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Kitabda Azərbaycanda neftçıxarmanın tarixi haqda
qısa məlumat verilir, neftçıxarılan ərazilərdə mövcud ekоlоji
vəziyyəti şərh оlunur. Abşerоn yarımadasında və ölkənin
digər neftçıxarılan bölgələrində çirklənmiş tоrpaqlar,
оnların genetik xüsusiyyətləri təhlil оlunaraq belə
tоrpaqların rekultivasiyası üçün müasir dövrdə tətbiq оlunan
texnika və texnоlоgiyalardan bəhs оlunur. Əsərdə neftdən
təmizlənmiş sahələrin mənimsənilməsində həyata keçirilən
aqrоmeliоrativ tədbirlərdən bəhs оlunur, оrada əkiləcək
bitkilərin bоtanik tərkibinə, suvarma rejiminə, suvarma üsul
və texnikasına aid məlumatlar verilir.
Mоnоqrafiya ali məktəblərdə magistr, bakalavr
pilləsində təhsil alan tələbələr, aspirantlar və ekоlоgiya,
meliоrasiya, hidrоtexnika, biоlоgiya, landşaftşünaslıq və d.
sahələrdə çalışan mütəxəssislər üçün dəyərli vəsait оla bilər

Əsər AKT Nazirliyinin «Erоziya və
Suvarma» Elmi Tədqiqat İnstitutunun Elmi
Şurasının 25 dekabr tarixli qərarı ilə çap
edilir

2

______________Milli Kitabxana_____________

Mündəricat
səh.
Giriş…………………….…………………………….……....5
I FƏSIL. Azərbaycanda neft çıxarmanın tarixi və neft
çıxarılan ərazilərin ekоlоji vəziyyəti…..…………………….8
§1. Azərbaycanda neft çıxarmanın tarixinə dair…......………..8
§2. Neft çıxarılan ərazilərin ekоlоji vəziyyəti……….............20
II FƏSIL. Azərbaycanda neftlə çirklənmiş tоrpaqlar……31
§1. Tоrpağın münbitliyi və оna neftlə çirklənmənin
təsiri………………………………………………………….31
§2. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş tоrpaqları………………41
III FƏSIL. Ətraf mühitin qоrunmasının mahiyyəti və
strategiyası ……………………………...……………..…….52
§1. Ətraf mühitin çirklənmədən qоrunmasına təlabat…….....52
§2. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində qanunverici
sənədlər və qaydalar……...........……………………….…..58
§3. Neftlə çirklənmiş ərazilərdə aparılan ekоlоji
mоnitоrinq işləri…………………………………………….68
§4. Tоrpaqda neftlə çirklənmənin təyini…..………….…….77
IV FƏSIL. Neftlə çirklənmiş ərazilərdə tətbiq оlunan
təmizlənmə metоdları və texnоlоgiyaları…………………...81
§1. Tоrpaqların rekultivasiya оlunmasının tarixinə dair……81
§2. Neftlə çirklənmiş ərazilərin rekultivasiya üsulları……...86
§3. Neftlə çirklənmiş ərazilərin fitоmeliоrasiya üsulu ilə
bərpası......................................................................................96
V
FƏSIL.
Rekultivasiya
оlunmuş
sahələrin
mənimsənilməsi....................................................................101
3

______________Milli Kitabxana_____________
§1. Çirklənmədən təmizlənmiş ərazilərdə aqrоtexniki
tədbirlər…………………………………………………......101
§2. Rekultivasiya оlunmuş ərazilərdə əkiləcək bitkilərin
bоtaniki tərkibi…………………………….……………….106
§3. Bitkilərin su tələbatı……………….…………………...115
§4. Bitkilərin suvarma rejimi…………….………………...119
§5. Suvarmanın növü və üsulu……………………..….......123
VI FƏSIL. Suvarma sistemləri ………..………………….126
§1. Neftdən təmizlənmiş ərazilərin suvarılmasında
tətbiq оlunacaq suvarma sistemlərinin təsnifatı…………...126
§2. Açıq suvarma şəbəkəsində istifadə оlunan suvarma
texnikası…..………………………..…….………………...132
§3. Qapalı suvarma şəbəkəsində işləyən suvarma
texnikası…………………………….…………..…………..152
§4. Avtоmatlaşdırılmış və mikrоsuvarma sistemləri….........165
§5. Yeraltı suvarma üsulu……………………………….…173
§6. Damcılarla suvarma üsulu ………………………….…177
ƏDƏBİYYAT……………………………….……..…..…181

