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Mühazirə 1.  Atmosferin quruluşu, təbəqələri. 

    Dəniz səviyyəsindən yüksəkliyə qalxdıqca temperaturun dəyişmə xarakterinə görə 

atmosfer 5 əsas təbəqəyə bölünür : troposfer, strotosfer, mezosfer, termosfer və 

ekzosfer. 

   Troposfer atmosferin ən aşağı hissəsi olub qütblərdə qalınlığı 8-10 km, ekvator 

zonasında isə 15-18 km – ə çatır. Troposferdə havanın t0 – ru (temperaturu) 

yüksəklikliyə qalxdıqca hər 100 m – də orta hesabla 0,5-0,6 0 aşağı düşür. Odur ki, hətta 

ekvatorda troposferin üst sərhədində temperatur ( - 700 ) təşkil edir. Troposferdə 

havanın 80 % - ə qədəri, yəni 8/10 hissəsi cəmləşir. Burada mühüm atmosfer prosesləri 

gedir ki, o da insanın həyat və fəalliyətinə təsir göstərir: Bu proseslər istilik və 

rütubətlik mübadiləsi, buludların əmələ gəlməsi, yağıntılar, şimşək, tozlu tufanlar, quru 

küləklər və s. məhz troposferdə baş verir. 

  Strotosfer - troposferdən üstdə yerləşərək 50-55 km-ə qədər çatır. Bu qatın aşağı 

hissəsində temperatur yüksəkliyə görə dəyişmir. Yuxarı hissəsində 35 km – dən sonra 

yüksəklik artdıqca temperatur çoxalır. Buna səbəb strotosferin yuxarı hissəsində günəş 

radiyasiyasının ozon qatı tərəfindən intensiv udulmasıdır. Belə ki, bu qatda ozon 

ekranı yaranır. Hündürlükdən asılı olaraq en dairəsi ilə əlaqədar ozonun miqdarı 

dəyişir. Ən sıx ozon təbəqəsi 30 km hündürlükdə qeyd olunur. Qütblərdə isə ozon 

təbəqəsi 18-20 km – də yerləşir. Strotosferdə troposferdəki kimi havanın hərəkəti 

müşahidə olunmur. Odur ki, bir qayda olaraq strotosferdə bulud yaranmır. 

    Mezosfer - strotosferdən yuxarıda yerləşir. Onun yuxarı sərhədi 80-90 km 

hündürlükdən keçir.Mezosferdə t0- r –70, -800 -yə qədər enir. 

   Termosfer - mezosferdən üstdə yerləşərək 800 km – ə qədər çatır. Termosferdə hava 

güclü ionlaşmışdır, ona görə burada elektrik keçirmə troposferə nisbətən milyardlarla 

yüksəkdir. Termosferdə yüksəkliyə doğru t0-r qalxaraq onun yuxarı sərhədində 

təxminən 2000 0- yə qədər çatır. Qeyd etmək lazımdır ki, belə yüksək t0 – r qaz 

malekullarının hərəkətinin kinetik enerjisini səciyyələndirir. Kosmik gəmilər 

termosferdə olduqda , burada havanın olduqca seyrək olması ilə əlaqədar belə yüksək 

t0- run mənfi təsirinə məruz qalmır. Termosferdə qütb şəfəqlənməsi baş verir , 

meteoritlər yanır. 

   Ekzosfer və ya səpələnmə sferi – atmosferin xarici qatı. Buradan yüngül atmosfer 

qazları sayılan hydrogen və helium planetlərarası fəzaya keçə bilər. Bu qat 2000-3000 

km – ə qədər yayılır və tədricən kosmosa keçir. Yuxarıda göstərilən sferalar arasında 

keçid aralıq qatlar yerləşir. Onlara tropopauza, stratopauza və s. deyilir. Məs. 

Trapopauza troposferi strotosferdən ayırır. 

 

 

 

 

 



 

Mühazirə 2. Atmosferin tərkibi və onun həyatın mövcudluğunda rolu. 

    Atmosferin 109 hissəsi troposferdə yerləşir. Strotosferdə isə atmosfer kütləsinin cəmi 

10001 hissəsi yerləşir. Göründüyü kimi canlı aləmə daha zəruri sayılan hava təbəqəsi 

əsasən troposferdədir. 

   Atmosfer havası – müxtəlif qazların qarışığından ibarətdir. Onun tərkibinin 78,08 % - i 

azot, 20,95 % - i oksigen , 093 % arqon , 0,03 % – i karbon qazından ibarətdir.Qalan 

qazların payına (neon, helium,metan, ksenon, rodon və b.) təxminən 0,01 % düşür. 

Atmosfer oksigenlə nəfəsalmanın əsas mənbəyidir. İnsan bir dəqiqə ərzində 5 l – dən 

100 litrə qədər hava udaraq sutka ərzində 12-15 kq hava qəbul edir. Yəni insanın sutka 

ərzində qida və suya olan tələbatından artıq hava qəbul edir. 

   Atmosfer insanı kosmosdan təhlükə yaradan bir sıra hadisələrdən xilas edərək 

meteoiritləri yerə daxil olmağa qoymur. Yalnız il ərzində Moskva şəhəri üzərində 200 – 

ə qədər meteoritin yanması müşahidə olunur. Atmosfer Yerin həddindən çox 

qızmasının qarşısını alır. Belə ki, atmosfer olmasa gündüzlər Yer səthi günəşdən + 100o 

– yə qədər qızar, gecələr isə əksinə - 100o – yə qədər soyuyardı və planetimiz də Ay 

kimi həyatsız 

olardı. Atmosfer olduğuna görə Yerdə to – r təxminən 15o təşkil edir. 111 Təbiətdə 

havanın əsas istehlakçıları (sərf ediciləri) flora və fauna sayılır. Hava Yer üzərindəki 

bütün canlılar üçün lazımdır. İnsan qidasız 5 həftə, susuz 5 gün, havasız isə 5 dəqiqə 

yaşaya bilər. 

   Lakin insanların normal həyat fəaliyyəti üçün yalnız havanın mövcudluğu deyil, həm 

də havanın müəyyən dərəcədə təmizliyi vacibdir. İnsanın sağlamlığı havanın 

keyfiyyətindən, bitki örtüyü və heyvanat aləminin vəziyyətindən, istənilən evin, 

həmçinin qurğuların konstruksiyasından asılıdır. Çirklənmiş hava su, quru, dəniz, 

torpaq insan üçün zərərlidir. 

    Atmosferin qaz örtüyü Yerdə yaşayan bütün canlıları ultrabənövşəyi, rentgen və 

kosmik şüaların məhvedici təsirindən qoruyur. Atmosferin yuxarı qatları bu şüaları 

qismən udur, qimən isə səpələyir. Atmosfer bizi «ulduz qırıntılarından» qoruyur. Belə 

ki, xırda meteoritlər Yerin cazibə qüvvəsi nəticəsində böyük sürətlə (11/64 km/san) 

planenitin atmosferinə girdikcə, orada hava ilə sürtünərək parçalanır, təxminən 60-70 

km yüksəklikdə onların çoxu yanır. Atmosfer, Yeri həmçinin iri kosmik qırıntılarından 

mühafizə edir. İşığın paylanmasında (yayılmasında) da atmosferin böyük əhəmiyyəti 

vardır. Atmosfer havası günəş şüalarını milyonlarla xırda şüalara parçalayır, bu şüaları 

səpələyir və bizə vərdiş etdiyimiz qədər bərabər ölçüdə işıqlanma yaradır. 

    Hava örtüyünün mövcudluğu göyə mavi rəng verir, belə ki, havanın əsas 

elementlərinin molekulları və onda olan müxtəlif qarışıqlar əsasən qısa dalğalı şüalar, 

yəni bənövşəyi, göy və mavi şüalar yayır (saçır). Yerdən uzaqlaşdıqca havanın sıxlığı və 

çirklənməsi azaldığından göyün rəngi tündləşir, hava örtüyü sıx  göy rəng, strotosferdə 

isə qara bənövşəyi rəng alır. Atmosfer səsin yayıldığı mühitdir. Yer üzərində hava 

olmasaydı orada səssizlik hökm sürərdi, insan danışığı olmazdı (eşidilməzdi). 

 

 



 

 

 

Mühazirə 3.  Atmosferi süni çirkləndirən sənaye sahələri. Qara və əlvan 

metallurgiya. Kimya və neft-kimya sənayesi 
  Qara metallurgiya. çuqunun əridilməsi və ondan polad istehsalı zamanı atmosferə 

müxtəlif qazlar atılır. 1 ton polad istehsalı zamanı havaya 4,5 kq toz, 2,7 kq kükürd qazı, 

0,1-0,6 kq marqans atılır. Domna qazlarından başqa atmosferə həm də az miqdarda 

arsen, fosfor, qurğuşun, civə və nadir metalların buxarları, antimon ( sürmə ) və 

qətranlı maddələr atılır. Marten və poladəridən sexlərin tullantıları da atmosferi xeyli 

çirkləndirir. Polad əriyən zaman həm də metalın buxarı, şlak və metal oksidləri və 

qazları ayrılır. Marten peçlərinin tozunun əsas hissəsi dəmir – 3 oksid (67 % ), 

alüminium – 3 oksid ( 6,7 % ) – dən ibarət olur. 1 ton marten poladının oksigensiz 

əridilmə prosesində 3000- 4000 m3 qaz ayrılır, onların tərkibində tozun qatılığı orta 

hesabla 0,5 q/m3 təşkil edir. Metalın ərimə zonasına oksigen verildikdə isə 

tozəmələgəlmə dəfələrlə çoxalaraq 15 – 52 q/m3 – a çatır.Müasir qara metallurgiya 

zavodlarının çoxunda kömürün kokslaşdırılması peçləri vardır. Kokskimyəvi istehsalı 

atmosfer havasını tozla və uçucu birləşmələrin qarışığı ilə çirkləndirir. İş rejimi 

pozulduqda isə atmosferə küllü miqdarda təmizlənməmiş koks qazı atılır. 

V.Şaprinskiyə görə 1 milyon ton polad istehsalı zamanı atmosferə 75 min ton SO2 ixrac 

edilir . Hər 1000 ton mis piriti emalından atmosferə 600 ton sulfid anhidridi tullanır. 

Qara metallurgiya sahəsində sənaye qəzaları zamanı regionda ekoloji vəziyyət daha da 

kəskinləşir . 

   Əlvan metallurgiya - Gil – torpaq alüminium – oksid , alyuminium, mis, qurğuşun, 

qalay, sink, nikel və digər metalların peçdə istehsalı zamanı, materialların yüklənməsi, 

boşaldılması zamanı quruducu aqreqatlarda, açıq anbarlarda zərərli maddələr əmələ 

gəlir . Əlvan metallurgiya atmosfer havasını əsasən kükürd anhidridi (75 % ), karbon 

qazı, ( 10,5% ) və tozla çirkləndirir. 

   Kimya və neft - kimya sənayesi 

    Kimya sənayesində turşuların ( sulfat turşusu, xlorid turşusu, fosforit turşusu, nitrat 

turşusu və s .) istehsalı zamanı, rezin – texniki işlərində, fosforit, plastik kütlələr, 

rənglər və yuyucu vasitələr, süni kauçuk, mineral gübrələr, həlledicilərin (toluol, 

aseton, fenol, benzol ) istehsalı zamanı atmosferə tullantılar atılır. Çirkləndirici 

maddələrin tərkibində əsasən karbon qazı (28 %), kükürd anhidridi (16,3 % ), azot 

oksidi (6,8 % ) olur. Tullantıların tərkibində amonyak (3,7 %), benzin ( 3,3 % ), hidrogen 

- sulfid, karbon - sulfid, toluol ( 1,2 % ) aseton (0,95 %), benzol (0,7 %) , ksilol ( 0,3 % ) , 

dixloretan (0,6 % ), sulfat turşusu (0,3 % ) da olur .Neft - ayırma sənaye müəsissələri 

atmosferi karbohidrogen ( 23 %) , kükürd qazı ( 16,6 % ) , karbon qazı (7,3 %) , azot 

oksidi ( 2 % ) birləşmələrilə çirkləndirir. Respublikamızda kimya və neft – kimya 

müəssisələrinin çoxu Bakı və Sumqayıt şəhərlərində cəmləşmişdir. Mövcud 

müəssisələrin texniki təchizatı, təmizləyici qurğularının çoxunun yararsız vəziyyətdə 

olması, qaz-toz tutucu avadanlıqların sıradan çıxması ətraf mühitə normadan artıq 

tullantıların atılmasına səbəb olur. Belə vəziyyət təbii ehtiyatlardan istifadə edilərkən 

böyük itkilərə yol verilməsinə səbəb olur. 



 

 

 

 

Mühazirə 4. Alternativ enerji mənbələri (AEM). Günəş və külək 

enerjisi, termal sular 

   AEM – nə günəş və külək enerjisi, həmçinin termal suları aid etmək olar. Günəş və 

külək enerjisi respublikamızda elektrik enerjisini əldə etmək üçün perspektivli və 

ekoloji cəhətdən səmərəli mənbələrdir. Günəşdən yerə il ərzində 1500 trilyon kilovat 

saatdan çox enerji gəlir. Bu hazırda planetimizdə istehsal edilən bütün yanacaq növləri 

enerjisi cəmindən təxminən 150 min dəfə çoxdur. Günəş enerjisinin yalnız 0.2% - i 

bitkilər tərəfindən udulub fotosintez vasitəsilə enerji mənbəyinə çevrilir.(Əzizov, 

Cəlilov,2003) 

Respublikanın böyük potensial ehtiyatlara malik enerji mənbələrindən biri də termal 

sulardır.Əlverişli təbii şəraitdə geotermal sistemlər, ənənəvi yolla alınan enerjidən 2.0 – 

2.5 dəfə ucuz başa gələn enerji istehsal etməyə imkan verir. Yaponiyada XXI əsrin 

əvvəllərində geotermal elektrik stansiyalarının gücünün 50 milyon kvt. saat, ABŞ – da 

400 milyon kvt saata çatdırmaq nəzərdə tutulmuşdur. 

  Azərbaycanda termal sular geniş yayılmışdır.Onların öyrənilməsinin hazırki 

vəziyyətində yalnız Abşeron, Gəncə , Lənkəran, Şirvan, Muğan, Xaçmaz və Naxçıvan 

rayonları praktiki əhəmiyyətə malikdir.Tədqiqatlar göstərdi ki, (Əzizov, Cəlilov, 2003) 

respublika ərazisində termal sulardan isti su təchizatında, istixanaların qızdırılmasında, 

balneoloji məqsədlər üçün, kimyəvi xammal kimi istifadə oluna bilər. Respublikada 

termal sulardan istifadəyə yalnız Kürdəmir rayonu ərazisində başlanılmışdır.1980 - ci 

illərdə neft – qaz axtarışı məqsədilə qazılan quyudan sutkada 6 – 10 min m3 qədər 

həcmdə, istiliyi 80 - 900 - yə çatan termal su çıxmışdır.İyirmi ildən yuxarı müddət 

ərzində həmin sular istifadəsiz qalaraq ətraf ərazilərə axmış və xeyli torpaq sahələrini 

yararsız hala salmışdır.Hazırda həmin sulardan balneoloji məqsədlər üçün istifadə 

olunur. 

Termal sulardan xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində dünyanın bir çox ölkələrində, 

o cümlədən Gürcüstan və Dağıstanda geniş istifadə olunur. 

   Külək enerjisi. Külək enerjisindən (KE) istifadə haqqında məlumatları N.Ş.Hüseynov 

və E.P.Yusifovun  (2002) tədqiqatlarının nəticələrinə əsaslanaraq təqdim edirik. Özünün 

ekoloji təmizliyi və tükənməzliyilə seçilən KE başqa alternativ enerji mənbələrindən 

maya dəyərinə və effektiliyinə görə ən sərfəli hesab olunur. İlk sadə külək mühərrikləri 

qədim Misir və Çin dövrünə təsadüf edir. İlk qədim yel dəyirmanları İranda eramızın 

VII əsrində quraşdırılmışdır. XIII əsrdən etibarən KE gəmilərin hərəkətində, 

quyulardan suyun vurulmasında geniş istifadə olunmuşdur. Avropanın 20- dən artıq 

ölkəsində və Türkiyədə ümumi gücü 18 Mw olan minlərlə külək Enerjisi Qurğuları 

(KEQ) fəaliyyət göstərir. Fransanın şərq sahillərində hər biri 1.3 Mw olan 16 KEQ illik 

64 miliyon kvt/saat enerji ilə 25600 nəfəri elektirik enerjisi ilə təmin etməklə, həmin ildə 

32000 ton CO2 – nin atmosferə buraxılmasının qarşısını alır. Azərbaycan özünün 



coğrafi mövqeyinə və təbii şəraitinə görə 800 MVT illik külək enerji ehtiyatına malikdir. 

Bu ehtiyat ildə 4 milyard KVt/saat elektirik enerjisi deməkdir, yaxud ildə 1 milyon ton 

şərti yanacağa qənaət etməklə 3700 ton karbon qazının atmosferə atılmasının qarşısı 

alınır. Qeyd etmək lazımdır ki, Abşeron yarımadası, onun sahil zonası və ətrafdakı 

adalar külək enerjisindən 

istifadə üçün əlverişli sayılır.Bu ərazilərdə küləyin orta illik sürəti 5.5 – 7.0 m/san 

olduğundan KEQ sistemləri üçün tam yararlı və yüksək rentabelli hesab olunur. KEQ 

sistemləri üçün Şərur, Culfa və Gəncə – Daşkəsən rayonları da əlverişlidir.Bu ərazilərdə 

küləyin orta illik sürəti 3-5 m/san olduğundan orta güclü KEQ sistemlərinin qurulması 

üçün istifadə edilə bilər. Abşeron arxipelaqlarında neft quyuları elektrik enerji 

təminatında həm texniki, həm də iqtisadi baxımdan daha effektiv və sərfəlidir. 

Danimarkanın Şimal dənizi sularında quraşdırılan hər biri 2MVt gücündə 80 ədəd 

turbinin illik elektirik enerjisi 600 QVt gücündədir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Mühazirə 5. Elektromaqnit çirklənməsi. Elektromaqnit dalğalarının 

təbii mənbələri 

   Elektromaqnit dalğalarının təbii mənbələri: yer səthinin daimi elektrik və maqnit 

sahəsi,kosmik (günəş, ulduzlar və s.) və atmosfer proseslərindən (ildırım boşalmaları və 

s.) ibarətdir. (Əliyev, Həmidov, Hüseyinov,2003). Yerin təbii elektromaqnit sahəsi onun 

səthində açıq yerlərdə adətən 100 + 500 V/m gərginlikli izafi mənfi yükün yaranmasıdır. 

Qara buludlar gərginlik sahəsini 10 – 100 000 V/m – ə qədər yüksəldə bilər. Təbii 

elektromaqnit mənbələri zəif olduğundan canlılara bir o qədər də ziyan deyil. Canlılar 

üçün süni (antropogen) elektromaqnit mənbələri daha ziyanlıdır. Hazırda iri 

şəhərlərdə, hətta yaşayış mənzillərində güclü elektromaqnit çirklənməsi müşahidə 

olunur. Gündəlik həyat tərzimizə müdaxilə edən radiocihazlar, televizorlar, məişət 

cihazları, açıq ərazilərdə isə elektrik nəqliyyatları, yüksək gərginlikli elektrik xətləri, 

transformatorlar, radiolokator stansiyaları elektoromaqnit çirklənməsinə səbəb olur. 

Elektromaqnit sahəsinin antropogen mənbələri 2 qrupa bölünür,(Əliyev, Həmidov, 

Hüseyinov, 2003). I 

qrup – generasiya olunan (0 – 3 khs ) ən yüksək gərginlikli mənbələr; II – qrup – 3khs – 

300 Qhs diapazonunda mikrodalğalar daxil olmaqla radiogərginlikli diapazonlarda 

generasiya olunan şüalar. Bunlardan canlılar üçün ən təhlükəlisi radiolokatorlar (hava 

əlaqəsi, gəmiçilik nəqliyyat radiolokatorları, hava nəqliyyatına nəzarət) sayılır. 

Elektromaqnit şüalarının canlılara təsirinə kömək edən amillərdən biri atmosfer 

ionlaşmasıdır. Atmosferdə olan ionlar 3 yerə bölünürlər: ağır, orta və yüngül ionlar. 

Atmosferin 1 sm3 - da ağır ionlar 64%, orta ionlar 20%, yüngül ionlar isə 10% təşkil edir. 

İonların atmosferdə sıxlığı temperaturdan asılı olaraq dəyişir: ağır ionlar qışda çox, 

yayda az, yüngül ionlar isə qışda az, yayda çox olur. Yayda ağır ionların bir hissəsi 

temperaturun təsirindən asılı olaraq atmosferin yuxarı hissəsinə qalxır. Deməli, yayda 

ionlaşma hadisələri daha çox olur. Dumanlı havada yüngül ionların sayı 35 – 45 % 

azalır, 

ağır ionlar isə 145 – 155 % artır. Çünki dumanda yüngül ionlar atmosferdə olan su 

damlalarının üzərinə yataraq ağır ionlara çevrilir. Buludlu havada buludun alt 

təbqəsinə yığılmış ionlar reflektor rolunu oynadığı üçün elektromaqnit şüalarının əks 

olunması daha da artır. Eyni zamanda şüanın istiqaməti dəyişir. Elektromaqnit sahələri 

ilə güclü çirklənən mühit şəraitində insanın davranışında pozulmalar, süstlük, 

yuxusuzluq, halsızlıq, yaddaşın itməsi, yeni doğulmuş uşaqlarda qəfil ölüm sindromu, 

cinsi funksiyanın pozulması baş verir. Elektromaqnitizmin mənfi təsirinə xüsusilə 

embrionlar və uşaqlar həsasdırlar. Güclü maqnit sahəsində kişilərin və qadınların cinsi 

funksiyaları əziyyət çəkir, anadangəlmə eybəcərliyin inkişafına ehtimal artır. 



      Alçaq tezlik elektromaqnit sahəsinin xroniki təsiri baş ağrısı, mərkəzi əsəb 

sisteminin funksional pozuntuları, ürək – damar və qan dövranının pozulmalarına 

səbəb olur.Yüksək intensivli elektromaqnit sahəsinin təsiri ilə qırmızı qan 

komponentləri (eritrositlər, retikulositlər, hemoqlobin) artır. Elektromaqnit sahəsi 

bioloji orqanizimlərdə istilik və qeyri – istilik effektləri yaradır. Elektromaqnit 

şüalarının yaratdığı ekoloji problemlərin həllində aşağıdakı tədbirlərin yerinə 

yetirilməsi məsləhət görülür.(Əliyev, Həmidov, Hüseynov, 2003). 

    - Maksimum şüalanma gucü ilə işləyən şüalandırıcı qurğuların yerləşdirilməsində 

zonaların hüdudları hər bir konkret hal üçün hesablanma yolu ilə müəyyən edilməli və 

cihazların köməyi ilə nəzarət olunmalıdır 

   - Sakinləri elektromaqnit şüalarından qorumaq üçün tikinti konstruksiyalarında 

qoruyucu ekranlar kimi metal torlar, metal vərəq və yaxud tikinti materialları tətbiq 

oluna bilər.  

  - Təhlükəsizlik qaydalarına görə gücü 2 MVt olan ötürücülər yaşayış məntəqələrindən 

60 – 65 m aralıda tikilməlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mühazirə 6. Nəqliyyat tullantıları ilə atmosferin çirklənməsi. 

Fotokimyəvi duman 
   Havanı daha çox çirkləndirən digər mənbə hazırda nəqliyyat vasitələri, xüsusən 

avtomobillərdir. Nəqliyyat ətraf mühitə, yəni insanların həyatına güclü təsir göstərir. 

Şəhərlər böyüdükcə nəqliyyat problemi kəskin hal alır. Bəzi şəhərlərdə onların 

buraxdıgı qazlar hava çirkləndirən qazların 68-80%- ni təşkil edir. Əvvəllər buna 120 

əhəmiyyət verilmirdi, çünki avtomobillərin sayı az olduguna ğörə bu, ətraf mühit üçün 

o qədər də qorxulu sayılmırdı. Lakin hazırda bu ciddi problemə çevrilmişdir. Dünyada 

avtomobil mühərriklərində hər il 2 milyard tondan çox neft yanacağı işlədilir. Bu 

zaman faydalı iş əmsalı orta hesabla 23% təşkil edir. Qalan 77% isə ətraf mühiti 

qızdırmağa gedir. Orta hesabla ildə 15.000 km yol gedən minik maşını 4350 kq oksigen 

işlədir. Eyni zamanda o, atmosferə 3250 kq CO2, 350 kq CO və 93 kq başqa zərərli 

qazlar buraxaraq havanı zəhərləyir. Avtomobil 100 km yol getdikdə insanın bir ildə 

udduğu qədər oksigen işlədir. 

Fransız alimi J.Detrinin məlumatına ğörə benzin və dizellə işləyən mühərriklərin 

havaya buraxdığı qazların tərkibi uygyn olaraq aşağıdakı kimi səciyyələnir: CO2-9,0 və 

9,0%; CO- 4,0 və 0,1%, oksigen – 4,0 və 9,0%; hidrogen- 2,0 və 0,03%; aldehidlər 0,004 və 

0,002; azot oksidi- 0,06 və 0,04%; kükürd qazı-0,006 və 0, 02%. Avtomobillərin atmosferə 

buraxdıgı zərərli qazların konsentrasiyası yalnız mühərriyin tipindən deyil, həm də 

avtomobillərin texniki vəziyyətindən, onlara edilən xidmətdən, qidalanma və yanma 

sisteminin vaxtlı – vaxtında təmirindən və yolun xarakterindən asılıdır. Benzinlə 

işləyən mühərriyin yalnız karbyuratorunun lazımı səviyyədə tənzimlənməməsi 

nəticəsində havaya buraxılan CO-nun miqdarı 4-5 dəfə artır. Avtomobillər atmosfer 

havasını yalnız işlənmə qazların toksik komponentləri ilə deyil, həm də yanacağın 

buxarı, təkərlərin tozu ilə cirkləndirir. Hər bir avtomobil atmosferə ildə 10 kq rezin tozu 

buraxır. Şəhər şəraitində mühərriklərin buraxdığı qazların tərkibinə həm də 

avtomobillərin iş rejimi təsir göstərir. Aşağı sürətli hərəkətdə və sürəti tez-tez 

dəyişdikdə, tez-tez tormoz verdikdə və ötüş zamanı zərərli qazların çoxalması baş 

verir. 

   Fotokimyəvi duman 

  Havaya daxil olan hissəciklər günəş radiasiyasını udaraq havanı dumanlaşdırıb boz - 

qırmızımtıl rəngə çevirir. Ən dəhşətlisi isə budur ki, müəsisələrdən və nəqliyyat 

vasitəsindən atmosferə buraxılan karbon və azot oksidləri, kükürd qazı, qurguşun 

birləşmələri, toz və his havada toplaşaraq dumanla birləşir və insan orqaniziminə 

öldürücü təsir göstərən «smoq» adlı qarışıq əmələ ğətirir. 1930-cu illərdən başlayaraq 

ABŞ-ın Los- Anceles şəhəri üzərində ilin isti vaxtlarında «smoq», yəni 70% nəmliyi olan 

duman ğörürməyə başladı. Bu hadisə «fotokimyəvi duman» adlandırıldı. Belə ki, 

«smoqun» əmələ  gəlməsi üçün ğünəş şüası lazımdır. Bu şüalar avtomobillərin havaya 



buraxdığı karbon və azot oksidi qarışığından mürrəkəb fotokimyəvi çevrilmələr, 

maddələr yaradır. Belə maddələr öz zəhərlilik dərəcəsinə görə atmosferdə olan diğər 

çirkləndirici maddələrdən dəfələrlə yüksək olur. Fotokimyəvi duman pis qoxuya malik 

olub görünüşü kəskin aşagı salır, adamların gözləri,burun və boğaz qişalarını 

xəstələndirir, boğulma, ağciyər və bronx asma xəstəliyini kəskinləşdirir. Fotokimyəvi 

duman bitkiləri də zədələyir, əvvəlcə yarpaqlar gümüşü və ya mis rəngini alır, sonra isə 

solur. Fotokimyəvi dumanlar metalları korroziyaya ugradır, rezin və sintetik rənglərin 

catlamasına səbəb olur, paltarı korlayır, nəqliyyatın işinə maneçilik törədir. 

Fotokimyəvi dumanların əsas səbəbi avtomobillərin iş zamanı buraxdıgı qazlardır. 

Yüngül avtomobillər hər km- də 10 qrama qədər azot oksidi ayırır. Böyük avtomobil 

parkı olan Los - Ancelesdə ilin 260 günündə temperature inversiyası müşahidə olunur. 

Səhər saatlarında havada çoxlu miqdarda işlənmiş qazlar toplanır, günortaya yaxın 

fotokimyəvi duman əmələ gəlir. Günün 2-ci yarısında istiliyin artması nəticəsində 

inversiya zəifləyir, «smoq» yuxarıya dogru qalxır. Hazırda dünyanın bir sıra böyük 

şəhərlərində – Nyu -York, Çikaqo, Boston, Tokio, Milan və başqalarında da fotokimyəvi 

duman əmələ gəlir. Bu, əsasən, avtomobillərin həddən çox olması ilə baglıdır. Məs: 

bütün dünyanın yollarında 300 mln-dan artıq avtomobil hərəkət edir. Los-Ancelosin 

havasını 3,0 mln, Parisin havasını 1mln.-a qədər avtomobil çirkləndirir. Belə şəhərlərdə 

avtomobillərin buraraxdıgı qazların dərəcəsi 90%-ə qalxır. «Smoq» hadisəsi açı nətiçələr 

vermişdir. London şəhərində sıx dumanlar 1948, 52, 56, 57 və 1962- ci illərdə qeydə 

alınmışdır. 1952-ci ilin dekabırın 5-9 arasında Londonun üzərində dayanan «smoqdan» 

4 mindən çox adam ölmüşdür. İngiltərə mütəxəssisləri müəyyən etmişlər ki, bu 

qarışığın tərkibində bir neçə yüz ton tüstü və sulfat anhidridi olmuşdur. Bu səbəbdən 

1956-cı ilin yanvarında Nyu-Yorkun üzərində 96 saat qalan «smoq» nəticəsində 400-ə 

yaxın adam zəhərlənib ölmüşdür. Zəhərli qazların miqdarı (kükürd anhidridi, azot 

oksidi, aldehidlər, xlorlu karbohidrogenlər) havada adi haldan 5-6 dəfə çox olmuşdur. 

