

Рисгин гиймятляндирилмясинин цчцнжц елементи ятраф 
мцщитя вя инсана рисг амилляринин тясиринин тящлили иля баьлыдыр 
вя мцяййян дестабилизасийа амилинин екосистемин вя инсанын 
давамлылыьына тясиринин мцяййянляшдирилмясидир.  

Сон дюрдцнжц кямиййят вя кейфиййят параметрляринин 
истифадя едилмяси иля баьлы рисгин дольун характеристикасыдыр.  

Рисгин гиймятляндирилмяси моделинин сон фазасы, 
рисгин характеристикасы онларын идаря едилмяси проседурасынын 
илк щиссясидир. Рисгин идаря едилмясинин ясас мягсяди вахта вя 
ресурслара гойулан мящдудиййятляр заманы рисгин 
азалдылмасы йолларынын мцяййянляшдирилмясидир.  

Рисгин идаря едилмяси модели дюрд щиссядян вя 
мярщялялярдян ибарятдир:  Биринжи мярщяля рисгин 
характеристикасы иля баьлыдыр.  

Приоритетлярин мцяййянляшдирилмяси мягсядиля илкин 
мярщялядя рисглярин характеристикасынын мцгайисяси апарылыр. 
Рисгин гиймятляндирилмясинин щялледижи фазасында тящлцкянин 
(зярярин) дяряжяси ашкарландырылыр.  
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Икинжи мярщялядя рисгин мягбуллуг дяряжясинин 
мцяййянляшдирилмясидир. Рисг бир сыра сосиал – игтисади 
амиллярля мцгайися олунур:  

- бу вя йа диэяр тясяррцфат фяалиййятинин нювляриндян 
асылы олан сярфяляр;  

- фяалиййятин нювц иля шяртлянян итэиляр ;  
- ятраф мцщит вя инсана негатив тясирин азалдылмасы 

мягсядиля низамлайыжы юлчцлярин мювжудлуьу вя имканлары.  
Мугайися просеси «хяржляр вя сярфяляр» методуна 

архаланыр. «Рисгли» вя «гейри – рисгли» амиллярин 
мцгайисясиндя рисгин идаря едилмяси просесинин мащиййяти 
юзцнц бирцзя верир. Гябул едилян гярарларын цч варианты 
мцмкцндцр:  - рисг там мягбулдур;  

- рисг гисмян мягбулдур;  
 - рисг тамамиля гейри – мягбулдур.; 

 Индики заманда рисгин сайдыьымыз сявиййяси щяддляри 
адятян, максимал ещтималын 1 % -и кими мцяййянляшдирилир. 
Ики сон ахырынжы щалларда нязарят мцтянасиблийи тяйин 
едилмялидир ки, бу да рисгин идаря едилмясинин проседурасынын 
цчцнжц мярщялясиня дахилдир.  

Цчцнжц мярщяля низамлайыжы гярарларын гябул 
едилмяси иля баьлыдыр, йяни щансыса «нювлярин» сечилмясиндян 
ибарятдир. Беля тядбирляр рисги йа азалдыр (биринжи вя икинжи щал) 
вя йа истисна едир (цчцнжц щал).  

Дюрдцнжц мярщяля низамлайыжы гярарларла баьлыдыр, 
йяни яввялки мярщялялярдя тяйин олунмуш вя юлчц «нювцнцн» 
реаллашмасына мцвафиг олараг норматив актларынын 
(ганунлар, гятнамяляр, тялималтар) вя онларын мцддяалырынын 
мцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир.  

Рисгин идарячилийи просесини тамамлайан елемент ейни 
заманда бцтцн мярщяляляринин вя рисгин 
гиймятляндирилмясинин мярщяляляринин йекдил просесинин 
гярарларынын гябул едилмяси иля, рисгин ващид консепсийасы 
ялагяляндирилир.  

Рисгин гиймятляндирилмясинин ардыжыл нцмуняляри:  
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- тящлцкянин илкин ейниляшдирилмяси;  
- тящлцкя мянбяйинин вя онунла баьлы зийанын тясвири;  
- нормал иш шяраитиндя рисгин гиймятляндирилмяси;  
- истещсалатда гязалар, тящлцкяли маддялярин 

сахланылмасы вя нягли заманы щиптетик (фярзийяйя ясасланан) 
мцмкцнлцйцня эюря (ещтимал мягамы) рисгин 
гиймятляндирилмяси;  

- гязаларын инкишафы сенарисинин мцмкцн спекторлары;  
 -рисгин тящлилинин ещтималы вя статистик гиймятляндирмя.  
 
 

 

 