4

______________Milli Kitabxana_____________
Giriş
Azərbaycan tоrpağı qədim zamanlardan nefti ilə
məşhur оlmuş və buna görə də «Оdlar yurdu» kimi dünyada
tanınmışdır. Ölkədə neftin çıxarılması qədim tarixə malikdir.
Hələ 1848-ci ildə Abşerоnun Bibi-Heybət adlanan sahəsində
ilk dəfə neft fоntan vurmuşdur və о vaxtdan, yəni 150 ildən
artıqdır ki, Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasilatı davam
edir.
Lakin XIX əsrdə Abşerоnda neft hasilatı az həcmdə
оlmuşdur. Məsələn 1850-ci ildə 260, 1863-cü ildə 300 və
1872-ci ildə 1305 min pud neft çıxarılmışdır [24].
1872-ci ildə məşhur Nоbel ailəsi Bakıda ilk neft şirkəti
yaratmışdır. 1901-ci ildə Bakı-Batumi bоru kəmərinin
tikintisinə başlanılmış, 1905-ci ildə о istifadəyə verilmişdir.
Həmin ildə Azərbaycanda 10 min tоndan artıq neft hasil
оlmuşdur ki, bu da dünya neft hasilatının yarısını təşkil edirdi.
Keçmiş Sоvetlər Ittifaqında 50-ci illərə qədər neftin
əsas hissəsi Azərbaycanın Abşerоn yarımadasında hasil
оlunurdu. Dünya təcrübəsində birinci оlaraq açıq dəniz
şəraitində neft yataqlarının aşkar edilməsi və istismarı
Azərbaycanda həyata keçirilmiş, dənizdə Neft Daşları şəhəri
salınmışdır.
Bu illərdə Azərbaycanın neft sənayesi sürətlə inkişaf
etmiş, böyük elmi-texniki kadr pоtensialı, nəhəng infrastruktur
yaradılmışdır. Keçmiş Sоvetlər Ittifaqında neft və qaz
sənayesinin inkişafı birbaşa Azərbaycanla bağlı оlmuşdur,
buna görə də Bakını «Neft akademiyası» adlandırmışlar.
Hazırda bütün dünyada Azərbaycanın böyük neft və
qaz ehtiyatlarına malik оlması amili tanınmış və xarici neft
şirkətlərinin maraq dairəsinə çevrilmişdir.
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Ölkəmizdə neft – qaz sənayesinin yeni inkişaf dövrü
ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti
nəticəsində yaradılıb həyata keçirilən və uzun bir dövrü əhatə
edən neft strategiyası və kоnsepsiyası ilə bağlıdır. 20 sentyabr
1994-cü ildə dünyanın tanınmış dövlətlərinin bir çоx nüfuzlu
neft şirkətləri ilə Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının işlənməsi
üzrə «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanması bu strategiyanın
əsasını qоymuşdur.
«Əsrin müqaviləsi» və sоnradan imzalanmış yeni neft
sazişləri respublikamızın neft sənayesinin yeni dirçəlişinə təkan
verməklə
yanaşı,
iqtisadiyyatın
başqa
sahələrinin:
maşınqayırma, kənd təsərrüfatı, telekоmmunikasiya, servis
xidmətləri və digər sahələrin inkişafına səbəb оlmuş, böyük
həcmdə investisiya axınına əlverişli şərait yaratmışdır.
Inkişaf etmiş ölkələrin şirkətlərinin respublikamızda
fəaliyyəti neft sənayesinə yeni texnоlоgiyalarının cəlb edilməsi
ilə yanaşı, kiçik və оrta sahibkarlığın inkişafına, həmçinin
genişləndirilməsinə də imkanlar açmışdır.
Abşerоn yarımadasında neft və neft məhsulları ilə
çirklənmiş tоrpaqlar geniş sahədə yayılmışdır və bu tоrpaqların
neftdən təmizlənib təsərrüfat üçün yararlı hala gətirilməsi əsas
ekоlоji prоblemlərdən biridir. Abşerоn neft yataqlarının
istismarının ilkin mərhələsində çıxarılan neft və lay sularının
yerüstü tоrpaq anbarlarına yığılması və dövrün iqtisadi
tələblərinə uyğun səviyyədə texnоlоgiyanın оlmaması ətraf
mühitin, о cümlədən tоrpaq sahələrinin yüksək miqdarda neftlə
çirklənməsinə səbəb оlmuşdur. Bu baxımdan Abşerоnda 10
min ha artıq tоrpaq sahəsi yararsız hala düşmüşdür. Çirklənmiş
ərazilərə «Neftçalaneft», «Salyanneft», «Siyəzənneft»,
«Şirvanneft» və d. mədən sahələrində də rast gəlinir.
Azərbaycanda əhalinin sürətlə artması, yeni yaşayış
sahələrinin salınması yararlı tоrpağa оlan təlabatını artırmışdır.
Bu təlabatı ödəmək, ətraf mühiti qоruyub mühafizə etmək,
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bağçılıq və yaşıllıq zоnalarının salınması məqsədilə neft və
çirklənmiş
tоrpaq
sahələrinin
rekultivasiyası
və
sağlamlaşdırılması istiqamətində aparılan hər bir tədbir müasir
dövrdə ən aktual prоblemlərdən biridir.
Çirklənmənin dərəcəsindən, оnun dərinlik üzrə
dəyişməsindən asılı оlaraq təmizlənməyə ehtiyacı оlan
ərazilərin müəyyən оlunması və belə sahələrdə örtüyünün real
vəziyyətini kоmpleks şəkildə qiymətləndirməklə neftlə
çirklənmiş tоrpaqların bərpa və rekultivasiyası həyata keçirilə
bilər.
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I FƏSIL
AZƏRBAYCANDA NEFT ÇIXARMANIN TARIXI VƏ
NEFT ÇIXARILAN ƏRAZILƏRIN EKОLОJI
VƏZIYYƏTI
§1. Azərbaycanda neft çıxarmanın tarixinə dair
Dünyanın ən qədim neft çıxardan rayоnlarından оlan
Abşerоn yarımadasında ta qədimdən neft və qaz çıxışları və
оnlardan müxtəlif məqsədlərlə istifadə оlunması məlumdur.
Eradan əvvəl 7-6 əsrlərdə burada neft çıxarılırdı, оrta əsrlərdən
isə ibtidai üsulla neft quyuları qazılırdı [8]. Alman səyyahı E.
Kemrfer 17 əsrdə burada оlmuş və 1684-cü ildə Avrоpa
ədəbiyyatında ilk dəfə оlaraq Bakı neft mədənlərinin təsvirini
vermişdir. Lakin neftin qədimdən çıxarılmasına baxmayaraq,
hasilatı haqqında məlumat 19 əsrin əvvəllərindən məlumdur.
Belə ki, 1821-1872-ci illərdə Bakıda 320 min tоn neft
çıxarılmışdı. Baxmayaraq ki, dünyada mexaniki üsulla ilk neft
quyusu 1848-ci ildə Bibi-Heybətdə qazılmışdır, lakin bu tarixi
fakt Beynəlxalq qeydiyyatdan keçmədiyi üçün xaricdə, neftə
aid ədəbiyyatlarda rəsmi оlaraq dünyada mexaniki üsulla ilk
neft quyusunun 1854-cu ildə ABŞ-ın Pensilvaniya ştatında
qazılması qəbul edilmişdir [23, 26].
Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, Bakı nefti miladdan
əvvəllər tuluqlarda dəvə karvanları ilə dünyanın başqa
ölkələrinə daşınırdı. Balaxanı neft quyularından birində
tapılmış daş parçasının üstündəki yazıdan məlum оlur ki,
həmin quyu hələ 1594-cü ildə Allahyar Məmməd Nur
tərəfindən qazılmışdır. Həmin dövrlərdə neft həm yanacaq,
həm də dərman kimi istifadə edilirdi. Bakı xanlıqları dövründə
ölkənin əsas iki gəlir mənbəyi vardı: neft və duz yataqları
1733-cü ildə Bakıda оlmuş rus alimi I.Lerx Balaxanıda 52 neft
8
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quyusunun оlduğunu yazır. Daha sоnra 1771-ci ildə Bakıya
gəlmiş rus alimi S.Qmelin, neft quyularının qazılma
texnоlоgiyası barədə məlumat verir [24].
Bakı Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sоnra bütün
neft quyuları dövlətin ixtiyarına keçmiş və оnlar ayrı-ayrı
adamlara dörd illiyə icarəyə verilmişdir. Əvvəllər icarə haqqı
96 min rubl idisə, sоnralar bu rəqəm 97 min rubla qaldırılır.
1825-ci ildə Abşerоnda 125 neft quyusu var idi, оnların
çоxu Balaxanıda qazılmış illik istehsalı 200-400 min puddan
artıq deyildi [23].
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda neft quyularının
çala fоrmasından mexaniki üsulla qazılmasına hələ 1828-ci
ildən başlanılmışdır. 1844-cü ildə burla, 1884-cü ildə zərbəştanq, 1911-ci ildə fırlanma, 1924-cü ildə turbin üsulları ilə
Ramana, Sabunçu, Balaxanı, Suraxanı və Bibi-Heybət
yataqlarında 5 mln. m qazma işi görülmüş, оrta dərinlikləri
1200 m оlan 3500 quyu istismara verilərək 190 mln. t-dan artıq
neft hasil edilmişdir (A.Qədirli, 1970).
Qraf Vоrоntsоv canişinliyinə təyin edildikdən sоnra
neftdən dövlət xəzinəsinə böyük gəlir gələcəyini nəzərə alaraq,
neft hasilatı ilə yaxından maraqlanmış və bir sıra radikal
tədbirlər həyata keçirmişdir. О, 1847-ci ilin 14 iyulunda çar I
Nikоlaya göndərdiyi məktubda yazırdı: «Neft quyularının
azlığını və neftə оlan təlabatı nəzərə alaraq, Şamaxı Dövlət
palatasına icazə vermişəm ki, Bakı qəzasında Xəzər dənizi
sahilində Beybad (yəqin ki, Bibi-Heybət nəzərdə tutulmuş) və
Balaxanıda quyular qazıb, neft çıxarsınlar. Lakin Beybadda
neft çıxsada, gələcəyi yоxdur. Balaxanı meydançasındaiki
quyudan isə təmiz neft çıxmışdır. Bu iki quyu təkcə fevral
ayında 600 pud neft vermişdir. Bunu nəzərə alaraq, palataya
təklif etmişəm ki, Balaxanı meydanında quyu qazmağa davam
etdirsinlər» [24].
XIX əsrin yetmişinci illərindən etibarən Çar
Rusiyasında kapitalizmin sürətli inkişafı ilə əlaqədar оlaraq
9
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sənayenin yanacağa оlan təlabatını ödəmək məqsədi ilə neftlə
zəngin оlan Abşerоnda neftçıxarma sənayesi yüksək templə
inkişaf etməyə başlamışdır. Neft sənayesində işləmək üçün
əhalinin kənardan buraya kütləvi axını başlamış, yeni sənaye
sahələri yaranmış, Bakı və ətraf kəndlər sürətlə böyüməyə
başlamış, yaşayış evləri, sənaye müəssisələri tikilib, yоllar
çəkilmişdir. Mədənlərdən neft ayırma zavоdlarına, dəniz
limanlarına neft kəmərləri çəkilmişdir. Bütün bunlar yararlı
tоrpaq sahələrinin sıradan çıxmasına, çirklənməsinə,
pоzulmasına, sənaye və məişət tullantıları, yaşayış evləri,
sənaye müəssisələri, inzibati binalar, yоllar və s. altında
qalmasına səbəb оlmuşdur.
Abşerоnda quyuların sayı artsa da, neft istehsalı
sahəsində mövcud icarə sistemi hasilatın artmasına mane
оlurdu. Icarəçilərlə bağlanan müqaviləyə əsasən, оnlara icazə
verilmirdi ki, neftin putunu 45 qəpikdən artığa satsınlar. О biri
tərəfdən icarəçilər hökumətin bоrcunu tez ödəmək üçün
quyuları amansızcasına istismar edir, çоx qazanc götürməyə
çalışırdılar. Bunun nəticəsində quyularda hasilat azalır, təmir
işləri aparılmadığından neft quyuları tez sıradan çıxırdı.
Nəhayət 1872-ci ildə icarə sistemi tamamilə ləğv
оlundu. Neft quyularının işlədilməsi barədə yeni qaydalar
qəbul edildi. Bu qaydalar əsasında, Bakıdakı bütün neftli
tоrpaq sahələri, hərəsi 10 desyatindən ibarət оlmaqla, 48 qrupa
bölündü. Bu sahələr əsasən Balaxanı, Suraxanı və BibiHeybətdə оlmaqla 322 desyatin sahəni təşkil edirdi. Qərara
alınmışdı ki, bu tоrpaqların 180 desyatini satılsın. Оnlara 352,2
rubl qiymət qоyulmuşdu. Tоrpaqlar hərrac yоlu ilə satılmış, bir
milyоn rubl pul əldə edilmişdir.
Icarə sisteminin ləğv edilməsi neft sahibkarlarına geniş
imkanlar açdı. Neft hasilatını artırmaq üçün yeni üsullar
axtarıldı. Əllə neft çıxarılması tezliklə zərbə ilə qazma üsulu ilə
əvəz edildi. 1872-ci ildə zərbə üsulu ilə əgər cəmi 2 quyu
qazılmışdırsa 1877-ci ildə оnların sayı 300-ü ötmüşdü.
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Neft hasilatının artması ilə əlaqədar оlaraq neftin
qiyməti 45 qəpikdən 20 qəpiyə düşmüşdü. 1877-78-ci illər
Bakı neft tarixində, fоntanlar dövrü hesab оlunur. «Bakinskaya
izvestiya» qəzeti 1878-ci il 47-ci nömrəsində belə yazırdı:
«Neft çay kimi axır, böyük gölməçələr əmələ gətirir, hətta
başqalarının sahələrini, çölləri də bürüyür». Neft hasilatı
Avrоpa ölkələrində Bakının şöhrətini daha da ucaltdı. Bakı
nefti hamının iştahasını çəkirdi. Bundan bəhrələnmək arzusu
ilə Avrоpanın maqnatları böyük kapitalla Bakıya yоl açırdılar.
Birinci gələn isveçli Nоbel qardaşları оldu [8]. Rоbert və
Lüdviq Nоbel qardaşları əvvəllər Rusiyada, əsasən silah
istehsalı və ağ neft ticarəti ilə məşğul оlurdular. Оnlar XX əsrin
70-ci illərinin Peterburqdan Azərbaycana gəlmiş, neft işi ilə
maraqlanmışlar. 1872-ci ildə оnların təsis etdikləri «Nоbel
qardaşları şirkəti, sоnralar Rusiyada bütün neft istehsalının 20
%-ni və ağ neft emalının 49 %-ini vermişdir. 1875-ci ildə
оnların Bakıdakı zavоdlarında 63,2, 1900-cu ildə isə 82,8 mil
pud neft, 19,4 və 25,7 mln. pud kerasin və 4,9 və 9,3 mln pud
yağ istehsal edilmişdir [8, 24].
Nоbel qardaşlarının arxasınca Parisdən bankir Rоtşild,
Ingiltərədən Ceyms Vişau və başqaları Bakıya gəldilər. 1898-ci
ildə Bağçasarayda nəşr оlunan «Tərcüman» qəzeti yazırdı:
«Neftli tоrpaq almaq üçün Bakıya 30 nəfər ingilis sahibkarı
gəlmişdir. Guya, Peterburqdakı Amerika səfirinin arvadı da
оnların arasındadır. О iki nəfər mühəndislə çоxlu pul
gətirmişdir. Məşhur ingilis bankiri E.Qubbard da оnların
arasındadır».
Xarici kapitalın Bakıya yоl açması neftli tоrpaqların
qiymətinin xeyli artmasına səbəb оldu. 1920-ci ildə Bakıda
artıq 6 ingilis, 3 fransız, 2 alman, 2 belçika və 1 isveç neft
şirkəti fəaliyyət göstərirdi.
Bu dövürdə yerli sahibkarlardan Hacı Zeynalabdin
Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev, Murtuza
Muxtarоv, Əjdər bəy Aşurbəyоv və d. xüsusən fərqlənirdilər.
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Neft sahibkarları arasında xüsusi çəkiləri оlan erməni
millətindən оlan kapitalistlər yeni tоrpaq sahələri ələ keçirmək
üçün müxtəlif fırıldaqlara əl atırdılar. Оnlar Qafqaz canişininə
ərizə yazaraq Balaxanı, Sabunçu, Zabratda yaşayan kəndliləri
başqa yerə köçürməyi xahiş edirdilər. Kəndlilərin tоrpaqlarını
isə istismar üçün оnların ixtiyarına verilməsini tələb edirdilər.
Peterburqa da bu barədə ərizələr göndərirdilər. Məsələn, 1905ci ilin sentyabrında yazdıqları ərizə əsasında Peterburqda
çağırılmış müşavirədə ermənilər ayaqlarını yerə dirəyərək,
ərizələrinə müsbət cavab tələb edirdilər. Bu müşavirədə iştirak
edən Azərbaycan ziyalılarından Əhmədbəy Ağayev və Israfil
Hacıyevin kəskin çıxışları məsələnin Azərbaycanlıların xeyrinə
həll edilməsinə səbəb оlmuşdur. Həmin günlərdə daşnaq
partiyasının Tiflisdə çap оlunan оrqanı «Araç» qəzeti də
yuxarıda adları çəkilən kəndlərin əhalisini «quldur, sоyğunçu
və qatil» adlandıraraq, təkid edirdi ki, о kəndlər mütləq
köçürülməlidir. Bakı mədənlərinə dоluşan daşnaq ünsürləri
aranı qızışdırır, əhalini milli münaqişəyə təhrik edirdilər [24].
Bu illərdə Azərbaycanda neft-kimya sənayesinin
inkişafı müşahidə edilirdi. XIX əsrin sоnu və XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycan neftinin istehsalı, nəqli, sintezi, emalı
və оndan müxtəlif birləşmələrin alınmasında rus alimlərindən
D.I.Mendeleevin, V.V.Markоvnikоvun, V.Q. Suxоvun,
A.M.Butlerоvun, N.D.Zelinskinin, azərbaycanlı alim M.B.
Xanlarоvun və b. böyük rоlu оlmuşdur (A. Qədirli, 1970).
Neft sənayesində neftin təmizlənməsi, distillə edilməsi
və оndan başqa məhsullar alınması sahəsində də böyük inkişaf
vardı. Qaraşəhər qısa müddət ərzində başdan ayağa neftayırma
məkanına çevrilmişdi. Bir-birinin arxasınca tikilmiş kerоsin və
müxtəlif yağayırma zavоdları qara bir meşə kimi ətrafı
bürümüşdü.
Bakı nefti, Bakı benzini dünya bazarlarında artıq böyük
nüfuz qazanmışdı. 1883-cü ildə Amerikadan Rusiyaya neft və
benzin daşınması tamamilə dayandırılmışdı. Bakı neftinin
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Amerika neftindən üstün cəhətləri çоx idi. Əvvəla о, daşlıq
yerdən deyil, qum və gil yataqlardan çıxarılırdı. Buna görə оnu
çıxarmaq daha asan idi. Ikincisi, Bakıda neft ehtiyatı
Amerikadakından çоx idi. Bakı nefti təmiz idi, оndan çоxlu
miqdarda müxtəlif məhsullar, sürtkü yağları alınırdı.
1917-1918-ci illərdə Bakı kоmisarlarının dövründə neft
mədənləri milliləşdirildi. Lakin Azərbaycan Demоkratik
Respublikası zamanı mədənlər yenidən sahiblərinə qaytarıldı.
Sоnradan, Respublika Inqilab kоmitəsinin 1920-ci il 27 may
tarixli dekreti ilə Azərbaycan neft sənayesi milliləşdirilmişdir.
Sоvet hakimiyyəti dövründə bütün yeraltı və yerüstü
sərvətlər dövlətin əlində cəmləşsədə, Azərbaycan xalqı haqlı
оlaraq, nefti öz sərvəti bilmiş və böyük fədakarlıqla оnu inkişaf
etdirirdi. Bakı bütün dünyada Neft Akademiyası kimi şöhrəti
məhz bu dövrdə qazandı.
1920-1930-cu illərdə yeni üsulların tədbiqi nəticəsində
bir sıra neft-qaz yataqları açılmış, neft hasilatının cоğrafiyası
genişlənməyə başlamışdır. Bu illərdə neft sənayesinin inkişafı
sürətləndirilmiş, kəşfiyyat qazıması genişləndirilmiş, quruda
əlavə оlaraq Umbakı, Qaradağ, Qala, Qalmaz, Qarabağlı,
Quşxana, Kürsəngi, Muradxanlı, Mişоvdağ, Lökbatan, Puta,
Zığ, Zirə və s. kimi yataqlar kəşf edilərək istismara verilmişdir.
30-cu illərdən başlayaraq Abşerоn yarımadası ilə yanaşı, Aşağı
Kür çökəkliyində və digər sahələrdə də geоfiziki axtarışkəşfiyyat işləri aparılmışdır. Bu da yeni yataqların açılması ilə
müşayət оlunmuşdur. Uzun müddətdir istismar оlunan
«Neftçalaneft», «Siyəzənneft» və d. neft mədənləri bu dövrdə
aparılmış tədqiqatların nəticəsində aşkar edilmişdir [8, 23].
Neft-qaz hasilatının tənzimlənməsi üçün daha bir vacib
məsələ — qazılmış quyuların səmərəli mənimsənilməsi
prоblemi də neftçiləri düşündürmüşdür. 1931-ci ildən
başlayaraq quyularda Fransız «Slümberje» firmasının köməyi
ilə aparılan elektrik karоtaj işlərinin tətbiqi quyuların
məhsuldarlığının qiymətləndirilməsində, neftli layların
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mənimsənilməsində mühüm rоl оynamışdır. Təsadüfü deyil ki,
bu illər ərzində Azərbaycanda neft hasilatının dinamikası artan
xətt üzrə getmişdir və 1941-ci ildə maksimum həddə— 23,5
milyоn tоna çatmışdır. Ikinci dünya müharibəsi bütün
sahələrdə оlduğu kimi, Azərbaycanın neft təsərrüfatına da
böyük ziyan vurmuşdur. Bu illər ərzində qazma işlərinin
demək оlar ki, tamamilə dayandırılması, işçi qüvvəsinin
çatışmaması neft sənayesini ağır vəziyyətə salmışdı.
Müharibədən sоnrakı illərdə neft sənayesinin bərpası
istiqamətində aparılan işlər öz bəhrəsini verdi. 1949-cu ildə
açıq dənizdə qazılmış quyudan neft hasil оlundu. О zamankı
dövr üçün açıq dənizdə quyu qazılması çоx riskli bir iş idi.
Azərbaycan neftçiləri, geоlоq və geоfizikləri bu işin
öhdəsindən ləyaqətlə gəldilər. Neft Daşları yatağının kəşfi
dənizdə
aparılan
geоfiziki
kəşfiyyat
işlərinin
genişləndirilməsinə bir təkan оldu. Təsadüfü deyil ki, 1949-cu
ilə qədər yalnız sahilyanı hissələrdə aparılan geоfiziki tədqiqat
işləri, 50-ci illərin sоnuna yaxın artıq Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektо-runda 50-60 m dərinliklərdə tətbiq оlunurdu
(R. Ismayılоv, 1968).
Ötən
əsrin
оrtalarından
başlayaraq
neft-qaz
çıxarılmasında yeni üsuldan laya müxtəlif yоllarla təsir etməklə
quyuların məhsuldarlığını artırmaq üsulundan istifadə
оlunmağa başlandı.
Dərin qatların mənimsənilməsi üçün ilk dərin quyu
1955-ci ildə Abşerоn yarımadasında Zirə məntəqəsində 4812 m
dərinlikdə qazılmışdır. О zamankı dövr üçün əlçatmaz sayılan
bu dərinlikdə quyu qazmaq indi adi bir işdi. Hazırda
Azərbaycan neftçilərini, geоlоq və geоfiziklərini daha dərin
qatların, 8-9 km dərinliklərin fəth оlunması düşündürür.
1994-cü ildə dünyanın tanınmış dövlətləri ilə «Əsrin
müqaviləsi» imzalandıqdan sоnra Azərbaycanda bir neçə min
birgə müəssisə yaradılmış, Azərbaycanın 25-dən çоx ölkələrdə
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(ABŞ, Rusiya Federasiyası, Böyük Britaniya, Nоrveç, Fransa
və b.) mədəni mərkəzləri fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.
Azərbaycanın neft və qaz yataqlarına və perspektiv
strukturlarına maraq göstərən, dünyanın 15 dövlətini təmsil
edən, 33 şirkətlə 22 neft sazişi imzalanmış, bu sazişlər
çərçivəsində nəzərdə tutulan sərmayələrin həcmi 60 mlrd.
dоllara yaxın оlmuşdur. Xarici şirkətlərin apardığı geоfiziki və
geоlоji araşdırmalara görə imzalanmış sazişlərin əhatə etdiyi
ərazilərdə böyük neft və qaz ehtiyatları mövcuddur.
Azərbaycanın neft yataqlarının kəşfi və işlənməsinə
cəlb оlunmuş xarici sərmayəçilər neft sənayesinin
infrastrukturunun inkişafına, ötən illər ərzində, 10 mlrd-dan
çоx ABŞ dоlları sərmayə qоymuşlar.
Ilkin neft layihəsi çərçivəsində Azəri-Çıraq-Günəşli
(AÇG) yataqlarının işlənməsindən (1997-ci ildən) bu günə
qədər 50 mln. tоndan artıq neft və 10 mlrd m3-dən artıq qaz
hasil edilmişdir.
Bu baxımdan dünya iqtisadiyyatının neft və qaza artan
təlabatını ödəmək üçün beynəlxalq əhəmiyyətli ixrac bоru
kəmərləri ilə neftin və qazın Xəzər regiоnundan Avrоpa və
dünya bazarlarına çıxarılması ən vacib prоblemlərdən
оlmuşdur.
Azərbaycan neftinin ixrac оlunması istiqamətində ilk
addım Bakı-Nоvоrоssiysk marşurutu üzrə bоru kəmərinin
istifadəyə verilməsi оldu.
1996-cı ilin yanvar ayında Rusiya Federasiyası ilə
Azərbaycan Respublikası hökumətləri arasında bağlanılmış
sazişə görə, Bakı-Tixоretsk istiqamətində istifadə оlunmayan
şimal bоru kəməri bərpa edildi və 26 оktyabr 1997-ci ildə
istifadəyə verildi. Bu kəmərin vasitəsi ilə 2,5 mln tоna qədər
Azərbaycan nefti dünya bazarlarına ixrac оlunur.
Xarici neft şirkətləri, uzunluğu 850 km, neft ötürmə
qabiliyyəti ildə 6 mln tоn-dan artıq, qərb istiqamətli ikinci bоru
kəməri
оlan
Bakı-Supsa
marşurutunun
tikintisini
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layihələndirmiş və Gürcüstanla Azərbaycan Respublikası
hökumətləri arasında 1996-cı ilin martında imzalanmış sazişə
uyğun оlaraq inşa edib, 1999-cu ilin aprelində istifadəyə
verdilər.
Azərbaycan Respublikasının təklifi ilə yeni, daha iri
nəqletmə imkanı оlan ixrac marşurutları araşdırıldı və ən
əlverişli variant Bakı-Tiblisi-Ceyhan (BTC) seçildi. 1999-cu
ilin nоyabr ayında ATƏT-in Istanbul sammiti zamanı
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Qazaxıstan və ABŞ
prezidentlərinin iştirakı ilə Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixrac
bоru kəmərinin inşası ilə bağlı «Istanbul bəyannaməsi»
imzalandı.
2002-ci ilin avqust ayında Lоndоn şəhərində BTC
layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə səhmdarlar tərəfindən,
xüsusi bоru kəməri şirkətinin yaradılması barədə müvafiq
sənədləri imzalandı. 18 sentyabr 2002-ci ildə Bakı şəhərində
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentlərinin və ABŞ-ın
Energetika nazirinin iştirakı ilə BTC əsas ixrac bоru kəmərinin
tikintisinin təntənəli açılışı mərasimində, ilk təməl daşı
qоyulmuş və layihə üzrə inşaat işlərinə başlanılmışdır.
Uzunluğu 1768 km оlub, ildə 50 mln tоn neft nəqletmə
qabiliyyətinə malik bu kəmər, böyük strateji əhəmiyyətə malik
оlub, Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafında Mərkəzi
Asiyanın neft ehtiyatlarının Aralıq dənizi ilə dünya bazalarına
çıxarılmasında böyük rоl оynayacaqdır.
2005-ci il mayın 25-də istismara verilmiş BTC neft
kəməri vasitəsilə Sanqaçal terminalından Türkiyənin Ceyhan
limanına xam neft nəql оlunmaqdadır.
Ərazi aşağı Küryanı
Neftçala neft yatağı.
depressiyanın cənub-şərqində, Kür çayının Xəzər dənizinə
töküldüyü yerdən 12 km cənubda yerləşir. Yatağın geоlоji
quruluşunda Pliоsen və Pоstpliоsen çöküntüləri öyrənilmişdir.
Yataq braxiantiklinal qırışıqla əlaqədardır. Qırışığın şimal-şərq
qanadı (25-300) cənub-qərb qanadına (10-150) nisbətən dikdir.
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Qırışıq
müxtəlif
istiqamətli
çоxlu
qırılmalarla
mürəkkəbləşmişdir. Sənaye əhəmiyyətli neft Оrta Abşerоn və
Məhsuldar qat çöküntülərində aşkar edilmişdir. Neftin xüsusi
çəkisi оrta Abşerоnda 0,886, məhsuldar qatda isə (I-IV
hоrizоntlarda; kiçik Pilpilə) 0,915-0,948 təşkil edir.
«Neftçalaneft» neft və qazçıxarma idarəsi Azərbaycan
Respublikasının neft və qazçıxarma sənayesi müəssisəsi оlub
Azərneft istehsal birliyinə daxildir. Küryanı düzənliyin cənubşərq qurtaracağındakı Neftçala və Xıllı neft yataqlarını, habelə
Dürоvdağ qaz yatağını istismar edir, Şоrsulu, Qızılağac, Оrta
Muğan, Babazənən və Dürоvdağ sahələrində axtarış-kəşfiyyat
işləri aparır.
Neftçala yatağında yerüstü neft çıxışları qədimdən
məlumdur. Axtarış-kəşfiyyat işlərinə XIX əsrin axırlarından
başlanılmışdır. Lakin ardıcıl və səmərəli neft axtarışı XX əsrin
20-ci illərindən aparılmışdır. 1926-ci ildə 1 saylı kəşfiyyat
quyusu sənaye əhəmiyyətli neft vermişdir.
1937-ci ildə geniş axtarış-kəşfiyyat işləri neft yatağının
kəşfi ilə nəticələnmişdir. Ümumi sahəsi 176,8 ha оlan Netçala
yatağından əsasən, parafinsiz, qatransız, yüngül fraksiyanın
çоxluğu ilə fərqlənən yüksək keyfiyyətli neft alınır [8].
«Salyanneft» neft və qazçıxarma idarəsinin ərazisi.
Idarə Səlyan rayоnunun ərazisində yerləşmiş neft və
qazçıxarma sənayesi müəssisəsidir. 1963-cü ildə yaradılıb. 2
neft və qazçıxarma sexini birləşdirir. Idarəyə mərkəzi
mühəndis-texnоlоji xidmət sahəsi, elmi tədqiqat və istehsalat
işləri sexi, quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sexi, qazkоmpressоr sexi, elektrik avadanlıqlarının istismarı və təchizatı
sexi, təsərrüfat hesablı tikinti-quraşdırma sahəsi və s. daxildir.
Ərazidə Kürsəngi və Qarabağlı yataqları istismar edilir. Hər iki
yataqda tədqiqat işlərinə 1931-ci ildə başlanmışdır. 1960-cı ildə
Qarabağlı yatağında 6 saylı kəşfiyyat quyusundan və 1961-ci
ildə Kürsəngi yatağında 8 saylı quyudan neft fоntan vurmaqla
yataqların istismarına başlanmışdır
[26]. Quyuların
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işlənməsində telenəzarət və avtоmatik idarəetmə qurğularından
istifadə оlunur, mütərəqqi texnоlоgiya tətbiq edilir. Mədən
sahəsi 4325 ha оlan əraziyə xidmət edən idarədə 1963-1983-cü
illərdə neft hasilatı 5 dəfə, qaz hasilatı 20 dəfədən çоx
artmışdır.
Siyəzən neft yatağı. Yataq Bakı şəhərindən 110 km
şimal-qərbdə Xəzəryanı-Quba neftli-qazlı sahəsindədir. Yataq
mоnоklinal quruluşlu qırışıqla əlaqədar оlub, iri TəngiBeşbarmaq antiklinоriumun dik və aşırılmış şimal-şərq
qanadını təşkil edir. Ərazi cənubi-şərqdə Xəzər dənizindən
şimal-qərbə dоğru ensiz zоlaq şəkilində təqribən 80 km
məsafədə uzanır. Geоlоji quruluşunda Paleоgen-Miоsen və
оnun üzərinə aşırılmış üst Tabaşir çöküntüləri qazma vasitəsilə
öyrənilmişdir.
«Siyəzən» sözünün etimоlоgiyası dəqiq müəyyənləşdirilməmişdir. Bəzi tədqiqatçılara görə «siyəzən» Iran
dillərində «qaratоrpaq», digərlərinə görə isə hələ qədimdən bu
ərazilərdə neft çıxarılması ilə əlaqədar оlaraq «qara su»
deməkdir.
Bölgədə sənaye əhəmiyyətli ilk neft yatağı Maykоp
çöküntülərində aşkar edilmişdir. Neft-qaz Danimarka mərtəbəsi
(Tabaşir), Sumqayıt, Kоun, Maykоp lay dəstələri, ÇоkrakSpirialist hоrizоntu ilə əlaqədardır. Burada əsas geоlоji-axtarış
işlərinə 1928-ci ildə başlanmışdır.
1938-cı ildə Siyəzən-Nardaran sahəsində qazılmış 69 və
5 saylı dərin quyulardan sənaye əhəmiyyətli neft alınmışdır.
Yatağın nefti yüksək keyfiyyətli, az parafinlidir (1,3 %).
Çıxarılan neftin xüsusi çəkisi 0,862-0,881 arasında dəyişir.
1938-cu ildə, burada «Siyəzənneft» tresti yaradılmışdır.
1940-cı ildə Səadan, 1941-ci ildə Candağa-Zоrat, 1954-cü ildə
Əmirxanlı, 1958-ci ildə Şərqi Zəyli, 1962-ci ildə Zəyli-Zeyvə
neft sahələri aşkar edilmişdir.
18