   Dəmiryol vagzalları və onların ətraf ərazilərinin atmosferi parovozlar və teplavozlar 

tərəfindən çirklənir. Hazırda çox ölkələrdə, o cümlədən respublikamızda çəkici qüvvə 

elektiriklə əvəz olunduğundan bu sahədə çirklənmə xeyli aşagı düşmüşdür.Lakin 

təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Bakı və Gəncə şəhərlərində elektirik gücü ilə işləyən 

tramvay və tralleybus xətləri çox yerdə sökülmüşdür.Havanın lokal çirklənməsi 

həmçinin daş kömür və digər ağır yanacaqla işləyən dəniz və çay gəmiləri tərəfindən 

müşahidə olunur. Hava nəqliyyatı da hazırda havanı çirkləndirən mənbə hesab edilir. 

J.Detriyə görə reaktiv təyyarələr uçuş zamanı aşağıdakı qədər zərərli qarışıqlar ayırır: 

Aldehidlər – 0,7kq /m3, CO2 – 6,5 kq /m3, karbohidrogenlər – 1,7 kq /m3, azot oksidləri 

– 4,3 kq /m3, sülb hissələr – 6,3 kq /m3. 

   Dizel mühərrikləri ilə işləyən traktor və kombaynlar da havaya zərərli komponentlər 

buraxmaqla onu çirkləndirir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mühazirə 7.   Daxili yanma mühərrikinin təkmilləşdirilməsi. Avtomobil 

benzininin keyfiyyətinin artırılması 

    Son illər dünyanın iri avtomobil kompaniyaları ekoloji təhlükəsiz avtomobil 

mühərriklərinin istehsalı üzrə çalışırlar. İşçi mühərriklərini daim təkmilləşdirərək yeni, 

yanacağın tam yanmasını təmin etmək istiqamətində işlər aparılır. Avropa və ABŞ-ın 

qabaqcıl firmalarının avtomobilləri 80-cı illərə nisbətən 10-16 dəfə atmosferə az zərərli 

qaz buraxır. Bu mühəriklərin zəifləşdirilmiş qarışıqla işləməsi, çox qlapanlı sistem, 

elektron işə salma nəticəsində əldə edilir. Elektron sistemlə idarəetmədən istifadə 

olunaraq mühərriyi, tormuzu və başqa aqreqatları optimallaşdırmaqla avtomobili 

ekoloji baxımdan təmiz saxlamaq olar. 

   Almaniyada avtomobil yanacağını 100 km məsafədə 9-ildən –4 ilə qədər azaltmaq 

vəzifəsi qarşıya qoyulmuşdur. «Misubisi motors» kompaniyası yeni klas mühərrikli 

maşınlar buraxır. Bircərgəli, 4 silindrli, işçi həcmi 1,8 l olan belə mühərriklərlə şəhər 

şəraitində yanacağa 25% qənaət olunur. 1997-ci ildə «Mersedes-Bens» xüsusi kiçik 

dərəcə «A» indeksli avtomobilin prezentasiyası keçirildi. Elə həmin ildən onun sənaye 

buraxılışı da oldu. Alıcılara 2 yeni benzin mühərriki –60-75 kvt gücü ilə, həmçinin 2 

turbodizel mühərriki olan 44 və 66 kvt gücü ilə. Yanacaq sərfi 100 km gedişdə 4 L – dən 

– 7 L təşkil edir. 1997-ci ildə Frankfurtda (Almaniya) «Audi»firmasının eksperimental 

modeli «Az-2» avtomobil salonunun ən parlaq yeniliyi sayılır. Bu avtomobil təmiz 

alüminiumdan olub 3 silindrli mühərrikli, 4 yerli maşındır – qabaqcadan «A-2» 

adlandırılmışdır. Bu super iqtisadi maşın ən az benzin işlədərək bu baxımdan rekord 

sayılır. «A-2» avtomobili 100km məsafədə 3 l benzin işlədir. Belə maksimal qənaəti 

yanacağı ötürən turbodizel mühərriyi təmin edir. 

   Avtomobil benzininin keyfiyyətinin artırılması 

Hazırda ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün avtomobil yanacağı kimi etilli 

benzindən istifadənin qadağan edilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Kontinentin şimal 

ölkələrinin çoxunda praktiki olaraq etilli benzindən daha istifadə edilmir. Bununla 

yanaşı bütün yeni avtomobillər xüsusi katalizatorla təczhiz olunmuş və yalnız etilsiz 

yanacaqla doldurulur. Belə katalizatorlar daha köhnə nəqliyyat vasitələrində də 

qoyulur. Avropa İttifaqı bu ittifaqa daxil olan bütün ölkələrdən 2003-cü ilə qədər 

avtomobil yanacaqlarında qurğuşundan istifadə olunmasını tamamilə dayandırmaq 

tələblərini irəli sürmüşdür. Moskvanın neftayırma müəssisəsində və Rusiyanın digər 

müəssisələrində etil benzininin istehsalı dayandırılmışdır. Hazırda avtobenzin 

doldurma istehsalçıları benzinə qurğuşunsuz xüsusi əlavə hazırlamışdır; bu, yanacağın 

effektivliyini aşağı salmır. Rusiya alimləri Niderland millitrans kompaniyası Ay-Su-Du 

ilə birlikdə yüksək oktanlı benzinə əlavə feterol hazırlamışlar. Bu benzini ekoloji təmiz 



və demək olar ki, zərərsiz edərək xarici sanitar normalara tam cavab verir. Belə benzin 

bir sıra Rusiya zavodlarında mənimsənilmişdir. Hazırda ildə 300 min ton feterol 

hazırlamağa imkan var. Onun əsasında 2-2,5 milyon ton ekoloji təmiz benzin 

hazırlamaq olar. «Omski kauçuk» aksioner cəmiyyəti Rusiyada benzinə əlavə 

metiltretiçnobutilen efiri (MTBE) istehsal etmişdir. Bu əlavə benzinin keyfiyyətini 

yaxşılışdıraraq onu ekoloji təmiz edir. Oksigen tərkibli əlavə kimi müxtəlif spirtlərdən, 

məsələn, metil spirtindən və butilen izomerindən alınan MTBE-dən istifadə etmək olar. 

ABŞ-da oksigen tərkibli əlavə kimi 80% MTBE-dən, 20% etil spirtindən istifadə 

olunur.Bundan istifadə etməklə avtomobil qazlarında CO-nu –10-20%, yanmayan 

karbohidrogenləri 5-10% və uçucu zərərli birləşmələri 13-17% azaltmaq olar. Rusiyada 

MTBE Nijne-Novqorodda, Çaykovski şəhərində, həm də Tolyattidə hazırlanır. 1996-cı 

ildə Novoufa neftayırma zavodu benzin doldurma stansiyalarına yeni «Evrosuper -95» 

markalı benzin təqdim etmişdir.Bu digər markalı benzinlərdən, yalnız yüksək oktanlı 

olması ilə deyil, həm də tərkibində olduqca 

az zərərli hidrogen-sulfid (H2S) olmasilə fərqlənir. «Evrosuper-95» markalı benzin 

müasir yüksək texnologiya əsasında hazırlanıb tərkibində ətraf mühit və insan üçün 

zərərli olan tetraetilqurğuşun və digər zərərli əlavələr yoxdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mühazirə 8. Avtomobillərin tullantı qaz yollarında qoyulan 

neytrallaşdırıcılar. Qazla işləyən avtomobillər 
   Avtomobillərin tullantı qaz yollarında qoyulan neytrallaşdırıcılar avtonəqliyyat 

tərəfindən buraxılan toksik maddələrin miqdarını azaldır. Məsələn, ABŞ-da 

neytrallaşdırıcılar 1980-cı ildəki 76 mln. tondan 1985-ci ildə 55 mln. tona qədər 

azaltmışdır. Bu ölkədə 85% avtomobillər neytrallaşdırıcılarla təchiz edilmişdir. İsveçdə 

48 müxtəlif avtomobil modellərinin, çıxan qazları neytrallaşdıran katalitik süzgəclərlə 

təchiz olunması zərərli qazları xeyli azaltmışdır, o cümlədən karbon oksidi 34%, 

karbohidrogenlər – 36%, azot oksidləri – 58% azalmışdır. Rusiyada hazırlanan katalitik 

katalizatorların sınaqdan keçirilməsi göstərdi ki, onlar işlənmiş qazlarda CO – nu 80%, 

CH –70%, NO –nu 50% azaldır. Bu zaman tullantıların zərərlilik dərəcəsi cəmi 10 dəfə 

azalır. Ən yaxşı katalizatorun PLATİNDƏN olması müəyyən edilmişdir. Lakin baha 

olması ondan geniş istifadə edilməsinə imkan verə bilməz. Digər ucuz və çox tapılan 

katalizatorların axtarışı göstərdi ki, platini palladi, ruteni, həmçinin mis oksidi, xrom 

oksidi, nikel oksidi, manqan-2-oksid əvəz edə bilər. Rusiyada neytrallaşdırıcı 

istehsalında alüminium-oksiddən istifadə olunur. Termoreaktorda CO və CH-ın 

oksidləşməsi prosesində əlavə havanın verilməsi tələb olunur, azot oksidinin (NO) 

bərpa olunması prosesində isə hava tələb olunmur. Müasir katalitik neytrallaşdırıcılar 

iki kameralı reaktor şəklində yerinə yetirilir: kameranın birində CO və CH-ın 

oksidləşməsi, digərində isə NO -nun bərpası gedir. Bu tip neytrallaşdırıcılardan benzin 

və dizel mühərriklərində istifadə olunur. Ural elektrokimyəvi kombinatında müxtəlif 

markalı avtomobillər üçün hər il 2 mln. katalitik blok istehsal olunur. 1997-ci ildən 

Rusiya hökuməti Moskvada istismar olunan bütün avtonəqliyyat vasitələrinin işlənmiş 

qazların 

neytrallaşdırıcıları ilə təchiz olunmasına başlanmışdır. 

    Dizel yanacağı. Dizel yanacağını alman mühəndisi Rudolf Dizel (1858-1913) kəşf 

etmişdir. Benzin mühərriklərində işçi qarışığı (yanacaq-hava) kənar mənbədən yəni 

(elektrik qığılcımından) alovlanırsa, dizel mühərriyində isə alovlanma qarışığın 

sıxılması nəticəsində yüksələn temperaturun təsirilə baş verir. Dizel mühərriyi benzin 

mühərriyinə nisbətən 20-30% az yanacaq işlədir. Son vaxtlar dünyada dizel 

mühərriklərinə qayıtmaq tendensiyası artmışdır. Dizel yanacağı ilə işləyən 

avtomobillərdə işlənmiş qazların zərərlilik dərəcəsi xeyli az olur. (yəni komponentlərin 

cəminə görə benzin mühərriklərinə nisbətən təxminən üç dəfə az olur.) Dizel 

mühərrikləri də ekoloji baxımdan təhlükəsiz sayılmır, belə ki, iş zamanı onlar da 

havaya bərk hissəciklər: məsələn, his, yağ aerozolları və yanmamış yanacaq, kükürd 

anhidridi 



buraxır. Bu maddələr atmosfer havasına düşərək insan orqanizmində kanserogen 

birləşmələr toplanır ki, onlar da benzin mühərriklərindən çıxan karbon oksidindən az 

təhlükəli sayılmır. Çıxan qazların təmizlənməsi üçün dizel mühərriklərində 

oksidləşdirici neytrallaşdırıcılarla yanaşı, həm də his süzgəcləri, resirkulyasiya sistemi 

qoyulur. Bəzi şəhərlərdə peyda olan «İkarus» maşınlarının üstündə iki ədəd tutumlu 

(iri həcmli) balon yerləşdirilir. Bu maşınlar xüsusi yanacaq növü ilə – dizel yanacağı və 

təbii qazın qarışığı ilə işləyir. Bu avtobuslar ekoloji təmiz olub, arxasınca tüstü 

müşahidə olunmur. Bu mühərriklərdə işlənmiş qazlar dörd dəfə az olur, dizel yanacağı 

iki dəfə az işlənir, mühərriyin gücü 10-12 % yüksək olur, təmir müddətləri arası isə 1,5 

dəfə artır. 

   Qazla işləyən avtomobillər. Avtomobillərin qaz yanacağına keçməsi atmosferə 

kanserogen maddələrin atılmasını 100 dəfəyə qədər azalmasına şərait yaradır. Neft 

məhsullarına çəkilən xərc də azalar: hər min ədəd qaz balonlu avtomobillər: yük 

daşıyanlar ildə 12 min ton, taksi mator avtomobilləri –6 min ton, sərnişin daşıyan 

avtobuslar – 30 min ton neft qənaət edir. Təbii qaz maşınlar üçün əla yanacaq sayılır. 

Hava ilə yaxşı qarışaraq o, mühərrikdə tam yanır, bunun nəticəsində işlənmiş qazlarda 

zərərli maddələrin miqdarı azalır. Oktan ədədi rekord qazanıb, 105-110 vahid olur, 

yüksək çeşidli benzində isə bu ədəd 96 təşkil edir. Bununla yanaşı qaz yanacağı 

avtomobil mühərriyinin ömrünü 1,5 dəfəyə qədər uzadır. Hazırda dünyada 500 

milyondan çox istismarda olan avtomaşının 1,3 milyonu təbii qazla- kükürd, qurğuşun 

və müxtəlif qarışığı olmayan metanla işləyir. Şübhəsiz onların sayı gələcəkdə daim 

artmaqda davam etməkdədir, çünki ucuz qiyməti və ekoloji təmizliyi onun daha da 

geniş yayılmasına səbəb olacaqdır. Azad bazar şəraitində qaz mühərriyi yanacağının 

qiyməti ona ekvivalent enerşi tutumuna görə Aİ-76 benzininin 50%-ni təşkil edir. 

Rusiyada 1996-cı ildə 196 qazdolduran stansiya fəaliyyət göstərərək , hər gün 80 min 

avtomobil və avtobusu təbii qazla təmin etməyə imkan verir. Bir qazdoldurma 

stansiyası 3 növbəli işdə sutka ərzində 500 avtomobili yola sala bilər. Qaz mühərriyi 

yanacağından istifadə olunması ətraf mühitin mühafizəsində mühüm rol oynayır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühazirə 9.  Yanacağın alternativ növləri. Ekoloji vəziyyəti 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə avtomobil hərəkətinin təşkili 

 
   Bütün dünyada alimlər alternativ yanacaq əldə etmək yolları axtarır. Bu xüsusilə 

qeyri əlverişli ekoloji vəziyyəti olan regionlar üçün daha vacibdir. ABŞ – da benzində 

olan tetraetilqurğuşun tədricən metiltetributilen efiri ilə əvəz olunur, bu isə 

qurğuşunun miqdarını 50% -ə qədər azaldır. Braziliyada bütün doldurma 

məntəqələrində iki kolonka dayanır; biri benzin, digəri istilik spirti. Yapon alimləri 

tərəfindən yanacaq kimi məişət tullantılarından alınan «mətbəx» yağından istifadə 

olunması məsləhət görülür. Bu əməliyyat texnoloji cəhətdən 2 mərhələdən ibarətdir; I 

mərhələdə alınmış yağ qida qalıqlarından süzülüb təmizlənir, II mərhələdə – metanol 

və katalizator qarışığının iştirakı ilə kimyəvi reaksiya aparılır. 

   Bu zaman öz xassələrinə görə yüksək keyfiyyətli yanacaq alınır və o, istənilən dizel 

mühərriyi üçün yararlı olub standart yanacağa nisbətən işlənmiş qazlarda zərərli 

qarışıqlar, xüsusən azot oksidi az olur. 1990-cı illərin əvvəlindən Stokholmda ictimai 

nəqliyyat metanolla işləyir, bunun nəticəsində zərərli qarışıqlar 5 dəfə azalır, həmçinin 

komponentlərin toksiklik, (zəhərlilik) spektri də aşağı olur. İstənilən müasir maşınlarda 

90% benzin, 10% metil spirtinin qarışığından, yəni qazoxoddan istifadə etmək olar. Bu 

zaman etilləşdirilmiş benzindəki kimi effekt alınır, lakin çirkləndirici maddələr az olur. 

İsveçdə «RAPS» yağından alınan ekoloji təmiz dizel yanacağına tələbat artır. Rusiyada 

toz halında benzinin alınması üsulu aşkar edilmişdir. Öz keyfiyyətinə görə o, Aİ-92, 

Aİ-76 benzininə uyğun gəlir, lakin işlənmiş qazında karbon oksidi az olur. Ekoloji 

vəziyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədilə avtomobil hərəkətinin təşkili Atmosfer havasının 

çirklənmə səviyyəsini azaltmaq üçün şəhər küçələrində nəqliyyat yükünü 

nizamlayaraq onların bərabər paylanmasını təmin etmək lazımdır. Bu zaman hər 

şeydən əvvəl şəhərin strukturu – sənaye və yaşayış rayonlarının yerləşməsi, istirahət 

yerləri, mədəni-məişət xidməti obyektləri nəzərə alınmalıdır. Şəhərdə bütün küçələrin 

uzunluğunun təxminən 20-30 % -i magistral küçələrə düşür. Bu küçələrdə avtomobil 

hərəkətinin 60-80% -i cəmləşir, yəni magistral yollar orta hesabla digər yollara nisbətən 

10-15 dəfə çox yüklənir. 

İri şəhərlərdə avtomobil «tıxacları» ciddi problem yaradır. Atmosferə ayrılan toksik 

maddələrin miqdarı yanacaq sərfindən, bu isə avtomobilin sürətindən asılıdır. Çox 

yüklənmiş küçələrdə nəqliyyat «çox ləng» hərəkət edərkən yanacaq 3-4 dəfə çox işlənir, 

bunun da nəticəsində atmosferə buraxılan zərərli maddələrin miqdarı çoxalır. İri sənaye 



şəhərlərində hərəkətin orta sürətini artırmaq məqsədilə yapon mühəndisləri hələ 1960-

cı illərdə nəqliyyatın daha çox cəmləşdiyi yerlərdə çoxyaruslu avtomobil estakadlarının 

tikilməsini tövsiyyə etmişlər. Rusiyada nəqliyyatın ən çox ağır ekoloji şərait vəziyyəti 

Moskva şəhərində yaranmışdır. Burada orta hərəkət sürəti 12km /saata enmiş, 

dayanmadan orta hərəkət uzunluğu 400-500 m – dir. Hər 4 – cü avtomobilin mühərriyi 

dövlət standartının tələbinə cavab vermir. Yaşayış evlərinin pəncərəsi altında havanı 

hər gün yüzlərlə maşın mühərriyi qızdırır. 

   Yeraltı yollar çox avtomobil toplaşan yolayrıcılarının yükünü azaldır. Belə ki, 

svetoforun yanında avtomobillər daha çox qaz verir və boş – boşuna dayanır. Küçələrin 

və meydançaların altında piyadalar üçün düzəldilən şaxələnmiş yeraltı tonnellər 

avtonəqliyyatın şəhər mühitinə zərərli təsirini azaldır. Hazırda belə tonnnellər 

Moskvada 400 – dən artıqdar.Bakı şəhərində isə 10- a qədərdir . Şəhərin girəcəyində iri 

yük maşınları üçün tikilən xüsüsi terminallar da şəhər daxilində avtomobillərin sayını 

azaldır. Belə terminallarda gözətçi dayanacaqlar, mehmanxana, yeməkxana, kafe, duş, 

kömrük məntəqəsi, avtoservis və s. kompleksi fəaliyyət göstərir. Avtomobil 

nəqliyyatında ekoloji təhlükəsizliyin proqramında yol tikintilərinin həcminin artırılması 

və mövcud trasların rekonstruksiyası nəzərdə tutulur. Əsas məqsəd – avtomobillərin 

hərəkət sürətini 50 – 60 km / saata çatdırmaqdır. Avtomobil nəqliyyatının əhaliyə 

zərərli təsirini azaltmaq üçün effektiv tədbirlərdən biri də şəhərdə piyada zonaları 

təşkil etmək və ora nəqliyyat vasitələrinin getməsini qadağan etməkdir. 

   Nəqliyyat tonnelləri intensiv nəqliyyat axını istiqamətində tikilməli, nəqliyyat və 

piyada hərəkətlərini müxtəlif səviyyələrdə bölüşdürməlidir. Xüsusi avtomobillər 

yaşayış evlərinin, xiyabanların, uşaq meydançalarının yanında yerləşdirilir, bu isə şəhər 

əhalisinin şəraitini pisləşdirir. Xüsusi avtonəqliyyatın saxlanması problemini həll etmək 

məqsədilə çoxmərtəbəli qarajlar, mehmanxanalar tikilir. Çoxmərtəbəli qarajlar fəaiyyət 

göstərən rayonlarda yer haqqı alınması da həyata keçirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mühazirə 10.         Azərbaycan Respublikasında nəqliyyatın vəziyyəti 

   Respublikamız inkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturuna malikdir.Ekoloji baxımdan isə 

nəqliyyatın səviyyəsi çox aşağıdır.Nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyəti keçmiş SSRİ 

ölkələrində istehsal edilmişdir. Onların modelləri əsas texniki göstəricilərinə görə 

inkişaf etmiş ölkələrdə istehsal edilən nəqliyyat vasitələrindən çox geri qalır.Köhnə, 

istismar müddəti çoxdan başa çatmış, ucuz qiymətlə xarici dövlətlərdən gətirilmiş 

texniki cəhətdən yararsız avtomobillərin istismarı nəticəsində şəhərlərin havasına külli 

miqdarda zərərli qazlar buraxılır. Qeyd edək ki, böyük sərnişin avtobuslarının çoxu az 

sərnişin tutumu olan mikroavtobuslarla əvəz edilir. Bunun nəticəsində yollarda tıxaclar 

yaranır, havaya buraxılan zərərli qazların miqdarı dəfələrlə artır. Bakı və Gəncə 

şəhərlərində havanı çirkləndirməyən nəqliyyat növləri (tramvay, trolleybus) də demək 

olar ki, sıradan çıxarılmışdır. 

     Respublikamızda hazırda avtomobillərdən atılan tullantıların zərərlilik hədlərini 

müəyyənləşdirən ekoloji təhlükəsizlik standartları yoxdur.Bu günədək keçmiş SSRİ – 

nin standartları qüvvədə qalır, bu standartlar isə müasir beynəlxalq tələblərə cavab 

vermir.Avtomobillərin ekoloji göstəricilərinə nəzarət tələb olunan səviyyədə deyil. 

Əksər avtomobil magistral, şəhər, rayon mərkəzləri və kənddaxili yolların standartlara 

cavab verməyən səviyyədə olması,bir çoxunun isə yararsız hala düşməsi və ya sıradan 

çıxması avtonəqliyyat tərəfindən ətraf mühitə atılan zərərli maddələrin miqdarının 

daha da artmasına səbəb olur. Respublika Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

avtomobil nəqliyyatı sahəsində ekoloji baxımdan dayanaqlı ekoloji inkişaf proqramında 

aşağıdakı tədbirlər irəli sürülür: 

- Avtomobil nəqliyyatının ətraf mühitə zərərli təsirinin səviyyəsini tənzimləyən 

normativ – hüquqi aktların 

qəbul edilməsi; 

- Nəqliyyat sahəsində harmonik siyasətin həyata keçirilməsi üçün nəqliyyat sektorunda 

qanunvericilik 

siteminin təkminləşdirilməsi. 

- Avtomobil nəqliyyatında istifadə edilmək üçün ekoloji baxımdan təmiz yanacaq 

novlərinə keçilməsi 

(sıxılmış maye qaz, bioqaz və s.) 

- Tələblərə cavab verməyən köhnə nəqliyyat vasitələrinin utiliza edilməsinin təşkili. 



- Ekoloji təmiz sərnişin nəqliyyat növlərinin tətbiqi, şəhər daxilində «piyada» 

zonalarının genişləndirilməsi. 

- Avtomobil və dəmir yollarının müasir dünya standartlarına uyğun rekonstruksiya 

olunması. 

- Ölkəyə daxil olan avtomobillərin mühərrəklərinin kataliktik qaz neytrallaşdırıcıları ilə 

təmin olunmasına 

və Avropa ölkələri üçün müyyənləşdirilmiş toksiklik normaların uyğunluğuna nail 

olmaq. 

- Şəhər daxilində avtonəqliyyat vasitələrinin sıxlığını azaltmaq və tıxacların qarşısını 

almaq məqsədilə 

 

                  Mövzu  11.        Tullantısız və aztullantılı istehsal 

    Hazırda müasir geniş qaztəmizləmə texnikası olmasına baxmayaraq xammaldan 

tullantı olmadan kompleks istifadə edərək ətraf mühiti çirkləndirməmək istiqamətində 

texnoloji proseslər yaratmaq ekologiyanın radikal həlledici məsələsi olmaqda qalır. 

Təbii resurslardan daha səmərəli istifadə etmək yolu ilə ətraf mühitin keyfiyyəti 

stabilləşdirilməsi və yaxşılaşdırılması tullantısız istehsalın yaradılması və onun inkişaf 

etdirilməsilə bağlıdır . Resursların qorunması xalq təsərrüfatının artmaqda olan 

tələbatını təmin etmək sahəsində həlledici mənbədir. Tullantısız istehsal 

texnologiyasında istehsalın təşkili prinsipi belə anlaşılır: İlk xammal resursları – 

«istehsal» - «istifadə» - «təkrar xammal resursları» tsikli ekoloji tarazlığı pozmadan 

xammalın bütün komponentlərindən, bütün enerji növlərindən səmərəli istifadə 

olunması üzrə qurulmuşdur. Tullantısız istehsal bir kombinat, sahə, region, nəticədə 

nəhayət bütün xalq təsərrüfatı üçün yaradıla bilər. Tullantısız istehsal uzunmüddətli və 

tədrici proses olub bir – birilə bağlı olan bir sıra texnoloji , iqtisadi , təşkilatı , psixoloji 

və digər məsələlərin həllini tələb edir. Praktikada tullantısız sənaye istehsalını 

yaratmaq üçün ilk növbədə prinsipcə yeni texnoloji proseslərə , cihazlara , 

avadanlıqlara əsaslanmalıdır. Tullantısız texnologiya bütün sənaye və kənd təsərrüfatı 

istehsalının ekoloji strategiyası hesab olunur. Tullantısız texnologiyanın əsas 

istiqamətləri aşağıdakılardır: 

- tullantıların utilləşdirilməsi, xammal və materiallardan kompleks istifadə edilməsi, 

qapalı tsiklli istehsalın təşkili, çirkab sularının atılmaması, zərərli maddələrin atmosferə 

buraxılmaması. İstehsal tullantılarından xammal, yarım fabrikat , yanacaq və s . kimi 

faydalı istifadə edilməsi utilizasiya adlanır. Utilizasiyanın xalq təsərrüfatında 

əhəmiyyəti vardır. Bir sıra sahələrdə utulizasiya məqsədilə xüsusi sexlər və hətta 

utulizasiya zavodları yaradılır. Utulizasiya tullantılarının toplanması ilə xüsusi 

müəssisələr məşğul 

olur. «Tullantısız» texnologiya üzvü tullantıların təkrar emal edilməsində də tətbiq 

edilir. Bakıda üzvi tullantıların illik miqdarı 2,5 milyon tondan çoxdur. Bu, əsasən ağac 

emalı, şərab və pivə istehsalı, dəri emalı müəssisələrinin və ət kombinatının 

tullantılarından ibarətdir. Bunların yalnız 5-6 % - i təkrar emal edilir, qalanı isə 

yandırılır. Bu üzvi tullantıları emal etməklə həm ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısı 

alınar, həm də xeyli gübrə istehsal etmək olar. BDU – nun alimləri ( Q.Qasımov və 

A.Əhmədov) üzvi tullantılardan asan və ucuz yolla gübrə istehsal etməyin üsulunu 



işləyib hazırlamışlar. Bu usulu hər bir rayonda , hər bir təsərrüfatda asanlıqla tətbiq 

etmək mümkündür. Üzvi tullantıları 3 gün ərzində kimyəvi məhlulda islatmaq yolu ilə 

gübrə əldə etmək, bununla da ətraf mühiti təmizləməklə yanaşı ondan xeyli mənfəət 

götürmək olar. 

    Sankt – Peterburq yaxınlığında məişət tullantılarının mexaniki emalı ilə məşğul olan 

kiçik bir zavod fəaliyyət göstərir. 150- ə qədər işçisi olan bu zavodda məişət 

tullantılarından ildə 2 min tondan çox qara metal ayrılır. Burada üzvi tullantılar 

mikroorqanizimlərin 3 günlük təsirindən sonra insanın səhhəti üçün təhlükəli, müxtəlif 

xəstəliklər törədən mikroblar məhv edilir; əldə edilən məhsul xammal şəklində lazimi 

yerlərə göndərilir. Bir sıra təssərrüfatlarda ondan gübrə kimi istifadə olunur . Əvvəllər 

üzvi tullantıların təqribən 1/3- ni təşkil edən və mikroorqanizimlər tərəfindən təsir 

göstərilə bilməyən şüşə, ağac və əlvan metal qırıntılarını, rezin və dəri parçalarını, 

plastik kütləni ayıraraq tullamaq lazım gəlirdi. Sonralar alimlər bu bərk qarışıqları 

havasız yerdə yüksək temperaturda qızdıraraq pirokarbon, yanacaq qaz və duru qətran 

kimi qiymətli məhsullar almağa nail oldular. İri sənaye şəhərlərində İES və başqa 

müəssisələr atmosferə xeyli sulfat anhidridi buraxır. Onun təsirindən metallar 

karroziyaya uğrayır, tikinti qurğuları aşınır, bitkilər məhv olur, xəstəliklər artır. 

Halbuki, həmin stansiyaların 

tüstülərindən SO2- ni ayıraraq sulfat turşusu hazırlamaq olar. Dünyada ilk dəfə 1952- ci 

ildə Moskvada 12№ - li İES – də bu üsuldan istifadə edilmişdir. Ukranyada tikilmiş 

kimya kombinatında tullantılar başqa sexlərdə kompleks emal edilərək azot 

gübrələrinə, 

mal – qara üçün zülal vitamin konsentratına, karbon qazına və onu da quru buza 

çevirir. 

Estoniyada iri azot gübrəsi zavodunda əvvəl havanı çirkləndirən tullantı indi xammal 

kimi istifadəyə verilir. 

    Kanalizasiya suları çirkli halda, tullantılarla qarışıq şəkildə çay və dənizlərə tökülür, 

onları və atmosferi çirkləndirir. Çirkli suların kimyəvi tərkibi onların hansı istehsal 

sahəsində tətbiq olunmasından asılıdır. Məs., neft emalı zavodlarından buraxılan sular 

müxtəlif üzvi maddələrlə (fenollar, amin turşuları, qatran və s.) zəngin olur. 

Kanalizasiya sularının təkibində müxtəlif üzvi maddələr, fosfor, kalium və digər 

mikroelementlər vardır. Bir çox ölkələrdə kanalizasiya sularından gübrə kimi istifadə 

edilir. Bu sahədə Çin xalqı bir neçə əsrlik təcrübəyə malikdir. 

    Berlin şəhərində kanalizasiya sularından istifadəyə hələ XIX əsrdən 

başlanılmışdır.Burada kanalizasiya şəbəkəsinə xüsusi meliorasiya qurğuları qoşulur və 

«maye gübrə» böyük təzyiq altında əkin sahələrinə verilirdi. Polşa alimi A.Lenkova 

qeyd edir ki, çirklənmiş sulardan yenidən istifadə edilsə, 4 qat səmərə əldə edilər: 

təmizləmə 

qurğularının tikintisinə xərc azalar: əkin sahələri əlavə su alar ; süni gübrəsiz 

məhsuldarlıq artar: çay və dənizlərin sanitar vəziyyəti yaxşılaşar.Bunun üçün çirkli 

suların müxtəlif xəstəliktörədən bakteriyalardan təmizlənməsi tələb olunur. Bu isə o 

qədər də böyük problem deyil. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi ( istismarı ) prosesi 

zamanı yataqda neft və qazla bərabər çoxlu miqdarda çıxarılan lay suları tullantı 

şəklində çay və dənizlərə axıdılır. Halbuki, həmin sularda sənaye əhəmiyyətli yod, 



brom , xlor, natrium və s . elementlər var. Neftçala şəhərində yerləşən yod – brom 

zavodunun istismar obyekti həmin yataqdakı neftli layların sularıdır. Həmin sularda 

yodun miqdarı litrdə 60 – 70 mq – a çatır. Zaparojye şəhərinin bir qrup mühəndisi 

şəhərin zavodlarının tullantılarından 66 növünü (bərk , qaz , maye şəkildə ) böyük bir 

qabda qarışdıraraq müəyyən vaxt saxlamışlar . Nəticədə tullantılar tam 

zərərsizləşdirilmiş, bərk , qaz və maye şəkilli müxtəlif xammal növləri alınmışdır. 

Atmosfer havası ətraf mühitin həyat üçün vacib olan ən əhəmiyyətli ünsürlərindən biri 

olmaqla onun çirklənmədən mühafizəsi günün aktual tələbidir . 

     Luis – Con Batanın «Çirkli səma» kitabında qeyd edilir: İkisindən biri olmalıdır : ya 

adamlar elə etməlidir ki, havada tüstü azalsın və yaxud əksinə, tüstü elə edər ki, 

yerdə adamlar azalar. Havanın yüksək səviyyədə çirklənməsi Respublikamızın böyük 

şəhərlərində müşahidə olunur. 1990-cı ildən bəzi məlum səbəblərdən sənaye 

istehsalının aşağı düşməsilə əlaqədar olaraq havanın çirklənməsinin azalması müşahidə 

olunur. Lakin son 10 ildə nəqliyyat vasitələrinin axınının (əsasən avtomobillər) artması 

havaya öz neqativ təsirini göstərməyə başlamışdır. Azərbaycan Dövlət Ekologiya və 

Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsinin (1998) məlumatına əsasən Azərbaycanda 

atmosferə atılan bütün zəhərli maddələrin 96%-i beş şəhərin (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, 

Əli-Bayramlı, Mingəçevir) payına düşür. 1991-1995-ci illərin məlumatlarına əsasən 

göstərilən beş şəhərin atmosferində olan zəhərli maddələrin miqdarı Azərbaycan 

Respublikasında havanın keyfiyyətinin müəyyən olunmuş standartlarından (KSH) 5 

dəfə çoxdur. Respublikada havanın əsas çirklənmə mənbələri elektrik stansiyaları, 

sənaye və nəqliyyat vasitələridir. Rəsmi statistikaya görə (göstərilən komitənin 

məlumatı, 1998) 1995-ci ildə havanın çirklənməsi 1,325 mln. ton təşkil etmişdir. Bundan 

879000 ton stansionar mənbələrin, qalanları isə səyyar mənbələrin payına düşür. Rəsmi 

məlumatlara əsasən stansionar mənbələr atmosferə (1995-ci ildə) 730000 ton SO, 23000 

ton spesifik maddələr, 50000 ton SO2, 32000 ton NO2 və 19000 ton UOH (uçucu orqanik 

hidrokarbonlar) buraxmışdır. Məlumatda qeyd edilir ki, bu rəqəmlər ola bilsin ki, 

həqiqətə tam uyğun deyil. Belə ki, təkcə neft və qazçıxarma sənayesi 1995-ci ildə 

atmosferə 500000 tondan artıq UOH, neftçıxarma zavodları isə müvafiq olaraq 33000 və 

14000 t. UON buraxmışlar. Respublika Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 

respublikamızda adambaşına düşənçirkləndiricilərin miqdarı 2.2 saylı cədvəldə verilir. 

Sumqayıt şəhəri son 50 il ərzində sənayenin, kimya və neftkimya sahələrinin mərkəzi 

kimi formalaşmış keçmiş Sovet İttifaqının sənaye cəhətdən ən inkişaf etmiş 

şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Ümumi şəhər ərazisinin (9445 ha) təxminən 34%-ni 

sənaye kompleksləri tutur. Ətraf mühitin problemlərinə müvafiq diqqət yetirmədən 

şəhərdə sənayenin ekoloji baxımdan təhlükəli yüksək konsentrasiyası, çoxlu miqdarda 

zəhərli sənaye tullantalarının toplanması və onların aşağı səviyyədə emalı, istehsalatda 

xlor və kükürd turşularının geniş istifadəsi, külli miqdarda zəhərləyici maddələrin 

atmosferə və suya buraxılması şəhərdə fəlakətli ekoloji vəziyyət yaratmışdır. Dövlət 

Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi 1992-ci ildə Sumqayıt şəhərini 

«ekoloji fəlakət zonası » elan etmişdir. İqtisadi böhran şəraitində sənaye istehsalının 

kəskin aşağı düşməsi nəticəsində 1990-cı ildən başlayaraq sənaye tullantılarının miqdarı 

azaldı. Lakin ekoloji baxımdan müasir, təhlükəsiz texnologiyanın tətbiqi üçün xarici 

investorların cəlb edilməsi labüddür. Odur ki, Sumqayıt şəhəri azad iqtisadi zona elan 



edilmişdir. Sənayenin tənəzzülü nəticəsində bir çox müəssisələrin tam gücü ilə 

işləməməsi 1990-cı ildən atmosferə atılan çirkləndiricilərin miqdarının azalmasına 

səbəb oldu. Hazırda Sumqayıtda sənaye sahələrinin əksəriyyəti öz gücünün 10-15%-i 

qədər fəaliyyət göstərir, bəziləri isə tamamilə dayanmışdır. Nəticədə Sumqayıtın sənaye 

müəssisələrindən buraxılan SO2, NO2, sülb hissəciklərin və UOH kimi adi 

çirkləndiricilərin emissiyası 7000-9000 tondan artıq olmamışdır. Vaxtilə zavodlar tam 

gücü ilə işlədikdə atmosferə atılan çirkləndirici məhsulların miqdarı ən azı 100000 ton 

olmuşdur. Qeyd edildiyi kimi respublikamızda energetika atmosferin əsas çirkləndirici 

mənbələrindən əsası sayılır. 

Əgər energetika kompleksimiz tam gücü ilə işləsə havaya ildə 100000 ton SO2, 35000 

ton NO2, və 3300 ton sülb hissəciklər atılardı. Respublikanın ən böyük elektrik 

stansiyası olan Yeni Azərbaycan DRES-nin (Mingəçevir) atmosferə atdığı SO2, NO2, 

sülb hissəciklərinin miqdarı müvafiq olaraq 60000, 20000 və 2000 ton təşkil edərdi. Sülb 

hissəciklərin yerüstü səviyyəsinin ümumi miqdarı KSH-dan artıqdır. Əli-Bayramlı 

DRES-də SO2- nin miqdarı KSH-dan 4,8 dəfə çoxdur. Dörd istilik elektrik stansiyasında 

NO2-nin miqdarı KSH-dan çoxdur. Əli-Bayramlı DRES-də 4 dəfə, Sumqayıt İES-1,2 

dəfə, Bakı İES – 1-14,8 dəfə, Bakı İES-2-9,3 dəfə. Qeyd edildiyi kimi sənaye 

tullantılarının çoxu Bakıda və Sumqayıtda cəmləşir. Burada sıxıcı compressor 

stansiyaları çatışmadığından neftlə eyni vaxtda çıxarılan qaz atmosferə buraxılır. Neft 

qazlarını toplayan sistemlərin 

köhnə və sıradan çıxmış olması böyük itkilərə səbəb olaraq, problemi daha da 

ağırlaşdırır. Bakıda 1995-ci ildə neftçıxarma sənayesindən havaya buraxılan UOH –ın 

miqdarı 500000 tondan artıq olduğu halda, 1996-cı ildə aşağı təzyiqli qaz emal edən 

kompressor stansiyası işə salındıqdan sonra havaya atılan qaz təqribən 200000 tona 

qədər azalmışdır. «Neft daşları» yatağında da sıxıcı kompressor stansiyasının olması 

olduqca vacibdir. Emal zavodlarından buraxılan UON təqribən 45000 tona çatır. Köhnə 

olduğuna görə məşəl qurğuları da ciddi çirklənmə mənbələrindəndir. Bütövlükdə 

avadanlığın yeniləşdirilməsi olduqca vacibdir. Bəzi ərazilərdə neft istehsalı zamanı Yer 

səthinə çıxarılan radioaktiv maddələr problemi də mövcuddur. Bəzi sahələrdə radiasiya 

göstəricilərinin 400-1200 mkr/saat olduğu qeydə alınmışdır. (yol verilən maksimal 

səviyyə 60 mkr/saatdır) Bakıda neft hasilatı ilə bağlı olmayan sənaye istehsalları 

tərəfindən çirkləndirici maddələr atılır. Məişət soyuducular zavodunun 

xlorflorhidrokarbonlar (XFH) tullantıları, sement zavodundan atılan toz da az təhlükəli 

deyil. Sumqayıtda alüminium istehsalının təhlükəli çirkləndirici və çox zəhərli olan 

hidrogen ftor (HF), xlor-alkalin istehsal edən zavodun civə tullantıları, poladəritmə 

zavodunun atdığı tozun tərkibindəki qurğuşun, sink və kadmium, neft-kimya sənayesi 

müəssisələrinin müxtəlif xlor birləşmələrinin ətraf mühitə atılması əhali üçün təhlükə 

yaradır. Hazırda şəhərdə atmosferi çirkləndirən təqribən 3000 stasionar sənaye 

mənbəyi mövcuddur, onların ancaq 40%-i qaz və toz təmizləyici qurğularla təchiz 

olunmuşdur. 

Emissiya təkcə havanı çirkləndirməklə nəticələnmir, belə ki, çirkləndiricilərin bəziləri, o 

cümlədən ağır metallar və davamlı üzvi birləşmələr çox davamlı halda torpaq və 

ərzaqda toplanır. Bəzi neft-kimya prosesləri nəticəsində olduqca zəhərli birləşmələr 

sayılan dioksinlər və dibenzofurinlərin də əmələ gəlməsi istisna olunmur. 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 12.  Atmosferin ozon təbəqəsi 

     Ozon ilk dəfə 1839 – cu ildə K.F.Şonbeyn tərəfindən elektirik boşalmalarının 

müşahidəsi zamanı kəşf edilmişdir. 1850 – ci ildən sonra ozonun atmosferin bir hissəsi 

olduğu aşkar edilmişdir. «Ozon» - yunan sözü olub «kəsgin iy» deməkdir. 1881-ci ildə 

troposfer və strotosfer ozonu ayırırlar. Troposfer ozonu yer səthindən 12-17 km - ə 

qədər və strotosfer ozonu -50 km qədər, ozonun ən sıx qatı isə yer səthindən -50 km-ə 

qədər hündürlükdə yerləşir. 1998 - ci ildə səmanın mavi rəngdə olmasının səbəbi ozon 

olması təsdiq olundu. Ozonun çox hissəsi strotosferdə yerləşir. Troposferdə isə ozonun 

miqdarı azdır və mövsüm üzrə o, həm də havanın çirklənmə dərəcəsindən asılıdır. 

Troposfer ozonu atmosferdə elektrik və şimşək çaxması nəticəsində yaranır. Alimlər 

belə hesab edir ki, hər il atmosferdə 16 mln ildırım çaxması müşahidə olunur. 

Dünyanın müxtəlif regionlarında bu və ya digər yüksəkliklərdə hər dəqiqə ərzində orta 

hesabla 100 dəfəyə qədər ildırım çaxır. İl ərzində ildırım çaxması nəticəsində miliyon 

kiloqramla ozon əmələ gəlir. Troposfer ozonu həm də günəş radiasiyasının antropogen 

qarışıqlara təsiri nəticəsində əmələ gəlir (Havada olan azot oksidi və CO2 -ni avtomobil 

yaradır). Bu zaman ozon fotokimyəvi smoqun baş komponenti sayılır (los-Anjeles və s). 

Troposferdə ozonun texnogenez nəticəsində yaranması yüksəkdir (çoxdur). Bu prosesin 

qarşısı alınmazsa gələcəkdə qlobal istiləşməyə səbəb ola bilər. Bu haqda sonra geniş 

danışacağıq. Əgər troposfer ozonunun konsentrasiyasının azalması xeyirlidirsə, 

strotosfer ozonunun azalması ekoloji fəlakətlərə gətirib çıxara bilər. 

     Biosferdə baş verən ekoloji təzadlardan biri də yer kürəsində canlı aləmi günəşin 

dağıdıcı ultrabənövşəyi şüalarından qoruyan strotosfer ozonunun təbəqəsinin 

nazilməsi, cənub və şimal qütblərində tez – tez deşilməsidir. Ozon oksigenin allatrop 

modifikasiyasıdır. (O3) Mavi rəngə, xarakterik iyə və partlayıcı xassəyə malik olan ozon 

həmçinin ən güclü oksidləşdricidir.Məhz bu keyfiyyətinə görə ozondan güclü 



dezinfeksiya vasitəsi kimi tibbdə, ərzaq sənayesində, içməli suların saflaşdrılmasında 

və s sahələrdə geniş istifadə edilir. Təbii şəraitdə havadan elektrik qığılcımları keçdikdə 

, şimşək çaxdıqda ozon O2- dən yaranır. Strotosferdə günəşin ultrabənövşəyi şüalarının 

təsirindən də ozon törənir. Ozonun atmosferdə miqdarı xüsusi çəki etibarilə azdır.Belə 

ki, hər 10 mln. hava molekuluna 1 mln. Normal oksigen və 3 ozon molekulu düşür. 

Öz həcminə görə Yerin atmosfer havasının təxminən yüz mində bir hissəsinə bərabər 

olan ozon təbəqəsi olduqca zərif və nazikdir. Məsələn, normal təzyiq və temperatur 

şəraitində atmosferdəki ozonu bir yerə toplamaq mümkün olarsa, onda ozon 

təbəqəsinin qalınlığı cəmi 3 mm- dən artıq olmaz, lakin onun canlı təbiət üçün rolu 

əvəzsizdir. Ozonun əsas rolu onun udma spektrinin xaraktri ilə əlaqədardır. 

Ultrabənövşəyi (UB) və infraqırmızı (İQ) spektr sahələrində intensiv udma zolağına 

malikdir. Ozonun spektri udma xüsusiyyəti ilə bərabər mühüm qoruyucu funksiyası da 

vardır. Strotosfer ozon qatı 

Yer səthindəki həyat üçün zərərli sayılan «bioloji aktiv» UB – B şüalanmanı (280 – 

315nM) tamamilə udur.Atmosferdə ozonun miqdarının azalması zamanı Yer səthinə 

çatan UB – B şüalanmanın miqdarı da hiss olunacaq dərəcədə artır. Ozon qatının 10% 

dağılması zamanı Yer səthində UB – B şüalanmanın intensivliyi təxminən 20% artır. 

Planetin ozon qatının dağılması ekvator zonasında planktonların məhvi nəticəsində 

okeanın biogenezisinin dağılmasına, flora və faunanın məhvinə, insanlarda göz və 

xərçəng xəstəliklərinin artmasına, eləcə də insan və heyvanların immunitet sisteminin 

zəifləməsi nəticəsində müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır.Əldə olunan 

məlumatlara görə ozon qatının azacıq dağılması dəri xəstəliyinin artmasına, 

«bədxassəli melanoma» adlanan xəstəliyin inkişafına səbəb olmuşdur.Yer üzərində UB 

– B şüalarının artması «katarakt» göz xəstəliyinə, göz billurunun deformasiyasına 

gətirib çıxarır. Ozon parnik effekti yaradan qazlara aiddir.Troposferdə ozonun 

miqdarının artması istiləşməyə, strotosferdə ozonun artması isə soyumağa səbəb 

olur.Sənayenin yaranma vaxtından etibarən troposferdə ozonun miqdarının artması 

parnik effektini 20% artırmışdır.Ozonun ümumi miqdarının azalması qlobal istiləşmə 

problemi yaradır, Antarktika və Arktika buzlaqlarının əriməsinə səbəb olur. Bu haqda 

məlumat aşağıda veriləcək 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühazirə 13.     Ozon qatının mühafizəsi yolları 

    1982 –ci ilin yanvarında UNEP (BMT – nin Ətraf mühit proqramı) ozon qatının 

qorunması haqqında Qlobal Konvensiyanın layihəsinin hazırlanması üçün xüsusi 

hüquqi və texniki ekspertlər qrupunun ilk müşavirəsini çağırdı. Bu müşavirə 

Konvensiya üçün prinsipal əsasları müəyyən etdi.UNEP – in himayəsi altında keçirilən 

üç il aktiv danışıqlardan sonra Konvensiya 1985 – ci ilin martında Vyana şəhərində 

(Avstriyanın raytaxtı) qəbul edildi. Konvensiyanın 21 – ci maddəsinə görə, tərəflər 

insan sağlamlığını və ətraf mühiti ozon qatının yeyilməsi ilə əlaqədar təsirlərdən 

qorumağa borcludur. 

1987-ci ildə 56 ölkənin hökümətləri Monreal (Kanada) protokolunu imzaladılar. Bu 

protokola əsasən yaxın onillikdə ozon qatını dağıdan flor üzvi birləşmələrin və digər 

ozon dağıdıcı maddələrin(ODM) istehsalını 2 dəfə azaltmağı öhdələrinə götürdülər. 

Sonrakı razılaşmalar, yəni 1990-cı ildə Londonda, 1992-ci ildə Kopenhagendə ODM-in 

istehsalının tədricən və 1997 – ci ildə Manrealda dayandırılması irəli sürüldü. 1996-cı 

ildə sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr freonların istehsalını tamamilə dayandırdı 

(həmçinin hallonları, tetraxlorid - karbonu). İnkişaf etməkdə olan ölkələrə, o cümlədən 

Rusiyaya bu addımı 2010-cu ildə atmağı xahiş etdilər. Qeyd edək ki, Rusiya ozon 

dağıdıcı maddələrin (ODM) ən iri istehsalçısı və istifadəçisi olub, 1990-cı ildə 205 min 

ton ODM buraxmışdır. Bu dünyada buraxılan ODM-in 20% - ni təşkil edir. Sonrakı 

mərhələdə metilbromidlərin və hidrofreonların istehsalının qadağan edilməsi olmalıdır. 

1996-cı ildə 

metilbromidlərin istehsalı sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə dondurulmuş, 

hidrofreonların istehsalının isə 2030-cu ildə tamamilə dayandırılması nəzərdə tutulur. 



İnkişaf etməkdə olan ölkələr bu kimyəvi maddələr üzərində nəzarət qoyulması haqda 

indiyə qədər öhdəçilik götürməmişlər. Qlobal ekoloji fond ODM-dən istifadə edilməsini 

mərhələ-mərhələ azaltmaq üçün Moskvaya əvəzsiz olaraq 60 milyon dollar ayırmışdır. 

Bu pul aerozol və soyuducu texnika istehsal edən müəssisələrə verilmiş və onlara 

karbon Aerozol proplentə keçməyə imkan yaratmağa kömək etmişdir. İlk dəfə belə 

aerozolların istifadəsini Nevinnomıssk aksioner cəmiyyəti tətbiq edərək ildə 40 milyon 

aerozol qablamaları buraxır. 1990-1996-cı ildə Rusiyada ODM-in istehsalı 10 dəfə 

azaldılaraq 205 min tondan 13 min tona endirilmişdir. 1997-ci ildə İsveç höküməti 

Ümumdünya bankından Rusiyanın 7 fabrikinə freonların istehsalının dayandırılması 

üçün 1 milyon dollar ayırmışdır. 1997-ci ildə Monreal protokolunun təsdiqindən 10 il 

keçmişdir. Həmin dövr ərzində Yerin ozon təbəqəsinin mühafizəsi üzrə geniş 

beynəlxalq əməkdaşlıq yerinə yetirilmişdir. Beynəlxalq cəmiyyətlərin razılaşdırılmış 

gücü ilə həmin illər ərzində ozon qatı üçün təhlükəli olan maddələrin istehsalı və 

istifadəsi 2 dəfədən çox azalmışdır. 

Atmosferdə ozonu dağıdan maddələrin miqdarının artması dayandırılmışdır. Alimlərin 

fikrincə bu iş da130 vam etdirilərsə yaxın illərdə ozon qatının bərpa olunması prosesi 

başlanacaq və 21 – ci əsrin ortalarına qədər öz təbii halına düşəcək. 1997-ci ildə Rusiya 

Federasiyası (RF) hökümətinin qərarı ilə ozon qatının mühafizəsi üzrə İdarələrarası 

komissiya təşkil olundu. Bu komissiya aşağıdakı qəbul edilən proqramın yerinə 

yetirilməsində cavabdeh sayılır: 

- İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti və digər proseslərin təsirilə ozon qatının vəziyyətinin 

dəyişilməsinin uçotu və nəzarəti üzrə müşahidələrin aparılması; 

- Ozon qatının vəziyyətinə təsir göstərən maddələrin atılmasının norma həddini 

müəyyənləşdirmək və ona riayət etmək; 

- Ozon qatını dağıdan maddələrin istehsalı və istifadəsini nizama salmaq; 

- Göstərilən tələbləri pozmağa cavabdeh şəxslərə qarşı tədbirlər görmək. 

    Atmosferin ozon qatının vəziyyətinə zərərli təsir göstərən kimyəvi maddələrin və 

istehsal tullantılarının siyahısı RF-nın ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində xüsusi təyin 

olunmuş dövlət təşkilatları tərəfindən təsdiq edilir. Sənayedə dövlət proqramının 

yerinə yetirilməsi üzrə kifayət qədər effektiv tədbirlər görülür. Məsələn, soyuducu 

texnika istehsalçıları freonların ozon üçün zərərsiz maddələrlə əvəz olunmasına artıq 

başlanmışdır: propan – butan qarışığı, tsiklopentanlı köpükləndirici, soyuducu agent 

– QFU-134a 1996-cı ildən etibarən Rusiyanın «Biryusa» soyuducuları ozon qatına 

dağıdıcı təsir göstərməyən yeni soyuducu agentlərdən istifadə edərək buraxılır. 

    Freonsuz yeni soyuducu qurğülar 1996-cı ildə Ümumrusiya yüngül əridicilər 

institutunda sınaqdan keçirilmişdir. Ekoloji təmiz soyuğun istehsalına fransız alimi 

Pelte effektindən istifadə olunması sayəsində nail olunmuşdur. Pelte müəyyən etmişdir 

ki, elektrik cərəyanını yarımkeçiricilərdən buraxdıqda kristalın dövrə döşəməsinin 

birində isti, digərində isə soyuq alınır. Bu zaman istilik nə qədər intensiv ayrılırsa, bir o 

qədər də soyuq artır. Bu effekt ilk dəfə hərbi texnikada raketlərin atılması sistemində və 

kosmonavtikada (Lazerin istifadəsində qurğunun soyudulmasında), sonralar isə böyük 

soyuducularda istifadə olunmuşdur. Göstərilən yeni aqreqatda elektrik mühərriki, 

kompressor yoxdur, bu isə elektrikdən istifadəyə 2 dəfə qənaət etməyə imkan yaradır, 

uzunömürlü yarımkeçirici elementlər isə onun etibarlılığını artırır. Dünyada analoqu 



olmayan bu qurğu Smolensk soyudücu maşınlar zavodunda sınaqdan keçirilmişdir. 

Rusiya EA ümumi fizika institutunun fizikləri atmosferin freonlardan qlobal 

təmizlənməsi üçün atmosferə mikrodalğalı boşaldıcılarla təsir göstərərək ozon qatını 

dağıdan mənbənin özünü ləğv etmək məsələsini irəli sürmüşlər. Yaranan (əmələ gələn) 

plazma digər komponentlərə zərər yetirmədən, temperaturu artırmadan və yeni 

birləşmələrin əmələ gəlməsinə səbəb olmadan atmosferdə olan freonları seçərək 

təmizləyir. Hesablamalar göstərir ki, freonları məhv etmək məqsədilə lazımi miqdarda 

plazmanın yaranması üçün nisbətən kiçik enerji tələb olunur, belə ki, plazma saniyənin 

cəmi milyardda bir hissəsi müddətindəki impulslarla yaranır, impulslar arasında isə 

qurğu işləmir. Atmosferdə plazma yaratmaq üçün hazırda müdafiə sənayesi tərəfindən 

buraxılan böyük mikrodalğalı toplardan istifadə olunması iqtisadi və ekoloji baxımdan 

sərfəlidir. Tədqiqatçıların fikrincə mikrodalğalı mənbənin- Yerdə bir-birindən müəyyən 

məsafədə 2 mənbəyi yerləşdirilir. Onların buraxdıqları impulslar atmosferdə toqquşur, 

toqquşma zamanı plazma yaranır. Şüalandırıcıları hər dəfə müxtəlif bucaq altında 

çevirməklə geniş sahəni əhatə etmək olar. Hələlik bu metodun texnoloji sxemi 

hazırlanmayıb, lakin onun bir çox variantları var. Məsələn, mikrodalğalı şüalandırıcı 

mənbəni Yerdə deyil, süni peyklərdə quraraq həqiqətən «ozon deşiklərini» «gözəmək 

olar». Fiziklərin hesablamalarına görə atmosferdəki freonları cəmi bir ilə təmizləmək 

olar. Bu zaman 10 nəhəng gücündə olan AES-ın bir blokunun enerji mənbəyi kifayətdir. 

Məlum olduğu kimi Günəş 1 saniyə ərzində 5-6 ton ozon istehsal edir. Lakin onun 

dağılması prosesi daha tez olur. Bu qazı stratosferdə süni surətdə almaq mümkündür. 

«Enerozon» konsorsiumu stratosferdə ozonu süni almaq üçün orijinal layihə irəli 

sürmüşlər. Bu zaman Yer orbitinə lezerlə təchiz olunmuş 20-30 peyk çıxarılır. Hər peyk 

kütləsi 80-100 ton olan kosmik platforma sayılır. 25-30 km yüksəklikdə lazer şüaları 

oksigen molekullarını hərəkətə gətirir, fəallaşdırır, sonra isə Günəşin köməyi ilə ozonun 

hasil olması təbii yolla gedir. Bu yolla planetin normal mövcudluğunu 20 il müddətində 

təmin etmək olar. Ozon qatını mühafizə etmək üzrə fəaliyyətdə olan beynəlxalq 

proqramlardan birgə Rusiya-Amerika «Meteor- 3-TOMS» layihəsini göstərmək olar. 

Plesetsk kosmodromundan Rusiyanın daşıyıcısı ilə orbitə «Meteor-4» meteoroloji 

peykə buraxıldı, orada elmi- tədqiqat cihazından başqa ABŞ (NASA) tərəfindən 

yaradılmış «TOMS» spektrometri də qoyuldu. Bu spektrometr planetimiz üzərindəki 

ozonun öyrənilməsi və paylanması, yayılması qlobal xəritəsini tərtib etmək, həmçinin 

ozonun paylanmasının dəyişməsini izləmək məqsədi daşıyır. REA-nın P.N.Lebedev 

adına fizika institutunda ozonosferin istənilən hava şəraitində və bütün sutka ərzində 

monitorinqi metodu hazırlanmışdır, bu ozonosferin istilik şüalanmasının millimetrlik 

dalğalarından istifadəsinə əsaslanır. 