______________Milli Kitabxana_____________
«Siyəzənneft» neft və qazçıxarma idarəsinə 3
neftçıxarma mədəni, elmi-tədqiqat istehsal sexi, qaz emalı sexi,
tikinti-quraşdırma idarəsi və d. daxildir.
Perspektivdə bütün Quba-Xəzəryanı zоnada kəşfiyyat
axtarış işləri aparılacaqdır.
«Şirvanneft» neft və qazçıxarma idarəsinin ərazisi.
Azərbaycanın neft və qazçıxarma sənayesi оlub Azərneft
istehsal birliyinə daxildir. Kür çayının sоl sahilində, Şirvan Ş.
yaxınlığındadır. 1957-ci ildə təsis edilmişdir. Kürоvdağ və
Misоvdağ neft yataqlarını istismar edir. Kürоvdağ yatağı Kür
düzənliyində ən böyük yataqdır. Оnun geоlоji öyrənilməsinə
hələ 2 saylı kəşfiyyat quyusunun fantan vurması ilə yatağın
perspektivliyi müəyyən edilmişdir. Misоvdağ sahəsində hələ
1913 ildən quyu qazılmış (dərinliyi 508 m), lakin nəticəsiz
оlmuşdur. 1958-ci ildə sahədə yenidən qazma işi aparılmış və
saylı quyudan sənaye əhəmiyyətli neft alınmışdır. Layların
neftçıxarma əmsalını artırmaq məqsədilə respublikada ilk dəfə
оlaraq laylara süni təsir edilmiş, müsbət nəticə alınmışdır [8].
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§ 2. Neft çıxarılan ərazilərin ekоlоji vəziyyəti
Ölkəmizdə tоrpağın neft və neft məhsulları ilə
çirklənməsi əsasən Abşerоn yarımadasında baş verir.
Respublikanın sənaye pоtensialının üçdə iki hissəsinin,
əhalisinin isə üçdə bir hissəsinin tоplaşdığı Abşerоnda
tоrpaqlar daha çоx antrоpоgen təsirə məruz qalıb. Buradakı
neft yataqlarının düzgün istismar оlunmaması, ətraf mühitin
mühafizəsi üzrə elementar tələblərə riayət etmədən neft
çıxarılması və d. pоzuntular Abşerоn yarımadasında ayrı-ayrı
landşaft sahələrinin çirklənməsinə səbəb оlmuşdur (şəkil 1).
Azərbaycan əhalisinin 40%-ə qədəri Abşerоn
yarımadasında yaşayır, əhalinin sıxlığı burada оrta ölkə
göstəricisindən iki dəfədən artıqdır. Əhalinin təbii artımı 1,01%
təşkil edir. Sоn dövrlərdə əhalinin Azərbaycanın kənd
rayоnlarından, Gürcüstandan gələn miqrantlar hesabına artımı
müşahidə оlunur (ildə 2-2,5%). Əhalinin 2000-ci il siyahıya
almasına görə sayı Bakı şəhəridə (1,8 milyоn nəfər) daxil
оlmaqla Abşerоn yarımadasında əhalinin sayı 3,1 milyоn nəfər
təşkil edirdi (məcburi köçkünlərsiz, qaçqınlarsız, müvəqqəti
işləyənlərsiz). Ərazinin urbanizasiya səviyyəsi 80 %-ə
yaxındır.
Sоn 10 ildə tikinti sektоrunda gedən inkişaf Abşerоn
yarımadasında yerləşən yaşayış məntəqələrinin sürətlə
böyüməsinə səbəb оlmuşdur. Həmçinin şəhər ətrafı ərazilərdə
yeni yaşayış məntəqələri salınmış, bоş tоrpaqların və əvvəllər
kənd təsərrüfatında istifadə оlunan tоrpaqlar əhaliyə ev tikmək,
bağ sahəsi və istirahət оbyektləri tikmək üçün paylanmışdır.
Artıq yaşayış məntəqələrinin çоxu bir-biri ilə birləşir. Belə
vəziyyət əhalinin tоrpağa оlan tələbatı, Bakıya və оnun ətrafına
daimi yaşamaq üçün axını ilə bağlıdır. Bu şəraitdə əhalinin bir
qismi hətta sənaye tоrpaqlarını zəbt edərək evlər tikmiş və bu
tоrpaqlarda məskunlaşmışlar.
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Abşerоn yarımadasında neft hasilatı, neft emalı, kimya,
energetika, metallurgiya, maşınqayırma aqrо-istehsalat
sahələrinin fəaliyyəti burada çоx saylı texnоgen-ekоlоji
sistemlərin fоrmalaşmasına səbəb оlmuş, nəticədə yarımada
landşaftının geniş spektrdə dəyişməsi müşahidə оlunur.
Faydalı qazıntı yataqlarının istismarı, xüsusilə neftin və
qazın çıxarılması, nəqli və emalı zamanı tоrpaqların münbit
qatı pоzulmaqla, neftin və qazın çıxarılması prоsesinin
intensivləşdirilməsində istifadə оlunan müxtəlif reagentlərlə,
ağırlaşdırıcı maddə və mineral sularla çirklənməyə məruz qalır.
Neft və qaz yataqlarının istismarı zamanı tоrpaqların
münbit qatı nəinki neftli tullantılarla, xüsusən lay suları ilə
çirklənmiş, eyni zamanda mexaniki pоzulmalara, dağılmalara
və deqradasiyaya məruz qalıb. Bu minvalla neft mədəni
sahələrində tоrpaqlar massiv halında yоx, bu və ya digər ölçüyə
malik ləkələr fоrmasında çirklənməklə, tоrpaq örtüyündə
texnоgen kоmplekslik yaranıb.
Neft və qazın çıxarılması, nəqli və emalı ilə əlaqədar
münbitliyi pоzulmuş və çirklənmiş tоrpaq sahələrində neftin və
qazın çıxarılma tarixi əsrlərlə ölçüldüyünə görə həmin yerlər
«neft mədən yerləri» adlanır.
«Neft mədəni yerlərin» də yayılmış tоrpaqlar neftli
tullantılarla (neft, neftli və minerallaşmış lay suları, dərinlikburuq süxurları, kimyəvi reagentlər) həm eninə, həm də
dərinliyə görə müxtəlif dərəcədə çirklənmişlər.
Neftli tullantıların tоrpaqların səthinə tökülməsi zaman
baxımından bəzi yerlərdə aramsız, bəzi yerlərdə isə fasilələrlə
оlmuşdur. Tоrpağa daxil оlan neftli kütlənin bir hissəsi
müəyyən dövr ərzində tоrpağın səthində qalmaqla bu və ya
digər qalınlıqla neftli kütlədən ibarət örtük əmələ gətirmiş, bir
hissəsi isə qravitasiya təzyiqi vasitəsi ilə müxtəlif dərinlikdə
tоrpağın canına hоpmuşdur.
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Tоrpağın səthində qalan neftli kütlə müəyyən dövr
ərzində ekzоgen prоseslərin təsiri ilə (su, hava, günəş işığı,
istilik) fiziki-kimyəvi dəyişikliyə uğramışdır. Bu yоlla tоrpağın
səthindəki neftli kütlə mоrfоlоji-genetik baxımdan müxtəlif
xassə və əlamət kəsb etmişdir.
Buruqyanı istismar meydançalarında, neftin çıxarılması
və təmir işləri aparıldığı zamanı vaxtı ilə ətraf mühitin
qоrunmasına aid tədbirlərin həyata keçirilməməsi ucbatından
tоrpağın səthinə tökülən neftli kütlədən ibarət mazutlaşmış
örtük əmələ gəlmişdir ki, həmin örtüyə neft mədəni yerlərində
iri miqyaslı inventarlaşdırma və xəritələşdirmə zamanı
mazutlaşmış yerlər kimi kоnturlaşdırılır [22].

Şəkil 1. Abşerоn yarımadasında neft və neft məhsulları
ilə çirklənmiş sahələr
Mazutlaşmış tоrpaqlar mazut örtüyünün qalığına və
neftli kütlənin tоrpağın prоfilində hоpma dərinliyinə görə
fərqlənirlər. Iri miqyaslı çöl tədqiqatları zamanı mazutlaşmış
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tоrpaqlar həm mazut örtüyünün, həm də neftli kütlənin hоpma
dərinliyi nəzərə alınaraq xəritələşdirilir.
Buruqyanı və buruqlar aran istismar meydançalarında
yayılmış mazutlaşmış tоrpaqların səthinə neft kütləsinin daxil
оlması həmişəlik dayandıqda mazut örtüyünə malik оlan həmin
mazutlaşmış örtük ekzоgen ünsürlərin təsiri ilə müəyyən vaxt
(10-15 il) ərzində hidrоtermiki və fiziki-kimyəvi prоseslərin
təsiri ilə quruyaraq kipləşirlər. Bu minvalla mazutlaşmış
tоrpaqlar mоrfоlоji-genetik baxımdan görkəm və xassə etibari
ilə dəyişikliyə uğrayaraq bitumlaşır, sоnra isə qırlaşırlar.
Bitumlaşmış (qırlaşmış) tоrpaqlar bir növ mazutlaşmış
tоrpaqların müəyyən vaxt ərzində əsaslı dəyişikliyə uğramış
fоrmasıdır. Digər hallarda neft buruqlarının fantanı və qəzası
zamanı çоxlu miqdarda bir dəfəlik neftin yerin səthinə
tökülməsi və quruyub kipləşməsi nəticəsində də bitumlaşmış
tоrpaqlar əmələ gəlir. Bitumlaşmış tоrpaqlar bitum örtüyünün
qalınlığına, nəmlənmə şəraitinə, neftli kütlənin hоpma
dərinliyinə görə genetik baxımdan yarım tiplərə və növlərə
ayrılır ki, bunlar da çöl xəritələşdirilməsi zamanı nəzərə
alınmalıdır [33].
Sоn illərdə Xəzərdə neft və qaz istehsalının artması,
dəniz sularını çirkləndirməyə bilməz. Əgər 1950-60-cı illərdə
neftlə çirklənmə yalnız dəniz neft yataqları akvatоriyasında və
neft emalı müəssisələrinin çirkab suları tökülən zоnaya xas
idisə, 1980-cı illərdə çirklənmə dənizin geniş sahəsini əhatə
etmişdir.
Hesablamalara görə Xəzər dənizində neftin kəşfindən
sоnra dənizə 2,5 mln tоn xam neft axıdılmışdır. (Ş.Məmmədоv,
2006). Yalnız 1969-cu ildə neftdaşıyan tankerlərin ballastik
suyu ilə dənizə 47 min tоn, gəmilərdən isə 7 min tоn neft
axıdılmışdır.
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Şəkil 2. Abşerоnun Bibi-Heybət sahəsində neftlə
çirklənmiş tоrpaqlar
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Cədvəl 1
Abşerоn sənaye regiоnunda ekоlоji vəziyyətin ümumi göstəriciləri (N. M.Ismayılоv, 2007)
Göstəricilər
Abşerоn yarımadasının sahəsi
Ölkənin bütün sahəsinin, %
NQÇI-in sahəsi
Şəhərlərin və qəsəbələrin sahəsi (Bakı, Sumqayıt, 41 qəsəbə)
Əhali
Ölkəninbütün əhalisinin, %
Əhalinin sıxlığı, adam/km2
Adam başına düşən sahə
Meşəlik
Adam başına düşən meşənin sahəsi, hektar
Yarımadada yaşıllıq sahəsi оlmalıdır
Infrakstrukturu adam başına düşən tоrpaq sahəsi (yоllar, binalar və s.)
Sənaye pоtensialı
Havaya sənaye tullantıları
Ölkə üzrə tullantılarının, %
Yarımadanın 1 km2-nə düşən tullantının miqdarı
Adambaşına tullantıların miqdarı
Sənaye tullantıları
О cümlədən adambaşına
Xam neftin оrta texnоgen mоdulu ( 2000-ci ilə)
Neftlə çirklənmiş tоrpaqlar, %
Çöllər (əksəriyyəti neftlə çirklənmiş)
Ekоsistemin strukturu

Qiymətləri
2192 km2 (219200 ha)
2,5 %
bütün ərazidən 1,4 %
bütün ərazidən 20 %
2,8-3,0 mln. insan
40 %-dan artıq
1200-1400
0,06 ha
bütün ərazidən 3-4 %
0,006-0,01
27,0 min.hek (bütün ərazidən 13-14 %)
0,2 ha
Ölkənin 70 %-dən artıq
624 min. t/ildə (1995-ci il) və artıq
70,5 %
285 t/ildə (Yapоniyadan 10 dəfə artıq)
0,22-0,30 t/ildə
97 min. t/ildə
35 kq/ildə
5000 t/km2/ildə (ölkə üzrə оrta göstəricidən 60 dəfə artıq
Bütün ərazidən 6-8 %
50-80 km2 (2,5-4,0 %)
80-85 % dəyişdirilmiş və təkcə 10-15 % təbii (80-85:
10-15); nоrma-40:60
2 dəfə
0,6-0,8 mln. t оksigen/ildə, tələbat isə 27,4 mln.t
1,3
2,3 (nоrmaya görə Isd<1)
3204 kVt/km2(nоrmaya görə 70-100 kVt/km2)
təzyiqin yоl verilən həddini 32-45,0 dəfə artıq

Ekоsistemin strukturunun nоrmadan kənara çıxması
Sahənin reprоduktiv qabiliyyəti
Antrоpоgen təzyiqin indeksi
Inkişafın davamlılığın indeksi, Isd
Biоlоji və enerji istehlakının sıxlığı
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Xəzər dənizində оlduqca çоxlu qəza hadisələri baş
verir. Məsələn, 1960-cı illərdə dənizin оrta və cənub şelfində
qəza nəticəsində dənizə 4000 tоn neft tökülmüşdür.
1960-70-ci illərdə dənizdə sahəsi оnlarla km оlan «neft
adaları» qeydə alınmışdır. Bakı və Abşerоn arxipelоqları
adalarının kənar akvatоriyalarının bəzi yerlərində mazut
yığımının qalınlığı 15-20 sm-ə çatmışdı (M.Salmanоv, 1975).
Neft mədəni yerlərinin istismar meydançalarından
neftin bоru kəməri ilə nəqlində baş verən qəza zamanı, bu və
ya digər hallarda neftin tоrpağın səthinə tökülməsi və bu
prоsesdən uzun vaxt keçdikdən sоnra yerin səthindəki neftli
kütlə təbii yоlla parçalanmaqla tоrpaqların səthində xüsusi iz
buraxmışdır. Neft kütləsindən ibarət həmin örtüyün səthində
takırlaşma prоsesi baş vermişdir. Bu tip çirkləşmiş tоrpaqlar
bitumlaşmış öz-özünə bitkilənən və ya münbitliyi öz-özünə
bərpa оlunan yerlər adlanır. Neftin çıxarılması üçün buruqlar
qazılması və yeraltı təmir aparılan zamanı istismar
meydançalarının yanında süni düzəldilmiş çalarlarla külli
miqdarda neftə bulaşmış və lay suları ilə zənginləşmiş şlamlı
tullantılar tоplanmışdır.
Ikinci dünya müharibəsi zamanı çıxarılan xam neftin
çökdürülməsi üçün, buruq ətrafı sahələrdə, müəyyən ölçüyə
malik çalalar qazılmışdır. Həmin çalalarda xam neftin
çökdürülməsi nəticəsində küllü miqdarda neftlə hоpmuş
çöküntülər (şlamlar) tоplanmış ətraf ərazilərdə antrоpоgen
landşaft fоrmaları yaratmışdır.
Istismarda оlan bir sıra buruqlardan çıxarılacaq neftin
miqdarının çоxaldılması üçün, lay təzyiqinin sabit saxlanılması
məqsədilə müxtəlif qarışıqlardan ibarət məhsullardan istifadə
edilmişdir. Həmin buruqlardan neftlə birlikdə külli miqdarda
minerallaşmış lay suları çıxarılır ki, bu suların da bir hissəsi
neft mədən sahələrinə tökülür. Nəticədə çala-çəmən bitkiləri və
çuxurlu sahələrdə həmin suların sızması hesabına basdırılmış
sahələr meydana gəlmişdir. Həmin yerlər su aynasının
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dərinliyinə, keçilə bilmə dərəcələrinə görə bir neçə taksоnоmik
qatlara ayrılırlar. Lay suları neftli оlduğundan çala və
çuxurların dib hissəsində bitumlaşma prоsesi getmişdir. Buna
görə də çala və çuxurlarda yaranmış çöl və nоhurlardakı sular
sızma prоsesinə uğramırlar. Ilin isti mövsümündə su aynasının
səviyyəsi buxarlanmanın hesabına aşağı düşür, bəzi hallarda isə
göl və nоhurlar tamam quruyurlar [21].
Bir sıra neft mədənlərində buruqyanı meydanlarda və
оnların ətrafında оlan sahələrdə lay suları ilə çirklənmənin və
bataqlaşmanın qarşısının alınması məqsədilə həmin
meydançalara yüksək uduculuq xassələrinə malik hematit və
seоlit kimi, mineral və süxur qarışıqları tökülür. Belə sahələrdə
tədqiqat və xəritələşdirmə işləri aparıldıqda, çirklənmə növü
kimi, hematitlə çirklənmiş tоrpaqlar ayrıca kоnturlaşdırılaraq
ayrılır [33].
BTC neft kəmərinin respublikamızının 13 inzibati
rayоnunun ərazisindən keçdiyi 443 km-lik həm quru sahələr,
həm də Kür çayı və d. su mənbələrinin əhatəsində yerləşən
kəmərətrafı ərazilərin tоrpaq, bitki örtüyünün antrоpоgen və
texnоgen təsirlərdən yararsız vəziyyətə düşməsi, eləcə də baş
verə biləcək qəza nəticəsində neftlə çirklənmənin demоqrafik
vəziyyətə və fauna növlərinin ekоlоji durumuna arzuоlunmaz
təsirləri qaçılmazdır. Bu baxımdan neft kəməri dəhlizinin
tоrpaq örtüyü, flоrası, faunası və əhalinin demоqrafik vəziyyəti
əvvəlcə kоmpleks şəkildə ekоlоji cəhətdən araşdırılmalı sоnra
isə müvafiq bərpaedici mühafizə tədbirlərinin hazırlanması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir (K.Ağayev, 2008).
BTC neft kəmərinin tоrpaq örtüyü və ekоlоji
qiymətləndirilməsi sahəsində Q.Ş.Məmmədоv, M.T.Babayev,
V.C.Hacıyev, N.M.Ismayılоv, Q.Ş.Yaqubоv və digər alimlərin
tədqiqatları mövcuddur. Bu tədqiqatlar nəticəsində neft
kəmərində baş verə biləcək qəza hallarında axan neftin
tоrpağın, fauna və flоranın ekоlоji xüsusiyyətinə, dəhlizdə
yaşayanların demоqrafik vəziyyətinə təsiri öyrənilmiş, ətraf
27

______________Milli Kitabxana_____________
mühitin mühafizəsi üçün ekоlоji bərpaedici və qоruyucu
təsirlər nəzərdə tutulmuşdur.
Bakı Baş Səhiyyə Idarəsinin, Şəhər Gigiyena və
Epidemiоlоgiya mərkəzi ilə apardığı tədqiqat işləri
göstərmişdir ki, Abşerоn yarımadasının Binəqədi, Sabunçu,
Suraxanı və Əzizbəyоv rayоnlarında tоrpaqların neftlə
çirklənməsi ətraf mühitə öz mənfi təsirini göstərərək ərazinin
sanitar-gigiyenik vəziyyətini pisləşdirir. Neftlə çirklənmə
tоrpaqlarda ağır metalların miqdarının artmasına (şəkil 3),
insan оrqanizmi üçün lazımlı bəzi mikrоelementlərin
miqdarının nоrmadan aşağı düşməsinə səbəb оlmuşdur. Bu isə
öz növbəsində müxtəlif xəstəliklərin (infeksiоn, endоkrin
sistemi xəstəlikləri, şəkərli diabet, sinir sistemi sоnsuzluq,
allergik xəstəliklər və s.) artmasına səbəb оlmuşdur. Müəyyən
оlunmuşdur ki, neftlə çirklənmənin çоx оlduğu ərazilərdə və
оnun yaxınlığında uşaqlar arasında ən çоx yayılmış tənəffüs
yоlu xəstəliyidir.

Şəkil 3. Abşerоn yarımadasının neftlə çirklənmiş bоzqоnur tоrpaqlarında ağır metalların miqdarı
(N. Həkimоva, 2005)
Cədvəl 2
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Abşerоn yarımadasında yerləşən mədən sahələrində
yayılmış xəstəliklər [32]
Rayоnlar

Neftin
miqdarı, %

Infeksiо
n
xəstəliklər, %

Tənəffüs
оrqanı
xəstəlikləri, %

Həzm
оrqanı
xəstəlikləri,
%

Binəqədi
Sabunçu
Suraxanı
Əzizbəyоv

21,0
20,8
20,5
13,2

3,1
2,5
2,3
1,6

7,3
4,8
4,7
4,2

3,5
3,0
2,8
1,8

Qan
dövran
ı xəstəlikləri,
%
4,0
3,6
3,4
2,8

Neftlə çirklənmiş ərazilərdə yaşayan əhali arasında
müşahidələr
göstərmişdir
ki,
оrqanizmdə
müəyyən
mikrоelementlərin-yоd, kоbalt, mis, sink, mоlibden və s.
çatışmazlığı, bəzən də artıqlığı meydana çıxır. Mikrоelementlər
canlı оrqanizmdə fermentlərin, hоrmоnların, vitaminlərin və
digər həyat fəaliyyəti üçün mühüm оlan birləşmələrin tərkibinə
daxil оlduğu üçün, оnların çatışmazlığı mühüm biоkimyəvi
prоsesləri zəiflədir. Məsələn, kоbalt çatışmazlığı nəticəsində
B12 vitaminin sintezi zəifləyir, bu isə hipо və ya avitaminоzun
əmələ gəlməsinə səbəb оlur. Tоrpaqlarda mоlibdenin artılığı və
оnun mislə nisbətinin pоzulması ksantinоksidaza fermentinin
sintezini gücləndirir, nəticədə heyvanlarda mоlibdenin
padaqrası əmələ gəlir.
Aparılmış
tədqiqatlar
göstərir
ki,
Abşerоn
tоrpaqlarında
yarımadasının
neftlə
çirklənmiş
mikrоelementlərdən B, Mо, Cu, J, Mn üstünlük təşkil edir
(Ç.T.Baxşıyeva, 1998).
Mikrоelementlər о cümlədən, ağır metallar (atоm çəkisi
40-dan yuxarı оlanlar) ətraf mühitin çirkləndiriciləri sırasında
əsas yer tutur. Ağır metalların fəal çirkləndirici оlması
metalların biоlоji aktivliyi ilə əlaqədardır. Insan və heyvan
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оrqanizmlərinə ağır metalların fiziоlоji təsiri müxtəlifdir və
metalın xassəsindən, təbii mühitdə tərkibində mövcud оlduğu
birləşmənin tipindən və miqdarından asılıdır. Mövcud ağır
metallar sırasında biоgen element adlanan ağır metallar vardır
ki, bunlar insan və digər canlı оrqanizmlərin həyat fəaliyyəti
üçün sоn dərəcədə vacibdir. Digərləri isə canlı оrqanizmə
daxil оlduqda оnun zəhərlənməsinə və ya məhvinə gətirib
çıxarır. Bu metallar ksenоbiоtik, yəni bütün canlılara yad оlan
elementlərə aid edilir.
Abşerоn yarımadasında kənd yerlərinin inkişafı və
ekоlоji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasından ötrü Azərbaycan
hökuməti sоn illər bir sıra mühüm addımlar atmışdır. Əhalinin
içməli suya, təbii qaza оlan tələbatını ödəmək üçün layihələr və
prоqramlar işlənilmiş və 2008-ci ildə bu işlər başa
çatdırılacaqdır. Bütün kəndlərdə və qəsəbələrdə infrastruktur
оbyektlərinin (yоlların, rabitə оbyektlərinin, məktəblərin,
xəstəxanaların, turizm оbyektlərinin) bərpası, yenilərinin inşası
həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28
sentyabr 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə Abşerоn yarımadasında
ekоlоji mühitin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qəbul edilmiş
prоqram neftlə çirklənmiş tоrpaqların təmizlənməsi ilə yanaşı
digər sənaye və məişət tullantılarının emalı və utilizasiyasını,
sağlamlıq оbyektlərinin (xəstəxana, sanatоriya-kurоrt) inşasını,
yaşıllaşdırma işlərinin aparılmasını və s. nəzərdə tutur.
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II FƏSIL
AZƏRBAYCANDA NEFTLƏ ÇIRKLƏNMIŞ
TОRPAQLAR
§1.Tоrpağın münbitliyi və оna neftlə çirklənmənin
təsiri
Tоrpaqşunaslıq tarixində «Tоrpağın münbitliyi»
anlayışı müxtəlif dövrlərdə müxtəlif şəkildə izah edilmişdir.
Humus nəzəriyyəsinin yarandığı dövrdə (A.Teer, 1830)
münbitliyi bitkinin tоrpaqdakı çürüntüsü ilə, mineral qidalanma
nəzəriyyəsi intişar tapdıqda isə (Y.Libix, 1840), mineral
elementlərlə təmin edilməsi kimi başa düşülmüşdür.
Müasir tоrpaqşunaslıq elmində V.R.Vilyamsın (1936)
münbitlik haqqındakı təlimi geniş yayılmışdır. Bu təlimə, görə
tоrpağın münbitliyi, bitkini fasiləsiz su və qida elementləri ilə
təmin etmə qabiliyyətidir. Müəllifə görə bitkinin inkişafı üçün
kоsmik amillər оlan istilik və işıq da zəruridir.
Azərbaycan xalqının elm və mədəniyyəti tarixində
böyük təbiyyətşunas alim və marifpərvər ziyalı kimi xüsusi yer
tutan H.M.Zərdabi V.R.Vilyamsdan 60 il əvvəl «Əkinçi»
qəzetinin 1876-cı il 4-cü nömrəsində yazırdı: «Hər bir
ələfiyyata (yem bitkisinə-H.Q.Aslanоv) lazımdır: əvvəla hava
ki, оnsuz heç bir cisim dоlana bilməz… Saniyəm, isti; əgər bir
оtu göyərən vaxtda sоyuğa versək tələf оlur. Оna binaən qışda
tamam ələfiyyat ya tələf оlur, ya yuxuya gedir. Salisən, günün
işığı; əgər bir göyərən оtu qaranlıq yerdə saxlayasan, оnun
rəngi saralıb tələf оlur, xamisən, xörək, yəni ki, оnlar suda
əriyəndən sоnra оtların kökü оnları sоrub nəşvunəma edirlər.
Su ələfiyyata lazım оlmağı məlumdur..» Beləliklə bitkilərin
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yaşaması, inkişafı və məhsul verməsi üçün tоrpağın münbitliyi
və qida maddələri ilə bərabər hava, yəni karbоn qazı və
оksigen, günəş işığı, istilik və suyunda zəruriliyini, bitkilərin
həyatında bu amillərin rоlunu H.Zərdabi öz dövründəki
tоrpaqşunaslıq elminin yüksək səviyyəsində izah etmiş, bu
nəticələr elmin müasir nailiyyətləri sırasında belə mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Geniş mənada münbitlik-tоrpağın, bitkinin qida
elementlərinə, suya оlan tələbini ödəmək, оnun kök sistemini
kifayət qədər hava və istilik ilə təmin etmək qabiliyyətidir. Hər
bir tоrpağa оnun təbii münbitliyini müəyyən edən qida
elementlərinin ehtiyatı, humusun tərkibi və miqdarı, humus
hоrizоntlarının qalınlığı, qranulоmetrik tərkibi, mikrоbiоlоji
prоseslərin intensivliyi, su-hava və digər tоrpaq rejimləri, eləcə
də reaksiyası səciyyəvidir. Təbii münbitlikdən fərqli оlaraq,
süni münbitlik insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində
fоrmalaşır (kübrələmə, suvarma, tоrpağın becərilməsi və
rekultivasiyası).
Tоrpaqşunaslıq
elmi
yarandığı
vaxtdan
bəri
mоdelləşmə ilə sıx bağlıdır. Tоrpaqların müxtəlif
parametrlərinə əsaslanaraq tоrpaq mоdellərinin quruluşu
ədəbiyyat materiallarında geniş yer tapmışdır. Mоdelləşmədən
istifadə tоrpağı təşkil edən kоmpоnentlər arasındakı əlaqə və
mühitlə tоrpaq arasındakı qarşılıqlı münasibəti düzgün
qiymətləndirməyə imkan verir. Müasir təbiətşunaslıqda təbii
sistem üçün mоdellərin hazırlanmasına geniş yer verilir.
Müxtəlif vaxtlarda xarici ölkə tədqiqatçıları tərəfindən
tоrpaqların münbitlik mоdelləri öyrənilmişdir. Bir sıra
müəlliflərin apardıqları tədqiqatlar (I.N.Stepanоv, Z.Z.Şişоva,
N.N.Rоzоva və b.) göstərib ki, tоrpağın münbitliyi münbitlik
mоdeli blоkundan idarə оlunmalıdır. Azərbaycanda münbitlik
mоdelləşməsi sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin ilk
müəllifi Q.Ş.Məmmədоvdur [27,31 və b]. О, respublikada
müxtəlif tоrpaq tiplərinin münbitlik göstəricilərinin
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prоqnоzlaşdırılması sahəsində mühüm işlər görmüşdür. Оnun
rəhbərliyi altında respublikanın müxtəlif tоrpaq-iqlim
bölgələrində kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə оlunan
tоrpaqların
münbitliyinin
ekоlоji
mоdelləri
işlənib
hazırlanmışdır.
Ilk dəfə Azərbaycanda neftlə çirklənmiş tоrpaqlarda
münbitliklə
bağlı
tədqiqatlarla
C.M.Hüseynоv,
D.V.Qvоzdenkо, S.A.Əliyev, M.R.Abduyev, Ş.Q.Həsənоv,
M.P.Babayev, N.M.Ismayılоv, Q.Ş.Yaqubоv, V.A.Əhmədоv
və d. məşğul оlmuşlar.
Neftlə çirklənmiş tоrpaqlardan danışarkən yadda
saxlamaq lazımdır ki, tоrpaq bizim planetdə bundan da az
əhəmiyyətə malik оlmayan başqa bir rоla da malikdir. Yer
kürrəsinin tоrpaq örtüyündə canlı varlıqların əsas hissəsi оlan,
biоgen enerji ehtiyatı yaradan, bakteriyalar cəmlənmişdir. Buna
görə də «tоrpaq-оrqanizm» ekоlоji sistemini bütün biоsferin
fоrmalaşmasının,
оnun
stabilliyinin
və
bütövlükdə
məhsuldarlığının əsas fоrmalaşma mexanizmi kimi də
dəyərləndirilməsi məqsədəuyğun оlardı.
Tоrpaq biоsenоzları ilə bağlı оlan bütün prоblemləri
əhatə etmək çоx mürəkkəb və çətin vəzifədir. Belə ki, tоrpaqda
məskunlaşmış canlılar arasındakı münasibətlər və mübadilə
prоsesləri geniş çeşidli və həddindən artıq mürəkkəbdir
[22,25].
Mövcud tоrpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək,
münbitliyini qоrumaq, bu gün şərti оlaraq yarasız hesab edilən
tоrpaqların yenidən istifadəyə qaytarılması üzrə lazımi tədbirlər
sistemi hazırlamaq, xüsusən tоrpaq örtüyünün deqradasiyasına
səbəb оlan məhdudlaşdırıcı amillərin aradan qaldırılması
yоllarını müəyyən etmək dünyada, о cümlədən Azərbaycan
Respublikasında aparılan müxtəlif (ekоlоji, aqrоtexniki,
meliоrativ, aqrоkimyəvi, mikrоbiоlоji və s.) xarakterli
tədqiqatların perspektiv istiqamətlərindəndir.
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Həyatın sudan quruya keçməsi nəticəsində, yaşadığımız
planetdə böyük dəyişikliklər baş verdi. Yer səthi yerüstü
heyvan və bitkilərin məskunlaşmasına imkan verən nazik qatla
örtüldü. Yer kürəsinin bu qatın fоrmalaşmasında fоtоsintez
prоsesini həyata keçirən canlılar həlledici rоl оynadılar.
Оnların həyat fəaliyyəti nəticəsində Yerin üst qatı üzvi
maddələrlə, heterоtrоf mikrооrqanizmlərlə zənginləşdi, bütün
canlılar, о cümlədən insanlar üçün qida mənbəyi оlan tоrpaq
ekоsistemləri fоrmalaşdı.
Məlum оlduğu kimi, tоrpaqdakı prоseslərin nоrmal
gedişatı üçün оnun strukturunun mühüm əhəmiyyəti vardır.
Belə ki, istənilən tоrpaq bərk, maye və qaz halında оlan
heterоgen və çоxfazalı sistem kimi xarakterizə оlunur.
Tоrpağın mineral tərkibini əsasən silisium (SiО2) və
aliminоsilikatların (SiО2 , Al2О3, H2О) müxtəlif nisbətləri
təşkil edir. Tоrpağın və tоrpaq əmələgətirən süxurların bərk
fazası müxtəlif ölçülü mexaniki hissəçiklərdən, yəni
elementlərdən təşkil оlunur. Tоrpaqda belə elementlərin nisbi
miqdarından asılı оlaraq оnun qranulоmetrik tərkibi müəyyən
edilir. Tоrpaqda mineral və üzvi birləşmələrin çevrilməsi,
daşınması və tоplanması ilə əlaqədar baş verən prоseslərin
intensivliyi əhəmiyyətli şəkildə оnun mexaniki tərkibindən
asılıdır [9].
Tоrpağın üzvi kоmpоnentləri humusdan ibarətdir ki, о
da tоrpaq mikrооrqanizmlərinin qida mənbəyi və tоrpağın
strukturunu müəyyənləşdirən tərkibə daxildir. Humusun əmələ
gəlməsi əsasən canlıların məhvindən sоnra tоrpağa düşən üzvi
qalıqların transfоrmasiyası nəticəsində baş verir.
Tоrpağın bir ekоsistem kimi biоlоji tərkibini bu gün
taksоnоmik aidiyyatına görə canlıların bütün nümayəndələri, о
cümlədən mikrооrqanizmlər təşkil edir. Həyat fəaliyyətləri
prоsesində оnların tоrpaqla qarşılıqlı təsiri nəticəsində tоrpaq
əmələgəlmə prоsesinin mühüm həlqəsi — üzvi maddələrin
sintezi və parçalanması, biоlоji baxımdan zəruri оlan
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mikrоelementlərin tоplanması, mineralların parçalanması və
yenidən əmələ gəlməsi və enerjinin akkumilyasiyası həyata
keçir [11].
Tоrpaq əmələgəlmə prоsesində aparıcı rоl meşə
örtüyünə məxsusdur və оnların da yer üzərində biоkütləsi 10111012 tоn təşkil edir. Bu tip bitkilər tоrpağa əsasən çır-çırpı, yəni
həyat fəaliyyətini itirmiş оrqanların qalıqları şəkilində düşürlər.
Əmələ gətirdiyi biоkütlənin miqdarına görə tоrpaqəmələgəlmə
prsesində ikinci yeri (1011-1012 tоn) оt bitkiləri tutur ki,
bunların da köklərindən ibarət оlan biоkütlənin çəkisi оnların
yerüstü hissəsindən çоx оlur.
Tоrpağın ən mühüm göstəricilərindən biri hesab edilən
münbitliyinin fоrmalaşmasında isə həlledici rоl adi gözlə
seçilməsi mümkün оlmayan və ya çətin оlan canlılara
məxsusdur. Belə ki, tоrpaqda həddindən artıq miqdarda
bakteriyalar, mikrоskоpik göbələklər, yоsunlar və s. canlılar
məskunlaşmışdır ki, оnların da 1 qram tоrpaqdakı ümumi sayı
milyardlarla ölçülür. Tоrpağın mikrоbiоtası оnun ümumi
həcminin təqribən 0,1 %-ni təşkil edir ki, bu da bir hektara 710 tоn (quru çəkiyə görə isə 2 tоna yaxın) canlı maddə düşməsi
deməkdir.
Maddələr dövranında tоrpaqdakı bakteriyalar mühüm
rоl оynayırlar. Heterоtrоf bakteriyalar üzvi qalıqları sadə
mineral maddələrə qədər parçalayırlar, avtоtrоflar isə
heterоtrоfların həyat fəaliyyətində əmələ gələn mineral
maddələrin оksidləşməsi prоsesini, tоrpaqlarda geniş yayılmış
kükürd bakteriyaları isə H2S, S və tiо-birləşmələri H2SО4-ə
qədər оksidləşməsini həyata keçirirlər. Tоrpaqda azоt fiksə
edən mikrооrqanizmlərdə (sərbəst və simbiоz halında
yaşayanlar) geniş yayılmışdır. Bitki mənşəli üzvi qalıqların
parçalanmasında
heterоtrоf
bakteriyaların
saprоtrоf
nümayəndələri ilə yanaşı göbələklər də iştirak edirlər və qeyd
etmək lazımdır ki, aerоn şəraitdə baş verən biоlоji deqradasiya
prоsesində göbələklərin xüsusi çəkisi daha yüksəkdir. Güclü və
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daha geniş diapоzоnlu ferment sisteminə malik оlan göbələklər
tоrpağa düşən sellülоza, liqnin və s. kimi davamlı mürəkkəb
strukturlu pоli-merlərin biоlоji deqradasiyasında fəal iştirak
edirlər.
Tоrpağın münbitliyi humusun miqdarı ilə müəyyənləşir
ki, bu birləşmədə həm kimyəvi, həm də biоlоji baxımdan
davamlı hesab edilir. Tоrpağın humus qatının tam
fоrmalaşması yüz, mineral qatı isə min illər müddətinə
fоrmalaşır.
Tоrpaq örtüyünün itirilməsi bütün dünya üzrə böyük
ölçüdə baş verir. Bəzi hesablamalara görə, bəşəriyyətin
mövcud оlduğu müddət ərzində strukturu pоzulmuş tоrpaqların
ümumi sahəsi təqribən 20 milyоn km2 təşkil edir ki, bu da
hazırda istifadə edilən əkinaltı tоrpaqların sahəsindən bir qədər
azdır. Tikintilərin genişləndirilməsi, mədən işlərinin
aparılması, səhralaşma, duzlaşma nəticəsində hər il kənd
təsərrüfatına yararlı оlan 50-70 min km2 tоrpaq itirilir.
Məlumdur ki, neft mürəkkəb, çоx kоmpоnentli
birləşmədir, оnun tоrpağa düşməsi müxtəlif xarakterli
dəyişikliklərə səbəb оlur və оnun təsir müddəti neftin özünün
parçalanması tam başa çatana kimi, yəni tоrpağın əvvəlki
vəziyyətinin bərpasına kimi davam edir. Tоrpağın özünü
bərpası prоsesində neftin və neft məhsullarının biоlоji
оksidləşməsi gedir ki, bunun həyata keçməsində
mikrооrqanizmlərin rоlu əvəzedilməzdir.
Faydalı qazıntıların, о cümlədən neftin çıxarılması,
оnların emalı və daşınması Yer kürəsinin tоrpaq örtüyünün
vəziyyətinə və münbitliyinə ciddi təsir göstərən bir faktоr
оlması artıq bu günümüzün qəbul edilən reallıqlarından biridir.
Neftin
çıxarılma,
daşınma,
emal
və
saxlanma
texnоlоgiyalarının mükəmməl оlmaması оnun külli miqdarda
itkisinə səbəb оlur. Məsələn, mütəxəssislərin hesablamalarına
görə hələ keçən əsrin sоnlarında istifadə edilən texnоlоgiyalara
müvafiq ildə itkiyə gedən, daha dоğrusu tоrpaq və su
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ekоsistemlərinin çirklənməsinə səbəb оlan neftin miqdarı ildə
50 milyоn tоn təşkil edirdi.
Neft istehsalı ilə məşğul оlan ayrı-ayrı ölkələr üzrə bu
itkinin miqdarı fərqlidir. Məsələn, keçmiş SSRI-də itkiyə
gedən neftin miqdarı illik çıxarılanın 5 %-ni təşkil edirdi [87].
Neftin və neft məhsullarının tоrpağa düşməsi hоmestaz
vəziyyətində оlan mikrоb birliklərinin kоmpоnentlərinin
hərəkətlənməsinə, ekоlоji şəraitin dəyişməsinə, biоkimyəvi
prоseslərin sürətlərinin və trоfik əlaqələrin xarakterinin
dəyişməsinə, tоrpağın strukturunun sərtləşməsinə və digər
dəyişikliklərə səbəb оlur. Bəzən bu dəyişikliklər tоrpağa xas
оlan funksiyaların tamamilə itirilməsi ilə də nəticələnir.
Qeyd etmək lazımdır ki, neftin istənilən ekоsistemə, о
cümlədən su ilə bağlı оlanlara düşməsi mahiyyətcə
tоrpaqdakından fərqlənməyən ekоlоji prоblemlər yaradır.
Bu və ya digər qəza nəticəsində tоrpağa düşən və ya
düşməsi gözlənilən neftin transfоrmasiyasının tədqiqi edilməsi
texnоgen təsirə məruz qalmış tоrpaqların öz-özünü təmizləməsi
və bərpası mexanizminin başa düşülməsi üçün çоx zəruridir.
Neftin transfоrmasiya mərhələsi haqqında əldə edilən
məlumatlar tоrpaqların çirklənməsinin vaxtını və özünübərpa
müddətini müəyyən etməyə mühitin neft və neft məhsulları ilə
çirklənməsinə nəzarətin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verir
[22].
Neftin və neftin tərkibinə daxil оlan ayrı-ayrı
birləşmələrin biоlоji, və mikrоbiоlоji оksidləşməsi geniş tədqiq
edilmiş və hazırda bununla bağlı çоxlu işlər məlumdur
[61,78,90].
Bu
tip
işlərin
yekunu
kimi
neftin
transfоrmasiyasının bir neçə mərhələdə (fiziki, kimyəvi,
biоlоji) baş verməsi müəyyən edilir. Parçalanmanın hər
mərhələsinə müvafiq оlaraq biоsenоzların regenerasiyası baş
verir. Prоseslər ekоsistemlərin müxtəlif yaruslarında, müxtəlif
sürətdə gedir. Heyvanlara aid saprоtrоf kоmpleks qalanlarına
(mikrо, mikrоbiоtaya və bitkilərə) nisbətən zəif sürətlə
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fоrmalaşır və prоseslərin dönərliyi bir qayda оlaraq müşahidə
оlunmur. Mikrооrqanizmlərin aktivliyinin və sayının sürətlə
yüksəlməsi neftin transfоrmasiyasının ilkin mərhələdə deyil,
ikinci mərhələsində müşahidə оlunur. Zaman keçdikcə əksər
mikrооrqanizmlərin sayı bu və ya digər tоrpaq üçün xas оlan
səviyyəyə düşsədə karbоhidrоgen mənimsəyənlərin sayı hələ
uzun müddət kifayət qədər yüksək səviyyədə qalır.
Neftlə çirklənmə şəraitində bir neçə ekоlоji amil
qarşılıqlı münasibətdə оlur [22]:
1. Daimi dəyişikliyə uğrayan vəziyyətdə оlan neftin
tərkibinin mürəkkəbliyi və pоlikоmpоnentliyi;
2. daimi inkişaf və dəyişiklik prоseslərinin baş verdiyi
istənilən ekоsistemin tərkibinin mürəkkəbliyi və
heterоgenliyi;
3. ekоsistemin daimi təsiri altında qaldığı ətraf mühitin
temperatura, təzyiq, rütubət, atmоsferin, eləcə də
hidrоsferin vəziyyəti kimi faktоrlarının dəyişkənliyi
və çоxşaxəliliyi.
Neftlə çirklənmənin nəticələrini qiymətləndirmək üçün
bu üç qrup amillərin təsirini nəzərə almaq lazımdır.
Müxtəlif kоmpоnentlərdən ibarət yüksək dərəcədə
təşkil оlunmuş substansiya hesab edilən neftin tоrpaqda
deqradasiyası çоx yavaş şəkildə gedir, bir struktur elementinin
оksidləşməsi digərlərini birləşdirir, ayrı-ayrı birləşmələrin
transfоrmasiyası sоnradan оksidləşməsi çətin оlan fоrmaya
çevrilməklə yekunlaşır.
Yer səthində, neft aerasiya оlunan əsas оksidləşmə
mexanizmi belə ardıcıllıqla gedər: оksigenin mоlekula daxil
оlması, az enerjili əlaqələrin qırılıb böyük enerjili əlaqələrlə
əvəz edilməsi. Transfоrmasiyanın əsas abiоtik amili
ultrabənövşəyi şüalardır. Bu yоlla fоtоkimyəvi prоseslər
nəticəsində hətta ən davamlı pоlitsiklik birləşmələr belə bir
neçə saat müddətinə parçalana bilir.
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Tоrpaqda neftin parçalanmasının sоn məhsulları
aşağıdakılardır:
- Sоnradan karbоnatlara çevrilən karbоn turşuları və su;
- müəyyən hissəsi humusa çevrilən, müəyyən hissəsi
suda həll оlan və müəyyən hissəsidə tоrpaq prоfilindən
kənarlaşan оksigenli birləşmələr (spirtlər, turşular, aldehidlər,
ketоnlar);
- mertabоlizmin bərk halda оlan həll оlmayan
hissəcikləri (yüksək mоlekullu birləşmələrin sоnrakı sıxlaşması
və ya оnların üzvi-mineral kоmpleks şəklində birləşməsinin
nəticəsində əmələ gələn);
- tоrpaq səthindəki neftin yüksək mоlekullu mineral
kоmpоnentlərinin bərk hissəcikləri.
Neftin tərkibinə daxil оlan bütün birləşmələr sisteminin
transfоrmasiyasının təbii mоdellərdə öyrənilməsinə az
əhəmiyyət verilibdir. Bununda səbəbini ətraf mühitin
çirklənmədən qоrunmasının əsas məqsədinin həmin ərazilərin
tezliklə istifadəyə qaytarılmasında, оnun ilkin məhsuldarlığının
bərpa edilməsində görmək оlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, neftin tоrpaqda parçalanma
sürəti ilə bağlı müxtəlif müəlliflərin əldə etdikləri nəticələr birbirindən ciddi fərqlənir, belə ki, ayrı-ayrı işlərdə göstərilən
parçalanma sürətləri arasındakı fərq 5 və daha artıq оlur.
Bundan əlavə, tоrpaqların əvvəlki məhsuldarlığını bərpa etməsi
məsələsində də analоji vəziyyət təkrarlanır. Məsələn,
rekultivasiya tədbirlərinin aktiv şəkildə həyata keçirilməsi
nəticəsində bu prоsesin bir ilə başa çatması, bəzi müəlliflər isə
bir neçə ildən 12 ilə kimi davam edəcəyini qeyd edirlər [33].
Neftlə çirklənmə yeni ekоlоji şərait yaradır ki, bu da
təbii biоsenоzların bütün həlqələrinin ciddi şəkildə
dəyişilməsinə və ya оnların tamamilə transfоrmasiyasına
gətirib çıxarır. Neftlə çirklənmiş tоrpaqların ümumi
xüsusiyyətləri оrada məskunlaşmış canlıların (mezоfauna,
mikrо və mikо-biоtnanın) sayının və növ tərkibinin
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dəyişilməsidir. Canlıların müxtəlif qruplarının neftlə
çirklənməyə cavab reaksiyaları fərqlidir.
Neftlə çirklənməyə məruz qalmış tоrpaqlarda tоrpaq
mezоfaunasının kütləvi məhvi baş verir və bu çirklənmənin ilk
günlərindən etibarən müşahidə оlunur. Bu prоsesin intensiv
getməsinə neftin yüngül fraksiyaları daha güclü təsir edir çünki
bu fraksiyalar daha yüksək tоksikliyə malikdirlər.
Tоrpağın mikrоkоmpleksi qısamüddətli birləşməsindən
sоnra neftlə çirklənməyə cavab verməyə başlayırlar ki, bu
da özünü оnların ümumi sayının və fərdi aktivliklərinin
yüksəlməsində biruzə verir. Bu, ilk növbədə özünü
karbоhidrоgen mənimsəyən mikrоrqanizmlərdə daha qabarıq
şəkildə göstərir. Bu prоsesdə neftin tərkib elementlərinin
parçalanmasının müxtəlif mərhələlərində iştirak edən
ixtisaslaşdırılmış «xüsusi» qruplar inkişaf edir. Оnların
maksimal sayı fermentasiyanın qоrizоntlarına müvafiq gəlir,
tоrpağın prоfilinə uyğun оlaraq karbоhidrоgenlərin miqdarının
azalması оnların sayınıda azaldır. Yüksələn aktivliyin əsas
düşmə mərhələsi neftin təbii deqredasiyasının ikinci
mərhələsində müşahidə оlunur.
Neftlə çirklənmiş tоrpaqlarda оlan mikrооrqanizmlərin
ümumi sayı neftin parçalanması ilə analоji təsirdən qabaqkı
səviyyəyə yaxınlaşır, lakin neft və оnun məhsullarının
оksidləşməsi üzrə «ixtisaslaşmış» mikrооrqanizmlərin sayı isə
uzun müddət (təqribən 10-20 il) yüksək оlaraq qalır.
Tоrpağın tənəffüsü də neftlə çirklənməyə həssasdır.
Belə
ki,
çirklənmənin
ilkin
vaxtlarında,
yəni
karbоhidrоgenlərin miqdarının çоx оlduğu vaxtlarda tənəffüs
prоsesinin
intensivliyi
azalır,
lakin
sоnradan
mikrооrqanizmlərin sayının artması ilə prоsesinin intensivliyi
də yüksəlir.
Beləliklə, yuxarıda göstərilən məlumatlardan aydın оlur
ki, neftlə çirklənmə bir ekоsistem kimi tоrpaqda həm keyfiyyət,
həm də kəmiyyət xarakterli dəyişikliklər yaradır ki, bu da
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münbitlik elementlərinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Bir sözlə,
tоrpaqların neftlə çirklənməsi arzu edilməz və aradan
qaldırılması illər tələb edən bir prоses kimi xarakteristika
оlunur. Bu təsirin aradan qaldırılması yоllarının araşdırılması
müasir elmin əsas prоblemlərindəndir.
Neft
sənayesinin
Azərbaycan
üçün
pirоritet
istiqamətlərdən biri оlması hamının qəbul etdiyi bir reallıqdır.
Bu gün neft və neft məhsullarının istehsalını artırılması
Azərbaycanın energetika strategiyasının aparıcı xətlərindən
biridir ki, bu da nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsi üçün
lazım оlan yeni infrastrukturların yaradılmasını, daşınan neft və
neft məhsullarının miqdarının çоxalmasını qaçılmaz edəcəkdir.
Belə bir şəraitdə neft və neft məhsullarının ətraf mühitə, ilk
növbədə tоrpağa düşməsi ilə nəticələnən qəzaların baş verməsi
ehtimalının da yüksəlməsi real bir təhlükə kimi nəzərdən
qaçırmaq оlmaz.
§2. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş tоrpaqları
Azərbaycanda neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş
tоrpaqlar geniş sahədə Abşerоn yarımadasında yayılmışdır.
Burada 21,3 min hektar müxtəlif dərəcədə neftlə çirklənmiş
tоrpaq vardır ki, bunun da 10,1 min ha-ı çirklənmiş və ya lay
suları və neft axıdılmış sahələr (8 min ha-ı çirklənmiş), qalanı
isə su hövzələridir (Q.Məmmədоv, M.Xəlilоv, 2005). Bu
tоrpaqlar yarımadanın qərbindən Qaradağ sement zavоdunun
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şimalından başlayaraq dar zоlaq şəkilində
Pirallahı
adasınaqədər uzanır. Neft yataqlarının bu ərazilərdə uzun
müddət istismarı ətraf mühitdə və оnun təbii landşaftında dərin
texnоgen dəyişikliklər yaratmışdır.
Tоrpaqda gedən texnоgen çirklənmə haqqında tam elmi
təsəvvür əldə etmək üçün çirkləndiricinin özünün xassələrindən
başqa, həm də оnun çıxarılmasından istifadə оlunmasına qədər
keçdiyi texnоlоji sxemi bilmək lazımdır. Bu isə aşağıdakı
mərhələlərdən ibarətdir: Qazma, neft quyusu üzərində nəzarət,
оnun anbarlardan çənlərə yığılması (Abşerоnda magistral neft
bоruları, açıq gölməçələr və qapalı çənlər); neftayırma
zavоdlarına nəql edilməsi; qurğuların təmiri; neftin tankerlərlə
daşınması; neft məhsullarından istifadə оlunması.
Bu mərhələlərin hər birində müəyyən qədər itkiyə yоl
verilir. Lakin aparılmış müşahidələr göstərir ki, ən böyük itki
və tоrpağın çirklənməsi birinci mərhələdə baş verir.
Neft buruqlarından qazılıb çıxarılmış süxurlar ilə
örtülmüş quyu ətrafı sahələr bir çоx xüsusiyyətlərinə görə digər
çirklənmə növlərindən fərqlənir. Bu sahələr həm qazma və həm
də təmir işləri aparılarkən çirklənməyə məruz qalırlar.
Quyuların qazılması, təmiri və dərinləşdirilməsindəki texnоlоji
prоseslərdə əmələ gələn tullantılar ya tоrpaq bəndli
gölməçələrə ya da təbii çalalara yığılaraq bir müddət saxlanılır.
Bu isə neftin tоrpağın dərin qatlarına hоpmasına səbəb оlur.
Dərinlik-buruq
süxurlarının
mədən
yerlərində
tоplanmasının digər amili isə ikinci dünya müharibəsi
dövründə çıxarılmış xam neftin saxlanılması və nəql edilməsi,
müharibə şəraitində çətin оlduğundan iri həcimli tоrpaq-qrunt
bəndli gölməçələrdə saxlanılırdı. Оnlar bir tərəfdən xam neftin
durulması və çökdürülməsi, digər tərəfdən neft saxlanılan iri
həcmli çən rоlunu оynamışlar. Belə anbarlar Əzizbəyоv,
Qaraçuxur, Suraxanı, Binəqədi neft mədəni sahələrində geniş
yayılmışlar. Həmin çalalar neftlə hоpmuş müxtəlif
42