   Ozonometr (və spektroradiometr) bu dalğaları tutmaqda müvəffəqiyyətlə sınaqdan 

keçirilmişdir. Bu metodla kimyəvi aktiv çirkləndiricilərə daha həssas olan 35-50 km 

yüksəklikdə ozonun miqdarı ölçülmüşdür. Ozonun mövcudluğu 70 km yüksəkliyə 

qədər olan məsafədə də ölçülmüşdür. Hündürlük, vaxt və günəş qasırğasından asılı 

olaraq atmosferdə ozonun miqdarı haqda məlumatlar əldə edilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, həmin metodla millimetrlik şüalanmanın köməyilə atmosferdə olan digər 

qazları, o cümlədən xlor oksidini də təyin etmək olar. Ozonun miqdarı Dobson vahidi 

ilə ölçülür.Oturacağının sahəsi 1 sm2 olan şaquli sütundan normal təzyiq və 



temperaturda olan ozonun ümumi miqdarı Dobson vahidi adlanır.Yer kürəsində 

ozonun orta miqdarı təxminən 300 Dobson vahididir.Müxtəlif coğrafi sahələrdə onun 

qiyməti 230 – 500 arasında dəyişir. Atmosferin tərkibini daim müşahidə etməklə orada 

gedən prosesləri yaxşı dərk etmək və hətta proqnozlaşdırmaq olar, lakin bunun üçün 

yerdə müasir cihazlarla təchiz olunmuş stansiyaların olması tələb olunur. 1996-cı ildə 

Moskva ətrafında «Dolqoprudnı» şəhərində yerləşən Mərkəzi aeroloji rəsadxanası 

Rusiyanın Avropa hissəsi və bir sıra MDB dövlətləri üzərində ozonun konsentrasiyası 

xəritələrinin tərtibinə və müntəzəm nəşr edilməsinə başlamışdır. Bu xəritələr Günəşin 

kəskin zərərli şüalanmasını izləməyə kömək edir. Ölçü işləri Sankt – Peterburqda baş 

geofiziki rəsədxanasında konstruksiya olunmuş M-124 cihazı ilə BMTnin ərazisində 

yerləşən 40 meteostansiyada aparılır. (onlardan 30-u Rusiyadadır). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühazirə 14. Ozon qatının mühafizəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının 

strategiyası 

   Azərbaycan Respublikası 1996-cı ildə ODM-in istifadəsindən mərhələlər üzrə 

çıxarılmasına dair Vyana Konvensiyasını, Monreal pratokolunu və müvafiq düzəlişləri 

ratifikasiya etmişdir.Respublikanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində 

yaranmış işçi qrupunun və BMT ekspertlərinin 1997 – ci ildə apardıqları xüsusi 

araşdırmalarına görə, Respublikamız ODM – in istifadəsinə görə Cənubi Qafqaz 

respublikaları arasında 1– ci yerdə olmuşdur. Respublikamızda ODM ümumi miqdarı 

965.7 tondur.Bundan 459.4 XFK; 501.1 ton halon; 0.1 ton metilbromid; 5.1 ton HXFK; 

0.05 ton metilxlorbromun payına düşmüşdür. BMT – nin Ətraf mühit və inkişaf 

proqramları Azərbaycan Respublikasında 6 layihə həyata keçirir. Bu layihələrə əsasən 

Azərbaycana Qlobal Ekologiya Fondu tərəfindən 7 milyon ABŞ dolları dəyərində qrant 

ayrılmışdır. Bu vəsaitin 95% - ni Respublikaya BMT – nin İnkişaf Proqramı xətti ilə 

göndərilən avadanlıqlar təşkil edir.Layihənin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək üçün 

Azərbaycan Ozon Mərkəzi yaradılmışdır. Azərbaycan hökümətinin strategiyası 

aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 

 - 2001 – ci ildən 2006 – cı ilə kimi XFK soyuducu agent kimi müstəsna hallarda istifadə 

olunmasına yol verilməklə 2002 – ci ilə kimi XFK və halonların idxalının 

dayandırılması;  



- Monreal protokolunun 2 – ci maddəsinə görə ölkələrə təyin olunmuş HXFK və metal – 

bromidin istifadəsinin tədricən dayandırılması qrafikinə riayət etmək; 

- ODM olmayan texnologiyanın tətbiq edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 

sanayesinə QEF və başqa beynəlxalq təşkilatlar (UNDP, UNEP, Dünya bankı və s.) 

tərəfindən yardım edilməsi; 

- ODM istifadəsinin dayandırılma prosesinin effektivliyinin və əhəmiyyətinin 

hazırlanması; 

- ODM idxalına nəzarət etmək üçün lazım olan lisenziyalaşdırma prosesinin işlənib 

hazırlanması. Azərbaycan Ozon Mərkəzinin fəaliyyəti BMT – nin Azərb. 

Respublikasında 2000 – ci il insan inkişafı haqqında hesabatında da öz əksini tapmışdır. 

BMT – nin Ətraf Mühit Proqramının Paris bürosunda Azərbaycan Respublikasının 

guşəsi açılmışdır və əldə olunan nailiyyətlər mütamadi olaraq orada nümayiş etdirilir. 

Çinar soyuducular zavodunda ODM istifadə edən sexlərin yenidən qurulması, kamera 

və şkafların izolyasiyasının hazırlanması zamanı istifadə olunan XFK – 11 – in əvəzinə 

yeni ODM olmayan tsiklopentanın istifadə üçün müasir avadanlıqların quraşdırılması, 

ODM olmayan HFK – 134a və HK – 600 ilə işləyəcək soyuducuların istehsalı nəzərdə 

tutulmuşdur.Layihəyə əsasən İtaliyanın «Cannon» və «Galileo» firmaları lazım olan 

müasir avadanlıqları «Çinar» istehsalat Birliyində quraşdırmışlar, qurğular artıq 

istifadə üçün tam hazırdır. Soyuducu agentlərin bərpası və yenidən istifadəsi üçün Milli 

Proqramın həyata keçirilməsi (ABŞ – ın RTİ firması tərəfindən) layihəsinə əsasən 2000 – 

ci ilin fevral ayından başlayaraq Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Əli 

Bayramlı, Lənkəran, Şəki, Xaçmaz, Şamaxı, Masallı, Göyçay, Qazax, Bərdə şəhərlərində 

32 bərpa və yenidənistifadə Mərkəzləri yaradılmış və avadanlıqlarla təmin edilmişdir. 

Ozon Mərkəzi tərəfindən bu avadanlıqların bütün təlimatları azərbaycan dilinə 

çevrilmişdir.Layihə müddətində 31 tondan artıq XFK – 12 bərpa ediləcək, təmizlənmiş 

və yenidən istifadə edilmişdir. Layihəyə əsasən Respublikamızın yanğınsöndürmə 

idarələrində istifadə olunan halonların bərpası və yenidənistifadəsinin yerinə 

yetirilməsi üçün Avstraliyanın Chubb – Fire firması tərəfindən gətirilmiş avadanlıqlar 

Azərb.Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Yanğından Mühafizə Baş İdarəsinin 

proqramında yaradılmış Bərpa 

  – Yenidən istifadə mərkəzində quraşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Halon 

Bankı yaradılmışdır.Bu layihə 2001 – ci ilin iyun ayında BMT – nin ekspertləri 

tərəfindən Azərb. Hökümətinə təhvil verilmişdir. Sumqayıtın kompressorlar 

zavodunun istehsal sexlərinin HFC – 134 A və HC – 600 A kompressorların istehsal 

məqsədilə konvensiyası layihəsinə əsasən Sumqayıt kompressorlar zavodunun ODM 

istifadə etməyən kompressorlar istehsal üçün yenidən qurulması nəzərdə tutulmuşdur. 

İtaliyanın Sicplant firması tərəfindən Sumqayıt kompressorlar zavoduna müasir 

avadanlıqlar gətirilmişdir. 

Artıq Azərbaycan Respublikasında ozondağıdıcı olmayan soyuducu agentlə işləyəcək 

kompressorlar hazırlamaq üçün zavod tam hazırdır.Bu kompressorlar eyni zamanda 

«Çinar» İstnhsal Birliyində müasir soyuducuların hazırlanmasında istifadə ediləcəkdir. 

  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 15. Parnik (istilik qazları) və onların iqlim dəyişməsinə təsiri. 

İqlim dəyişməsinin təbii və sosial-iqtisadi nəticələri, qarşısının alınması 

tədbirləri 
   Məlum olduğu kimi atmosfer proseslərinin enerji mənbəyi günəş radiasiyası hesab 

olunur. Atmosferdə bəzi qazlar, o cümlədən su buxarı parnik effekti yaratmaqla 

fərqlənir, onlar yer səthinə yüksək dərəcədə Günəş radiyasiyası buraxmağa qabildirlər. 

Yer səthinin orta temperaturu +15 0 təşkil edir, parnik effekti olmasa idi o ,(- 180 ) 

olardı. Odur ki, parnik effekti Yerdə həyatın mövcudluğu üçün əsas mexanizmlərdən 

biri sayılır. Parnik effekti yaratmaqda atmosferdə olan su buxarı aparıcı rol oynayır. Bu 

baxımdan, atmosferdə yüksək konsentrasiyada olan qazlar da böyük rol oynayır. Əsas 

parnik qazları aşağıdakılardır: karbon 2 – oksid (CO2) , azot oksidləri , xüsusilə NO2 

metan (CH4) və troposfer ozonu (O3). Sonuncu yüz illərdə bu təbii qazların miqdarı 

artmışdır. Atmosferə əlavə olaraq qlobal ekosistemin təbii komponenti olmayan digər 

qazlar da daxil olur. Onlardan ən əsasları insan tərəfindən sintez edilən xlor – flüor üzvi 

birləşmələri, freonlar da bu katiqoriyaya aiddir. Son 200 ildə , xüsusilə 1950 – ci ildən 

sonra , hazırda da davam edən insan fəailiyyəti atmosferdə parnik effektli qazların 

konsentrasiyasının artmasına səbəb olur.Bu qaz qarışıqları radiasiyanı udur və süni əks 

etdirir. Odur ki, Yerin iqliminə təsir etmək qabilliyətinə malikdir. 



  Su buxarı - Ümumdünya miqyasında atmosferdə olan su buxarının parnik effekti daha 

yüksəkdir. İqlimin istiləşməsi atmosferdə parnik qazlarının miqdarını artıraraq parnik 

effektinin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. 

  Karbon qazı - hazırda parnik effektində payı 64 % - çatır. Bu miqdar ilbəil artmaqda 

davam edir.1860 – cı ildən 1984 il arası qazıntı yanacaqlarından istifadə nəticəsində 

atmosferə (183 + - 15) 1015q karbon (C) daxil olmuşdur. 1984 – cü ildə CO2 – nin il 

ərzində miqdarı 5.2.1015q (5.2.1015q C/il) olmuşdur.Bu dövr ərzində meşələrin 

qırılması və torpaqdan istifadə qaydasının dəyişməsi hesabına atmosferə daxil olan 

CO2 – nin miqdarı (150+ - 50)1015 q C, 1984 – cü ildə isə (1.6+ - 08) x 1015q C/il təşkil 

etmişdir. Hesablamalara görə qazıntı yanacaqlarından istifadə nəticəsində 2025 – ci ilə 

CO2 – nin artma intensivliyi 2 – dən 20 Q t/il olması gözlənilir.1984 – cü ildə bu rəqəm 5 

Q t/il olmuşdur.Atmosferdə onun konsentrasiyasını aşağı salmaq üçün tullantıların 

miqdarını azaltmaq vacibdir . 

   Metan bataqlıq qazı - parnik effektində böyük rol oynayıb 19 % təşkil edir . Son 10 

illərdə atmosferdə metanın miqdarının artması müşahidə olunur. Onun 

konsentrasiyasının çoxalması mənbələri sənaye tərəfindən (neftayırma sənayesi), 

bataqlıqların qurudulması və meliorasiya, çəltik tarlalarının sahəsinin 

genişləndirilməsi, maldarlığın artması və s. hesab olunur. Metanın SO2 - dən olduqca 

az olmasına baxmayaraq infraqırmızı şüaların udulmasında yüksək effektli uducu 

sayılır . Lakin onun konsentrasiyasının illik artımı SO2 – yə nisbətən 2 dəfə çoxdur . 

Əhalinin sayının artması ilə atmosferdə metanın çoxalması müşahidə olunur.Hazırda 

onun artma sürəti ildə 1.3 – 1.5 % təşkil edir. Belə ki , əhali artdıqca çəltik tarlalarının 

sahəsi genişlənir , iribuynuzlu mal – qaranın sayı çoxalır . Neft , daş kömür , təbii qazın 

istehsalı zamanı havaya uçan qazların çoxalması da müşahidə edilir. XXI əsrin 

ortalarında metanın konsentrasiyasının 2 – 2.5 dəfə artması gözlənilir . 

    Azot oksidləri - ümümi parnik effektinin 6 % - ni təşkil edir. Onun da konsentrasiyası 

(miqdarı) atmosferdə artmaqda davam edir. Kənd təsərrüfatında azot kübrələrinin 

tətbiqinin artması və üzvü yanacaqlardan kütləvi istifadə edilməsi zamanı NO2 in 

miqdarı artır. Hər il NO2 – in miqdarının artımı 0,3 % təşkil edir. 2050 – ci ilə 0.35 – 0.40 

miliyon təşkil edəcəkdir. 

  Xlor flüor üzvi karbonlar – bunlar tərkibində xlor, flor və brom olan maddələrdir . 

Bunlar yüksək effektli potensiala malik olub atmosferdə uzun müddət qalır. Onun 

miqdarı 7- % -ə çatır . 

  Ozon (O3) – mühüm parnik qazı hesab olunur. O, həm stratosferdə , həm də 

troposferdə yerləşən qısadalğalı və uzundalğalı radiasiyaya təsir göstərir. 

  İqlimin dəyişməsinin təbii və sosial - iqtisadi nəticələri. 

   İqlimin dəyişməsinə başlanması həm təbii, həm də sosial – iqtisadi proseslərə ciddi 

təsir göstərəcəkdir. Quru landşaftlarının dəyişməsi - Orta enliklərdə temperaturun yaxın 

100 illikdə 1- 3,5 0 qalxması ekvivalent surətdə qütblərə tərəf eninə 150-550 km , 

hündürlüyə görə isə 150-550 m izotermin qarışmasına səbəb olacaqdır. Buna uyğun 

surətdə isə bitki örtüyünün dəyişməsi baş verəcəkdir. Flora və fauna inkişaf edib 

uyğunlaşdığı iqlimdən yeni bir iqlim rejiminə qədəm qoyacaqdır. İqlimin dəyişmə 

sürətindən asılı olaraq bəzi növlər yeni şəraitə uyğunlaşaraq qalacaq , bəzi növlər isə 

sıradan çıxa bilər . Bunun nəticəsində növlərin yeni kombinasiyaları formalaşmağa 



başlayacaq və yeni ekosistemlər yaranacaqdır . Mülayim qurşağın meşələrində karbon 

qazının çoxalmasıilə əlaqədar bəzi ağac cinsləri də sıradan çıxacaqdır. Ekosistemin 

sahəcə yeni iqlim şəraitinə uyğunlaşması prosesi insan fəaliyyətinin maneəçiliyi 

tərəfindən daha da mürəkkəbləşəcəkdir. Ən çox dəyişiklik arktik və subarktik 

qurşaqlarda baş verəcəkdir: kriosferin komponentləri - dəniz buzlaqları, dağ və düzən 

buzlaqları , daimi və mövsümi donuşluqların sahəsi və dərinliyi , mövsümü qar 

örtüyünün sahəsi və müddəti dəyişəcəkdir. Landşaftlar dəyişkənliyə ( 

transformasiyaya) uğrayaraq qütbə doğru hərəkət edəcəkdir. Səhralar temperaturun 

yüksəlməsilə əlaqədar daha da aridləşməyə doğru gedəcəkdir. 

   Dəniz sahili sistemlər müxtəlif olduğu üçün temperaturun yüksəlməsinə və okeanın 

səviyyəsinin qalxmasına müxtəlif cür reaksiya göstərəcəkdir . Qeyd etmək lazımdır ki , 

sahilyanı zonada bəşəriyyətin yarıdan çoxu yaşayıır . Odur ki , iqlimin dəyişməsilə baş 

verən təzadlar, nəticələr bu zonada insanlar üçün faciəli problemlərlə qarşılaşa bilər. 

Dəniz və okeanların səviyyəsinin sonrakı qalxması hündür olmayan ərazidə suyun 

basmasına , orada olan qurğuların, yaşayış məntəqələrinin dağılması və bir sıra başqa 

təzadlı nəticələr baş verəcəkdir.Bu zaman ən çox aşağı səviyyədə yerləşən adaları və 

alçaq sahillərdə yerləşən iri şəhərləri su basacaq , burada yaşayan əhalinin 

miqrasiyasına və onunla əlaqədar ciddi iqtisadi və siyasi nəticələrə gətirib çıxaracaqdır . 

Hazırda 46 mln adam dəniz fırtınalarının basması qorxusu altındadır . Okean səviyyəsi 

1 m qalxarsa bu miqdar 118 mln – a çata bilər. Banqladeşin hündürlüyü dəniz 

səviyyəsindən 7 m hündürdə yerləşir . Burada dənizin səviyyəsi 1 m qalxarsa ərazinin 

17.5 % - ni su basaraq 70 mln əhalinin yaşadıqları ərazi su altında qalacaqdır. Bəzi ada 

ölkələri praktiki olaraq sıradan çıxacaqdır. 

  Okean: iqlimin dəyişməsi okean sularının sirkuliyasiyasının dəyişməsinə təsir göstərə 

bilər, bu da öz növbəsində qida maddələrinin bolluğuna , bioloji məhsuldarlığına, 

strukturuna və dəniz ekosistemlərinin funksiyasına təsir göstərir və bunun nəticəsində 

parnik qazlarının rejimi, bununla da iqlim dəyişir. İqlimin dəyişməsinin aqrosistemlərə 

təsiri müxtəlif və mürəkkəb olacaqdır. Karbon qazının konsentrasiyasının artması 

nəticəsində fotosintezin ölçüsü də, olsun ki, məhsuldarlıq da artacaqdır. Əkinçilik 

istiliklə limitlənən ölkələrdə (məs. Rusiya, Kanada ) ehtimal ki, məhsuldarlıq 

yüksələcəkdir. Qeyd edək ki, karbon qazının ilkin fiksasiyası mexanizminin biokimyəvi 

müxtəlifliyinə uyğun olaraq fotosintezin xarakterinə görə bitkilər 3 qrupa 

bölünür.(C3,C4 və CAM).CAM qrupuna aid olan yeganə bitki – ananas CO2 – nin 

artmasına nəzərə çarpacaq reaksiya göstərmir.Yerüstü bitkilərin 95% - i C3 qrupuna aid 

edilir, bura kənd təsərrüfatı bitkilərinin əksəriyyəti daxildir. CO2 – nin 

konsentirasiyasının ətraf mühitdə iki qat artması əksəriyyət ərzaq və lifli bitkilərin 

böyüməsi və məhsuldarlığına müsbət təsir göstərir.C3 qrupu bitkilərinin 

məhsuldarlığının yüksəlməsi 10 – 50 % ,C4 qrupu bitkilərininki(qarğıdalı, sorqo, şəkər 

qamışı, darı) isə 0 – 10 % təşkil edir.Yüksək en dairəsində təbii meşələrin hamısı və 

qismən boreal meşələr gələcəkdə temperaturun dəyişməsinə daha həssasdır.İsti şərait 

yəqin ki, boreal meşələrin azalmasına və onların sərhədlərinin şimala doğru 

irəliləməsinə 

səbəb olacaqdır. Tropik və subtropik zonaların meşələri ehtimal ki, temperaturun 

dəyişməsindən yağıntıların dəyişməsinə daha çox həssaslıq göstərəcəkdir. Arid və 



semiarid rayonlarda rütubətin çatışmaması ilə əlaqədar iqlimin dəyişməsi mənfi təsir 

göstərəcəkdir. Havanın yüksək temperaturu torpağın üzvi maddələrinin təbii 

parçalanmasını gücləndirməklə torpağın münbitliyi aşağı düşəcək, ziyanfericilər və 

xəstəliklərin baş vermə ehtimalı artacaqdır. İnsanların sağlamlığı, energetika , 

nəqiliyyat, sənaye, və digər aspektlərin problemlərinə aid böyük dəyişkənliklərin baş 

verməsi gözlənilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 16        Mİqlimin istiləşməsinin qarşısının alınması tədbirləri 

  Yerli dövlət tədbirləri beynəlxaq tədbirlərlə birgə həyata keçrilməlidir. Hər iki 

səviyyədə keçrilən tədbirlər sistemində aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

1) mütərəqqi, qabaqcıl texnologiyadan istifadə 

2) enerjiyə qənaət olunması 

3) kompleks iqtisadi, hüquqi və tərbiyəvi tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

  Bu tədbirlərin həyata keçrilməsində əsas məqsəd atmosferə buraxılan parnik 

qazlarının miqdarının, ilk növbədə CO2 – nin azaldılması sayılır. Son zamanlar 

istehsalın müxtəlif sahələrində kabon qazından istifadə olunması üzrə yeni 

texnologiyalar hazırlanır. Yalnız ABŞ – da 60-a qədər belə layihələr hazırlanmışdır. Bu 

layihələr içərisində artıq işi dayandırılmış quyulardan yenidən neft istehsalında CO2- 

dən istifadə olunması texnologiyası layihələrinə xüsusi qiymət verilir. Bu texnologiyaya 

əsasən CO2 quruya daxil olunaraq neftdə həll edilir. Onun həcmini genişləndirərək 

özlülüyunü, suvaşqanlığını azaldır və bununla da neftin yuxarı qalxmasını təmin edir. 

Hesablamalar göstərir ki, bu metod quruya qalan neftin 10 -15 % -ni çıxarmağa imkan 

verir. 

   Bir sıra beynəlxalq sənədlərdə CO2-nin atmosferdə azaldılması göstərilmişdir: 



1) Alternativ energetikanın inkişafı və İES – dən çıxan tüstü qazlarını və CO2 –ni tutub 

saxlamaq. 

2) Enerjiyə qənaət edilməsi. Əgər bütün sənaye ölkələri öz istehsalı və məişətində enerji 

həcmini Yaponiya səviyyəsinə qədər endirsə enerjinin dünya təlabatı 36 % - ə qədər 

aşağı düşər. 

3) Meşələrin qırılmasının və yanğınların qarşısını almaq və yeni meşəliklərin salınması. 

  Göstərilən tədbirlərlə yanaşı tullantıların azaldılması haqda beynəlxalq razılaşmalar 

da böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə öhdəliklər 1988- ci ildə Toronto (Kanada) şəhərində 

keçirilmiş Beynəlxalq konfransda irəli sürülərək 2005-ci ilədək 1988- ci ilə nisbətən 

atmosferə buraxılan CO2- in təxminən 20 % azaldılması nəzərdə tutulur. Bu zaman 

Avstraliya, Danimarka, Fransa, Yeni Zelandiya, İsveçrə (dünya tullantılarının 4,1 % - ni 

təşkil edir ) 2005- ci ilə qədər CO2- ni 20 % azaltmağı, Belgiya, Kanada, Finlandiya, 

İrlandiya, İtaliya, Yaponiya, Niderland, Norvegiya, İsveç, (10,8 %), Böyük Britaniya, ( 

2,8%) 2005- ci ilə qədər SO2 – nin miqdarını sabitləş137 dirməyə, Almaniya isə ( 3,2%) - 

2005 – ci ilə qədər onu 30 % azaltmağı öhdəyə götürmüşlər.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 17      Su Yer üzərində həyatın əsasıdır. Suyun həyati əhəmiyyəti 

   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 .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 32 -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 m 3, 

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. Alman 

alimi Hansın fikrincə Planetimizdə içməli su həyatın əsasını təşkil edir 

Mühazirə 18    Dünyada suyun istifadəsi. Suyun kommunal-məişətdə, 

sənayedə və energetikada istifadəsi 
  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. (Nəbiyev, 2000 ) . 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 32 – 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. 

   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 32 – 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 31 – 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 təşkil edir. 

 

 

Mühazirə 19 Suyun qlobal dövranı və ya hidroloji tsikl 
   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 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 155 

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 

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 0 , 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. 

   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 .  

 

Mühazirə 20  Qurunun suları. Quru sularının əsas funksiyaları 

   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 ro156 la uyğun rol oynayır.Qanın 

analizi xəstənin vəziyyətini göstərirsə, təbii suların kimyəvi və 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 hədd hesab olunur. Adambaşına 1000m3  su adətən kritik hədd 

sayılır 

Mühazirə 21    Dünyanın torpaq resursları və istifadəsi 

   Qurunun sahəsi buzlaqlarla birlikdə 149 mln. km2 təşkil edir. Bura həmçinin həyatsız 

səhralar, su anbarları və torpaq örtüyü zəif inkişaf etmiş və ya dağılmış sahələr də 

daxildir .Bunlardan buzlaqlar 16 mln kv. km, buzlaqlardan azad olmuş sahələr isə 133 

mln. kv.km təşkil edir . Qurunun nisbətən istifadə üçün yararlı olan həssəsi 95 

mln.km2, yaxud onun 64 % - ni tutur. Bu məhdud ehtiyat ərazidə bəşəriyyət 

yerləşmişdir. Yuvarlaqlaşdırılmış rəqəmlərə görə demək olar ki , qurunun 10% - i əkin 

sahəsi, 20 % - i otlaq , 30% - i meşələr və müxtəlif tipli yararsız sahələr 40% təşkil edir. 

Bəzi ədəbiyyatlara əsasən kənd təsərrüfatı sahələri (əkin yeri, otlaq və istifadəyə 

potensial yararlı – yararsız yerlər) qurunun 37% -ni , onun isə 1/3 – ni əkin sahələri 

tutur. 

   Dünyanın torpaq resurslarından son min illikdə istifadə olunmasının əsas xarakterik 

cəhəti əhalinin və ərzağa olan tələbatın artımı ilə əlaqədar əkin sahəsinin artmasıdır. 



12.1 saylı cədvəldən göründüyü kimi dünyada torpaqların sahəsi hər bir iri rayon 

daxilində çox az dəyişmiş, meşələrin sahəsi isə azalmışdır. Təbii zonanın 

xüsusiyyətindən asılı olaraq əkin sahəsinin artması ya meşələrin yox edilib şumlanması 

, yaxud da bozqır , preriy , savanna və başqa meşəsiz landşaftların əkin sahəsinə 

çevrilməsi hesabına olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki , bu və ya digər torpaq sinfinin 

sahəsinin dəyişməsi mürəkkəb proses olub bir çox təbii və antropogen faktorlardan 

asılıdır. Belə ki, şumlanmış ərazinin bir hissəsi sonralar kol , meşə və otla örtülə bilər. 

   Bununla yanaşı torpaq sahələrinin yerdəyişməsi də müşahidə olunur. Dünya 

əhalisinin artması insanların yerləşməsi və onların xidmət sahələri ilə təmin olunması , 

məsələn , zibilxanalar və onların işlənməsi yerləri , yollar , avtomobil dayanacaqları , 

kollektiv nəqliyyat yerləri və s – nin sahələrinin artırılması lazım gəlir.Bir qayda olaraq 

şəhər kateqoriyası üçün yaşayış məntəqələri salmaq daha əlverişli olan ən yaxşı kənd 

təsərrüfatı sahələri, o cümlədən əkin yerləri ayrılır . Hazırda dünyada əkin sahələri 15 

mln.kv.km təşkil edir, son 20 ildə demək olar ki , onun artımı dayanmışdır. Bu əkinçilik 

üçün yararlı sahələrin demək olar ki, qurtarması ilə bağlıdır. Dünyada hər adam başına 

düşən əkin sahəsi azalmağa doğru gedir. Belə ki , 1700 – 1950 – ci illərdə adam başınıa 

0,41 – 0,48 ha əkin sahəsi düşürdü . Şimali Amerikada və Şərqi Rusiyada və 

Qazaxıstanda yeni kənd təsərrüfatı sahələrinin ( xam torpaqların ) istifadəyə verilməsilə 

əlaqədar uzun illər bu rəqəm stabil qalmışdır. Lakin XX əsrin ikinci yarısında əhali 

artımı ilə əlaqədar adambaşına düşən əkin sahəsi 1980-cı ildə 0,34 ha, 1990-cı ildə isə 

0,29 ha-ra qədər azaldı. Əkin sahəsinin çoxalmaması , əhalinin isə artımı şəraitində bu 

göstərici sonrakı illərdə də azalmaqda davam edir. Cənubi Amerika və Afrikada 

rütubətli ekvatorial zonada geniş massivlər əkinçilikdə istifadə olunmur. Bu zonada 

hələ ki, əkinçiliyin dayanıqlı ekoloji metodları tapılmayıb. Əlbət ki, rütubətli ekvatorial 

meşələrin əkin sahəsinə çevrilməsini düzgün hesab etmək olmaz. Çünki bu qlobal 

ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarar. Ərzağa olan tələbatın durmadan artması 

və dünya iqtisadiyyatının genişlənməkdə davam etməsi torpaq resurslarının 

istifadəsinin və onun vəziyyətinin strategiyasına ciddi təsir göstərir. Əgər istehsala yeni 

torpaq sahələri cəlb etməklə ərzağa olan tələbatı ödəmək mümkün deyilsə, onda yalnız 

başqa yol, yəni kənd təsərrüfatının səmərələşdirilməsi yolu ilə torpağın münbitliyinin 

artırılması lazımdır. Lakin bu yol ekosfer üçün, o cümlədən həyatın əsası sayılan 

pedosferin dayanıqlı mövcudluğuna ciddi təhlükə yaradır.  

 

Mühazirə 22   Su və külək eroziyası 
   Torpaq eroziyası təbii geomorfoloji proses olub yer relyefinin əmələ gəlməsində 

böyük rol oynayır. Təbii su eroziyası adətən torpağın bütöv bitki örtüyü ilə mühafizə 

olunduğu landşaft zonalarında müşahidə olunur. Dünyada torpağın təbii su 

eroziyasının yayılması coğrafi zonallıq qanununa tabedir. Təbii külək eroziyası əsasən 

arid zonalarda ( yarımsəhra və səhra ) baş verir .Təbii eroziya prosesi zəif getdiyi üçün 

müşahidə olunmur, belə ərazilərdə torpaqəmələgəlmə prosesi nəticəsində torpaq bərpa 

olunur. Eroziya prosesinin əmələ gəlməsinin və inkişafının əsas səbəbi kənd təsərrüfatı 

hesab olunur. İnsanın təsərrüfat fəaliyətilə əlaqədar olaraq yamacların kənd təsərrüfatı 

bitkiləri altında istifadə olunması , otlaq və örüşlərin intensiv otarılması , meşələrin 



məhv edilməsi , torpağın yamac boyu şumlanması eroziya prosesinin güclənməsinə 

səbəb olur. 

Eroziya prosesi dedikdə torpağın üst münbit qatının yağış və qar suları vasitəsilə 

yuyulub aparılması , həmçinin külək tərəfindən sovrulub dağılması başa düşülür. 

Deməli torpaq eroziyasının əsas iki tipi ayrılır – su və külək eroziyası . Su eroziyası da 

öz növbəsində səthi və xətti (yarğan) eroziyasına bölünür. Yamaclarda səthi eroziya 

prosesinin inkişafı nəticəsində torpağın münbitliyi aşağı düşür, kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin məhsuldarlığı azalır . Məhsulun keyfiyyəti aşağı düşür. Eroziya prosesi 

zamanı bəzən torpağın şum qatı tamamilə yuyulub aparılır. Torpaq eroziyası zamanı 

torpaqda azot, fosfor və kaliumun mənimsənilən formaları, bir çox mikroelementlər ( 

yod, mis, sink, kobalt, marqans, nikel, molibden ) də azalır. Bununla da həm 

məhsuldarlıq, həm də kənd təsərrüfatı məhsulunun keyfiyyəti aşağı düşür. 