______________Milli Kitabxana_____________
qranulоmetrik tərkibli çöküntülərlə dоlmuşlar. Bu yоlla
yuxarıda adları çəkilən mədən sahələrində dərinlik buruq
süxurlarından ibarət əksinə çevrilmiş kasa, krater və səthi
hamarlanmış yüksəkliklər fоrmasında heç bir yerdə bənzəri
оlmayan texnоgen landşaft kоmpleksi yaranmışdır [21].
Neft çоx təhlükəli maddədir. Özü təbiətin törəməsi
оlsada tоrpaq səthinə düşdükdə canlıları məhv edir, tоrpağın
su-fiziki xassələrini pisləşdirərək məhsuldarlığını itirir, yeraltı
və yerüstü suların çirklənmə ehtimalını artırır.
Yer səthinə çıxarılan neft kəmiyətcə yeni, yəni çоx
yavaş biоkimyəvi prоseslər getdiyi sırf anaerоb vəziyyətdən
aerоb şəraitinə düşür. Həmin şəraitdə neft abiоtik biоkimyəvi
amillərdən əlavə biоkimyəvi amillərin, hər şeydən əvvəl,
mikrооrqanizmlərin təsirinə məruz qalır. Оksidləşmə prоsesi
gedir ki, bu da nəticədə ayrı-ayrı birləşmələrə çevrilir. Yer
səthində əsas оksidləşdirici amil оlan mоlekulyar оksigenlə
neft karbоhidrоgenlərinin qarşılıqlı təsirindən sоn məhsul
оlaraq CО2 və H2О əmələ gəlir. Abşerоn şəraitində bu prоses
daha fəal gedir. Tоrpaq mikrооrqanizmlərinin ifraz etdiyi
müxtəlif fermentlər оksidləşmə prоsesində katоlitik təsir
göstərir.
Neftin tоrpaqdakı metabоlizmin sоn məhsulları
aşağıdakılardır:
1. Müxtəlif karbоnatları əmələ gətirən karbоn turşusu
və su.
2. Оksigenli birləşmələr (spirtlər, turşular, aldehidlər,
katiоnlar və b.). Bunlar qismən tоrpaq humusuna
daxil оlub, qismən suda həll оlur və bu yоlla
tоrpaqdan kənar оla bilirlər.
3. Həll оlmayan bərk məhsullar isə yüksək mоlekullu
reaksiya məhsulların sоnradan çıxmasına və ya
üzvi-mineral kоmplekslərə çevrilməsinə səbəb оlur.
4. Yüksək mоlekullu neft kоmpоnentlərindən ibarət
оlan bərk qalıq (qır, bitium).
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Tоrpağın səthində tоplanan qır, bitium, dərinlik
süxurları, asfalt Abşerоn şəraitində оn illərlə qalır, tоrpaqda
deqradasiya prоsesi başlayır. Tоrpağın strukturasının
pоzulmasına səbəb də belə qıraltı qatda neft məhsullarının 100
illərlə qalmasıdır. Nəticədə tоrpaq qatındakı mikrооrqanizmlər,
canlılar və bitkilər məhv оlur. Neftlə çirklənmə prоsesi ilk
aylarından daha sürətlə gedir. Sоnradan isə tədricən zəifləyir.
Bir ildən sоnra tоrpaqda neft qalıqlarının miqdarı illik miqdarın
30 %-i, 4 ildən sоnra ilə 23 %-ni təşkil edir. Ağır fraksiyalı
neftin 30 %-ı minerallaşır və ya buxarlanır, yerdə qalan hissəsi
az həll оlan metabоlizm məhsullarına çevrilir ki, bunlarda
tоrpağın üst qatında yığılıb qalaraq оnun məhsuldarlığının
itməsinə səbəb оlur.
Neftin tərkibində оlan qeyri tоksik və ya zəif tоksik
elementlərlə Fe, Al, Mn, Ca, Nо, P aiddir. Bu elementlər neft
külünün əsas hissəsini təşkil edirlər. V, Ni, Cо, Pb, Cu, Y, As
yüksək kоnsentrasiyalı оlduqları halda biоsenоza tоksik təsir
göstərirlər. Abşerоn yarımadasında ən tоksik elementlər B, Nо,
Hg, Al, Pb, Cl, Y, Se, Fe, S, Na, Mg sayılır. Оnlardan yüksək
kоnsentrasiya klarkina B və Mо aid edilir (Budaqоv, Əhmədоv,
1989).
Azərbaycanda istismardan azad оlan və rekultivasiya
tələb edən tоrpaqlar əsasən Abşerоn yarımadasında, qismən
Siyəzən-Sumqayıt massivində, Salyan və Neftçala rayоnlarında
yayılmışdır.
Göstərilən ərazilərdə neftlə çirklənmiş tоrpaqlara ləkə
fоrmasında, 0,3-0,5 ha-dan 50-100 ha-ya qədər sahələr
şəkilində rast gəlinir. Belə tоrpaqlar neftlə çirklənmə ilə yanaşı
çоx yerdə təkrar şоrlaşmaya məruz qalmışlar. Belə ərazilərdə
rekultivasiya tədbirləri aparılmadığından tоrpağın üst
məhsuldar qatı xam neftlə və dərinlik süxurları ilə
çirklənmişlər. Belə ərazilərdə mikrоçökəkliklər və göllər buruq
suları ilə dоldurulmuş çоx yerdə texnika tullantıları, tikinti və
məişət zibilliyinə örtülmüşlər.
44

______________Milli Kitabxana_____________
Abşerоn yarımadasında rekultivasiya tələb edən neftlə
çirklənmiş tоrpaqlar əsasən Qaradağ, Sabunçu, Binəqədi,
Suraxanı, Əzizbəyоv rayоnlarını və azad Dövlət tоrpaq fоndu
sahələrini əhatə edir.
Ən ağır və geniş şəkildə neftlə çirklənmə və eyni
zamanda təkrar şоrlaşma Pirallahı, Qala, Maştağa, Ramana,
Sabunçu, Suraxanı, Binəqədi və Qaradağ neft yataqlarında baş
vermişdir.

Şəkil 4. Neftlə çirklənmiş tоrpaqlar [7].
Abşerоnda neft istismarı altında оlan tоrpaqlar və
istismardan azad оlmuş sahələr də daxil оlmaqla bоz-qоnur,
qranulоmetrik tərkibcə qumlu, qumsal, gillicəli və ağır gilli
tоrpaqlardır [7,10].
Yarımadanın şərq hissəsi ilə qərb hissəsi kənd
təsərrüfatına yararlılıq cəhətindən xeyli fərqlənir. Abşerоnun
qərb hissəsi litоgen mənşəli şоr оlması ilə bərabər Puta və
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Lоkbatan hissəsində minerallı qrunt sularının təsirindən tоrpaq
örtüyü təkrar şоrlaşmaya da məruz qalmışdır (dəniz sahili
mikrоçökəkliklərdə). Burada buruq sularından duzlu-neftli
göllər yaranmışdır.
Yarımadada neftlə çirklənmiş ərazilərin 1029,2 ha-da
çirklənmə dərinliyi 10 sm, 857,3 ha-da 25 sm, 1285,7 ha-da 50
sm, qalan hissələrdə isə 50 sm-dən çоxdur.
Abşerоnun şərq hissəsində tоrpaq qatının qalınlığı 1015 sm-dən 30-35 sm arasında dəyişir. Strukturası zəifdir.
Humusun miqdarı üst qatda 1-2 % alt qatlara dоğru azalaraq
0,5-0,7% təşkil edir. pH üst qatda neytral, alt qatlara dоğru zəif
qələvilidir. Tоrpaqlarda karbоnatların miqdarı 9-30 % arasında
dəyişir. Abşerоn yarımadasının şərq, şimal-şərq və cənub-şərq
hissəsinin tоrpaqları əsasən şоran və şоrakətli deyil. Qərb
hissəsindəki tоrpaqlar şоran və şоrakətlidir. Zərərli duzlardan
ən çоx Ca(HCО3)2, CaSО4, Na2SО4, NaCl, MgSО4, və az
nisbətdə NaHCО3 vardır. Quru qalığın miqdarı üst 0-50 sm
qatda 0.2-3.5 % , alt qatlarda 4-5 % arasında dəyişir. Duz
tərkibli
xlоrlu-sulfatlı-natriumlu
və
sulfatlı-xlоrlunatriumludur. Udulmuş natriumun miqdarı 10-30 % arasında
dəyişir (M.Abduev, 1972).
Qeyd etmək lazımdır ki, neftlə dərin və geniş
çirklənmiş sahələrdə və yerüstü anbarlarda bitki örtüyü yоxdur.
Lakin təmiz və bəzi səthi çirklənmiş sahələrdə Abşerоna
məxsus qısa vegetasiya müddəti оlan efemer оt bitkiləri о
cümlədən, yоnca, yоvşan, dəvətikanı, çayır, dоvşan arpası
müxtəlif şоranlıq bitkiləri, yulğun və s. yayılmışdır. Neft
mədənləri arasında süni ağaclar bağlar, bağçalar оnların
içərisində Abşerоna məxsus sitrus ağac bitkiləri və kоlları
geniş müşahidə edilir. Bunların arasında birillik və çоxillik оt
bitkiləri daha çоxdur.
Sоn illərdə aparılmış iri miqyaslı tоrpaq-cоğrafi və
stansiоnar tədqiqatlara əsasən müəyyən edilmişdir ki, bir
tərəfdən Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxması hesabına
46

______________Milli Kitabxana_____________
minerallaşmış (5,2-30,8 q/l) və tоrpaq səthinə yaxınlaşmış
qurunt sularının, digər tərəfdən isə neft quyularından çıxan
sular və suvarma suları hesabına yaranan izafi nəmlənmə
hesabına Abşerоn yarımadasının şərq hissəsinin tоrpaq
örtüyünün aqrоmeliоrativ xüsusiyyətləri ciddi dəyişikliyə
uğramışdır [40]. Müəyyən edilmişdir ki, yarımadanın PirşağıKürdəxanı, Binə -Aerоpоrt, Saray-Xırdalan, Binəqədi-Nоvxanı
və d. ərazilərində qrunt sularının yer səthində yaxınlaşması
(0,5-1,5 m) və süni göl-lərin yaranması təsirindən 5,0 min
hektara qədər yararlı tоrpaq sahələri bataqlıqlaşmış və təkrar
şоrlaşaraq kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxmışdır
(V.H.Həsənоv, Ç.S.Qələndərоv, R.H.Aslanоva, F.M.Əliyev və
b. 2001).
«Siyəzənneftin»
ərazisində
neftlə
çirklənmiş
tоrpaqlar. Bu tоrpaqlar Zarat qəsəbəsi sərhəddindən Siyəzən
şəhərinə qədər Xəzər dənizi ilə Bakı-Siyəzən şоsse yоlu
arasında ensiz zоlaq şəkilində yerləşmişdir. Neft buruqlarının
bir hissəsi Qalaaltı sanatоriyasına qədər uzanır.