Eroziya zamanı yağmurların çox hissəsi yamaclardan axıb getdiyindən, həm də 

eroziyaya uğramış torpaqların fiziki xassələri pisləşdiyindən torpaq səthindən 

buxarlanmaya və transpirasiyaya çox su sərf olunur, bununla da torpaqda quraqlıq 

yaranır.Çox vaxt eroziya gedən rayonlarda baş verən quraqlığı «eroziya quraqlığı» 

adlandırırlar 

   Eroziya prosesi intensiv getdikdə şırımlar, yarğanlar əmələ gələrək kənd təsərrüfat 

sahələrini əlverişsiz hala salır, torpağa qulluq işləri çətinləşir . ABŞ – da son 200 il 

ərzində torpaq örtüyünün 1/3 hissəsi yuyularaq təbii məhsuldarlıq 10 – 15 % aşağı 

düşmüşdür. ABŞ - da əkin sahələrinin yarısının eroziyaya qarşı tədbirlərə ehtiyacı 

vardır. Torpağın eroziyaya qarşı davamlılığı torpaqda olan humusun və karbonatların 

miqdarından, uducu kompleksdəki kationların konsentrasiyasından, torpağın mexaniki 

və aqreqat xassələrindən asılıdır. Ədəbiyyat məlumatlarına görə hər il tarlalardan 90 

milyon ton torpaq yuyulub aparılır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, dünyanın çaylarının 

sülb axını ildə 22milyard ton təşkil edir. Hazırki dövrdə torpağın eroziyası əkinçilikdən 

qabaqkı vaxta nisbətən təxminən 5 dəfə intensiv gedir. Yuyulmuş topaqlarda olan 

fosforun miqdarı dünyada il ərzində istehsal olunan fosfor kübrəsindən çoxluq təşkil 

edir. Rütubətli ekvator zonasında əkinçilik dövrünə nisbətən eroziya prosesi 8 dəfə 

artmışdır.Meşələrin yox edilməsi və əkin sahələrinin artırılması ilə əlaqədər burada 

eroziyanın intensivliyi artmaqda davam edir. Eroziya prosesinin ən çox inkişafı kifayət 

qədər yağmurlar düşən mülayim qurşaqda müşahidə olunur.Burada əkinçilik 

dövrünün başlanğıcına nisbətən torpaq eroziyası 33 dəfə artmışdır. Alimlərin 

hesablamalarına görə 1 sm qalınlığında münbit topağın yaranması üçün 300 il tələb 

olunur. 

Mühazirə 23    Meşə meliorasiya tədbirləri 

     Hazırda dağ rayonlarında geniş tətbiq olunan fitomelorasiya mübarizə 

tədbirlərindən biri meşə – meliorasiya işləri sayılır. Bu tədbirlər əkinçilik zonasında 

tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınması, yolların, kanalların, su hövzələrinin 

ətrafının yaşıllaşdırılmasından ibarətdir. Təcrübələr göstərir ki, meşə zolaqları dənli 

bitkilərin məhsuldarlığının 3 – 4, pambığın məhsuldarlığının isə 2,5 – 3 sentinerə qədər 

artmasına şərait yaradır.Lakin təəssüflə qeyd edək ki, məmləkətimizdə belə zolaqların 

salınmasına və mövcud zolaqların qorunub saxlanılmasına fikir verilmir. Hazırda 

ölkəmizin 33 suvarılan düzən rayonları ərazisində 1968 – ci ildən indiyə qədər cəmi 



6000 ha - ya yaxın meşə zolağı salınıb . Bu zolaqların çoxu qayğısızlıqdan sıradan çıxıb 

və cəmi 1800 ha qalıb. Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında 1950 – ci illərdə salınan 

qiymətli dövlət meşə zolaqları qışlaqlar kimi istifadə olunur və bu səbəbdən tədricən 

sıradan çıxır. Meşəsizləşdirilmiş dağ yamaclarında meşələrin bərpa edilməsi də böyük 

əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan, Qax meşə təsərrüfatının İlisu və Sarıbaş kəndləri 

ətrafında, Kəlbəcər meşə təsərrüfatının İstisu kurortu ətrafında eroziyaya qarşı salınan 

meşəliklər təqdirə layiqdir.Lakin təəsüflə qeyd etməliyik ki, belə sahələr olduqca azlıq 

təşkil edir. Meşə təsərrüfatının əksəriyyəti eroziyaya qarşı meşəlikləri torpağı yuyulmuş 

dik yamaclarda deyil, azmeylli sahələrdə aparmışdır. 

  Ən qiymətli və vacib meşə – meliorasiya tədbirlərindən biri də eroziyaya uğramış dağ 

yamaclarında terrasların düzəldilməsi və orada bağların, meşə – bağların 

salınmasıdır.Dağlarımızda meylliyi 13 dərəcədən yuxarı olan yamaclarda terraslar 

düzəldilə bilər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Respublikamızın bəzi dağ rayonlarında 

vaxtilə layihə əsasında 1000 ha - ya yaxın dağ yamaclərı terraslaşdırılmışdır. Lakin bu 

terrasların az bir hissəsində meyvə bağları salındı. Əksər terraslar isə istifadəsiz qalıb 

yararsız hala düşür. 1967 – ci ildən başlayaraq ölkəmizin dağətəyi rayonlarında meşə 

təsərrüfatları tərəfindən kənd təsərrüfatı üçün yararlı olmayan, eroziyaya uğramış 

yamaclarda terraslar düzəldilir və orada püstə – badam bağları yetişdirilir. Hazırda 

Dəvəçi, Siyəzən, Şamaxı, Ağsu, Zəngilan, Yardımlı və Tovuz rayonları ərazisində meşə 

təsərrüfatlarının yaratdıqları belə bağların sahəsi 2000 ha – dan artıqdır. Dəvəçi 

rayonunun ərazisində 600 ha –a yaxın ərazidə eroziyaya məruz qalmış dik yamaclarda 

eldar şamı ilə qarışıq əkilən püstə – badam bağları xüsusi qeyd edilməlidir . Vaxtilə 

yarımsəhra şəraitində gözyorucu daşlı – bəhrəsiz yamaclar indi təbiətin yaşıl bir 

güşəsinə çevrilib. 

   Respublikamızda şiddətli dərəcədə eroziyaya uğramış meşə melorasiya tədbirlərinə 

ehtiyacı olan sahələr hazırda 60 000 ha –ra çatır. Bu sahələrdə püstə və badamdan 

istifadə edib bağlar, meşə – bağların salınması meyvəçiliyin inkişafına kömək edə bilər. 

Salınacaq belə yaşıllıqlar quru daşlı yamacları cana gətirər, oranın iqlimini 

yaxşılaşdırar, ərazinin estetik vəziyyətini daha da gözəlləşməsinə zəmin yaradar. 

Yaylaqlarda torpağı eroziyadan mühafizə etmək üçün otlaq sahələri sistemli istifadə 

edilməli, otarma norması və vahid sahədə otarılan mal – qaranın sayı normadan artıq 

olmamalıdır. Bununla yanaşı otlaqlarda eroziyaya qarşı aşağıdakı tədbirlər həyata 

keçirilməlidir. Mal –qaranı yaylaqlara vaxtında köçürtmək, otlaqların dincə qoyulması, 

biçənək – otlaq sisteminin genişlənməsinin tətbiq olunması, mal – qaranı dövriyyə 

sistemi ilə otarmaq, alaq otlarına qarşı mübarizə aparmaq, sahələri daşdan təmizləmək 

və s. Bu tədbirlər yerinə yetirilərsə, topağın yuyulmasının qarşısı alınar, bitki örtüyü 

bərpa olunar və otlaqların məhsuldarlığı artar. Ölkəmizin ərazisinin Xəzər sahili 

boyunca təxminən 25 000 hektara yaxın sahədə hərəkət edən, sovrulan qumluqlar 

yayılıb. Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə xeyli ziyan vuran qumluqların 

bərkidilməsi günün vacib məsələlərindəndir. Bu iş Xəzər sahillərində beynəlxalq 

əhəmiyyətli kurort zonasının yaradılmasının ayrılmaz bir hissəsini təşkil edir . 

Qumluqları külək eroziyasından qorumaq üçün tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının, meşə 

– bağların, üzümlüklərin, püstə, badam, innab və zeytun plantasiyalarının salınması 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı sahil qumluqlarını bərkitmək üçün 



müxtəlif polimerlərdən və digər kimyəvi birləşmələrdən istifadə etmək vacibdir. 

Yuxarıda göstərilən tədbirlər kompleks şəkildə, bir – birinə uyğun olaraq həyata 

keçirilərsə, torpağın eroziyasının qarşısını almaq olar .Torpağı eroziyadan mühafizə 

işində kənd, su və meşə təsərrüfatları kompleks şəkildə iştirak etməlidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühazirə 24     Gübrələrdən istifadənin ekoloji problemləri 

   Bitki inkişafı üçün müəyyən miqdarda biogen maddələrə ehtiyac göstərir (azot 

birləşmələri, fosfor, kalium və s.), bu maddələri o, adətən torpaqdan mənimsəyir. Təbii 

ekosistemlərdə bitki tərəfindən assimlyasiya olunan biogenlər, toxumlar, bitki 

töküntüləri, ölmüş tumurcuqlar, köklər və s. maddələrin mübadiləsində destruksiya 

prosesləri nəticəsində torpağa qayıdır. Azot birləşmələrinin bir hissəsi bakteriyalar 

vasitəsilə atmosferdən fiksasiya olunur. Biogenlərin bir hissəsi yağıntılar vasitəsilə 

torpağa düşür. Balansın mənfi tərəfləri infiltrasiya, həll olmuş biogenlərin səthi axımı, 

onların eroziya prosesi zamanı torpaq hissəcikləri ilə aparılması, həmçinin azot 



birləşmələrinin qaz şəklinə düşərək atmosferə keçməsi hesab olunur. İlkin (bakirə) 

ekosistemlərdə biogen maddələrin, həmçinin humusun balansı yüksək dəqiqliyi ilə 

qapanır. Kənd təsərrüfatı təbii, praktiki olaraq qapalı biogen balansını pozur. 

Biogenlərin bir hissəsi hər il məhsul tərəfindən aparılır. Aqrosistemlərdə qida 

maddələrinin aparılması sürəti təbii sistemlərə nisbətən 2-3 dəfə çox olur, məhsul nə 

qədər çox olarsa, qida maddələrinin aparılması da bir o qədər çox olar. Dünyada dənli 

bitkilərin məhsulu vasitəsilə ildə 40 mln. tona qədər, yaxud 1 ha dənli bitki sahəsindən 

63kq azot aparılır. 

Buna görə torpağın münbitliyini saxlamaq və məhsuldarlığı yüksəltmək üçün 

gübrələrdən istifadə etmək lazım gəlir. İntensiv əkinçilikdə gübrəsiz torpağın 

münbitliyi elə sonrakı ildə aşağı düşür. Yerli şəraitdən asılı olaraq adətən azot, fosfor və 

kalium gübrələrindən müxtəlif formada və birləşmələr şəklində istifadə olunur. Qeyd 

edək ki, dünyanın bütün torpaqlarının tərkibində 150 mld. ton azot vardır. Hətta ən 

kasıb torpaq sayılan çimli-podzol torpaqları tərkibində 20 sm-lik şum qatında hektarda 

2-4 ton azot saxlayır. Qaratorpaqda isə bu rəqəm 20-30 tona çatır. Göründüyü kimi 

torpaqda artıqlamasılə azot vardır, lakin torpağa yenə də azot verilir. Bunun səbəbi 

müxtəlif azot formaları bitki tərəfindən kifayət qədər mənimsənilə bilmir. Gübrənin 

tərkibindəki azot ammonium və ya nitrat duzları şəklində olub bitki tərəfindən daha 

yaxşı mənimsənilir, lakin gübrənin davamiyyəti uzunmüddətli olmur. Sonrakı ildə 

gübrənin effektivliyi ilk təsirinə nisbətən 20%-ə enir. Uzun illər azot gübrələrinin itməsi 

əsasən onun axım vasitəsilə çaylara və yeraltı sulara keçməsilə izah edilirdi. Yüksək 

nəmliyi olan yüngül torpaqlarda tarla bitki ilə örtülü olmadıqda azot birləşmələri 

yuyulub aşağı qatlara keçir. Qalan hallarda isə azotun itməsi denitrifikator-

bakteriyaların təsiri altında azot müxtəlif oksidlər və molekul formasına keçərək bərpa 

olunması yolu ilə baş verir. Y.V.Novikova (1999) görə Rusiyanın tarlalarından havaya 

1,5 mln. ton azot uçur. Tarlaya azot gübrələri verildikdə onun miqdarı elə 

hesablanmalıdır ki, gübrələr məhz bitki tərəfindən mənimsənilsin, ətraf mühitə və 

insanlara ziyan yetirməsin. Çünki biogen maddələrin çoxluğu ətraf mühiti, saf suları 

çirkləndirir, su hövzələrini evtrofikasiyaya uğradır, hətta atmosferin azon qatını 

təhlükə altına alır. Su hövzələrinə daxil olan birləşmiş azotun yarıdan çoxu kənd 

təsərrüfat istehsalının payına düşür. Suyun qida maddələri ilə, ilk növbədə birləşmiş 

azotla zənginləşməsi, həddən çox yosunların inkişafına səbəb olur, onlar çürüyərək 

anaerob bakterial parçalanmaya məruz qalır, bu isə oksigeni defisitləşdirir. Bunun 

nəticəsində balıqlar və başqa su heyvanlarının məhvinə gətirib çıxarır. Nitratlar 

normadan artıq yalnız suda deyil, həm də ərzaq və yem bitkilərində toplanır. Öz-

özlüyündə insan və heyvanların sağlamlığına təhlükə yaratmasa da, onlardan asanlıqla 

əmələ gələn nitritlər yüksək dərəcədə zəhərli 

olub qanda ağır xəstəliklər törədir. Nitritlərdən nitroaminlər əmələ gələ bilər. Müasir 

əkinçiliyi aqrokimyəvi vasitələrsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bitkiçilikdən 

alınan məhsulların yarısı aqrokimyəvi vasitələrin hesabına əldə edilir. Bəzi 

hesablamalara görə kimyəvi vasitələrdən istifadə bitkiçilikdən alınan məhsulun 50-60, 

bəzən isə 70%-ni xəstəlik və zərərvericilərdən qoruyur. Digər hesablamalara görə Yer 

kürəsi əhalisinin 30%-i, yəni dörddə birdən də bir qədər çoxu mineral gübrələrin 

hesabına ərzaqla təmin edilir. Hazırda dünyada 300 mln. tondan artıq gübrə istehsal 



olunur. Bununla belə, yenə də dünyanın bir çox ölkələrində, əsasən də Afrikada bir çox 

səbəblərdən, o cümlədən qeyri-üzvi və üzvi mineral gübrə qıtlığı səbəbindən kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığ__________ı olduqca aşağıdır. YUNESKO-nun 

məlumatına görə hər il Yer kürəsində milyonlarla insan aclıqdan ölür, on milyonlarla 

insan isə ərzaq qıtlığından daim əziyyət çəkir. Bu o zaman baş verir ki, planetimizin 

əhalisi durmadan artır, adam başına düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların sahəsi 

isə ildən-ilə azalmaqda davam edir. Yaşayış məskənlərinin daim genişlənməsi, 

torpaqların eroziyası, şorlaşma və bataqlaşması dünyanın hər yerində müşahidə edilir. 

Hələ XIX əsrin əvvəllərində Y.Libik sübut etmişdir ki, torpaqdan kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin məhsulu ilə birgə biogen elementlər də aparılır. Mineral gübrələr tətbiq 

edilmədiyi halda torpaqlar qüvvədən düşür. Düzgün texnologiyalar əsasında tətbiq 

edilən gübrələmə sistemi biosferin çirklənməsinə yol vermir və digər fəsadlar törətmir.   

Əksinə, gübrələmə, qeyd edildiyi kimi məhdud sahədən daha çox məhsul götürməyə 

imkan verməklə, milyonlarla hektar meşə, çəmən, çöl və digər ekosistemləri qorumağa 

şərait yaradır. Hesablamalar göstərir ki, əgər dünya miqyasında mineral gübrələrin və 

digər kimyəvi vasitələrin tətbiqi dayandırılarsa, Yer kürəsi əhalisini ərzaqla təmin 

etməkdən ötrü əkinə yararlı torpaqların sahəsini 4-5 dəfə genişləndirmək lazım gələrdi. 

   Bundan ötrü isə milyon hektarlarla təbii ekosistemlər, xüsusən də mülayim və tropik 

qurşağın meşələri məhv edilməlidir. Mineral gübrələri, həmçinin mikro gübrələri tətbiq 

etmədən əkinçilikdə qida maddələrinin müsbət balansını yaratmaq mümkün deyildir. 

Mineral və mikro gübrələr əkinçilikdə biogen elementlərin davranışını 

yaxşılaşdırmaqla yanaşı, ətraf mühitdə də bu maddələrin müvazinətini qoruyub 

saxlayır. Əkinçilikdə qida elementlərinin balansının pozulması nəticəsində torpaq, bitki 

və təbii su hövzələrinin kimyəvi tərkibinin pisləşməsi baş verir, bu isə öz növbəsində 

kənd təsərrüfatı və yem bitkilərinin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərməklə insanların və 

ev heyvanlarının xəstələnməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, yod çatışmaması endemic 

zob, flor dişlərin kariyesinə, sink ürəyin işemik xəstəliyinə, marqans şəkərli diabetə 

səbəb olur. V.A.Kovda (1978) bir sıra kimyəvi birləşmələrin, elementlərin və ağır 

metalların müxtəlif xəstəliklərlə əlaqəsi olması haqqında məlumat verir. Məsələn, 

gübrələmə texnologiyası gözlənilməyəndə azotun nitrat formalarının ərzaq 

məhsullarında, yemdə və suda toplanması baş verir ki, o da insan orqanizminə keçərək 

bəzi xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur (Ə.Güləhmədov, MPBabayev, F.Z.Axundov, 

1988; Z.R.Mövsümov, 1994). Nitratlar nitritlərlə birgə konserogen təsir yaradaraq, insan 

oraqnizmi və ətraf mühit üçün daha ağır fəsadlar törətmək imkanına malikdirlər. 

Meyvə-tərəvəz və su ilə qəbul edilmiş nitratların 80%-nin insan orqanizmindən xaric 

edilməsinə baxmayaraq onun mədə-bağırsaq sistemində qalan hissəsi bəzi 

mikroorqanizmlərin və fermentlərin təsiri ilə daha yüksək toksiki maddəyə – nitritə 

çevrilir. Nitritin insana toksiki təsiri nitratdan 10-20 qat artıqdır. Ona görə də nitratın 

insana zərərli təsiri eyni zamanda nitritin təsiri ilə daha da güclənir. Bu maddələrin 

insan və heyvan orqanizmlərinə təsir mexanizmi aşağıdakı kimi izah edilir. Normal 

halda qanın tərkibində olan hemoqlobin nəfəs alan zaman havanın oksigenini özünə 

birləşdirərək oksihemoqlabinə çevrilir. Oksihemoqlabin qanla birlikdə toxumalara 

yayılaraq özünə birləşdirdiyi oksigeni bədənin hər yerinə çatdırır. Beləliklə, normal 

vəziyyətdə hemoqlobin bədəndə oksigen daşıyıcısı vəzifəsini yerinə yetirir. Orqanizmə 



nitrat və nitrit daxil olduqda isə onlar hemoqlobinlə birləşərək methemoqlobin adlanan 

davamlı birləşmə əmələ gətirirlər. Nəticədə qanda hemoqlobinin miqdarı azalır, 

orqanizmin oksigenlə normal təchizi pozulur. Adətən normal orqanizmdə 

methemoqlobinin miqdarı hemoqlobinin ümumi miqdarının 2%-ni təşkil edir. Kiçik 

yaşlı uşaqlarda, xüsusilə vaxtından tez doğulmuş körpələrdə methemoqlobinin miqdarı 

4%-ə çatır. Yaşlıların orqanizmində xüsusi ferment sistemi mövcuddur. Bu sistem əmələ 

gəlmiş methemoqlobini parçalayaraq hemoqlobinin miqdarını bərpa edir. Uşaqlarda isə 

bu ferment sistemi fəaliyyət göstərmədiyi üçün nitrat və nitritlə zəhərlənmə ölümlə 

nəticələnə bilir. 

   Nitrat və nitritlər orqanizmə kəskin, ötəri və xroniki təsir göstərir. İnsan və heyvan 

orqanizminə bir dəfəyə yüksək miqdarda nitrat və nitrit daxil olduqda 

methemoqlobinemiya, yəni methemoqlobinin miqdarının artması prosesi inkişaf 

etməyə başlayır. Methemoqlobinin qanda miqdarı 10%-ə çatdıqda əlamətsiz sianoz 

xəstəliyi müşahidə edilir. Methemoqlobinin miqdarı 20-50%-ə çatdıqda isə sianoz 

xəstəliyinin inkişafıkəskinləşir. Bu xəstəliyin əsas əlamətləri oksigen çatışmazlığı, 

zəiflik, baş ağrısı, ürək döyünməsi və huşun itirilməsidir. Methemoqlobinin miqdarının 

50%-ə keçməsi ölümlə nəticələnir. Nitrat azotunun orqanizmə, hətta az miqdarda, lakin 

mütamadi daxil olması insanın xroniki zəhərlənməsinə səbəb olur. Bu zaman 

qaraciyərdə və böyrəklərdə, ürəkdə və ağ ciyərlərdə bəzi dəyişikliklər baş verir . 

   Mühitdə kükürd, azot və karbon oksidlərinin böyük konsentrasiyası yarananda, bu, 

nəfəs yollarının iltihabına, ağ ciyər xəstəliklərinə və astmaya səbəb olur. Eynilə civə, 

kadmium, qurğuşun mərkəzi sinir sistemini zədələyir, irsi xəstəliklərin (eybəcərlik, 

psixoz), mutasiyanın yaranmasına gətirib çıxarır. Kadmium birləşmələri insan skletini 

və psixikasını pozan itoy-itoy xəstəliyini də törədir. Bu xəstəlik ilk dəfə Yaponiyada 

müşahidə edilmişdir. Ona görə də əkinçiliyin kimyalaşdırılması gübrələmə 

sistemlərinin keyfiyyəti və həmçinin ətraf mühitin (hava, su, torpaq), qida və yem 

bitkilərinin toksiki birləşmələr və ağır metallarla çirklənməsi üzərində daimi nəzarətin 

olmasını tələb edir. 

Ətraf mühitin azot gübrələri ilə çirklənməsinin qarşısının alınmasında bioloji azotun 

böyük rolu vardır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, mikroorqanizmlərin, ilk növbədə 

paxlalı bitkilərin kök sistemində simbioz formasında mövcud olan azot fiksatorlarının 

vasitəsilə biosferə 7,6 mln. ton bioloji azot daxil olur. Hesablamalar göstərir ki, paxlalı 

bitki əkinlərində hər hektara əlavə olaraq 20-25 kq bioloji azot daxil olur. Digər 

tərəfdən, paxlalı bitkilərin ətraf mühitin mühafizəsində ən əhəmiyyətli rolu ondan 

ibarətdir ki, onların əkildiyi sahələrə azot gübrələrinin verilməsinə ehtiyac yoxdur. Bəzi 

müəlliflərin (Q.V.Dobrovolski, E.D.Niktin, 1990; S.V. Zonn, A.P.Travleyev, 1989; 

Q.Ş.Məmmədov, 

1994; Q.Ş.Məmmədov, Q.Ş.Yaqubov, S.Z.Məmmədova, N.F.Həkimova, 2002; 

V.Q.Mineyev, E.X.Rempe və b. 1990) nəzərincə, torpaq «özütənzimlənən» sistem 

olduğundan mineral azotun gəlir-çıxarı arasında müvazinət vardır. Mineral azotun 

torpaqda izafi çoxluğu fonunda denitrifikasiya prosesi güclənir və onun torpaqdan 

yuyulması baş verir. Digər tərəfdən, mineral azotun çoxluğu bioloji azotun fiksasiyasını 

ya dayandırır, ya da ciddi şəkildə zəiflədir. Ona görə, həm mineral azotun torpaqda 

miqdarının optimallaşdırılması, həm də onun bioloji azotla müvazinətinin saxlanması 



ekoloji və aqrokimyəvi problem olaraq qalır.Respublikamızda kənd təsərrüfatında 

aqrokimyəvi vasitələrdən geniş miqyasda istifadəyə XX əsrin 50-ci illərində 

başlanmışdır. Həmin əsrin 90-cı illərinə kimi bu artım yüksələn xətt üzrə getmişdir. 

Əgər 1957-ci ildə bütün respublika üzrə 133,9 min ton mineral gübrə tətbiq edilirdisə, 

bu rəqəm 1970-ci ildə 421,3 min ton, 1971- ci ildə 495,5 min ton, 1973-cü ildə 662,9 min 

ton, 1975-ci ildə 963,3 min ton, 1976-cı ildə 1074,2 min ton, 1979-cu ildə 1210 min ton, 

1986-cı ildə 1800 min ton olmuşdur. 90-cı illərdə bu göstərici respublikamızdayaranmış 

ağır iqtisadi çətinliklərlə əlaqədar azalmağa doğru getmişdir. Azərbaycanda mineral 

gübrələrdən 

intensiv şəkildə istifadə edilən dövrlərdə onların hektar üzrə göstəricisi 200-250 kq-dan 

çox olmamışdır. Halbuki həmin dövrdə (1986) bu göstərici Böyük Britaniyada 376 kq, 

Fransada 301 kq, Yaponiyada 386 kq, 

Almaniyada 422 kq olmuşdur. Həmin ölkələrdə 1,5-2 dəfədən də çox mineral gübrə 

tətbiq edilməsinə baxmayaraq, kəskin fəsadlar törətməmişdir. Buradan belə görünür ki, 

mineral gübrələrdən, istifadənin törətdiyi fəsadlar onların miqdarı ilə deyil, onlardan 

istifadə mədəniyyəti və ya ekoetikası ilə bağlıdır. Gübrələrdən istifadə torpağın 

deqradasiyasına səbəb olur, təbii münbitlik əsasən kimyəvi maddələrə əsaslanan 

münbitliklə əvəz olunur. Gübrələrin istehsalı və istifadəsi dünyada durmadan artaraq 

1950-1990-cı illərdə təxminən 10 dəfə artmışdır. 1993-cü ildə dünyada orta hesabla 1 ha. 

əkin sahəsinə 83 kq gübrə verilmişdir, onun yarısı azot gübrəsinin payına düşür. 

Gübrələrdən istifadə müsbət effekti ilə yanaşı ekoloji problemlər də yaradır. İçməli 

suda və ya ərzaq məhsulunda nitratların konsentrasiyası təyin olunmuş normadan artıq 

olduqda insanın sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Gübrələrdən çox miqdarda və uzun 

müddət istifadə etdikdə səthi və yeraltı sulara daha çox nitratlar daxil olaraq onu içmək 

üçün yararsız edir. Əgər azot gübrəsi 1 hektara ildə 150 kq-a qədər istifadə edilərsə 

onun 

həcminin 10%-i təbii sulara daxil olur, nitratlar yeraltı suya daxil olduqda xüsusilə ciddi 

problem yaranır. 

    Kənd təsərrüfatının mineral gübrələrdən asılı olması azot və fosforun qlobal tsiklinə 

ciddi təsir göstərir. Azot gübrələrinin sənaye istehsalı azotun qlobal balansının 

pozulmasına səbəb olmuşdur. Azotun çox olması torpağın turşuluğunu, həmçinin onun 

tərkibindəki üzvi maddələrin miqdarını dəyişə bilər. Bu isə torpaqdan qida 

maddələrinin yuyulub aparılmasına və təbii suların keyfiyyətinin pisləşməsinə gətirib 

çıxarır. Q.N. Qolubevə (1999) görə torpaq eroziyası zamanı yamaclardan yuyulub 

aparılan fosforun miqdarı ildə 50 mln. ton təşkil edir. Digər bir mənbəyə əsasən 1990-cı 

ildə tarlaya verilən fosforun miqdarı qədər (33 mln. ton) çaylar okeana fosfor 

axıtmışdır. Fosforun qazşəkilli birləşməsi olmadığından o, özünün ağırlıq qüvvəfsi ilə, 

əsasən sular vasitəsilə okeanlara axır.Bu isə quruda fosforun xroniki defisitinə və daha 

bir qlobal geoekoloji böhrana gətirib çıxarır. Onu da qeyd edək ki, gübrələrlə torpağa 

verilən fosfor praktiki olaraq torpaqdan yuyulmur. Su hövzələrinin fosforla 

çirklənməsinin əsas mənbəyi kənd təsərrüfatı deyil, sənaye və məişət suları sayılır. 

Suların fosforla kənd təsərrüfatı vasitəsilə çirklənməsinin payına 10-15% düşür. Son 

vaxtlar fosforla çirklənmənin böyük mənbəyi tərkibində polifosfotlar olan yuyucu 

vasitələrdir. Su hövzələrində çoxlu fosfatların toplanması həmçinin onların 



evtrofikasiyası ilə bağlıdır. Fosfor gübrələrinin spesifik xüsusiyyətlərindən biri də 

onların böyük dozalarla istifadəsi torpaqda digər arzuolunmaz elementlərin 

toplanmasıdır: stabil stronsium, ftor, uranın təbii radioaktiv birləşmələri, radium, 

torium. Bitkinin üçüncü əsas qida elementi sayılan kalium ətraf mühitə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərmir. Lakin kalium gübrəsi ilə bərabər çoxlu xlor da verilir, onun 

qrunt sularına daxil olması arzu olunmazdır. Bütün bitkilərin əkininin 

məhsuldarlığının gübrədən istifadədən asılılığı bir-birinə oxşardır: gübrələrin 

təsirindən ilk illər bitkinin məhsuldarlığı artır. Sonrakı illər məhsul artımı azalır, sonra 

isə artım müşahidə olunmur, bəzən hətta azalmağa doğru da gedir. Kənd təsərrüfatının 

elmi-əsaslanmış strategiyası gübrələrin miqdarının azaldılmasının mümkünlüyünün 

tədqiqi, onun istifadəsinin optimal səviyyəsinin axtarışı və eroziyaya qarşı mübarizə 

aparmaq istiqamətinə yönəldilməlidir. qarşı mübarizədə istifadə edilən preparatlar; 

zoosidlər – zərərli onurğalı heyvanları məhv edən zəhərlər; bakterisidlər, virusosidlər, 

funqisidlər – bitkilərlə viruslu və göbələk xəstəliklərilə mübarizə aparmaq üçün istifadə 

edilən maddələr; nematosidlər – bitkilərdə nematod xəstəliyinin törədicisi olan girdə 

qurdları məhv edən preparatlar; molyuskosidlər – zərərli ilbizləri məhv edən maddələr. 

ABŞ-da 160 növdə patogen göbələk və bakteriyalarla, 250 virus növləri, 8000 həşərat və 

gənə növləri, 2000 alaq otları ilə mübarizə aparılması lazım gəlir. Dünyada 180 pestisid 

növündən və bir neçə min preparat formasından istifadə edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühazirə 25    Torpağın radionuklidlərlə çirklənməsi 



   M.A.Abdullayev və C.Ə.Əliyev (1998) qeyd edir ki, Azərbaycanın torpaqlarında 

Çernobıl AES-dəki qəzaya qədər stronsium – 90 və sezium 137-in konsentrasiyası 

Ukrayna və Belorusiyanın torpaqlarına nisbətən iki-üç dəfə yüksəkdir. Lakin onların 

bitkilərə daxil olması isə iki-üç dəfə azdır. Bu, respublikamızın torpaqlarında stronsium 

–90 və sezium –137-in qeyri mübadilə (mütəhərrik) formasında olması ilə bağlııdır, 

torpaqda mütəhərrik kalsium və kaliumun miqdarının yüksək olması da bu 

radionuklidlərin bitkiyə az daxil olmasına şərait yaradır. Çernobıl AEC-dəki qəzadan 

sonra respublikamızın torpaqlarında stronsium 90-ın konsentrasiyası təxminən üç dəfə 

artdı, bu hal Lənkəran zonası torpaqlarında daha çox müşahidə olundu. Bu, burada 

atmosfer yağıntılarının miqdarının çox olmasilə aydınlaşdırılır. M.A. Abdullayev və 

C.Ə. Əliyevin (1998) tədqiqatları göstərir ki, respublika torpaqlarının ümumi 

radioaktivliyini təbii radionuklidlər yaradır. Süni radionuklidlər torpağın ümumi 

radioaktivliyinin 2-dən 10% -ə qədərini təşkil edir. Torpağa (səpin altına) optimal 

miqdarda və ya yüksək dozalarda mineral gübrələrin verilməsi süni və təbii 

radionuklidlərin bitkinin tərkibinə daxil olmasını zəiflədir. Torpağa (səpin altına) 

optimal və ya yüksək dozalarda mineral gübrələrin verilməsi məhsuldarlığın artması 

ilə bərabər, həm də süni və təbii radionuklidlərin taxıl və dənli-paxlalı bitkilərin dəninə 

və kövşəninə keçməsini azaldır. Bu əsasən fitokütlənin çoxalması hesabına olur. 

(Abdullayev, Əliyev, 1998) Torpağın təbii radiasiya fonu (TRF) Ra, Ac, Th, K40 

elementləri ilə təyin olunur. Bu elementlər öz-özünə ardıcıl çevrilmələrə məruz qalaraq 

radioaktiv elementlərin olduqca müxtəlif dövrlərdə yarımparçalanan fəsilələrini 

yaradır. Mədən qazıntılarında yüksək göstəricilərlə təsbit olunur, yer səthinin hər 

yerində və bütün dağ süxurlarında, torpaqda və sularda, təbii radioaktiv elementlər 

(TRE) aşağı göstərici ilə təsbit olunur. Torpaqda TRE-in konsentrasiyası ana (dağ) 

süxurun tərkibindən və torpaqəmələgəlmə prosesi nəticəsində aşınma dərəcəsindən 

asılıdır. Turş dağ süxurlarının parçalanması məhsulları üzərində formalaşan 

torpaqlarda radioaktiv elementlər və izotoplar, əsaslar və ultraəsaslı süxurlar üzərində 

əmələ gələn torpaqlara nisbətən çox olur. Ağır mexaniki tərkibli torpaqlarda, yüngül 

mexaniki tərkibli torpaqlara nisbətən TRE-in miqdarı çox olur. TRE-in miqrasiyası 

landşaftdan da çox asılıdır: Süni radioaktiv fon əsasən atom və istilik – nüvə parlayışı 

zamanı yaranır. Bu zaman torpaqda radioaktiv elementlər və izotoplar toplanır. 

Torpaqda yığılan uzunömürlü radioaktiv elementlərə Sr-90, Cs-137, Ru 106, Cl- 144, 

Mn-54 və s. aiddir. Onlardan daha ciddi təhlükəli Cr-90 və Cs-137 hesab olunur, onlar 

torpağa mübadilə vəziyyətində intensiv hoparaq, bitkilərin kök sistemi tərəfindən 

udulur və kənd təsərrüfatı zəncirinə qoşulur. Mineral qida elementlərinin 

miqrasiyasına daxil olur. (B. Şakuri, Ş. Şakuri, 2000). TRE-lə çirklənmiş torpaqlarda 

kənd təsərrüfat bitkiləri yetişdirdikdə, onlar bitki kökləri vasitəsilə sorulur və bitki qida 

məhsullarında toplanır. Tədqiqatlar göstərir ki, Sr-90 Cs-137-yə nisbətən bitkiyə 

intensiv daxil olur. 

   Kalsiumsevər bitkilər Sr-90-nı nisbətən çox udur. Paxlalı bitkilər Sr-90-ı daha çox, 

kökümeyvəlilər nisbətən az, dənli (taxıl) bitkiləri daha az toplayır. Tərkibində kalium 

çox olan bitkilər Cs-137-i də çox udur. Yüngül mexaniki tərkibli və humusla kasat olan 

torpaqlarda radioaktiv elementlər, ağır mexaniki tərkibli və humusla zəngin torpaqlara 

nisbətən bitkilərə çox daxil olur. Becərilən torpaqlara əhəng və gübrə verildikdə Sr- 90-



ın bitkiyə daxil olması azalır, qələvi metal fosfatlar verdikdə isə onun bitkiyə daxil 

olması ləngidilir. (B. Şakuri, Ş. Şakuri, 2000). Tərkibində sronsium-90 və sezium-137 

radionuklidləri olan radioaktiv tullantıların əsas mənbəyi nüvə reaktorları və 

şüalandırılmış yanacaq materiallarını yenidən istifadə edən müəssisələrdir. 

(Abdullayev, Əliyev, 1998) Atmosferdən tökülən süni radioaktiv bölünmə məhsulları 

yerin üst qatında qeyri-bərabər surətdə səpələnirlər. Radioaktiv çöküntülərin 

maksimum miqdarı 40-45 dərəcə şimal və cənub en dairələrində təsadüf edilir. Bu hava 

kütləsinin atmosferdə hərəkət xüsusiyyəti ilə əlaqədardır. Tədqiqatçılar aşkar etmişlər 

ki, şimal en dairəsi torpaqlarında stronsium –90 radionuklidinin miqdarı cənub en 

dairəsi torpaqlarına nisbətən orta hesabla 5 dəfə artıqdır. Onun səbəbini eksperimental 

nüvə partlayışlarının əksərinin şimal yarımkürəsinin ərazisində keçirilməsi ilə izah 

edirlər. Radionuklidlər yer səthinə əsasən atmosfer yağıntıları vasitəsilə daxil olur və 

onların maksimum çöküntüləri yaz-yay fəsillərinə təsadüf edir. Bu qanunauyğunluq 

atmosferdə gedən meteoroloji proseslərlə əlaqədardır. 

   Su mühitində atmosferin radionuklidləri suspenziya şəklində həll olur, bu vəziyyətdə 

də __________onlar torpağa hopur, qrunt sularına daxil olur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

radionuklidlər əsas biotoplarda və su obyektləri biotasının komponentlərində 

miqrasiya edir, toplanır və transformasiya olunaraq maddənin biotik dövranına cəlb 

olunur. Təmiz su hövzələrində və su axarlarında radionuklidlərin böyük hissəsi dib 

çöküntüləri və ali su bitkiləri tərəfindən sorbsiya olunur. Az miqdarda radionuklidlər 

az-çox bərabər miqdarda həll olunmuş halda suda qalır. Radioaktiv çirklənmiş su 

obyektlərində ən çox miqdarda stronsium –90 və sezium –137 radionuklidləri olur. 

Onlar uzun yarımparçalanma dövründə və yüksək toksikliyə malik olduğu üçün 

təhlükəlidir. Respublikamızda torpaqların və kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

radionuklidlərlə çirklənməsinin ekoloji problemlərinin həlli kompleks tədbirlərin 

görülməsini tələb edir.  Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Aqrokimyəvi tədbirlər. Əkinçiliyin kimyalaşdırılması (torpağa onun fiziki-kimyəvi 

xassələrini yaxşılaşdıran və onun münbitliyini artıran gübrə və meliorantların 

verilməsi) radionuklidlərin torpaqdan kənd təsərrüfatı bitkilərinə və sonra da 

heyvandarlıq məhsullarına daxil olmasının qarşısını alan ən səmərəli vasitələrdən 

biridir. Mineral gübrələrin tətbiqi nəticəsində məhsulda radionuklidlərin 

konsentarsiyasının aşağı düşməsi bir sıra səbəblərlə izah edilə bilər: 

a. Bitkinin qida şəraitinin yaxşılaşması nəticəsində biokütləsinin artması və bununla da 

radionuklidlərin 

həcminin ümumi kütləyə nisbətdə azalması; 

b. Torpaqda mübadiləli kationların, ilk növbədə kalium və kalsium kationlarının 

konsentrasiyasının 

artması; 

c. Radionuklid ionları ilə torpağa verilmiş gübrələrin (duzların) ionların arasında 

antoqonizmin güclənməsi 

və nəticədə bitki tərəifndən radionuklidlərin mənimsənilməsinin çətinləşməsi; 

d. Mineral gübrələrin təsiri altında radionuklidlərin bitki tərəfindən çətin mənimsənilən 

formalara transformasiya olunması. 



   Üzvi gübrələrin tətbiqi də torpaqda radionuklidlərin toplanmasının və onların bitkiyə 

keçməsinin qarşısını alır. Üzvi gübrələrin səmərəliliyi yüngül qranulometrik tərkibli 

torpaqlarda özünü daha yaxşı göstərir. Belə ki, aşağı münbitli torpaqlarda yüksək 

dozada peyinin verilməsi taxıl və arpanın məhsulunda 90Sr 80% azaldır. Digər 

kateqoriyadan olan təbii və süni radionuklidlərin üzvi və mineral gübrələrin təsiri 

altında torpaq və bitkidə azalmasına dair məlumatlar vardır (A.N.Ratnikov, 1991). 

2. Xüsusi aqrotexniki tədbirlər. Bir çox hallarda atmosferdən torpağa daxil olan 

radionuklidlər torpağın səthində (0-2 sm) toplanır. Torpağın şumlanması 

radionuklidlərin konsentrasiyasının azalmasına gətirib çıxarır. Şum qatı artdıqca 

radionuklidlərin paylanma sahəsi də genişlənir. Əkin qatının 30 sm olduğu hallarda 

radionuklidlərin bitkilər tərəfindən mənimsənilməsi 20-30% azalır (A.N.Ratnikov, 

1991). 

3. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin seçilməsi. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin radionuklidləri 

müxtəlif konsetrasiyada özündə toplamaq qabiliyyəti məhsulda radionuklid 

maddələrin miqdarını idarə etməyə imkan verir. Belə ki, radionuklidlərin normadan 

artıq miqdarının müşahidə edildiyi ərazilərdə əkin zamanı konsentrasiya etmə 

qabiliyyəti zəif olan bitkilərə daha çox üstünlük verilməlidir. Kənd təsərrüfatı 

bitkilərində radionuklidlərin konsentrasiyasının azalma sırası aşağıdakı kimidir. 

a. taxılkimilər və paxlalılar 

acı paxla > yulaf > qarabaşaq > noxud > arpa > buğda > qarğıdalı > soya 

b. tərəvəz və kartof: 

kələm > kartof > çuğundur > kök > xiyar > pomidor Kənd təsərrüfatı bitkilərində 

radionuklidlərin konsentrasiyasını azaltmaq məqsədilə onların düzgün seçilib əkin 

dövriyyəsində yerləşdirilməsi yuxarıda verilmiş tədbirlər fonunda daha yüksək səmərə 

verə bilər. 

4. Radionuklidlərlə çirklənmiş torpaqların fitomeliorasiyası. Məlum olduğu kimi, bir 

sıra təbii və kənd təsərrüfatı bitkiləri kimyəvi elementləri və radionuklidləri özündə 

toplamaq qabiliyyətinə malikdir. Bu maddələrin bitkidəki konsentrasiyası torpaqdan, 

adətən, bir neçə dəfə çox olur. Bunu nəzərə alaraq bitkilərin toplamaq qabiliyyətindən 

istifadə etməklə onların vasitəsilə (vegetasiya dövrünün sonunda sahədən çıxarılmaqla) 

torpaqların bioloji təmizlənməsini həyata keçirmək mümkündür. Bu üsul torpaqların 

fitomeliorasiyası adlanır. Adətən, bu tədbirlər AES qəzalarından sonra və digər 

səbəblərdən müəyyən ərazilərdə radionuklidlərlə çirklənmə baş verərkən tətbiq edilir. 

Radionuklidlərlə çirklənmiş torpaqların ekoloji problemlərinin həllində aqrotexniki, 

aqrokimyəvi, fitomeliorativ və digər tədbirlərin əhəmiyyəti böyük olsa da, onların ətraf 

mühitdə yayılmasına qarşı profilaktik tədbirlərin görülməsi daha önəmlidir. 

 

 

 

 

 

 



Mühazirə 26. Suvarmanın ekoloji problemləri. Azərbaycanda suvarma 

problemi 

 

  Yüksək və sabit məhsul əldə etmək məqsədilə suvarmadan çox qədimdən istifadə 

olunur. Dünyada suvarılan torpaqların sahəsi 250 mln. hektara çatır. Bu əkin 

sahələrinin yalnız 17%-ni təşkil etməsinə baxmayaraq əkinçiliyin bütün məhsulunun 

1/3-ni təmin edir. Qədim sivilizasiyanın əksəriyyəti suvarılan əkinçiliyə əsaslanmışdır. 

Lakin irriqasiya işləri XX əsrdə genişlənərək dünyada suvarılan torpaqların sahəsi 5-6 

dəfə çoxaldı. XX əsrin əvvəlində dünyada suvarılan torpaqların sahəsi 40 mln. ha-dan 

az idi. Suvarılan torpaqların intensiv artımı 1950-1960-cı illərdə baş verdi, sonralar isə 

azalmağa başladı. Suvarmanın inkişaf tempinin azalmasına səbəblər bunlardır. 

- Yeni layihələrin qiymətinin yüksək, orta hesabla ABŞ dollarılə 1 ha-ra 1000-2000 dollar 

olması; 

- Su resurslarının qıtlığı; 

- Əlverişli (münasib) torpaqların qıtlığı; 

- Şoranlaşma, şorakətləşmə, bataqlaşma nəticəsində suvarılan ərazilərin itirilməsi; 

- Suvarma sistemlərinin deqradasiyası. 

   Söz yox ki, suvarma işləri bəşəriyyət üçün xeyirlidir, lakin, o, hər şeydən öncə ekoloji 

problemlər yaradır. Təbii landşaftların aqroekosistemlərə çevrilməsi ərazinin 

vəziyyətini və rejimi dərin dəyişikliyə uğradır. Aparıcı proseslər kökündən dəyişir: 

quru vilayətlər üçün xarakterik olan az miqdarda atmosfer yağmurlarının suları 

əvəzinə tarla çox miqdarda su qəbul edir. Bunun nəticəsində torpağın əsas su rejimi, o 

cümlədən kimyəvi birləşmələrin miqrasiya şəraiti, sonra isə torpağın fiziki xassələri 

dəyişir. İrriqasiyanın yüksək inkişafı zamanı ayrı-ayrı tarlaların və ya suvarma 

sistemlərinin dərin ekoloji dəyişkənliyə uğraması ilə yanaşı, bu proses eyni zamanda 

çay hövzələrini, o cümlədən iri çay hövzələrini (məs. Nil, Kolorada, Amurdarya, Kür) 

də əhatə edir. Təcrübələr göstərir ki, suvarma təsiri altında olan bütün ərazilər – su 

(göl) hövzəsi, suvarma sistemi və ya tarlalar deqradasiyaya məruz qalır, ona görə daim 

onların davamlığına yönəldilən tədbirlərin aparılması və nəzarət tələb olunur. Təbiət 

heç nəyi havayı vermir: o, nə qədər pozulmağa məruz qalarsa, əvəzinə bir o qədər 

haqqını ödəməyi tələb edir. İrriqasiyanın əsas vəzifəsi torpaq qatında bitkinin inkişafı 

üçün labüd olan optimal rütubətliyi saxlamaqdır. 

  Suvarma dünyada əsas su istifadəçisi olub, bütün istifadə olunan suyun 80%-ni təşkil 

edir. Əsas problemlərdən biri istifadə edilən su resursunun az effektli olmasıdır. Tarla 

və ya suvarma sistemi üçün faydalı təsir əmsalı (f.t.ə.) bitkinin istifadə etdiyi suyun 

verilən suya olan nisbətidir. Bu vahid bir çox şəraitdən asılı olaraq çox dəyişir, f.t.ə. 

adətən 0,4-0,6 arasında, bəzən hətta daha aşağı olur. Sudan effektsiz istifadənin bir çox 

səbəbləri var. Onlardan ən əsası sudan istifadə qiymətinin (əgər varsa) onun sosial 

qiymətindən çox aşağı olmasıdır. Bir çox ölkələrdə suvarma üçün istifadə olunan su 

pulsuzdur və ya suvarma sistemini saxlamaq üçün sərf olunan dəyərdən dəfələrlə 

azdır. Bunun nəticəsində su resursu qorunmur və dünyanın bir çox suvarma 

sistemində sudan hədsiz istifadə edilir. Bitki üçün sudan tələb olunan qədər deyil, qeyri 

mütənasib yüksək istifadə olunması əlverişsiz ekoloji problemlər yaradır. Bunun əsas 



səbəbi drenajın kifayət qədər effektli olmaması və ya yoxluğu şəraitində həddən artıq 

suyun verilməsi nəticəsində qrunt suyunun səviyyəsinin qalxmasıdır. Bu isə ərazini su 

basmasına və ya bataqlaşmaya 

səbəb olur. Bundan başqa torpaqdan yuyulub aşağı qatlara aparılan duzlar qrunt 

suyunun tərkibindəkiduzlarla birlikdə torpaq profili boyu qalxaraq əkinçilik üçün 

olduqca əlverişsiz proses sayılan – torpağın təkrar şorlaşması baş verir. Əgər tarla və 

suvarma sistemi səviyyəsində irriqasiyanın əsas ekoloji problemi bataqlaşma və 

şorlaşmadırsa, çay hövzəsi səviyyəsində həll olmuş duzların axınının çoxalmasıdır. N.F. 

Qlazovskiyə görə dünyada suvarılan torpaqlardan drenaj suları vasitəsilə axıdılan 

duzların cəmi ildə 2 milyard ton təşkil edir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, dünyanın 

təbii çay axınları ilə aparılan həll olan maddələrin miqdarı ildə 3 mld. ton təşkil edir. 

Suvarmanın inkişafı xüsusilə tropik ölkələrdə adətən bir sıra sosial problemlərlə də 

nəticələnir. Onlardan ən mühüm problem malyariya, şistomatoz və onkoserkoz 

xəstəliklərinin daşıyıcılarının artmasıdır. Suvarılan massivlərin effektsiz idarə 

olunmasının digər nəticəsi içməli suların keyfiyyətinin pisləşməsi və yaşayış 

məntəqələrini su basması (bataqlaşma) sayılır. Suvarmanın ekoloji problemləri 

irriqasiyanın tam dəyərinin uçotunun aparılmasını tələb edir. Bura yalnız suvarma 

sisteminin tikilməsinə və istismarına çəkilən xərclər deyil, həm də ətraf mühitin 

vəziyyətinin pisləşməsinə, ekoloji məsələlərin və sosial-iqtisadi problemlərin həllinə 

çəkilən xərclər daxil edilməlidir. İrriqasiyanın belə tam dəyərini hesablamaq çətin olsa 

da suvarma sistemi layihələrinin həqiqi effektivliyini qiymətləndirməyə kömək 

edərdi.Torpağın vəziyyətini dəyişdirən antropogen faktorların və dünya torpaq 

sahələrinin istifadəsinin analizi, Yerin canlı maddələrinin əsasını, sürətlə artan dünya 

əhalisinin ərzaq məhsullarının əsas mənbəyi sayılan pedosferin təhlükə qarşısında 

qaldığını göstərir. Pedosferin deqradasiyası dünyanın ən ciddi, uzunmüddətli ekoloji 

problemlərindən biri hesab olunur, çünki Yerdə həyatın mövcudluğunu təmin edən bu 

sistemin dağılması geniş miqyas almışdır. Nəzərə daha tez çarpan ümumdünya 

problemləri də mövcuddur, olduqca kəskin lokal problemlərə də rast gəlinir və onlar 

diqqəti daha çox cəlb edir. Lakin təəssüf ki, pedosferin deqradasiyası hələ layiqincə 

qiymətləndirilmir. Bu baxımdan, əsas narahatlıq doğuran kənd təsərrüfatı sahəsi hesab 

olunur. Burada vəziyyəti yaxşılaşdırmaq və baş verəcək böhranı müvəqqəti aradan 

qaldırmaq üçün gübrə və pestisidlərdən istifadə olunur, süni suvarma tətbiq olunur və 

ya yeni maşınlardan istifadə olunur. Kənd təsərrüfatı resurs bazasının təhlükəli 

vəziyyəti dünyanın ən varlı və ən kasıb dövlətlərində müşahidə olunur. Belə vəziyyəti 

hətta ən inkişaf etmiş ABŞ –da da görmək olar. Amerika kənd təsərrüfatının 

müvəffəqiyyətləri əsasən torpaq resurslarının itirilməsi hesabına baş verir. Məlumdur 

ki, Ayova ştatının torpaq qatının yarısı eroziya nəticəsində son 150 il ərzində 

itirilmişdir. Dörd ən böyük dövlət sayılan ABŞ, Çin, Hindistan və keçmiş SSRİ dünyada 

əkin sahəsinin yarısından azını istifadə edir, lakin dünyada eroziya və şorlaşma 

nəticəsində itirilən torpaqların 50%-dən çoxu bu dövlətlərin payına düşür. Kənd 

təsərrüfat ehtiyat bazasının deqradasiyasının davam etməsinə baxmayaraq, dünyada 

əhali artımını ərzaqla təmin etmək lazımdır. Ona görə ekoloji cəhətdən dayanaqlı kənd 

təsərrüfatına keçmək vacibdir. Bunun üçün təsərrüfatın təşkili ekoloji əlverişli 

metodlarla aparılmalıdır. Bu metodlar təbiət üçün yad olan pestisid və mineral 



gübrələrin tətbiqi kimi aqrotexniki üsulların minimuma endirilməsinə əsaslanır. Bu 

üzvi, bioloji və ya ekoloji əkinçilik də adlanır. Təsərrüfatın bu metodla aparılması 

nəticəsində orta hesabla az məhsul əldə edilsə də yüksək qidalığı ilə fərqlənir. Üzvi 

əkinçiliyin məhsulu baha olduğu üçün əldə olunan qazanc yüksək texnoloji kənd 

təsərrüfatından da çox olur. Lakin üzvi əkinçiliyin tətbiqi ilə istifadə olunan torpaq 

sahələri olduqca az olub bir neçə faiz təşkil edir, az da olsa onun get-gedə artımı 

müşahidə olunur. Keçid və ya kompromis strategiya kimi kimyəvi maddələrin (gübrə 

və pestisidlər) miqdarının azaldılması, onların daha effektiv istifadəsi, suvarma 

sistemlərinin daha effektiv idarə olunması, az vaxt ərzində ağır olmayan maşınlardan 

istifadə və s. nəzərdə tutula bilər. Gübrə və pestisidlərdən istifadənin azadılması həm 

də ətraf mühitin (torpaq, su) çirklənmə səviyyəsini aşağı salır. 

   Azərbaycanda suvarmanın problemi 

   Azərbaycanda suvarma çox qədim tarixə malikdir. Yunan coğrafiyaşünası Strabon 

yazırdı ki, Albaniyada suvarma Mesopotamiya və Misirə nisbətən yüksək inkişaf 

etmişdir. Şirvan düzündə suvarma işləri Girdiman dövlətinin vaxtında daha geniş 

ərazilərdə aparılırdı. Azərbaycanda suvarmanın tarixi Q.Əzizov, Ə.Həsənəliyevin 

(2001) kitabında ətraflı verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızın quraqlıq 

rayonlarında kənd təsərrüfatı istehsalını intensivləşdirmək üçün suvarma ən mühüm 

tədbir sayılır. Suvarmanın müxtəlif növləri və üsulları mövcuddur. Torpaq qatını 

nəmləndirmək məqsədilə aparılan suvarma müntəzəm və birdəfəlik suvarmalara 

bölünür. (Aslanov,1999). Müntəzəm suvarmada, bitkinin tələb etdiyi vaxtlarda sahə 

təyin olunmuş normalarda su ilə təmin olunur. Birdəfəlik suvarma (və ya liman 

suvarması) yaz fəslində çay subasarlarında daşqın suyu, qar suyu və su anbarından 

birdəfəlik verilən suyun hesabına həyata keçirilir. Gübrələmə suvarmasında torpağa su 

ilə birlikdə, suda əridilmiş gübrə də verilir. Buraya çirkab suları və bulanıq su 

(tərkibində lillərin ölçüsü 0,005mm-dək kiçik hissəciklər olan su) aid edilir. Hazırda beş 

suvarma üsulundan istifadə olunur: öz axımı ilə suvarma, yağışyağdırma, yeraltı 

suvarma, damcılarla suvarma və aerozol (kiçik dispersli) suvarma. (B.Əliyev, Z.Əliyev, 

1998, Aslanov,1999). 

  Öz axımı ilə suvarma üsulunda su nəqledici açıq kanallar (və ya boru kəməri) ilə 

suvarılan sahəyə çatdırılır. Burada su müvəqqəti arxlar, elastik və ya sərt borular 

vasitəsilə şırımlara və xüsusi ləklərə verilərək torpağa hopdurulur. 

  Yağışyağdırma ilə suvarma üsulunda su nəqledici kanal və boru kəməri ilə sahəyə 

çatdırıldıqdan sonar maşın, qurğu və cihazlar vasitəsilə yağış şəklində torpaq səthinə 

yağdırılır. 

  Yeraltı suvarma üsulunda suvarma suyu suvarılan sahəyə yer səthindən müəyyən 

dərinlikdə və bir-birindən müvafiq məsafədə basdırılımış borulara verilir, boruların 

səthində açılmış deşiklərdən su sızaraq kapilyarlarla torpağın aktiv təbəqəsini isladır. 

   Damcılarla suvarma üsulunda suvarma suyu fasiləsiz olaraq xüsusi damcıladıcılarla 

bitkinin və meyvə ağacının bilavasitə kök sistemi yayılan zonaya verilir. Suvarma 

vegetasiya dövründə fasiləsiz aparılır. Kiçik dispersli (aerozol) suvarma yağışyağdırma 

üsulu ilə suvarmanın bir növüdür. Burada suvarma suyu torpağa deyil, narın damcılar 

şəklində bitkinin yer səthində olan gövdəsinə və yarpaqlarına yağdırılır. Hazırda 

respublikamızda əsasən öz axını ilə suvarmadan istifadə olunur, istismar olunan 



suvarma şəbəkələrinin yalnız 9,2%-ni (130 min ha) qapalı suvarma şəbəkələri təşkil 

edir. (B.Əliyev, Z.Əliyev,1998) 

Açıq drenlər dərinliyi 3,0-3,5m və yamac əmsalı 1,0-2,0 olan adi kanallardan ibarət olub, 

onlar trassında 25-35m enində əkinə yararlı torpaq sahəsi itir, bu da meliorasiya 

olunmuş sahələrdə torpaqdan istifadə əmsalını azaldır. (Bayramov,2002). Açıq 

drenlərin normal işini təmin etmək üçün vaxtaşırı (hər 3-5 ildən bir) lillərdən 

təmizlənir, buna da xeyli vəsait sərf olunur. Açıq drenlərdən fərqli olaraq örtülü 

(qapalı) drenaj tikilmiş torpaqlarda əkin sahəsinin itkisi olmur. İstismar müddətində 

drenajın dərinliyi sabit qalır, drenajın kanal və yollarında kəsişdiyi yerlərdə əlavə 

tikintiyə ehtiyac qalmır. Örtülü drenajın tikintisi prosesində drenaj xəndəyi əks tökmə 

torpaqla doldurulur. Drenajüstü torpaq sahəsindən əkin üçün istifadə olunur. Lakin 

təəsüflə qeyd etmək lazımdır ki, keçmişdə kolxoz və sovxozların ərazisindəki örtülü 

drenaj şəbəkələrinin texniki vəziyyəti bir sıra səbəblərdən vaxtından qabaq aşağı 

düşmüş, qurğular öz funksiyasını tam yeinə yetirə bilmir. Mövcud qapalı drenaj 

şəbəkəsinin 70%-i artıq sıradan çıxmış və onların bərpa olunması tələb olunmur. 

(B.Əliyev, Z.Əliyev, 1998). Örtülü drenajın səmərəli işi onun torpaq və hidrogeoloji 

şəraitə uyğun layihələndirilməsindən, tikintinin keyfiyyətindən və istismarından 

asılıdır. N. N. Mahmudov (2002) qeyd edir ki, 1928-1931-ci illərdə Muğan təcrübə 

meliorativ stansiyasında tikilmiş örtülü drenaj şəbəkəsi indiyə kimi qüsursuz işləyir. 