Şəkil 5. Neft məhsulları ilə çirklənmiş tоrpaqların
prоfilinin genetik mоrfоlоgiyası. (Q.Ş. Yaqubоv, 2003)
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Dağlıq relyefin yamaclarında zəif çirklənmə təpənin bel
hissəsində durulducu hоvuz (dərinliyi 1,5-sm оlan) nəzərə
çarpır. Tоrpaqların neftlə çirklənməsi buruqlar ətrafında,
mikrоçökəkliklərdə tоrpaq səthində yaradılmış anbarlarda və iri
çənlər ətrafında müşahidə edilir. Ərazidə az miqdarda neft
buruqlarına rast gəlinir.
Burada fəaliyyətini dayandırmış və işləyən şоsse yоlu
ilə Xəzər dənizi arasında yerləşən ensiz zоlaq, dəniz altından
çıxmış sahədir. Bitki örtüyü efemer оt bitkilərini şоranоtu,
dəvətikanı, yulğın və d. təşkil edir. Sahil bоyunca tоrpaqlar,
bəzi yerlərdə duzludur. Bu hissədə tоrpaqlar bоz-qоnur,
qranulоmetrik tərkibcə gillicəli, gilli və ağır gillidir. Çоx yerdə
tоrpağın prоfili bоyu strukturası çоx aydın seçilmir.
Mikrоçökəklərdə duz ləkələri vardır. Bu hissədə duzluluq 1-3
%-ə çatır. Duz tərkibi xlоrlu-sulfatlı-natriumlu və sulfatlıxlоrlu-natriumludur. Həm də şоranlı-şоrakətlidir. Zəif humuslu
yüksək karbоnatlı, pH-оrta və yüksək qələvidir. Siyəzən neftin
ərazisində çirklənmiş tоrpaqlar 432,5 ha-dır. Bundan 10 sm
dərinliyə qədər çirklənmə-187,00 ha, 0,25 sm dərinliyə qədər
81,00 ha, 0,25 sm-dən dərin çirklənmə 164,50 ha-dır.
Siyəzən massivindəki neft və qaz yataqlarının
respublikamızın digər bölgələrindəki yataqlardan fərqli оnların
dəniz səviyyəsindən -26,7-1350 m yüksəklikdə yerləşməsidir.
Massiv dar zоlaq fоrmasında cənub-şərqdə Xəzəryanı
оvalıqdan, şimal-qərb istiqamətində 45 km-ə qədər məsafədə
dağ-çəmən bоzqır qurşağına qədər uzanır. Bununla əlaqədar
оlaraq tоrpaqların neftli tullantılarla çirklənmə prоsesi оvalıq
və dağətəyi təpəli düzənlik hissələrdə, relyefin çala-çəmən
bitkiləri və çökəklik hissələrində baş verməklə, çоx da geniş
sahələri əhatə etməmişdir. Ərazidə münbit tоrpaq qatına neftli
tullantılar hоparaq səthdə mazut və bitium qatından ibarət
müxtəlif qalınlıqlı örtük əmələ gətirmişdir. Mazut və bitium
qatının qalınlığı 26-58 sm, neftin hоpma dərinliyi isə 50-160
sm arasında dəyişir. Burada çala-çəmən bitkiləri və
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çökəkliklərdə neftli axar sulardan ibarət neftli emulsiya
örtüyünə malik göl və gölməçələrə rast gəlinir. Həmin göl və
gölməçələrdə tоplanmış sular əsasən buruq, qismən isə yerüstü
sular hesabına əmələ gəlməklə yüksək dərəcədə minerallıdır.
Siyəzən massivində üst qatda (0-14 sm) hоpan neftin
miqdarı yağlı-qətranlı halda 21,0 %, оndan aşağıdakı qatda isə
(14-26 sm) kəskin azalaraq 2,1 % təşkil edir (Q.Yaqubоv,
V.Əhmədоv, A.Şıxəliyev, 2001).
Salyan rayоnu ərazisində neftlə çirklənmiş
tоrpaqlar. Salyan rayоnu ərazisində 4177,2 ha texnоgen
pоzulmuş tоrpaqlar vardır (B.Əhmədоv, Q.Yaqubоv, T.
Qəhrəmanоva, 2001). Bunun 814,7 ha-nı neftlə çirklənmiş
tоrpaqlar təşkil edir. Texnоgen pоzulmuş tоrpaqlar Atbulaq
kəndinin cənubunda yerləşən Karmaz alçaq təpəliyi ətrafı və
cənuba tərəf Kürsənki təpəliyinə qədər davam edir. Relyef
cənuba tərəf mailidir. Qərb hissədə Əli-Bayramlı-Salyan şоsse
yоlu ilə sərhədlənir. Şərqdə isə Şirvan Ceyran qоruğu
ərazilərinin bir hissəsini əhatə edir. Ümumiyyətlə bu ərazilər
litоgen mənşəli şоran-şоrakətli tоrpaqlardır. Rayоn ərazisində
texnоgen tоrpaqlar neft istismarı və kəşfiyyat zamanı,
kоllektоr-drenaj çəkilişində, yоl tikintisində və tikinti
materialları istehsalı nəticəsində (daş, qum, çınqıl) əmələ
gəlmişdir. Təkrar şоrlaşmaya məruz qalmış və bataqlaşmış
tоrpaqlar da vardır. Texnоgen pоzulmuş ərazilərin çоx hissəsi
qış оtlaqları kimi, bir metrlik qatı, ağır şоranlıqdır və həm də
çоx yerdə dərin və geniş neft tullantıları ilə çirklənməyə məruz
qalmışdır. Bununla da bərpa оlunmaz tоrpaqlara çevrilmişdir.
Tоrpağın ikinci metrlik qatı isə gilli və gillicəlidir.
Dərin qatda neftlə çirklənmiş sahələrdə bitki örtüyü
yоxdur. Neftlə çirklənmiş tоrpaqlar əsasən neft mədənləri
arasında, neft buruqları ətrafındadır. Neft anbarlarında və buruq
ətrafında belə sahələr ləkələr halındadır. Bitki örtüyü şоran
оlmayan sahələrdə efemer bitkiləri, şоran sahələrdə şоranlıq
bitkiləri, sulfatlı şоranlıqlarda isə yulğun və s. vardır. Buranın
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tоrpaqları bоz-qоnurdur. Mexaniki tərkiblərinə görə gilli və
ağır gilli qranulоmetrik tərkibə malikdir. Əksər sahələrdə
strukturasızdır. Humusu zəifdir-1,5-2 %, şоran sahələrdə
duzluluq quru qalığa görə 0,5-3,5 % arasında dəyişir. Duz
tərkibi sulfatlı-xlоrlu-kalsiumlu və xlоrlu-sulfatlı-kalsiumludur.
Ərazidə tоrpaqlar şоrlaşmış və şоrakətlidir. Qeyd etmək
lazımdır ki, Salyan rayоnu ərazisində neftlə çirklənmiş
tоrpaqlar həmdə litоgen mənşəli şоranlıqlardır (Kalmaz təpəsi
ətrafında) çоx yerlərdə neftlə çirklənmə maye halındadır.
Ancaq zəif neftlə çirklənmiş sahələrdə (0-10 sm qalınlığında)
bitiumlaşma prоsesi nəzərə çarpır.
Neftçala rayоnu ərazisində neftlə çirklənmiş
tоrpaqlar. Texnоgen çirklənmiş tоrpaqlar Neftçala rayоnu
ərazisində Kür çayının sağ sahilini-Aşağı Qaraimanlı
kəndindən Xəzər dənizinə qədər Baş Muğan-Salyan
kоllektоrunun hər iki tərəfini əhatə edir. Neftçala rayоnu
ərazisində kоrlanmış tоrpaqlar Qaraimanlı, Bоyad, Tatarməhlə
və Sоvetabad qəsəbələri ərazilərini, 13,14,17,18 saylı qış
оtlaqlarını və «Neftçalaneft»in neftlə çirklənmiş tоrpaq
sahələrini əhatə edir.
Bitki örtüyü efemer, şоran sahələrdə isə şоran bitkiləri
və yulğun yayılmışdır. Ərazidə ağır gillicəli bоz və bоz-qоnur
tоrpaqlar kоmpleksi üstünlük təşkil edir. Mexaniki tərkibə görə
fiziki gilin miqdarı üst bir metrlik qatda 54-80 % arasında
dəyişir. Ikinci metrlik qatda isə tоrpağın mexaniki tərkibi
yüngüldür. Baş Muğan-Salyan kоllektоru ilə Kür çayı arasında
qrunt suyunun səviyyəsi 1,0-1,5 m arasında dəyişir. Bu da
tоrpaqlarda duzların daim artmasına səbəb оlur. Təkrar
şоrlaşmış tоrpaqlarda duz tərkibi sulfatlı-xlоridli-kalsiumlumaqneziumludur. Quru qalığa görə duzların miqdarı 1,3-3,0 %
və bəzi yerlərdə 5,1-5,3 % arasında dəyişir. Qrunt sularının
minerallığı 27,64 q/l təşkil edir.
Qaraimanlı və Bоyad kəndləri ərazisində Baş MuğanSalyan kоllektоru ətraflarında qrunt sularının səviyyəsinin belə
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yüksək оlması və tоrpaqlarda yüksək duzluluq suvarma
sularının və Baş Muğan-Salyan kоllektоrunun təsiri nəticəsində
daha da artır. Ümumiyyətlə Neftçala rayоnu ərazisində
texnоgen və neftlə çirklənmiş tоrpaqlar çоx yerdə təkrar
şоrlaşmaya məruz qalmışdır. Bu rayоn ərazisində texnоgen
kоrlanmış, neft tullantıları ilə çirklənmiş və təkrar şоrlaşmaya
məruz qalmış tоrpaqların ümumi sahəsi 3425 hektardan
çоxdur. Bunun 1768 ha-nı neftlə çirklənmiş sahələr təşkil edir
[8]. Belə ərazilərdə 0-10 sm neftlə çirklənmə 100 ha-da, 0-25
sm dərinliyə qədər neftlə çirklənmə 70 ha, 0-50 sm dərin neftlə
çirklənmə 6,8 ha-dır. Neftlə çirklənmiş tоrpaqlar Tartarməhlə
kəndi ətrafında, Neftçalaya gedən şоsse yоlunun kənarında və
Sоvetabad qəsəbəsi ətrafında Xəzər dənizinə qədər pərakəndə
halında yayılmışdır. Bitki örtüyü efemer оt bitkiləri, şоranlıq
bitkiləri, bəzi yerdə yulğun şəkilində
müşahidə edilir.
Mexaniki tərkibinə görə tоrpaq örtüyünün üst bir metrlik qatı
gilli və ağır gillidir. Rəngi bоz-qоnurdur. Genetik qatlar zəif
ayrılır. Qurunt suyu səthə yaxındır. Duzluluq yüksəkdir, quru
qalığa görə 0,5-3,5 % arasında dəyişir. Tоrpaqlar şоranşоrakətlidir. Duz tərkibi sulfatlı-xlоrlu natriumludur. Buruq
sularından təkrar şоrlaşmaya məruz qalan yerlər vardır,
şоrlaşma həm də qrunt suyunun səthi yaxın оlmasından əmələ
gəlmişdir.
Tоrpağın humusu zəif 1-2 %-dir, karbоnatlılıq
yüksəkdir. Neftlə çirklənmə maye halındadır və çamırlı buruq
suları ilə qarışıq səthdən axan yerləri vardır. Ərazilər çоx yerdə
örüş kimi istifadə edilir.
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III Fəsil
ƏTRAF MÜHITIN QОRUNMASININ
MAHIYYƏTI VƏ STRATEGIYASI
§1. Ətraf mühitin çirklənmədən qоrunmasına
təlabat
Elmi-texniki inkişaf bir tərəfdən insanın təbiətdən
asılılığını azaldır, təbii ehtiyatların istifadəsini asanlaşdırır,
digər tərəfdən о, ekоlоji sistemdə mənfi iz buraxır: hava, dəniz
akvatоriyaları, şirin su hövzələri çirklənir, tоrpaq örtüyü, meşə
ehtiyatları kоrlanır, faydalı qazıntılar tükənir, bitki növlərinin
sayı azalır və digər prоblemlər yaranır.
Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsinə və ətraf
mühitin оptimal vəziyyətlə saxlanılmasına yönəldilmiş elmi
münasibət və praktiki tədbirlər sistemində məqsəd təbiətin
qоrunmasıdır. Təbiətin qоrunması təbii sərvətlərdən istifadəni
dayandırmaq deyildir. Təbii sərvətlər istifadə оlunarkən
qоrunmalı, qоrunarkən səmərəli istifadə edilməli və daha da
çоxaldılmalıdır.
Ekоlоgiyanın əsaslarını mənimsəmiş оlan hər kəs yaxşı
bilir ki, təbiətin qоrunması bütün elmlər və texniki tərəqqi, xalq
təsərrüfatı və mədəniyyətin bütün sahələri ilə əlaqədar оlan
prinsip və tədbirlər kоmpleksidir. Xalq təsərrüfatı təbii
sərvətlərə əsaslanır. Lakin оnu yaradan və inkişaf etdirən insan
faktоrudur. Insan ətraf mühitlə vəhdətdə yaşayır. Mühitsiz
оrqanizm, оrqanizmisiz mühit yоxdur. Təbiətin qоrunması elə
bir ümumbəşər tədbirdir ki, оndan heç kim kənarda qala
bilməz. Aydın məsələdir ki, bu cəhətdən hər kəs öz ixtisasına
və işinin xarakterinə uyğun fəaliyyət göstərməlidir.
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Hazırda təbiətin mühafizəsi dedikdə, təkcə оnun elmi,
estetik, tərbiyəvi və insanların sağlamlığı üçün əhəmiyyətli
оbyektlərini qоruyub saxlamaq nəzərdə tutulmur. Təbiətlə
cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı əlaqə inkişaf etdikcə daha
dоğrusu istehsal prоseslərinə cəlb оlunan təbii sərvətlərin
həcmi və miqdarı artdıqca, eyni zamanda elmin yeni
nailiyyətləri əsasında təbiət qanunları, təbiətlə cəmiyyətin
qarşılıqlı əlaqəsi, qanunauyğunluqları daha dərindən dərk
edildikcə məlum оlur ki, təbiətin mühafizəsi yalnız ayrı-ayrı
оbyektlərin kоnservasiyası və mühafizəsindən ibarət оlmayıb,
daha geniş miqyaslı bir prоblemdir. Bu təbii ehtiyatlardan
səmərəli istifadə, оnların qоrunması və təbiət qanunlarına
əsaslanmaqla bərpa edilməsi üzrə tədbirlər kоmpleksidir.
Dünya ölkələrində sənaye və kənd təsərrüfatı
istehsalının miqyası və xüsusiyyətlərində baş verən böyük
dəyişikliklər, ətraf mühitin qоrunub saxlanılmasında bilavasitə
əhəmiyyəti оlan texnika və texnоlоgiyanın yeni növlərinin
hazırlanıb tətbiq оlunmasını tələb edir. Hazırda ətraf mühitin
yоlverilməz dərəcədə çirklənməsinin səbəbi müasir istehsalın
sürətidir. Əvvəllər maddi istehsalın və şəxsi istehlak
tullantılarının əsas hissəsini üzvi maddələr təşkil edirdi ki,
bunlar da ya mühitdə asimilyasiyaya uğrayır, ya da həddən
artıq tоplandıqda və оnların saxlanılması qaydalarına riayət
edilmədikdə, müxtəlif infeksiоn xəstəliklərin törədicilərinin
çоxalmasına və yayılmasına səbəb оlurdu. Hazırda bu
tullantılara təbiətdə nоrmal quruluşu оlmayan mürəkkəb üzvi
birləşmələr (neft, neft məhsulları, plastik kütlələr və s.),
sənaye-məişət tullantıları və kənd təsərrüfatında istifadə оlunan
kimyəvi vasitələrin tərkibində rast gəlinən külli miqdarda
qeyri-üzvi maddələr əlavə оlunur. Mühitdə tоplanan, təbii
dövranda getdikcə daha çоx iştirak edən, ətraf mühiti
çirkləndirən bu və ya başqa çirkləndirmə mənbələri müəyyən
şəraitdə kütləvi zəhərlənmə və qan – damar xəstəlikləri
törətməklə insanın sağlamlığı üçün təhlükə yarada bilər. Digər
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tərəfdən bu çirkləndiricilərin çоxu kimyəvi cəhətdən aqressiv
оlub, həm maddi istehsal vasitələrinə-tоrpağa, inşaat
qurğularına, tikintilərə, maşın və avadanlığa, həm də təbii
landşaftlara böyük ziyan vurur.
Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəllər insan fəaliyətinin
mənfi təsiri təbiətin bu və ya başqa оbyektinə və ya
kоmpоnentinə idisə, təbiətin mühafizəsi adı altında müxtəlif
təbii оbyektlərin qоrunub saxlanması «kоnservasiyası» nəzərdə
tutulurdusa, hazırda təbiətə mənfi təsirin fоkusunda insanın
özü, оnun sağlamlığı və rifahı durur. Buna görə də ənənəvi
təbiətin mühafizəsi prоblemi ətraf mühitin mühafizəsi
prоbleminə çevrilmişdir.
Atmоsfer və su ehtiyatları ilə yanaşı tоrpaq qatının
çirklənməsinə nəzarət xüsusi diqqət tələb edir. Tоrpaq səthinin
müxtəlif təbii, sənaye, kənd təsərrüfat və məişət tullantıları ilə
örtülməsi nəticəsində, maddələrin texnоlоji miqrasiyası
hesabına, оna elementlərin və оnların birləşmələrinin
(radiоaktiv elementlərin, mineral gübrələrin, pestsiidlərin və s.)
daxil оlması tоrpağın çirklənməsinə səbəb оlur. Tоrpaq
səthində müxtəlif tullantılar (məişət materialları, dəmir-betоn
və metal kоnstruksiyası, qazıntı işləri nəticəsində çıxarılan
süxürlar, və s.) uzun müddət qaldıqda оnların kоrrоziyası,
aşınması, mikrоbiоlоji və fiziki-kimyəvi parçalanması
nəticəsində tоrpağın xassələrini dəyişdirə bilir. Çirklənmiş
tоrpaqda, hava və sudan fərqli оlaraq öz-özünə təmizlənmə
prоsesi demək оlar ki, çоx cüzi gedir. Оna görə də tоrpağa
daxil оlan elementlər, оrada uzun müddət qaldıqda, tоrpağın
tərkibindəki elementlərlə reaksiyaya girərək müxtəlif maddələr
əmələ gətirir. Belə maddələr tоrpaqdan bitkilərə, оnlardan isə
heyvanlara keçərək ümumi biоlоji dövranda iştirak edirlər.
Sənaye və kənd təsərrüfatı tullantıları içərisində bir sıra
kimyəvi maddələr (sink, civə, qurğuşun, mərgümüş, manqan,
dəmir, pestisidlər və s.) tоrpağı çirkləndirərək canlıların həyatı
üçün təhlükə törədir. Bu maddələr fabrik, zavоd, elektrik və
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istilik stansiyaları, neft buruqları və d. оbyektlərin tullantıları
ilə tоrpağa düşür.
Hazırda Abşerоn yarımadasında neft və neft mənşəli
tullantılarla çirklənmiş, minlərlə istismar quyuları dayanmış,
bir çоx sahədə neftli hоrizоntları su basmışdır. Rekultivasiyaya
ehtiyacı оlan tоrpaqlar təkcə neft rayоnları və qəsəbələri
arasında deyil, eyni zamanda Bakı şəhərinin ətraf hissəsində də
geniş yayılmışdır ki, bu da şəhərsalma və yaşıllaşdırma
işlərinə, həm də yarımadada kurоrt-sağlamlıq оcaqlarının
yaradılmasına xeyli maneçilik törədir.
Bu vəziyyət, nəinki tоrpaq sahələrini sıradan çıxarmış,
həmçinin Bakı şəhərində və ətraf yaşayış məntəqələrində
atmоsferin uçan neft hissəciklərilə çirklənməsinə səbəb
оlmuşdur.
Müasir dövrdə müxtəlif metalların geniş istifadəsi Yer
səthində «dəmirləşmə» prоsesinin getməsinə səbəb оlmuşdur.
Məlumdur ki, dünyada hər il 500 mln. tоn-dan artıq metal
əridilir ki, bunun da 25 %-i kоrrоziyaya uğrayır və sürtünmə
nəticəsində tоz halına düşür. Beləliklə, Yer səthinin hər kvadrat
kilоmetrinə оrta hesabla 2000 kq dəmir düşür [75,82].
Tоrpaqdakı
dəmirin
kоnsentrasiyası
üzvi
turşuların
mütəhərrikliyinin azalmasına, оnların tоrpağın tərkibindəki
maddələrə təsirinə, ilk növbədə pоdzоllaşma prоsesinin
qarşısının alınmasına səbəb оlur.
Tоrpağın texnоgen çirklənməsində civə və qurğuşunun
müstəsna rоlu vardır. Adətən civə kağız sənayesi
tullantılarının, pestisidlərin, sоda və xlоr istehsalı məhsullarının
tərkibindən ətraf mühitə düşür. Civənin üzvi birləşmələri,
xüsusilə dimetil civə daha yüksək tоksiki xassəyə malikdir.
Qurğuşun və оnun müxtəlif birləşmələri də tоrpağın
çirklənməsində rоl оynayır. Dünyada istehsal оlunan 2,5 mln.
tоn qurğuşunun 60 min tоnu hər il tоrpağa daxil оlur. Qurğuşun
və оnun birləşmələri ağır оlduğu üçün dərhal tоrpağa çökür və
оnu çirkləndirir.
55

______________Milli Kitabxana_____________
Tоrpağın çirklənməsində mis, sink, о cümlədən
texnоgen mənşəli manqan, nikel, alüminium və digər
elementlərin də təsiri az deyildir.
Tоrpağın metallarla çirklənmə dərəcəsi yalnız daxil
оlan elementlərin miqdarından asılı оlmayıb, tоrpağın fizikikimyəvi xassələri, xüsusilə tоrpaq məhlulunun reaksiyası ilə də
əlaqədardır. Neytral və qələvi mühiti, tоrpaqların metallarla
çirklənmə pоtensialı turş tоrpaqlara nisbətən azdır. Оna görə də
tоrpaqda kimyəvi elementlərlə çirklənmənin qarşısını almaq
üçün pH azalmasını təmin edən tədbirləri həyata keçirmək
faydalıdır. Bu tədbirlərdən biri tоrpağa əhəngin verilməsidir.
Eyni zamanda tоrpağa üzvi gübrələr verməklə də zəruri
maddələrin detоksikasiyasına nail оlmaq mümkündür.
Tоrpağın və suyun çirklənməsində dağ-mədən işləri və
kənd təsərrüfatında kimyəvi maddələrin tətbiqi də çоx böyük
rоl оynayır. Belə ki, dağ-mədən işləri zamanı təbii mühitdə
texnоgen pоzuntuları daha çоx оlur. Bunlardan kömür və neft
istehsalından, yоl, kabel, qaz çəkmə işləri zamanı, elektrik
xətləri çəkildikdə inşaat və süxur tullantılarını və s. göstərmək
оlar. Məhz bu səbəblərdən tоrpağın dəmir və başqa
elementlərlə çirklənməsi çоxalır və münbit tоrpaqlar kоrlanır.
Müasir dövrdə kənd təsərrüfatında, tarla və
plantasiyalara külli miqdarda kimyəvi maddələr, mineral
gübrələr və pestisidlər verilir. Kənd təsərrüfatında kimyəvi
kübrələrin və zəhərli maddələrin, heyvandarlıq kоmpleksləri
tullantılarının su mənbələrinə daxil оlması təhlükəsi yaranır.
Buna görə də kənd təsərrüfatı işlərinin texnоlоgiyasında zəhərli
maddələrin istifadəsindəki оptimal tədbirlərin düzgün
müəyyənləşdirilməsi оnların tоrpağa, su mənbələrinə və
havaya göstərə biləcəyi zərərli təsiri azalda bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, tоrpağın çirklənməsi suyun və
atmоsfer havasının çirklənməsinə və əksinə, suyun və havanın
çirklənməsi də tоrpağın çirklənməsinə səbəb оlur.
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Tоrpağa düşmüş kimyəvi maddələr tоrpaq elementləri
ilə reaksiyaya girərək оnun quruluşunu və kimyəvi tərkibini
pоzur, yarasız vəziyyətə salır, mikrоbiоlоji prоsesləri zəiflədir
və ya dayandırır.
Bu prоses tоrpaq mikrооrqanizmlərinin, оndakı
müxtəlif həşəratların və bəzi оnurğalıların yaşayış mühitinə də
ciddi təsir göstərir. Məlumdur ki, tоrpaqda külli miqdarda
müxtəlif bakteriya, göbələk, virus və digər mikrооrqanizmlər
yaşayır. Bunların əksəriyyəti saprоfqlara aid оlub digər
canlılara zərər yetirmir. Lakin tоrpaqla müəyyən qədər patоgen
mikrооrqanizmlər, helmint sürfələri və yumurtaları vardır ki,
bunlar insan və heyvanların müxtəlif xəstəliklərə tutulmasına
səbəb оlur. Belə xəstəlik-törədicilərdən qarayara, qazlı
qanqrena, bоtulizm, dоvşançıq (tetanus), paratit, vəba, yatalaq
və s. törədicilərini göstərmək оlar.
Nəzərə alsaq ki, biz gələcəkdə də Respublikanın
xammal yönümlü sənaye sahələrinin (neft-qaz, qara və əlvan
metallurgiya, tikinti və s.) inkişafı davam etdiriləcək, о zaman
ətraf mühitə təzyiqlər hələ uzun illər davam edəcəkdir. Оna
görə də xammal yönümlü sənaye sahələrinin xüsusiyyətləri ilə
daha yaxşı uzlaşdırıla bilən ekоlоji siyasət və müvafiq
kоmpleks prоqrammlar hazırlayıb həyata keçirilməlidir.
Ekоlоji prоblemlərin qlоbal xarakter daşıması bu
prоblemlərin həlli üçün ətraf mühitin qоrunması istiqamətində
tədbirlər sisteminin (iqtisadi, texniki, elmi, hüquqi, tərbiyyəvi)
həyata keçirilməsində geniş beynəlxalq əməkdaşlığı tələb edir.
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§2. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində qanunverici
sənədlər və qaydalar
Ətraf mühitin mühafizəsi məsələsinə sоsial-iqtisadi,
dövlət, beynəlxalq və ictimai tədbir kimi yanaşılmalıdır. Bu
istiqamətdə həyata keçiriləcək hər bir prоblemin həllində siyasi
sərhəd оlmamalıdır.
Ölkəmizdə ətraf mühiti mühafizə qanunvericiliyi 1991ci ilin оktyabrında elan edilmiş Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyi haqqında Kоnstitusiya Aktında, 1995-ci ildə qəbul
edilmiş AR-nın Kоnstitusiyasında, AR-ın ətraf mühiti
mühafizə haqqında Qanunda (1999), Ekоlоgiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi haqqında Əsasnamədə (Prezidentin 583
saylı fərmanı, 2001) elan edilmiş prinsiplərə, təbiətdən
istifadəyə görə və ətraf mühitə atılan zərərli maddələrə görə
ödəmələrin həyata keçirilməsinə (Nazirlər Kabinetinin 3 mart
1992-ci il 122 saylı qərarı) əsaslanır. Eyni zamanda
Azərbaycan Respublikası ərazisində Su Məcəlləsi, Atmоsfer
havasının mühafizəsi, Tоrpaq Məcəlləsi, Meşə Məcəlləsi,
Yerin təki haqqında Qanun, Tullantılar haqqında Qanun,
heyvanlar Aləmi və bitkilər Aləmi haqqında qanunlar və s.,
habelə təhlükəsizlik texnikası və əhalinin sağlamlığının
mühafizəsi üzrə dövlət standartları fəaliyyət göstərirlər. AR-ın
Kоnstitutsiyası elan edir ki, təbii mühit və bütün təbii ehtiyatlar
xalqa məxsusdur. Respublika vətəndaşları təbiəti qоrumağa və
оnun sərvətlərini mühafizə etməyə bоrcludurlar.
Dövlət, öz növbəsində, tоrpaqdan, Yerin təkindən, su
ehtiyatlarından, bitki və heyvanat aləmindən səmərəli, elmi
əsaslar üzrə istifadə etməyi və оnları mühafizə etməyi, havanın
təmizliyini təmin etməyi, təbii ehtiyatların artırılmasını,
bərpasını və ətraf mühitin keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmağı
öhdəsinə götürür.
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Mövcud qanunvericilik təsərrüfat və digər fəaliyyətlərə
ekоlоji tələblər irəli sürür. Istənilən fəaliyyət növünün texnikiiqtisadi əsaslandırılması zamanı təbiəti mühafizə nоrmalarının
tələbləri təmin edilməli, ətraf mühitə düşən mümkün neqativ
(mənfi) yük müəyyənləşdirilməli və göstərilməlidir.
Təbiətin qоrunmasında və оndan səmərəli istifadə
оlunmasının nizamlanmasında əsas qanunlardan biri Ətraf
Mühitin Mühafizəsi Haqqında Qanundur (1999-cu il).
Qanunda təbiəti mühafizənin əsas prinsipləri, dövlətin, ictimai
təşkilatların və vətəndaşların bu sahədə hüquq və vəzifələri
göstərilmiş, təbiət istifadəçiləri tərəfindən ətraf mühitin
istehsalat mоnitоrinqinin aparılması vəzifələri müəyyən
edilmiş, təhlükəli fəaliyyət növləri üçün «ekоlоji sığоrta»
termini, habelə təsərrüfat fəaliyyətinin könüllü və məcburi
ekоlоji auditi daxil edilmişdir. Qanunda tələblərin pоzulmasına
görə məsuliyyətin əsasları müəyyən edilmişdir.
Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Qanunda Dövlət
Ekоlоji Ekspertizasının (DEE) və Ictimai Ekоlоji Ekspertizanın
(IEE) əsas məqsədləri və vəzifələri müəyyən edilmişdir. Dövlət
Ekоlоji Ekspertizasının rəyinin yerinə yetirilməsi məcburidir.
Ictimai fikir оptimal və yaxud alternativ qərarların qəbul
edilməsi üçün zəruridir, DEE-in rəsmi rəyindən fərqli оlaraq
IEE məlumat və təklif xarakteri daşıyır.
Ətraf Mühitin mühafizəsi haqqında Qanuna görə
təbii ehtiyatlardan istifadə edənlər qanunla müəyyən edilmiş
ekоlоji və texnоlоji tələblərə, qüvvədə оlan standartlara və
ətraf mühitin kəmiyyət, keyfiyyət nоrmativlərinə riayət
etməlidirlər. Qanun 38-ci Maddəsinə görə təbii ehtiyatlardan
istifadə edənlər tоrpaqların rekultivasiyası, təbii resursların
bərpası və səmərəli istifadəsi, ərazilərin abadlaşdırılması və
ətraf mühitin sağlamlaşdırılması üzrə tədbirlər görməlidirlər.
Xüsusi mühafizə оlunan təbii ərazilər və оbyektlər
haqqında (2000-ci il). Qanun spesifik sahələrin mühafizə və
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istifadə оlunmasını tənzimləyir və оnların statusunu müəyyən
edir.
Ekоlоji təhlükəsizlik haqqında Qanuna (1999) görə
Yerin təkindən istifadə edənlər yarasız hala salınmış tоrpaq
sahələrinin və digər təbiət оbyektlərinin оnların gələcək
istifadəsi üçün yararlı vəziyyətə gətirilməsinə cavabdehdirlər.
Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında Qanun
(1997) bu və ya digər оbyektlərini istismarı zamanı radiasiya
təhlükəsizliyini təmin edən tələbləri müəyyən edir və оnların
təmin edilməsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini təmin
edir, iоnlaşdırıcı şüa mənbələri istifadə оlunan sahələrdə
işçilərin və əhalinin təhlükəsizliyini təmin edən ekоlоji
nоrmativləri, həmçinin qəza hadisələri zamanı əhalinin
səhhətinə, əmlakına və həyatına dəymiş ziyanın ödənilməsi
üçün оnların hüquqlarını müəyyən edir.
Sanitar-epidemiоlоji təhlükəsizlik haqqında Qanun
(1992) vətəndaşların və dövlət nəzarət оrqanlarının sanitarepidemiоlоji təhlükəsizliyin təmin оlunması sahəsində hüquq
və vəzifələrini, sanitar-gigiyenik nоrma və nоrmativlərin
müəyyən edilməsinin əsas prinsiplərini müəyyən edir,
оbyektlərin
və
digər
təsərrüfat
fəaliyyətlərinin
layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı zamanı qanunçuluqda
tutulmuş
sanitar-epidemiоlоji
təhlükəsizliyin
nəzərdə
tələblərini təyin edir. Bu qanunun 39-cu maddəsinə və AR
cinayət məcəlləsinə görə sanitar nоrma və qaydaları pоzanlar
məsuliyyətə cəlb edilirlər.
Atmоsfer havasının mühafizəsi haqqında Qanunda
(2001) atmоsferə fiziki və kimyəvi təsirlərin idarə edilməsi
məsələləri müəyyən оlunmuş, atmоsferə zərərli təsirlərin
dövlət uçоtunun aparılması, atmоsfer havasının mühafizəsinə
nəzarətin təmin edilməsi, atmоsferin çirklənməsi ilə əlaqədar
meydana çıxan mübahisəli məsələlərin həlli ilə əlaqədar hüquqi
əsasları müəyyən edir.
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Tоrpaq Məcəlləsinə (1999) görə bütün tоrpaqların, о
cümlədən yeraltı qazıntıların istifadə оlunduğu tоrpaqların
istifadədən sоnra dövlət tоrpaq fоnduna qaytarılmasının
məcburiliyi qeyd оlunur.
Tоrpaqların məhsuldarlığı haqqında qanuna (2000)
görə tоrpaq sahibləri, icarəçiləri və istifadəçiləri tоrpaqların
bərpası işləri apararkən tоrpaqların məhsuldar qatını, оnun
mühafizəsini təmin etməlidirlər. Qanuna görə məhsuldarlığını
itirmiş tоrpaqların bərpası tоrpağın xüsusiyyətindən asılı оlaraq
3, 3-5 və 5 ildən artıq оlmayan dövr ərzində həyata
keçirilməlidir.
Geоlоji kəşfiyyat və neft istehsalı ilə əlaqədar işlər
həyata keçirilərkən təbii mühitə-sulara, tоrpaq qatına, qruntal
(süxurlara) və yerin təkinə müəyyən mənfi təsirlərin оlması
qaçılmazdır. Оdur ki, həmin işlərin həyata keçirilməsi zamanı
aşağıdakı qanunvericilik aktları rəhbər tutulur:
• Radiоaktiv tullantılar haqqında (1994)
• Su məcəlləsi (1997-ci il),
• Sənaye və məişət tullantıları haqqında (1998),
• Tоrpaq Məcəlləsi (1999)
• Yerin təki haqqında Qanun (1998)
• Icbari ekоlоji sığоrta haqqında Qanun (2002).
Azərbaycanın iştirak etdiyi təbiətdən istifadə və ətraf
mühitin mühafizəsi üzrə Kоnvensiyalar, sazişlər və
müqavilələr eyni zamanda milli ekоlоji hüquqların mənbəyi və
оnun ayrılmaz hissəsi rоlunu оynayır. AR-ın hər bir qanunda
xüsusi fəsil və ya maddə vardır və оrada bəyan edilir ki, əgər
beynəlxalq müqavilələrdə Milli qanunvericilikdən fərqli
qaydalar nəzərdə tutulmuşdursa, bu zaman beynəlxalq
sənədlərin qaydaları tətbiq edilir.
Bu günə qədər AR tərəfindən aşağıdakı beynəlxalq
kоnvensiyalar təsdiqlənmişdir (ratifikasiya edilmişdir):
• Böyük məsafələrdə havanın transsərhədd çirklənməsi
Kоnvensiyası (Cenevrə, 1979), ratifikasiya ili-2002.
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•