Hazırda respublikamızda fermer və şəxsi təsərrüfatlarda müasir suvarma üsulları 

hazırlamaqda Eroziya və Suvarma Elmi-tədqiqat İnstitutunun işləri böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu tədqiqatlar nəticəsində fermer və şəxsi təsərrüfatlarda açıq şəraitdə və 

istixanalarda bitkilərin suvarılması məqsədilə mikroyağışyağdırma, impuls-lokal, zəif 

yağışyağdırma və impuls yağışyağdırma sistemləri hazırlanmışdır. (B.Əliyev, Z.Əliyev, 

1998) Qeyd olunan Elmi-tədqiqat Mərkəzinin apardığı tədqiqatlar göstərir ki, 

respublikamızda fermer təsərrüfatları üçün ən əhəmiyyətli üsullardan biri impulslu 

damcılarla suvarma sistemidir. Damcılarla suvarma üsulunun əsas üstünlüklərindən 

biri suvarma suyunu bitkilərə sutka ərzində tələb etdikləri miqdarda onların kök 

sisteminə vermək mümkündür. Damcı üsulu ilə suvarma sisteminin başqa suvarma 

sistemlərindən üstün cəhəti aşağıdakılardır.  

- dağ yamaclarında yüksək, orta və zəif su keçirən torpaqlarda suvarma aparmaq olur; 

- bitkiləri suya olan təlabata uyğun su ilə təmin edir; 

- suvarmanın aparılmasında külək təsir göstərmir; 

- suvarma suyu bitkilər arasında bərabər paylanır; 

- torpağın səthi suvarma nəticəsində sıxlaşır; 

- qrunt sularının səviyyəsi dəyişməz qalır; 

- təkrar şorlaşmanın qarşısı alınır. 

  İmpulslu damcılarla suvarma sistemi suya olan təlabatı bütün vegetasiya müddətində 

fasiləsiz olaraq təmin edə bilir, irriqasiya eroziyası müşahidə olunmur, cərgələr 

arasındakı sahələrdə alaq otlarının inkişafına şərait yaranmır. İmpulslu damcılarla 

suvarma sistemi vasitəsilə bitkiyə lazım olan miqdarda gübrələr vasitəsilə minerallar 

çatdırılır. Müəlliflərin hesablamalarına görə bu suvarma sistemini tətbiq etməklə suya 

2,5 dəfə qənaət etməklə bitkilərin məhsuldarlığını 2,7 dəfə yüksəltmək olar. 

 



 

Mühazirə 27     Torpağın rekultivasiyası və onun istiqamətləri 

  Texniki tərəqqi əsrində, dünyanın bir sıra ölkələrində sənayenin yüksək inkişaf 

etməsilə əlaqədar torpaq örtüyünün pozulması, dağılması fəlakətli miqyas almışdır. 

Əvvəllər kənd təsərrüfatı bitkiləri becərilən sahələr, məhsuldar meşələr, çəmənlər, 

otlaqlar altında olan münbit torpaqların yerində karxanalar qazılmış, yararsız laylarla 

örtülmüş, yollar, borular salarkən dağıdılmışdır. İnsan fəaliyyəti ilə relyefi, hidroloji 

rejimi dəyişmiş, torpaq örtüyü dağılmış və çirklənmiş, bitki örtüyü məhv edilmişdir, 

belə yerlər pozulmuş sahələr adlanır. Bu zaman həm də sular və atmosfer də 

çirklənməyə məruz qalır. Biosferin təmizliyinə xüsusilə təhlükə yaradan mineral 

xammal istehsal edən, tərkibində bitki və heyvanat aləmi üçün zəhərli sayılan sənaye 

tullantıları hesab edilir. Dağ-mədən sənayesinin fəaliyyəti, xüsusən, faydalı qazıntıların 

açıq üsullu istehsalı nəticəsində yer qabığının üst qatlarında dərin dəyişikliklər baş 

verir, bütün biogeosenotik əlaqələr pozulur. Bu zaman 10 metrlərlə, bəzən 100 m 

dərinliklərdən çıxarılan süxur qatları açılır, qarışdırılır və laylar atılır. Layların səthində 

çox vaxt bitkilərin inkişafı üçün fiziki-kimyəvi xassələri əlverişsiz olan süxurlar yerləşir. 

Belə ərazilər neçə onilliklər bitkisiz- çılpaq olub «sənaye səhrasına» çevrilib, «ay 

landşaftı» da adlanır. Bu sahələr təsərrüfat istifadəsindən çıxmaqla yanaşı, həm də ətraf 

mühitin çirklənmə mənbəyi sayılır. 

   Faydalı qazıntıların açıq üsulla çıxarılması təbii komplekslərə kəsgin təsir göstərərək 

landşaftın komponentlərinin dəyişməsinə səbəb olur. Bu zaman torpaq örtüyü, bitki və 

heyvanat aləmi pozulmaqla yanaşı, həm də litogen əsas dəyişir, yəni landşaftın 

morfoloji hissələrinin görünüşü tamamilə dəyişir. Antropogen kompleks sistemində 

belə ərazilər «təbii - texnogen», yaxud qısa şəkildə «texnogen» landşaft adlanır. 

Texnogen landşaftın digər antropogen landşaftlardan fərqi texnikanın və istehsalın 

ayrı-ayrı texnologiyasının təsiri nəticəsində dərin dəyişikliyə uğramasıdır. Qeyd edək 

ki, texnikanın təbii ərazi kompleksinə təsiri müsbət istiqamətə də yönəldilir: ekoloji 

şəraitin yaxşılaşdırılması, landşaft və ətraf mühitin optimallaşdırılması istiqamətində 

hidrotexniki və digər 

mühəndis qurğularının yaradılması buna misal ola bilər. Sənaye tərəfindən pozulmuş 

ərazilərdə nisbətən qısa bir vaxtda insan təlabatını təmin edən yeni məhsuldar və 

davamlı təbii ərazi kompleksləri yaratmaq üçün insanın aktiv və məqsədyönlü iş 

görməsi lazım gəlir. Sənayenin neqativ nəticələrini aradan qaldırmaq üçün hazırda 

sənaye inkişaf etmiş ölkələrdə torpağın rekultivasiyası kimi aktual problem irəli 

sürülür. Pozulmuş torpaqların, ərazilərin bərpası prosesi rekultivasiya adlanır. 

Torpağın rekultivasiyası praktiki, xüsusən nəzəri baxımdan nisbətən yeni istiqamət 

sayılır. «Rekultivasiya» termini faydalı qazıntılarda açıq üsulla istehsalın inkişafı ilə 

əlaqədar geniş yayılmışdır. Sənaye tərəfindən pozulmuş ərazilərin rekultivasiya işlərinə 

ilk dəfə XIX əsrin ortalarında Almaniyada başlanmışdır. XX əsrin əvvəllərində isə bu 

işlər İngiltərə və ABŞ –da aparılmışdır. Avropa və ABŞ-da rekultivasiya işləri II Dünya 

müharibəsi başlamamış və əsasən müharibədən sonra daha geniş vüsət almışdır. 

Ərazinin (torpağın) rekultivasiyasının məqsədi müxtəlif işlərin (mühəndis, dağ-texniki, 

meliorasiya, kənd təsərrüfatı, meşəçilik və b.) kompleksi kimi müəyyən vaxt ərzində 



yerinə yetirilərək sənaye tərəfindən pozulmuş torpaqların məhsuldarlığını bərpa etmək 

və onları müxtəlif istifadə növlərinə qaytarmaq, yəni onların yerində daha məhsuldar 

və səmərəli təşkil olunmuş mədəni-antropogen landşaftların elementlərini yaratmaq, 

son nəticədə texnogen landşaftları optimallaşdıraraq ətraf mühit şəraitini 

yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Sənaye fəaliyyəti tərəfindən pozulmuş landşaftın 

rekultivasiyasının istiqaməti və metodları pozulmanın xarakterindən, regionun inkişaf 

vəziyyəti və perspektivindən, rekultivasiyanın həmin region üçün iqtisadi və sosial 

əhəmiyyətindən, fiziki-coğrafi xüsusiyyətindən asılıdır. Odur ki, müxtəlif ölkələrdə, 

hətta bir ölkənin müxtəlif rayonlarında rekultivasiya işləri oranın spesifik 

xüsusiyyətlərinə uyğun aparılmalıdır. Dünya ölkələrinin əksəriyyətində texnogen 

landşaftların sonrakı istifadə məqsədindən asılı olaraq aşağıdakı əsas rekultivasiya 

istiqamətləri məlumdur (Motorina, Ovçinnikov, 1975). 

1) Kənd təsərrüfatı istiqaməti: pozulmuş ərazidə əkin (səpin), aparmaq, bağ salmaq, 

çəmən və otlaq kimi istifadə etmək; 

2) Meşə təsərrüfatı istiqaməti: a) məqsədyönlü meşəliklər (torpaqqoruyucu, su 

tənzimləyici) salmaq; b) istismar əhəmiyyətli meşəlik salmaq. 

3) Yaşıllaşdırma və səhiyyə-gigiyena istiqaməti: 

– istirahət zonası yaratmaq, park yaşıllığı salmaq, ətraf mühiti çirkləndirən tullantı 

layların konservasiyası və ya yaşıllaşdırılması; 

4) Müxtəlif təyinatlı su hövzələri yaratmaq (sutənzimləyici hovuzlar, su anbarı, idman 

hovuzu, balıq və ov yetişdirmək üçün göl və s.). 

5) Pozulmuş ərazidə yaşayış və digər tikililər yaratmaq. 

Yuxarıda göstərilən istiqamətlər bir-birilə sıxı əlaqədədir və pozulmuş landşaftların 

kompleks optimallaşdırılması prosesində eyni vaxtda həyata keçirilir. 

   Torpaqların rekultivasiyası adətən bir neçə ardıcıl mərhələdə həyata keçirilir 

(Motorina, 1966). 

  Birinci mərhələ - hazırlıq mərhələsi: pozulmuş ərazinin müayinəsi və tiplərə 

ayrılması, ərazinin spesifik şəraitinin öyrənilməsi (geoloji quruluş, süxurun tərkibi, 

onun bioloji rekultivasiyaya və digər istifadə növünə yararlığı, hidroloji şəraitin 

dinamikasının proqnozu və s.), rekultivasiyanın və rekultivasiya olunan ərazinin 

istifa241 də məqsədinin təyini, rekultivasiyanın növbəti mərhələsinə təlabatın müəyyən 

olunması və iş metodunun seçilməsi, rekultivasiya üzrə texniki-iqtisadi 

əsaslandırmanın və texniki – işçi layıhələrin tərtibi. 

  İkinci mərhələ – ərazirin müxtəlif məqsədli istifadə üçün dağ-texniki və ya mühəndisi 

hazırlanması – texniki və ya dağ-texniki rekultivasiyası. Birinci mərhələdə hazırlanmış 

layihələr əsasında aparılır. Məqsədli istifadəyə olan tələbatı nəzərə alaraq bura tullantı 

laylarının, karxanaların səmərəli formalaşması (müəyyən şəklə salınması) daxildir. 

(Məsələn, layların optimal strukturunu və parametrini yaratmaq, yamaclarını 

hamarlamaq, layların səthinə məhsuldar suxurların verilməsi, su rejimini nizama 

salmaq, su hövzəsinin dibini formaya salmaq, müxtəlif meliorativ tədbirlər, mühəndis 

qurğuları yaratmaq və s.). 

  Üçüncü mərhələ - bioloji rekultivasiya və rekultivasiya olunan ərazinin məqsədyönlü 

istifadəsinə keçid. Buna pozulmuş yerin münbitliyinin və bioloji məhsuldarlığının 



bütövlüklə bərpa edilməsi, kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı sahələrini yaratmaq, su 

hövzələrində balıq, salınan meşələrdə isə ov heyvanları yetişdirmək. 

 Rekultivasiyanın dağ-texniki mərhələsi Rekultivasiyanın istiqaməti və ərazinin sonrakı 

məqsədli istifadəsi aşkar edildikdə tədbirlərin seçilməsi və ərazinin hazırlanma 

keyfiyyətinə olan tələbatı və xarakteri, bununla da rekultivasiyanın hər bir mərhələsi 

üçün çəkiləcək xərclər müəyyənləşdirilir. Ən ağır və baha başa gələn dağ-texniki 

mərhələyə olan tələbatın müəyyənləşdirilməsi, xüsusən mühüm hesab edilir, belə ki, bu 

mərhələ sonrakı bioloji rekultivasiyanın və məqsədli istifadənin effektivliyini təmin 

edir. 

Faydalı qazıntıların açıq üsulla istehsalı zamanı pozulmuş ərazilərin rekultivasiyasının 

dağ-texniki mərhələsinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

  a) Pozulmuş ərazinin müxtəlif məqsədli istifadə növü üçün hazırlanması. Bura 

aşağıdakılar daxildir: əlverişli struktura malik layların məqsədə uyğun (səmərəli) 

relyefini yaratmaq, səthin planlaşdırılması, yamacların hamarlanması, çökmənin 

nəticələrini aradan qaldırmaq, meliorativ tədbirlərin yerinə yetirilməsi, sahəyə münbit 

torpaq qatının verilməsi və s. 

  b) Magistrala çıxış yol şəbəkəsinin yaradılması. 

  c) Hidroloji rejimin nizamlanması (drenaj xəndəklərinin yaradılması, axımın 

nizamlanması, çay və kanalların yerinin dəyişdirilməsi və s.). 

  ç) Lazımi mühəndis qurğuların yaradılması. 

  Çevrilmiş (yararsız) gilli tərkibli layların meylliyi 1:3, qumlu laylarınki isə 1:4 –dən dik 

olmamalıdır. Əgər layların meşələşdirmə məqsədilə istifadəsi nəzərdə tutularsa 

yamaclarının meylliyi 1:3, bağçılıqda istifadə olunacaqsa isə 1:5-dən artıq olmamalıdır. 

Kənd təsərrüfatında istifadə üçün layların səthi hamar və atmosfer yağıntılarının 

artığının axması üçün birtərəfli 3-50 meylli olmalıdır. Səthin planlaşdırılması iki 

mərhələdə aparılması məsləhət görülür: ilk dəfə ümumi, 1-2 ildən sonra isə son 

planlaşdırma. Tədqiqatçıların fikrincə laylar 15-20 ildən sonra tam sabitlik halını alır: 

çökmə ən çox ilk 2 ildə baş verir. Kənd təsərrüfatı rekultivasiyası zamanı layların 

üzərinə verilən məhsuldar qruntun (torpağın) qalınlığı 1 m-dən, meşə təsərrüfatı 

rekultivasiyasında isə 2 mdən az olmamalıdır. Fitotoksiki süxurların səthini əlverişli 

tərkibli qruntla (torpaqla) örtmək mümkün olmadıqda qazıntı kömürünün külündən, 

əhəngdən və s. köməyi ilə kimyəvi meliorasiya aparılır. Dağ-texniki prosesində 

laylarda su rejiminin nizamlanmasında eroziyanın qarşısını almaq üzrə tədbirlərə 

böyük fikir verilir. ABŞ-ın Kontukki ştatında layların yamacında hündür olmayan yaşıl 

terraslar düzəldilir. Belə terraslar gilli süxurların yuyulmasını 65%, qumlu süxurların 

yuyulmasını 52% azaldır. İngiltərədə açıq üsulla istehsal zamanı öncə üst torpaq qatı 

götürülür, bir yerə yığılır, sonra isə layların planlaşdırılmış səthinə tökülür. Almaniya 

və digər ölkələrdə son illər işlənmiş karxanaların yerində müxtəlif təyinatlı su 

hövzələrinin yaradılmasına böyük əhəmiyyət verilir. 

Kənd təsərrüfatı rekultivasiyası 

   Dünyada kənd təsərrüfatı torpaqlarının sahələrinin və adambaşına düşən əkin 

sahəsinin azalması ilə əlaqədar açıq üsulla pozulmuş ərazilərin kənd təsərrüfatı 

məqsədləri üçün rekultivasiyası böyük əhəmiyyət kəsb edir. Almaniya, İngiltərə, 

Çexoslovakiya və digər ölkələrdə bu iş yerinə yetirilərkən öncə sahə hamarlanır, üzəri 



0,5-1,0 m münbit torpaq qatı ilə örtülür, su rejimi nizamlanır, çoxlu miqdarda gübrə 

verilir. Azot gübrəsi daha çox işlənir (nisbəti N:P:K=3:2:1 və ya 3:2:2). Gübrə əsasən iki 

dəfədə, üç il verilir.Bitki növünün və meliorativ əkin dövriyyəsinin düzgün seçilməsi 

böyük rol oynayır, paxlalılar (lüpin, yonca, çöl noxudu) çoxlu miqdarda biçin qalıqları 

verən taxıllarla növbələndirdikdə yaxşı nəticə verir. Təcrübələr göstərir ki, belə 

sahələrdə kənd təsərrüfatı bitkilərindən zonal torpaqlarda olduğu qədər məhsul 

götürmək mümkündür. Torpaq qatı fitotoksik xassəyə malik olmayan süxurların 

səthinə verilir. Rekultivasiya olunan, xüsusilə çoxillik bitkilər altında istifadə edilən 

sahələrdə mikrofloranın fəaliyyəti xeyli aktivləşir, onun kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi 

dəyişir, fermentasiya aktivliyi yüksəlir. Laylar üzərində taxıl-paxlalı bitikilərin qarışığı 

və sırf paxlalılar becərdikdə torpaqəmələgəlmə prosesinin inkişafını sürətləndirir. Qısa 

bir zaman ərzində intensiv humus toplanır, ilkin torpaqların differensasiyası gedir. 

A.D.Qoqatişvilinin (1973) məlumatına görə çoxillik otlar altında 8 il ərzində 3-4 sm 

qalınlığında çürüntü, 3-4 sm qalınlığında isə keçid horizontu əmələ gəlir. Çürüntü 

qatında humus 4%-ə, keçid horizontda isə 1,5%-ə çatır. ABŞ-da əsasən münbit tullantı 

laylarından kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Bu ərazilər əsasən biçənək və otlaq 

kimi istifadə edilir. Belə sahələrə paxlalı-taxıl otları səpilir. Onlardan topal, rayqras, 

çobantoxmağı, yonca, çöl noxudu, qurdotu (yoncavar) və s. qeyd etmək olar. Turş 

süxurlara əhəng və gübrə (N:P:K=10:10:10) – 400 sent/ha miqdarında verilir. Bərpa 

olunan ərazilərin otlaq kimi istifadə olunması onun yaxşılaşdırılmasına çəkilən xərci 

ödəyir. Belə otlaqlar təbii otlaqlardan da məhsuldar olur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mühazirə 28  Faydalı qazıntıların yeraltı istehsalı zamanı pozulmuş 

sahələrin rekultivasiyası 
  Faydalı qazıntıların yeraltı üsulla çıxarılması əsasən yer səthinin çökməsi və ərazinin 

qeyri filiz layları ilə çirklənməsi şəklində pozulur. Səthin çökməsi dərinliyə görə 

müxtəlif ola bilər (kiçik çökəklikdən və muldaşəkilli qırışıq çökəklikdən, dərinliyi bir 

neçə 10 metr olan iri uçquna qədər), bu faydalı qazıntının yerləşmə şəraitindən asılıdır. 

Şaxtalardan çıxan boş süxurların (terrikonlar) tərkibində bir sıra toksik elementlər olur, 

onlar həmçinin yüksək potensial münbitliyə də malik olur və gələcəkdə bitki 

yetişdirmək üçün yararlı ola bilər. Bəzi terrikonlarda isə 30-40 (50) il keçdikdən sonra 

təbii bitki örtüyü bitməsi prosesi başlayır. Donbasda terrikonların 86%-i bitki 

örtüyündən məhrumdur, 10%-də qismən, 4%-də isə bitki örtüyü yaxşı inkişaf etmişdir. 

Təcrübələr göstərir ki, yüksək turşuluğu (pH=3,0-4,0) olan terrikonlarda ağ akasiya, ağ 

tut, qarağat, lələkağacı 

və kanada qovağı özünü daha dözümlü göstərir. Əkin quyularına gübrə verdikdə ağac 

və kolların inkişafını sürətləndirir. Terrikonlarda eroziya prosesinin qarşısını almaq 

üçün ağac və kol bitkilərindən başqa ot səpini də təklif olunur. Şəhər ərazisində və 

yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında yeraltı qazıntılarından pozulmuş sahələrdə idman 

qurğuları, su hövzələri, parklar, yaşayış və sənaye tikintiləri yaradılır. 

  Şaxta tullantıları yamaclarının yaşıllaşdırılmasında münbit torpaqla yanaşı 

xırdalanmış torf, kompost da verilir. Tullantı yamaclarda kövşən (saman) verilməsi də 

təcrübədən keçirilir (1 ha-ya 2-4 ton). Kövşən çürüdükdən sonra ora ağac və kol 

cinslərinin çilingləri basdırılır. Almaniyada 500-dən artıq köhnə terrikonlar mövcuddur. 

Burada ən çox meşəsalma rekultivasiyasından istifadə olunur. Burada həmçinin 

stadionlar, su hövzələri, ayaq xizəyi sürmək üçün təpələr yaradılır. Rekultivasiya 

olunmuş ərazilərdən rekreasiya məqsədilə istifadə olunur. İngiltərədə yeraltı tullantılar 

olan ərazi yaşayış, sənaye və digər tikililərlə yanaşı idman qurğuları və parklar altında 

istifadə edilir.   Terrikonların materialından yol salma işlərində və yeraltı qazıntılar 

zamanı çökən sahələrin doldurulmasında geniş istifadə olunur. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mühazirə 29   Urbanizasiyanın ekoloji aspektləri. Azərbaycan 

Respublikasında urbanizasiyanın vəziyyəti 
   Urbanizasiya və ya şəhərlərin və şəhər əhalisinin çürətlə artması mühüm 

ümümdünya problemlərindən biri sayılır. Bu proses mühüm qlobal dəyişgənlik 

kateqoriyasına aid edilir. 1966-cı ildə dünyanın şəhər əhalisi 2,64 mlrd, yaxud ymumi 

əhali sayının 46% -ni təşkil edirdi. Dünya əhalisinin ümumi artması fonunda 1990-91 -ci 

illərdə şəhər əhalisinin artımı ildə 2,5% idisə, kənd əhalisinin il ərzində artımı yalnız 

0,8% olmuşdur. Yer əhalisi dəqiqə ərzində 150 adam, hər gün – 220 min, il ərzində isə – 

80 milyon adam artır. Dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinin əhalisinə gün ərzində 

150 minə yaxın adam əlavə olunur. Demoqrafik partlayışın və urbanizasiyanın 

səbəbləri ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif olmuşdur. XVIII əsrin ortalarından başlayaraq və 

XIX əsrin başlanğığına kimi Yer əhalisinin sayının artması hazırda inkişaf etmiş 

kateqoriyasına aid edilən ölkələrdə, yəni ABŞ və Böyük Britaniyada olmuşdur. Lakin 

XX əsrin ortalarından etibarən dünyada əhalinin sayının artmasını inkişaf etməkdə olan 

ölkələr təyin edir, bunun əsas səbəbi bu ölkələrdə sosial inkişafla bağlı olmuşdur. Belə 

ki, ölüm hadisəsi nisbətən sürətlə aşağı düşmüş, doğum isə əhalinin sağlamlığının 

yüksəlməsilə əlaqədar çoxalmışdır. Bununla yanaşı dünya cəmiyyətinin inkişaf 

etməkdə olan ölkələrinə hərtərəfli yardım göstərilməsi epidemiyanın azalmasına və 

bütövlüklə tibbi xidmətin yaxşılaşmasına şərait yaratmışdır. Hazırda əhalinin yüksək 

artım tempi Afrika və Mərkəzi Amerikada- ildə 3% -ə yaxın, Cənubi Amerikada – 2,2%, 

Asiyada 1,8% təşkil edir. Milyarddan artıq əhalisi olan Çində isə demoqrafiq siyasətin 

keçirilməsi nəticəsində əhali artımı kəsgin aşağı düşmüşdür. Əhalinin artımı digər 

mühüm proses olan urbanizasiya – əhalinin şəhərlərdə cəmləşməsi və meqalopolisin 

əmələ gəlməsidir. Urbanizasiya cəmiyyətin inkişafının bütün sahələrində mütərəqqi rol 

oynayır. Bu prosesdə əhalinin artımı üçün müsbət şərait yaranır, kənd yerlərində 

yaranan əhali artımı işçi qüvvəsi kimi şəhərlərdə cəmləşir, müxtəlif peşələrə 

yiyələnərək daha məhsuldar əməklə məşğul olur. Ona görə belə ölkələrdə əhalinin 

ümumi artımı əsasən şəhər əhalisinin hesabına gedir. Belə ölkələrdə urbanizasiya 

demoqrafik proseslərin tənzimləyicisi rolunu oynayır. Ürbanizasiyanın bilavasitə iki 

əsas səbəbi vardır: 1) Şəhərlərə kənd yerlərindən, həmçinin digər ölkələrdən əhalinin 

miqrasiyası; 2) Şəhərlərdə doğum hadisəsinin ölümdən çox olması.  

Cəmi 30 il əvvəl 1975-ci ildə təxminən dünya əhalisinin üçdə biri şəhərlərdə yaşamışdır. 

2000-ci ildən sonrakı onillikdə dünya əhalisinin yarıdan çoxu şəhərli olacaq, 2025-ci ilə 

yaxın isə şəhər əhalisi dünya əhalisinin demək olar ki, üçdə ikisini təşkil edəcəkdir. 

Hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə şəhər əhalisinin sürətlə artımı təxminən yüz il əvvəl 

qeyd olunmuşdur. Cari 50 il ərzində isə (1975-2025) bu ölkələrin şəhər əhalisi az 

artacaq. Lakin şəhər əhalisinin sayının artımının 90%- ə qədəri inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin hesabına gedir. Afrika və Asiyanın əhalisinin üçdə biri hazırda şəhərlərdə 

yaşayır, 2025-ci ildə bu rəqəm 50%-ə çatacaqdır. Şəhər əhalisinin artımı şəhərdən-şəhərə 

və ölkədən-ölkəyə doğru daha güclü gedir. Bu vaxtdan, ən yüksək göstərici (təxminən 

ildə 5 %) ən kasıb, az inkişaf etmiş ölkələr üçün səciyyəvidir. Bəzi ölkələrdə (Birkina-



Faso, Mozambik, Nepal, Əfqanıstan və b.) şəhər əhalisinin artımı hətta ildə 7%-ə çatır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin sayı çox olduğundan əhalinin artım göstəricisi 

(%-lə) az olduqda belə ümumi əhali artımı xeyli çox olur. 

Əhalisi 8 milyondan artıq olan meqalopolis 1950-ci ildə dünyada cəmi iki olmuşdur. 

Nyu-York - əhalisinin sayı 12,3 mln. və London – 8,7 mln. olmuşdur. 1990-cı ildə belə 

meqalopolislərin sayı 21 olmuşdur, onun 16-sı Şəhərin düzən relyefi ilə əlaqədar 

kanalizasiya sistemi açıq kollektor şəbəkəsi olub məişət çirkablarını toplayır. Belə bir 

sistem şəhərin əhalisi yarım milyon olan vaxt tikilərkən effektli olmuşdur. Hazırda isə 

bu kanalizasiya sistemi sayı 12 milyona çatan şəhər əhalisinin həyat fəaliyyətinin 

məhsullarının tullantılarına cavab verə bilmir. Burada çirklənmə yalnız yerin səthində 

deyil, hətta yeraltı sulara keçərək su təchizatında ciddi təhlükə yaradır. Cakartada çirkli 

sudan istifadə edilməsi nəticəsində baş verən mədə-bağırsaq xəstəlikləri ilə əlaqədar 

yaşı 5-ə qədər olan uşaqların 20% -nin ölümünə səbəb olmuşdur. Səhərlərin əhalisinin 

sıxlığı sistemlərə antpogen təsirin əsas dərəcə göstəricisi hesab olunur. Bu təsir şəhərin 

salındığı yerdən, adət-ənənədən, nəqliyyat və digər şəraitdən asılı olaraq dəyişir. 

Şanxay və Kalkuttanın bəzi rayonlarında əhalinin sıxlığı hektarda 800-1000 nəfər/ təşkil 

edir. Bunu varlı ölkələrin mənzil və evlərindəki əhalinin sıxlığı ilə müqayisə etmək olar. 

Banqkoka və Seulda da əhalinin sıxlığı xeyli yüksək olub 300-400 nəfər//ha təşkil edir. 

ABŞ –ın şəhərlərində isə göstərici 70 nəfər//ha və daha aşağıdır. Həm nəhəng 

aqlomerasiyalar, həm də bir qədər kiçik şəhərlər – «milyonerlər» müxtəlif növ ekoloji 

fəlakət (bədbəxtlik) 

və gərginlikdir. Urbanizasiyanın aspektləri inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə müxtəlifdir. Kasıb ölkələrin şəhərlərinin sürətlə (tez) böyüməsi ətraf mühitə 

kəsgin təzyiq göstərir. Bununla bərabər şəhərin yaşaması onsuz mümkün olmadan 

həyattəminedici sistemlərin hamısı həddən artıq yüklənmiş olur, onların inkişafı 

əhalinin artımını təmin etməyə çatışmır. Bunlara su təchizatı, kanalizasiya, zibilin 

toplanması və təkrar işlənməsi, elektrik enerjisi təchizatı və s., həmçinin təhsil sistemi, 

tibbi yardım və sosial təminat aiddir. Bunun nəticəsmdə şəhər əhalisinin yaşayışı və 

sağlamlığına təhlükəli vəziyyət yaranır. İnkişaf etmiş ölkələrin ekoloji vəziyyətinin bir 

qədər yaxşılaşması onların sakinləri üçün əlverişlidir. Bununla belə bu şəhərlər 

kontinent və ya bütün dünya səviyyəsində ekosferin vəziyyətinə əlverişsiz təsir 

göstərir. İnkişaf etmiş ölkələrin bir nəfərinə düşən təbii resursların istifadəsi və parnik 

qazlarının emissiyası inkişaf etməkdə olan ölkələrin kasıb şəhərləri üçün bu göstəricini 

xeyli ötüb keçir, son nəticədə isə inkişaf etmiş ölkələrin sakinləri qlobal ekoloji 

problemlərin güclənməsinə olduqca nəzərə çarpan təsir göstərir. Şəhərlərin ekoloji 

problemləri ətraf ərazilərin antropogen transformasiyasına böyük təsir göstərir. Bunun 

şəraiti və səbəbləri müxtəlif ola bilər. Məsələn, Afrikanın ayrı-ayrı ölkələrinin əhalisinin 

90%-i hələ də yeməyi odunla hazırlayır, ona görə də iri şəhərlərin 50-80 km radiusunda 

yararlı meşə sərvətləri deqradasiyaya uğramışdır. Odunun çatışmazlığı üzündən çox 

kasıb ailələr gündə yalnız bir dəfə isti yemək hazırlaya bilir. Sənaye müəssisələrinin və 

ya energetikanın fəaliyyəti nəticəsində havanın yüksək dərəcədə çirkləndiyi zonalarda 

şəhərlər ətrafında on kilometrlərlə məsafədə və ya hakim küləklər istiqaməti boyu bitki 

örtüyü transformasiyaya uğramış və ya tamamilə məhv edilmişdir. Mədən-

metallurgiya mərkəzi olan Norilski şəhəri və onun ətrafında sənaye müəssisələrindən 



100 km məsafədə təbii bitki örtüyü praktiki olaraq məhv edilmişdir. Çaylar üzərində 

yerləşən bütün iri şəhərlər bu çayların çirklənməsinə səbəb olaraq çay axını boyu neçə 

kilometrlərlə məsafədə suda həyatın tamamilə məhv olmasına səbəb olur. Tropik 

ölkələrdə iri şəhərləri kəsib keçən çaylarda patogen bakteriyaların qatılığı dəfələrlə 

yüksək olur. Dünyanın yüzlərlə iri şəhərləri və minlərlə bir qədər kiçik şəhərləri ətraf 

mühitin vəziyyətinin lokal pisləşməsinə səbəb olur. Bütövlükdə onlar qlobal vəziyyətə 

nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir göstərir. Əhalinin artımı Yerin təbii sistemlərinə 

antropogen təzyiqi artırır. Daim artmaqda olan əhalini ərzaqla təmin etmək üçün 

məhsul istehsalını artırmaq tələb olunur, bunun üçün kənd təsərrüfatı istehsalına yeni 

(xam) torpaqlar daxil etmək, yaxüd mövcud torpaqları hədsiz istismar etmək lazımdır, 

bu isə torpaqların eroziyasına, səhralaşmasına və çirklənməsinə (toksifikasiyasına) 

səbəb olur. 

   Dünyada sənaye istehsalı da durmadan yüksəlir və əhali tərəfindən onun 

məhsullarından istifadənin miqyası da artır. Bu isə təsərrüfat dövriyyəsinə daha çox 

yanacaq, enerji, xammal və geosferin digər resurslarını daxil etməyi tələb edir. Ətraf 

mühitə atılan antropogen fəaliyyətin tullantılarının həcmi də artır. Əhalinin sayı 

artdıqca su və maye tullantıların miqdarı çoxalır, bu isə ya ətraf mühiti çirkləndirir, 

yaxud da lazımi texnoloji tədbirlər və əlavə investisiya tələb edir. Sosial-iqtisadi inkişaf 

səviyyəsindən asılı olmayaraq əhəli sayının artımını azaltmaq bütün ölkələrin mühüm 

vəzifəsi sayılır. Lakin bu zaman müxtəlif ölkələrdə adət-ənənə, dini qadağalar və 

əhalinin bu problemə olan münasibəti nəzərə alınmalıdır. Bu məsələnin aktuallığı və 

onun həyata keçirilməsinə demoqrafik problemlərə həsr olunmuş beynəlxalq 

forumlarda baxılmışdır. Orada qeyd olunmuşdur ki, demoqrafik problemin həlli 

dayanaqlı inkişafın milli strategiyasının bir hissəsi olmalıdır və bütün ölkələr 

demoqrafik proqramlar işləyib hazırlamalıdır. 

   Azərbaycan respublikasında urbanizasiyanın vəziyyəti 

   Bu bölmə N.H.Əyyubovun (1999) materiallarına əsaslanaraq yazılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin 53%-i şəhərlərdə yaşayır. Şəhər əhalisinin xüsusi 

çəkisinə görə Azərbaycan RSFSR, Estoniya, Latviya, Ermənistan, Litva, Ukrayna, 

Belorusiya respublikalarından sonra keçmiş ittifaq respublikaları arasında 8-ci yeri 

tuturdu. Şəhər əhalisinin miqdarca sürətlə artmasına baxmayaraq, artım tempi ittifaq 

göstəricisindən həmişə geri qalırdı. Əgər 1939-1959-cu illərdə Azərbaycanın ümumi 

əhalisi içərisində şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 12%, 1959-1970-ci illərdə 2%, 1970-1979-

cu illərdə 3%, 1979-1989-cu illərdə cəmi 1% çoxalmışsa, ittifaq üzrə bu göstərici müvafiq 

olaraq 16%, 8%, 6% və 3,3% olmuşdu. Ümumiyyətlə, 1939-cu ildən 1989-cu ilə kimi 

Azərbaycanda şəhər əhalisi 3,3 dəfə artdığı halda, keçmiş SSRİ-də 3,1 dəfə artmışdı. 

Lakin bu müddətdə Azərbaycanda ümumi əhali artımı 2,2 dəfə, əhalisinin ittifaq üzrə 

ümumi artımdan 2,4 dəfədən (50%) çox olduğu üçün, respublikada şəhər əhalisinin 

xüsusi çəkisinin artım tempi orta ittifaq səviyyəsindən geri qalmışdı. Son məlumatların 

təhlili göstərir ki, belə bir vəziyyət hazırda da davam etməkdədir. Azərbaycan 

Respublikasında şəhər əhalisinin xüsusi çəkisinin keçmiş ittifaq üzrə orta inkişaf 

tempindən və mövcud səviyyəsindən geri qalması burada şəhər əmələgətirici təsərrüfat 

sahələrinin zəif inkişaf etdirilməsi ilə izah olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, yaranmış 

şəhər və şəhər tipli yaşayış məntəqələrinin 80%-i bilavasitə sənayenin və nəqliyyatın 



inkişafı ilə bağlıdır. Əgər keçmiş ittifaqın dağılması ərəfəsində sənaye və tikintidə 

çalışan əhali xalq təsərrüfatında işləyən əhalinin 39%-ə qədər idisə, Azərbaycanda bu 

rəqəm 26,1% olmuşdur 1970-1980-ci illərdə respublikanın xalq təsərrüfatında 

çalışanların sayı 2 dəfədən çox artımşdısa, bu artım sənayedə 30%, tikintidə isə 20% 

təşkil etmişdi. Şəhər əhalisinin xüsusi çəkisinə və artım tempinə görə Azərbaycan 

ümumittifaq səviyyəsindən geridə qalsa da sovet hakimiyyəti illərində şəhər əhalisinin 

xüsusi çəkisi artmaqda davam etmişdir. Şəhər əhalisinin artımı və ümumi çəkisinin 

dəyişilməsini 20.5. saylı cədvəldən görmək olar. Şəhər əhalisinin sürətli artımı hər 

şeydən əvvəl bu dövrdə kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsinə, sənayenin 

inkişafına geniş meydan verilməsi ilə bağlı idi. Bu illərdə yalnız 90 nəhəng sənaye 

müəssisəsi tikilmiş və istifadəyə verilmişdir. II Dünya müharibəsi şəhər əhalisinin 

artımına da təsir göstərdi. 1939-cu ildən 1950-ci ilə kimi keçən 20 il müddətində şəhər 

əhalisi cəmi sayca 54%, ümumi əhali içərisində payı 11,7% artdı, müharibədən sonra 

respublika xalq təsərrüfatının yenidən qurulması, əhalinin ümumi sayının artıq 50-ci 

illərin ortasında müharibədən əvvəlki səviyyəyə çatması və onu ötüb keçməsi, nəhəng 

sənaye obyektlərinin tikilib istifadəyə verilməsi, habelə respublika xalq təsərrüfatı 

kompleksinin inkişaf tələbatı ilə əlaqədar yaranan ali və peşə hazırlığı məktəbləri 

şəbəkəsinin genişlənməsi və s. 60-cı illərdə Azərbaycan şəhər əhalisinin yüksək sürətlə 

artımı üçün geniş imkanlar açdı. 

  Abşeron yarımadasından kənarda təbii sərvətlərin istifadəyə verilməsi şəhər əhalisinin 

coğrafiyasının dəyişməsinə səbəb oldu. 7-ci və 8-ci beşilliklərdə artıq 121 iri və nəhəng 

sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verildi. Bu da bütün sovet hakimiyyəti illərində 

istismara verilən sənaye müəssisələrinin 26%-ə qədərini təşkil edirdi. (Əyyubov, 1999) 

Məhz bu dövrdə Mingəçevir SES-in istifadəyə verilməsi Gəncə- Daşkəsən sənaye 

qovşağının enerji tələbatını ödəməklə onun inkişafına təkan verdi. Abşeron neft-kimya 

sənaye kompleksi daha geniş inkişaf etməyə başladı, respublika sənayesinin bir hissəsi 

olan Sumqayıt şəhəri meydana gəldi və s. Belə bir iqtisadi – sosial inkişaf fonunda 

Azərbaycanın şəhər əhalisi daha yüksək templə artmağa başladı və respublika tarixində 

ilk dəfə şəhər əhalisinin orta illik artım tempi müvafiq ittifaq göstəricisindən üstün 

oldu.1959-cu ildən 1970-ci ilə kimi olan dövrdə ittifaqda şəhər əhalisinin orta illik artımı 

3,27% idisə, respublikada bu göstərici 4,1%-ə çat394 dı. Həmin müddətdə ümumi şəhər 

əhalisi ölkə üzrə 36% artdığı halda, respublikada 45% çoxaldı. Lakin 70-ci illərdə şəhər 

yaradıcı istehsal və qeyri-istehsal sahələri, respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına 

yönəldilən capital qoyuluşunun ölkə ilə müqayisədə az mənimsənilməsi və bu 

məbləğin tədricən azaldılması ilə əlaqədar olaraq zəif inkişaf etdi. Məsələn, təkcə 1979-

cu ildə Azərbaycanın xalq təsərrüfatına hər min nəfər hesabı ilə sərf edilən kapital 

qoyuluşunun səviyyəsi, bütün müvafiq respublikaların müvafiq göstəricilərindən xeyli 

az olaraq, ümumittifaq səviyyəsindən 67,7% geri qalmışdır. Hər 1000 nəfər əhaliyə 

düşən fəhlə və qulluqçuların orta illik miqdarı respublikada ittifaqdakından 31,6% və 

elmi kadrların sayı isə 40% az olmuşdu. Ümumiyyətlə, respublikada 1970-79-cu illərdə 

əsas şəhər yaradıcı təsərrüfat sahələri olan sənaye və tikintidə əhalinin məşğuliyyəti 

25% yüksəlmişdi. Halbuki xalq təsərrüfatında əhalinin ümumi məşğuliyyəti bu 

müddətdə 2 dəfəyə qədər artmışdı. Bu da hər şeydən əvvəl öz əksini şəhər əhalisinin 

artım tempində tapdı. Belə ki, 1970-1979-cu illər ittifaqda şəhər əhalisi 20,3% çoxaldısa, 



Azərbaycanda müvafiq göstərici 24,8%-ə bərabər oldu. Orta illik artım isə müvafiq 

surətdə 2,25 və 2,9% təşkil etmişdi. Halbuki, respublikada əhalinin sayca artımı ittifaq 

əhalisinin müvafiq artımından 9,2% çox olmuşdu. Bu isə respublika şəhər əhalisinin 

artım tempinin nəinki ümumittifaq səviyyəsindən geri qalmamasını, hətta ötüb 

keçməsini tələb edirdi. 

Rəqəmlərin təhlili göstərir ki, şəhəryaradıcı təsərrüfat sahələrinin nisbətən sürətli 

inkişafı ilə əlaqədar olaraq 80-ci illərin başlanğıcında cüzi də olsa respublikada şəhər 

əhalisinin artım tempi ümumittifaq göstəricisindən üstün olsa da, erməni separatçılığı 

ilə başlanan millətlərarası müharibə qeyri-sabit ictimai-siyasi həyat, böyük dövlət 

mənafelərinin Azərbaycan üzərində cəmlənməsi ümumiyyətlə urbanizasiya prosesinə 

ağır zərbə vurdu. Əgər 1979-1989-cu illərdə Sovet İttifaqında şəhər əhalisi artımı cəmi 

15%, orta illik artım isə 1,5% olmuşsa, respublikada bu rəqəmlər müvafiq olaraq 11,8 və 

1,18% təşkil edirdi. Halbuki, həmin dövrdə respublikada ümumi əhalinin sayca artımı 

ittifaq üzrə əhali artımından 7,5% çox olmuşdu. Bununla bərabər respublikanın çatmış 

olduğu urbanizasiya səviyyəsi tam mənası ilə şəhər əhalisinin xüsusi çəkisinə 

müvafiqliyi cəhətdən də geri qalır. Başqa sözlə desək, respublikada şəhər əhalisinin 

xüsusi çəkisi və artım tempi, ona yaradılmalı olan müvafiq sosial-iqtisadi bazanın 

inkişaf tempini ötüb keçir. Məsələn, əgər şəhər əhalisinin ümumi çəkisinə görə 

Azərbaycan ittifaq səviyyəsindən 12% geri qalırsa və keçmiş SSRİ-nin müvafiq 

respublikaları arasında 8-ci yeri tuturdusa, əsas şəhəryaradıcı faktor olan sənayenin 

inkişaf səviyyəsinə görə müttəfiq respublikalar arasında 11-ci yeri tuturdu. Məhz elə 

ona görə də respublikada urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır, yəni Azərbaycanda inkişaf 

etməkdə olan ölkələrə xas olan «yalançı urbanizasiya» prosesi gedir. Bununla yanaşı, 

bir sıra təbii-iqtisadi səbəblər üzündən Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri də daxil 

olmaqla, bütün şəhər və şəhər tipli yaşayış məntəqələri tam mənada öz ətraf 

rayonlarının sosial-iqtisadi istinad mərkəzləri rolunu oynaya bilmirlər. Bu yaşayış 

məntəqələrində müasir tələblərlə ayaqlaşa bilən sənaye, sosial, mədəni-məişət 

müəssisələrinin olmaması ilə əlaqədar nəinki ətraf kəndlərin, hətta onların özlərinin 

əhalisi belə uzun müddət (son dövrə kimi xüsusilə əmək qabiliyyətli əhali) 

respublikanın və qonşu ölkələrin sənaye cəhətdən yüksək inkişaf etmiş ölkələrinə axışıb 

getmişdir. Belə bir prosesin uzunmüddətli davam etməsi istehsalın ərazi təşkilini və 

əhalinin məskunlaşmasının nizamlanmasını çətinləşdirir. Yəni urbanizasiya səviyyəsi 

yüksək olan ərazilərdə (Abşeron) əhalinin daha çox cəmlənməsi, urbanizasiya səviyyəsi 

aşağı olan dağlıq və digər ərazilərdə isə əhalinin nisbi azalması prosesi gedir. Ona görə 

də ümumiyyətlə respublikada urbanizasiya səviyyəsinin geniş mənada 

yaxşılaşdırılması və urbanizasiyanın ərazi proporsiyasını optimallaşdırmaq üçün 

Azərbaycanın və onun iqtisadi- coğrafi rayonlarının, şəhərlərinin sosial-iqtisadi inkişaf 

planlarında müasir tələblərə cavab verən şəhəryaradıcı yüksək əmək tutumlu sənaye 

sahələrinin – elektrotexnikanın, maşınqayırmanın, neft və kimya sənayesinin, trikotaj, 

toxuculuq və s. inkişafına üstünlük verilməsi məqsədəuyğun olar. (Əyyubov, 1999) 

Azərbaycan respublikasında şəhər əhalisinin sayı 1989-cu ildə 3805 min nəfər 

olmuşdur, onun 77,0%-i şəhərlərdə, 23,0%-i şəhər tipli qəsəbələrdə yaşayırdı. Hazırda 

şəhər əhalisi 65 şəhərdə, 122 şəhər tipli qəsəbədə və fəhlə qəsəbələrində cəmləşmişdir. 

Halbuki Azərbaycanda 1913-cü ildə cəmi 13 şəhər var idi. Respublikada Sovet 



hakimiyyəti illərində şəhər və şəhər tipli yaşayış məntəqələrinin sayı ildən-ilə artmağa 

başladı. Əgər 1926-cı ildə burada 18 şəhər və 16 şəhər tipli qəsəbə var idisə, artıq 1939-

cu ildə müvafiq olaraq onların miqdarı 25 və 56, 1959-cu ildə 40 və 93, 1989-cu ildə isə 

65 və 122 olmuşdur. Ümumiyyətlə sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda hər ildə 

orta hesabla 2,8 şəhər məskəni əmələ gəlmişdir. Respublikada əhalinin məskunlaşması 

sistemində şəhərlərin və şəhər tipli yaşayış məntəqələrinin şəbəkəsi artmış, onun 

sıxlığında irəliləyişlər az olmamışdır. Azərbaycan şəhərlərinin əksəriyyətinin ən kiçik 

(əhalisi 10- 19,9 min nəfər) və kiçik (20 mindən 49,4 minə qədər) şəhərlər təşkil edir. 

Onların payına bütün respublika şəhərlərinin və əhalisinin müvafiq olaraq 41,5 və 

21,5%-i düşür. Bu yaşayış məntəqələrində bütün şəhər əhalisinin müvafiq surətdə 13,3 

və 13,9%-i cəmləşmişdir. Əhalisi 5 mindən 99 minə qədər olan xırda şəhərlərin payına 

bütün 

şəhərlərin 24,6%-i düşdüyü halda, onlarda respublika şəhər əhalisinin cəmi 4,1%-i 

cəmləşmişdir. Respublika şəhər əhalisinin əksəriyyəti iri və nəhəng şəhərlərin payına 

düşür. Bu yaşayış məntəqələri, yəni Bakı, Gəncə və Sumqayıt bütün respublika 

şəhərlərinin sayca 4,6%-ni təşkil etdiyi halda, onlarda (qəsəbələrsiz) şəhər əhalisinin 

58%-i yaşayır. 1950-ci illərdən başlayaraq sənayenin zəif inkişaf etmiş olduğu 

rayonlarda iri sənaye müəssisələrinin və onun filiallarının yerləşdirilməsi ilə əlaqədar 

olaraq urbanizasiyanın ərazi strukturunda böyük dəyişikliklər əmələ gəldi. 

Respublikanın bütün iqtisadi rayonlarında yeni zavod və fabriklər yarandı, Kür-Araz 

iqtisadi-coğrafi rayonunda müharibə qurtardıqdan sonra 1970-ci ilə kimi 43, Gəncə-

Qazaxda 37, Şəki-Zaqatalada, Lənkəran-Astara və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

hər birində 11, Quba-Xaçmaz və Dağlıq Qarabağın hər birində 8, Dağlıq Şirvanda 7 və s. 

nəhəng sənaye müəssisəsi yaradıldı. Bu müəssisələrdən Əli Bayramlı DRES, Mingəçevir 

su elektrik stansiyasını, Daşkəsən dağ-mədən kombinatını, Zəylik filiz idarəsini, Gəncə 

alüminium, cihazqayırma, Mingəçevir Azərelektroid, kabel, rezin-texniki məmulatlar 

zavodlarını, şüşə liflər zavodunu, Xankəndi elektrotexnika zavodunu, Gəncədə, 

Mingəçevirdə toxuculuq kombinatlarını, Gəncə və Qazaxda xalça kombinatlarını, 

Naxçıvan, Xankəndi, Şəki, Lənkəran, Göyçay, Bərdə, İmişli və başqa şəhərlərdə dəmir-

beton konstruksiyalar və detallar zavodlarını göstərmək olar. Bu müddətdə Naxçıvan, 

Xankəndi, Şəki, Lənkəran, Göyçay, Bərdə, Xaçmaz və başqa yerlərdə xeyli miqdarda 

konserv, şərab, süd və çörək zavodları, ət kombinatları, respublikanın bir çox rayon 

mərkəzlərində çay fabirikləri və s. yaradılmışdır. Bütün bunlar respublikada 

urbanizasiyanın ərazi strukturunun optimallaşdırılmasına müsbət şərait yaratmışdır. 

Lakin 1988-ci ildən başlayan erməni separatizmi, 20%-dən çox ərazini Ermənistanın 

işğal etməsi, Xankəndi, 

Şuşa, Ağdərə, Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın, Füzuli, Xocalı, Cəbrayıl kimi 

şəhərlərin və Kərkicahan, Mincivan, İstisu, Şıxarx, Horadiz, Qırmızıbazar, Hadrut, 

Əsgəran qəsəbələrinin düşmən tərəfindən viran qoyulması, Qazax, Ağstafa, Tovuz, 

Gədəbəy, Naftalan, Bərdə, Sədərək və digər yaşayış məntəqələrinin isə mütəmadi 

olaraq Ermənistan ordusu tərəfindən atəşə tutulması şəhərlərin inkişafına – 

urbanizasiya prosesinə ağır zərbə vurdu. Azərbaycan əhalisinin məskunlaşma forması 

tarixində öz dədə-baba yurdlarından qovulanların Beyləqan, İmişli, Ağcabədi, Bərdə və 

s. rayonlarda yeni tip məskənləri – «çadır şəhərcikləri» yarandı. Məcburi köçkünlər 



əsasən böyük və orta şəhərlərdə yerləşdirildiyindən əhalinin ərazi yzrə 

proporsiyasındakı nisbətlər daha 

da dərinləşdi, xüsusən də respublikanın qərb ilə şərq, dağlıq yerlərilə düzən arasındakı 

fərqlər daha da artdı. Müharibə şəraiti iqtisadi tənəzzüllə müşayiət olunduğundan 

şəhər əhalisinin mütləq sayının cüzi artımına baxmayaraq, ümumi əhali içərisində onun 

payı 52,7%-ə (1996) düşdü. Azərbaycan şəhərlərinin müasir inkişaf səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılması, onların ərazi üzrə yerləşmə proporsiyasının nizamlanması hər şeydən 

əvvəl onların iqtisadi və sosial bazalarını mövcud və perspektiv demoqrafik potensiala 

uyğunlaşdırmağı tələb edir. Bunun üçün işğal olunmuş torpaqlar azad edilməli, iqtisadi 

dirçəlişə nailolunmalıdır. (Əyyubov, 1999). 

 

Mühazirə 30. Nüvə müharibəsi bəşəriyyət üçün təhlükəlidir 

   Bəşəriyyət tarixində müharibələr çox olmuşdur. Təxmini hesablamalara görə yalnız 

son 5,5 min il ərzində Yer kürəsində 15 min müharibə və hərbi konflikt olmuş, 

(onlardan yarısından çoxu Avropada), xalqlar böyük müsibət və iztirablar keçirmişlər. 

Özünün bütün tarixi boyu bəşəriyyət 292 il müharibə görməmişdir. XX əsrin birinci 

yarısında bəşəriyyət iki dəfə zülmətli müharibəyə düçar olmuş, bu müharibələr qanlı 

və dağıdıcı xarakter almışdır. Müharibə aparılmasında texnika yüksəldikcə dinc 

əhalinin məhv edilməsi də artır. Dinc əhalinin ölüm miqdarı ilə hərbçilərin ölümü 

arasında nisbət aşağıdakı kimi olmuşdur: birinci dünya müharibəsində – 1:20; ikinci 

dünya müharibəsində –1:1; Koreyadakı müharibədə (1950-1953-cü illər) – 5:1; 

Vyetnamdakı müharibədə (1964-1968-ci illər) – 20:1. Müasir silahlanma vasitələrindən 

istifadə edib, hətta lokal müharibə başlayarsa ölən dinc əhalinin sayı ölən hərbçilərdən 

100 dəfə çox olacaqdır (yəni 100:1). Bu müharibə əslində dinc əhaliyə qarşı müharibə 

olacaq. Bununla da müasir müharibə bütün bəşəriyyətin qlobal probleminə çevrilir. 

Müharibə probleminin qloballığı dünyada silahların güclü artması ilə əlaqədardır. 

Hazırda yalnız toplanan nüvə silahlarının partlayış gücü indiyə qədər olan 

müharibələrdə istifadə olunan döyüş sursatlarının ümumi gücündən bir neçə min dəfə 

çoxdur. Hazırda dünyada müxtəlif ölkələrin arsenalında olduqca çoxlu miqdarda nüvə 

silahları vardır. Bu silahların ümumi gücü 1945-ci ilin avqustunda Xirosima və 

Naqasakiyə atılan bombaların gücündən bir neçə milyon dəfə güclüdür.Xirosimaya 

atılan bomba nəticəsində 200 mindən artıq insan həlak olmuş, şəhərin 40%-i külə 

dönmüş, qalan ərazi isə tanınmayan dərəcədə eybəcərləşmişdir. Atılan atom 

bombalarının faciəli nəticələri Yaponiyada hələ indi də müşahidə edilir. Müasir 

silahlarla Yer üzərində bütün həyatı dəfələrlə məhv etmək mümkündür. Hətta adi 

vasitələrlə belə bu gün müharibə aparılarsa bəşəriyyətə və təbiətə qlobal zərər yetirər. 

Beynəlxalq humanitar məsələlər üzrə Müstəqil komissyanın məruzəsində qeyd edilir 

ki, silah istehsalı bəşəriyyəti yaşatmaq ideyası ilə aparılır. Lakin hər il bir milyard 

dollara qədər hərbi məqsədlərə xərclənir, bu isə inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf 

etmiş ölkələrə olan borcu ilə müqayisə edilə bilər. Hazırda dünya öz varını – dövlətini 

ağlasığmaz heç bir qiyməti olmayan silah istehsalına sərf edir. Bu isə zəngin resursları 

bəşəriyyətin ehtiyacını ödəməyə yönəltməyə imkan vermir. Hər bir ölkənin silahlı 

qüvvələrinin fəaliyyəti müxtəlif silah növlərini sınaqdan keçirdikdə həmçinin 



köhnəlmiş silahları və döyüş sursatlarını məhv etdikdə torpaqdan, akvatoriyadan, hava 

boşluğundan istifadə edərkən ekoloji problemlər yaranır. Hərbi sənaye kompleksi 

(HSK) müəssisələrinin tullantıları ilə biosfer elementlərinin çirklənməsi problemi ilə 

yanaşı, radioaktiv tullantıların (RAT) basdırılması və utilləşdirilməsi də həll olunmamış 

problem kimi qalır. HSK-ya malik olan inkişaf etmiş ölkələr RAT-ı saxlamaq üçün 

inkişaf etməkdə olan ölkələrə ötürməyə və ya Dünya okeanının yaşayış olmayan 

adalarında dənizin dibində basdırmağa çalışır. Məsələn, «Yeni Torpağın» yanında 11 

mindən artıq RAT konteyneri, 15 qəzaya uğramış reaktorlar və «Lenin» buzqıranı 

basdırılmışdır. Bu zaman mütləq təhlükəsizliyə nail olunmur, belə ki, konteynerlərin 

materialı korroziyaya uğrayır: metal konteynerlər 10 ildən sonra, beton konteynerlər isə 

30 il ərzində dağılır. Nüvə silahlarının sınaqdan keçirilməsi nəticəsində ətraf mühit 

radioaktiv maddələrlə (xüsusən sezium – 137 və stronsium -90) çirklənəcək və orta 

temperatur dəfələrlə aşağı düşəcəkdir. Bu zaman kənd təsərrüfatının əsas ekosistemləri 

qlobal ekoloji fəlakətə məruz qalacaqdır. Atom bombası atıldıqda müəyyən iqlim 

dəyişkənliklərilə bərabər yanğın və radioaktiv yağışlar nəticəsində geniş miqyasda 

səhralaşma baş verəcək, enerji və rabitə sistemləri sıradan çıxacaq, atmosferin ozon 

qatının qalınlığı azalacaq, su və hava zəhərli maddələrlə və qazlarla zəhərlənəcəkdir. 

Nüvə müharibəsi nəticəsində təbii mühitin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi strukturlarında 

qlobal dağılma baş verəcək və müharibədən əvvəlki ilkin vəziyyətə qayıtmaq mümkün 

olmayacaqdır. Bu zaman radioaktiv çirklənmə, kəskin ultrabənövşəyi şüalanma, aşağı 

temperatur, aclıq və digər mənfi faktorlar insanların məhvinə səbəb olacaqdır. Bu 

nəticələr göstərir ki, qlobal nüvə müharibəsində qalib tərəf olmayacaq və müharibənin 

faciəli nəticələrindən kənarda qalan olmayacaqdır. Müasir şəraitdə silahsızlaşma 

problemi ilə sosial-iqtisadi inkişaf arasında sıxı əlaqə vardır. Bütün xalqların həyatı 

marağı silah istehsalını dayandırmağı, hazırda hərbi məqsədlər üçün istifadə edilən 

böyük resurslardan dinc yaşayış ehtiyaclarını, bütün ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafını, 

ətraf mühitin mühafizəsini tələb edir. 

    Mütəxəssislərin fikrincə bu halda dünyada təsərrüfatın inkişafı əlavə olaraq 1-2 % 

yüksələr. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri (ABŞ, Rusiya, Fransa, Çin və 

Böyük Britaniya) özlərinin hərbi xərclərini 10% azaldarsa digər problemləri də həll 

etmək olar. Mütəxəssislərin hesablamalarına əsasən 100 mlrd. dollara 100 mln əhalini 

təmin etmək üçün 20 mln. mənzil və ya 6 mln çarpayılıq yeri olan 100 min xəstəxana 

tikmək olar. 1,2 mlrd. əhalisi olan Asiya, Afrika və Latın Amerikası əhalisini içməli su 

ilə təmin etmək üçün 3 mlrd. dollar lazımdır.Bütün dünyada malyariyanın qarşısını 

almaq proqramını yerinə yetirmək üçün isə cəmi 450 mln. dollar tələb olunur. Lakin 

dünyada toplanan çoxlu miqdarda silahları mərhələli yox etmək üçün həm uzun dövr 

lazımdır, həm də olduqca çoxlu pul vəsaitləri tələb olunur. Dövlətlərin rəhbərləri bir 

çox beynəlxalq müqavilələr bağlayaraq nüvə silahlarını sınaqdan keçirməyi və ondan 

istifadəni məhdudlaşdırmaq üzrə razılaşmalar əldə etmişlər. Bu müqavilələrdə nüvə 

silahlarını atmosferdə, kosmosda və su altında sınaqdan keçirilməsini və yayılmasını 

qadağan etmək, strateji – hücum silahlarını azaltmaq, orta və yaxın məsafəli və digər 

raket silahlarını azaltmaq və məhv etmək məsələləri irəli sürülür. 

 