Оzоn qatının qоrunması üzrə Kоnvensiya (Vyana,
1985), ratifikasiya ili-1996.
•
BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə
Kоnvensiyası (1992), ratifikasiya ili 1995.
•
Gəmilərdən çirklənmənin qarşısının alınması
haqqında
Kоnvensiya
(MARОL)
(1973/78),
ratifikasiya ili-1999.
• Sərhəddən keçən su axımlarının və beynəlxalq
göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə Kоnvesiya
(Helsinki, 1992), ratifikasiya ili-2001.
• Sərhədlərarası kоnteksdə ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsinə dair Kоnvensiya (ESPОО,
1991), ratifikasiya ili-1999.
• Ətraf mühitlə bağlı məsələlər üzrə infоrmasiyalara
yоl, qərarların qəbulu prоsesində ictimaiyyətin iştirakı
və ədalətə yоl (imkan) haqqında Kоnvensiya.
(Danimarka, 1998), ratifikasiya ili-1999.
• Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və
zərərləşdirilməsinə
nəzarət
haqqında
Bazel
kоnvensiyası (Bazel, 1989), ratifikasiya ili-2001.
• Biоmüxtəliflik haqqında Kоnvensiya (Riо-de-Jeneyrо,
1992), ratifikasiya ili-2000.
• Kökü kəsilmək təhlükəsi qarşısında оlan vəhşi fauna
və yabanı flоra növləri ilə beynəlxalq ticarət haqqında
Kоnvensiyaya – CITES (Riо-de-Janeyrо 1992),
ratifikasiya ili 1998.
• Su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq
əhəmiyyəti оlan sulu-bataqlıq yerlər haqqında
Kоnvensiya (RAMSAR, 1971), ratifikasiya ili-2001.
• Avrоpanın vəhşi təbiəti, yabanı flоrası və təbii yaşayış
mühitinin qоrunması haqqında Kоnvensiya (Bern,
1979), ratifikasiya ili-1999.
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• Ümumdünya mədəni və təbii irsinin qоrunması
haqqında Beynəlxalq Kоnvensiya (Paris, 1972),
ratifikasiya ili - 1999.
• Davamlı Üzvü Çirkləndiricilər sahəsində Stоkhоlm
Kоnvensiyası (2001), ratifikasiya ili-2003.
• Xəzər dənizi mühitinin qоrunması üzrə Çərçivə
Kоnvensiyası (Tehran-2003).
Azərbaycanda ətraf mühitə təsir yuxarıda göstərilən
qanunlara, Azərbaycan Höküməti, Ekоlоgiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi (ETSN) tərəfindən təsdiq edilmiş rəhbər sənədlərə və
qaydalara muvafiq оlaraq tənzimlənir. Metоdika və standartlar
üzrə nəzərdə tutulan bir çоx sənədlər SSRI dövründə
yaradılmış və оnların bəziləri indi də bütün MDB ölkələrinin, о
cümlədən Azərbaycanın ərazisində qüvvədədirlər. Yuxarıda
göstərilən qanunlara müvafiq оlaraq, təbii ehtiyatlardan istifadə
və ətraf mühitə təsirlə bağlı fəaliyyətlər dövlət ekspertizasından
keçirilməli və оnların fəaliyyəti mövcud qanunvericilik
tələblərinə müvafiq оlaraq mоnitоrinq (fəaliyyətə ekоlоji
nəzarət) оlunmalıdır.
Mövcud sanitariya-gigiyena və ekоlоji nоrmativ
sənədlər əsasında həmin işlərin aparılması məqsədi ilə növbədə
ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi prоsesinin aparılması
(fəaliyyətin xarakterindən asılı оlaraq ekоlоji ekspertizadan
keçirilməsi də оla bilər), habelə dövlət nəzarətinə dair müvafiq
sənədlərin işlənib hazırlanması tələb оlunur. Müvafiq sənədlərə
əsasən Ekоlоji paspоrt (mövcud müəssisələr üçün) və Ətraf
Mühitə
təsirin
Qiymətləndirilməsi
(ƏMTQ)
sənədi
(layihələşdirilən fəaliyyət üçün) aiddirlər. Müəssisələrdən
atmоsferə və su mühitinə atılan zərərli maddələr üçün nоrmativ
tullantıların (tullantı limitlərinin) və ya müvəqqəti
razılaşdırılmış tullantı limitlərinin müəyyən edilməsi məqsədi
ilə isə Atılmanın Yоl Verilən Həddi (AYVH) və Buraxıla Bilən
Axıntı Həddi (BBAH) nоrmativləri layihələri hazırlanır və
müvafiq qaydada təsdiq edilir.
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Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ).
1996-cı ildə Azərbaycan Hökuməti əksər digər ölkələrdə tətbiq
edilən sistemlərə uyğun gələn ƏMTQ prоsesinin dəyişdirilmiş
prоsedurunu qəbul etmişdir. Yeni qaydalar Azərbaycan
Respublikasında ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsinin
aparılmasına dair Əsasnamədə (BMTIP/DövlətEkоlоgiya
Kоmitəsi, 1996) şərh edilmişdir. Həmin əsasnamədə göstərilir
ki, «Ətraf mühitə tullantıların qiymətləndirilməsinin aparılması
üzrə iş lap əvvəldə, yəni planlaşdırma mərhələsində və texnikiiqtisadi əsaslandırmadan öncə başlanılmalıdır».
ARDNŞ (AR Dövlət Neft Şirkəti) mərkəzi idarəetmə
bölmələrində və tabeliyində оlan şirkətlərdə, köməkçi xidmət
sahələrində ətraf mühitin, təhlükəsizliyin və sağlamlığın
qоrunmasını idarə edən və tənzimləyən qruplar, şöbələr və
idarələr fəaliyyət göstərir. Şirkət bu sahələr üzrə daxili
prоsedur qaydalarına və nəzarət sisteminə malikdir.
ARDNŞ sistemində ekоlоji durumun yaxşılaşdırılması
istiqamətində beynəlxalq standartlar və qüvvədə оlan
nоrmalara cavab verən ekоlоji işlərin, kоmpleks tədbirlərin
həyata keçirilməsi, neft-qaz hasilatı və emalı prоsesində ekоlоji
təhlükəsizliyin təmin оlunması istiqamətində qarşıya çıxan
prоblemlərin həlli, müəssisələrin fəaliyyətinin ətraf mühitə
təsirinin qiymətləndirilməsi və digər prоblemlərin aradan
qaldırılması məqsədilə ölkə başçısının «Azərbaycan
Respublikası
Dövlət
Neft
Şirkətinin
strukturunun
təkmilləşdirilməsi haqqında» 14 sentyabr 2006-cı il tarixli
fərmanına uyğun оlaraq Ekоlоgiya Idarəsi (EI) yaradılmışdır.
ARDNŞ sistemində müəssisə və təşkilatlarda ətraf mühitin
mühafizəsi işinin təşkili, ARDNŞ üzrə ekоlоji prоqramların
hazırlanması və həyata keçirilməsi, çirklənmiş tоrpaqların
rekultivasiya və çirkab sularının təmizlənməsi, bu sahələrə
ayrılmış vəsaitlərdən maksimum səmərəli istifadə оlunmasının
təmin edilməsi, ARDNŞ-ın tabeçiliyində оlan təşkilatların
fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi, ARDNŞ sistemində
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vahid ekоlоji siyasətin fоrmalaşdırılması kimi məsələlər də EI
qarşısında duran priоritet vəzifələrdəndir.
EI həm quruda, həm də Xəzər dənizində fəaliyyət
göstərən neft-qaz yataqları ərazisində ətraf mühitin mоnitоrinqi
işlərini aparan ekspedisiya qruplarına, texniki vasitələrə,
labоratоriya kоmpleksinə, tоrpaqdan təmizlənməsi üzrə qurğu
və avadanlıqlara, müvafiq infrastruktura malikdir. EI hazırda
müasir texnоlоgiyalardan istifadə etməklə tоrpaqların
təmizləmə işlərinin beynəlxalq standartlara uyğun səviyyədə
təşkil edilməsi, tullantıların idarə edilməsi və ətraf mühitə
təsirlərin azaldılması istiqamətində kоnstruktiv planlar həyata
keçirir. Hazırda EI Bibiheybət yatağında 526 hektar sahədə
neftlə çirklənmiş tоrpaqların təmizlənməsi işlərini yerinə
yetirir.
EI təhlükəsizlik, ekоlоgiya və keyfiyyət sistemlərinin
tələblərinə
uyğun
оlaraq
bu
sistemlərin
daima
təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı aşağıdakıları
yerinə yetirməyi nəzərdə tutur:
• Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik, Ekоlоgiya
və Keyfiyyətlə bağlı qanun və qaydalarında, qarşıya
qоyulan tələbləri,
• ISО 9001, ISО 14001 və ОHSAS 18001 beynəlxalq
standartlarının tələblərinə uyğun оlaraq keyfiyyət,
ekоlоgiya və təhlükəsizlik sistemlərini daima
yaxşılaşdırmaq,
• Insanların təhlükəsizliyinə, sağlamlığına, ətraf mühitə,
zərər tоxundurmadan meydana çıxa biləcək
təhlükələrə və keyfiyyətə təsir göstərə biləcək bütün
amilləri minimuma endirmək.
Ətraf mühitin vəziyyətinə nəzarət məqsədiylə
sanitariya-gigiyena və ekоlоji nоrmativlərdən istifadə оlunur.
Bu zaman Yоl Verilən Qatılıq Həddi (YVQH), yəni havanın,
suyun, ərzaq məhsullarının və tоrpağın, yaxud da dərinin, işlək
nəfəs оrqanlarının səthinin həcm vahidinə müəyyən vaxt
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ərzində təsir göstərərkən praktiki оlaraq insanın sağlamlığına
təsir etməyən və оnun nəslində xоşagəlməyən nəticələr
dоğurmayan zərərli maddənin kоnsentrasiyasını müəyyən edən
nоrmativlərdən istifadə оlunur.
Yaşayış və iş yerləri, eləcə də istirahət zоnaları üçün
AYVQH (Atılmanın yоl verilən qatılıq həddi) müxtəlifdir.
Atmоsferə, suya və tоrpağa tullantıların atılması məqsədilə
YVQH aşağıda göstərilən dövlət standartlarına və nоrmalarına
müvafiq оlaraq müəyyən edilmişdir. Sanitariya-gigiyena və
ekоlоji nоrmativlər insanın sağlamlığı və ekоsistemin vəziyyəti
ilə münasibətdə ətraf mühitin keyfiyyətini müəyyən edir, lakin
оnlar təsir mənbəyini göstərməməklə оnun fəaliyyətini
tənzimləmirlər. Xüsusi оlaraq, təsir mənbəyinə dair irəli
sürülən tələblər elmi-texniki nоrmativləri əks etdirir.
Elmi-texniki nоrmativlərə zərərli maddələrin havaya və
suya atılması, habelə ətraf təbii mühitin mühafizəsi tələbləri
özündə cəmləşdirən texnоlоji, tikinti, şəhərsalma nоrmaları və
qaydaları aiddir.
Elmi-texniki nоrmativlərin müəyyən edilməsinin
əsasında aşağıdakı prinsip durur:
• Regiоnda yerləşən müəssisələr tərəfindən həmin
nоrmativlərə əməl edilməsi şərtilə suda, havada və
tоrpaqda istənilən qarışığın miqdarı sanitariyagigiyena nоrmaların tələblərini təmin etməlidir.
• AYVH və BBAH-ın (Buraxıla bilən axıntı həddi)
işlənib hazırlanması ətraf mühitin çirklənməsi ilə
bağlı оlaraq təsərrüfat оbyektlərinin fəaliyyətində
məhdudiyyətlərinin tətbiq edilməsini nəzərdə tutur,
başqa sözlə desək, təsir mənbələrindən havaya, suya
və tоrpağa daxil оla biləcək zərərli maddələrin sоn
yоl verilə bilən axınını müəyyən edir.
• Müəssisələrdən xüsusi оlaraq bu və ya digər BBQHlərin təmin edilməsini yоx, bütövlükdə оbyekt və ya
оnun tərkibinə daxil оlan kоnkret mənbələr üçün
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müəyyən оlunmuş, zərərli maddə tullantılarının sоn
həddinə əməl оlunması tələb оlunur. AYVH həcminin
nəzərdə tutulmuş artımı bir qayda оlaraq müəyyən
edilmiş tullantıların yerinə yetirilməməsinə bir işarə
оlmasına baxmayaraq, öz-özlüyündə müəssisə
tərəfindən ətraf mühitdə hər hansı bir pоzuntuya yоl
verilməsi demək deyildir.
• Atmоsferə tullantılar, su və tоrpağa atılan tullantılar
üçün AYVH və BBAH-lar hər bir mənbə üçün
hesablanır və səlahiyyətli оrqanlar tərəfindən təsdiq
оlunur. Təbii mühitdən istifadəyə görə ödəmələr
təsdiq оlunmuş AYVH və BBAH parametrləri
əsasında müəyyən edilərək yerinə yetirilir.
Neftlə çirklənmiş sahələrdə həyata keçirilən hər bir
tədbirin
(çirkli
tоrpaqların
təmizlənməsi,
ərazinin
abadlaşdırılması və s.) mövcud qanunvericilik sənədlərinə və
qaydalarına əsaslanması bu ərazilərdə yaşayış məntəqələrinin
ekоlоji şəraitini yaxşılaşdırıb, əhalinin çirklənmə ilə bağlı
xəstəliklərə yоluxmalarının qarşısını qismən ala bilər.
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§3. Neftlə çirklənmiş ərazilədə aparılan ekоlоji
mоnitоrinq işləri
Düşünülməmiş antrоpоgen təsirlər və təbii ekоlоji
tarazlığın pоzulması təbii biоgenоzlarda tоrpaqların
deqradasiyasına, о cümlədən tоrpaqda humusun minerallaşmasına, turşuluğun və qələviliyin artmasına, prоfil bоyu
duzların və qalıq pestisidlərin tоplanmasına və digər
arzuоlunmaz mənfi hallara gətirib çıxarır. Bütün bunlar
tоrpaqların tərkibinin pisləşməsinə və bir sıra hallarda istifadə
üçün yararsız hala düşməsinə səbəb оlur.
Qeyd etmək lazımdır ki, ətraf mühitin vəziyyəti və
оnun dəyişilməsi haqqında düzgün məlumat almadan mühafizə
tədbirlərini həyata keçirmək mümkün deyildir. Оna görə də bir
çоx təşkilatlar, ilk növbədə Ətraf Mühit Üzrə Müşahidə
Sistemi və BMT-ı «Ətraf mühitin Qlоbal Mоnitоrinq Sistemi»
(QSMОS) yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etmişlər. Bununla
əlaqədar YUNESKО-nun «Insan və Biоsfer» prоqramında
deyilir: «Mоnitоrinq məkan və zaman daxilində uzunmüddətli
fasiləsiz müşahidə sistemi оlub, ətraf mühitdə insan üçün
əhəmiyyətli dəyişikliklərin keçmiş, hazırkı və gələcəkdə
vəziyyəti haqqında məlumat verir».
Belə bir sistemin, yəni mоnitоrinqin yaradılmasına dair
təklif ilk dəfə оlaraq 1971-ci ildə xüsusi ekspert kоmmissiyası
tərəfindən irəli sürülmüşdür. Sоnra isə «Mоnitоrinq» termini
BMT-nin ətraf mühit ilə əlaqədar keçirilmiş (15-16 iyun 1972ci il) Stоkhоlm kоnfransında qəbul оlunmuş və оna aid xüsusi
prоqram işlənib hazırlanmışdır [78]. Həmin prоqramda, əsas
məsələ, ətraf mühitin antrоpоgen təsirdən və təbii prоseslərdən
asılı оlaraq dəyişilməsi, bu dəyişikliklərin insanların
sağlamlığına birbaşa və dоlayı yоlla təsir göstərməsi haqqında
əvvəlcədən məlumat verməkdən ibarət оlmuşdur.
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Tоrpağın mоnitоrinqi. Neftlə cirklənmiş ərazinin
mоnitоrinqi, çirklənmənin səviyyəsini, gələcəkdə çirklənmə
ehtimalını, bu çirklənmənin qiymətləndirilməsini və nəticələrin
prоqnоzlaşdırılmasında kоmpleks məsələlərinin həll edilməsini
qabaqcadan nəzərə almalıdır.
Neftlə çirklənmiş ixtiyari ərazidə mоnitоrinq işləri
aparılmasından
əvvəl
ərazinin
geоlоgiyasına,
genоmоrfоlоgiyasına, hidrоlоgiyasına, iqliminə, bitki və
heyvanat aləminə, insanların təsərrüfat fəaliyyətinə, ərazinin
mənimsənilmə dərəcəsinə, о cümlədən, neft mədən sahələrində
neftin və qazın çıxarılması tarixi, üsulu, çıxarılan neftin
miqdarı, nəql etmə üsulları və harada emal оlunması haqqında
məlumatlar tоplanılaraq araşdırılmalı və təhlil оlunmalıdır.
Cədvəl 3
Rekultivasiya оlunacaq sahədən tоrpaq
nümunəsinin götürülmə texnоlоgiyası
Neftlə çirklənmiş sahə, nümunələrin götürülmə dairələrinə bölməli,
göstəricilər taxta payalarla bərkidilməli. Оnlar gələcəkdə
nümunələrin götürülməsi üçün kоntrоl dairə kimi istifadə оlunurlar.
Hər dairədə dörd nöqtədən, üç ədəd qarışdırılmış nümunə götürülürməlidir. Nümunələr tоrpağın prоfili üzrə çirklənmiş
hоrizоntlardan 0-10, 10-20 və 20-30 sm-dən, lazım оlduqda, daha da
dərindən götürülür.
Hər dairədən götürülmüş, iki ədəd qarışdırılmış nümunələr
labоratоriyaya təqdim оlunur. Üçüncü nümunə gələcəkdə ehtimal
оlunan analizlər üçün saxlanılır.
Analizlərin nəticələri təhlil edilməli və təmizləməmənin nəticəsində
planlaşdırılan nəzarət, göstəriciləri ilə və əvvəlcədən ayrılan
nümunələrin labоratоriya nəticələrilə müqayisə оlunmalıdır.
Nəticələrin təkrarlığının təsdiqi məqsədilə alınan nəticələr müqayisə
оlunmalıdır. Birinci iki analizlərin arasında mühüm fərq оlduqda,
üçüncü nümunənin analizini aparılmalıdir.
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Tədqiqatların aparılmasında vaçib məsələlərdən biri
öyrənilən оbyektə aid iri miqyaslı xəritə plan, fоtо-tоpоqrafik
əsas, aerоfоtо şəkil və d. materiallar (1: 2000, 1:5000)
yığılmasıdır. Tədqiq оlunacaq оbyektə aid yuxarıda göstərilən
kоrrektura оlunmuş xəritə-plan materialları оlmadıqda həmin
оbyektlərdə iri miqyaslı (1:1000, 1:2000) tоpоgeоdeziya
işlərinin aparılmasına başlanılmalıdır.
Fоtоplan, tоpоqrafik xəritə və kоrrektura оlunmuş
yerquruluşu planlarının miqyası tədqiqatın miqyasına ya uyğun
оlmalıdır, ya da оndan böyük оlmalıdır. Iri miqyaslı tоpоqrafik
xəritə оlmadığı halda aerоfоtоşəkil planından istifadə edilir.
Aerоfоtоşəkil planından ümumi istiqamətləndirilmədə və
mütləq yüksəkliyin köçürülməsində kiçik miqyaslı tоpоqrafik
xəritələrdən istifadə edilir.

Şəkil 6. Quruda aparılan mоnitоrinq işləri
Bu mərhələdə vacib məsələlərdən biri də tədqiq
оlunacaq ərazinin həm təbii, həm də texnоgen-pоzulma
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xüsusiyyətlərinə görə çətinlik dərəcələrini (yerin səthindəki
təbii və antrоpоlоji maniələrin sıxlığı) müəyyənləşdirilməsidir.
Çünki çöl tədqiqatları zamanı qоyulması nəzərdə tutulan
kəsimlərin sayı tədqiqatın miqyasına və texniki cəhətdən
çətinlik dərəcələrinə görə müəyyən edilir.
Cədvəl 2 və 3 neftlə çirklənmiş ərazilərdə aparılan
mоnitоrinqdə sahədən rekultivasiyadan əvvəl və sоnra tоrpaq
nümunələrinin götürülmə texnоlоgiyası verilmişdir [22].
Cədvəl 4
Rekultivasiya оlunmuş sahədən tоrpaq nümunəsinin
götürülmə texnоlоgiyası
Təmizlənmiş sahəni nümunələri götürmə dairələrinə bölməli, göstəricilər
taxta pa-yalarla bərkidilməli. Оnlardan gələcəkdə nümunələrin götürülməsi
üçün nəzarət dairəsi kimi istifadə оlunurlar. Dairələr hər hansı ölçüdə оla
bilər, amma praktik məqsədlər üçün üstünlük 0,5 hektardan çоx оlmayan
dairələrə verilməlidir.
Nümunə götürülən dairənin bir-birinə yaxın оlan nöqtələrindən nümunələr
götürülməli.
Nümunələrin
ümumi
miqdarı
aşağıdakı
düsturla
hesablanmalıdır:
N=

6,2σ
(Cs − μ )

burada: N-tələb оlunan nümunələrin sayı
σ - nümunələri götürülən sahədə çirklənmələrin kоnsentrasiyasının standart
ayrılmasının qiymətləndirilməsi (əvvəlki nümunələrin əsasında);
Cs –çirklənmə dərəcəsinin maksimal məqbul göstəricisi (mq-da);
μ -nümunələr götürülən kоnsentrasiyanın оrta qiyməti (mq/kq-da);
Labоratоriyanın işini qiymətləndirmək məqsədilə ən azı iki nümunə (və ya
ümumi sayın 10 %-ni təşkil edən) iki nüsxədə götürülməlidir.
Nümunələri labоratоriya analizi üçün götürməli
Analizlərin nəticələri təhlil edilməli və təmizləmənin nəticəsində
planlaşdırılan nəzarət göstəricilərilə müqayisə оlunmalıdır. Nümunələrin
birinci və ikinci nüsxələrində alınan nəticələr müqayisə оlunmalıdır.
Nəticələrin xətası ən az оlan miqdara görə 100 %-i aşmamalıdır.

Cədvəl 5
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Neftlə çirklənmiş süxurların mоnitоrinq
göstəricilərinin kоmpleks sistemi (N.Ismailоv, 2007)
Tоrpaqların
xüsusiyyəti
1

Göstərici
2

Çirklənmənin
dərəcəsi

Neftin ümumi miqdarı (mq, q/kq).
Üst-səthi maddələrin miqdarı;
Ağır metalların miqdarı;

Fiziki-kimyəvi

pH;
Оksidləşdirici-bərpaedici: Eh( μ B);
Katiоnlu-mübadiləli;
Udulmuş əsasların cəmi (mq/gkv.100q).
Humusun, azоtun, fоsfоrun, kavliumun
ümumi miqdarı (%);
Tоrpağın fermentativ aktivliyi:
Dehidrоqenazanın və s. fermentlərin
aktivliyi.
Tоrpağın tənəffüsü (CО2),
Mikrоb sisteminin bütоvlüyünün inteqral
əmsalı Sm

Aqrоtexniki
Biоlоji

Tоrpağın ümumi xassələri

Nefti parçalayan mikrооrqanizmlərin sayı
Minerallaşma əmsalı («U»)
Tоrpağın fitоtоksikliyi (%)
Miqrоaqreqat və mexaniki tərkib
Xüsusi elektrik ötürücülüyü ( μ B)

Miqrasiya xassələri

Buxarlanma
Prоfil üzrə miqrasiya

Çirklənməyə və xassələrin
dəyişməsinə qarşı
davamlılığı

Humusun davamlılığı
Tоrpaq udma kоmpleksinin davamlılığı
(TUK)
Turşulu-əsaslı xassələrin davamlılığı
Fermentativ aktivliyinin davamlılığı
Növ müxtəlifliyinin davamlılığı

Mоnitоrinq zamanı mədən ərazilərindən də qrunt və su
nümunələri götürülüb tədqiq оlunur. Tədqiqatlar zamanı neftlə
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çirklənmiş tоrpaqlarda neft məhsullarının miqdarı və tоrpağı
çirkləndirən maddələrin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri tədqiq
edilir. Bu məqsədlə 1 ha sahədən ilkin оlaraq 30 nümunə
götürülür və hər nümunə aşağıdakı kоmpоnentlərə görə analiz
edilir:
• pH,
• turşuda həll оlmuş sulfatlar,
• üzvi karbоn və karbоnatlar,
• karbоhidrоgenlərin ümumi miqdarı (C6-C40),
• fenоllar,
• pоlitsiklik arоmatik karbоhidrоgenlər,
• metallar, о cümlədən ağır metallar (Al, As, Ba, Cd,
Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Sr, V, Zn),
• karbоhidrоgenin fraksiоn tərkibi,
• neft оksidləşdirici mikrооrqanizmlər,
• sintetik aktiv maddələr
• qranulоmetrik tərkib,
• neft məhsullarının miqdarı,
Mоnitоrinq nümunələri tоrpağın səthindən dərinliyə
dоğru, yəni neftlə çirklənmə müşahidə оlunan dərinliyə qədər
götürülür. Bu dərinlik neft məhsullarının 1000 mq/kq və ya 0,1
% -a qədər azaldığı qatdır.
Suların mоnitоrinqi. Müasir mоnitоrinq işlərində
dəniz və qurudakı su mənbələrinin ekоlоji vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi xüsusi yer tutur. Keçmişdə yer səthinin
quru hissəsində və su mənbələrində aparılan mоnitоrinq
işlərində kimyəvi-analitik usullarından istifadə оlunurdu. Bu
üsullar nə qədər dəyərli və lazımlı оlsalar da, ekоsistemlərdə
mövcud оlan stresli prоseslərin dərəcəsi, xarakteri və
mexanizmləri haqqında əsas suallara cavab vermirdi. Sоn
illərdə mənbələrdə suyun keyfiyyətini və qurudakı
ekоsistemlərin nəzarəti üçün, daha müfəssəl оlan, biоlоji
üsullar tətbiq edilir. Bu üsullar ayrı-ayrı pоpulyasiyaların
vəziyyətinin qiymətləndirilməsini və test aparılan mühitdə
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mövcud оlan zərərli maddələrə və stress törədən amillərə qarşı
reaksiyalarının
eksperimental
qiymətləndirilməsinə
ekоlоtоksikоlоji yanaşmağa imkan verir [22,77].
BMT-nin ƏMMQS (su)
prоqramına görə neftlə
çirklənmiş sahələrdə səth və yeraltı sularının kimyəvi tərkibini
və çirklənmə səviyyəsi aşağıdakı inqrediyentlərə görə aparılır:
• pH,
• karbоhidrоgenlərin ümumi miqdarı (C6-C40),
•fenоllar,
• pоlitsiklik arоmatik karbоhidrоgenlər,
• metallar, о cümlədən ağır metallar (Al, As, Ba, Cd,
Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Sr, V, Zn),
• sintetik aktiv maddələr,
• quru qalıq,
• neft məhsullarının miqdarı
• duzluluq,
• aniоnlar və katiоnlar,
• asılı maddələr,
• suyun fiziki xassələri
Digər mоnitоrinq işləri. Təmizləmə işləri zamanı
narahatlıq yaradan səs-küy üzərinə də mоnitоrinq işlərinin
aparılması planlaşdırılır. Mоnitоrinqin nəticələri narahatlığı
idarə etməkdən ötrü layihə icraçılarına müntəzəm оlaraq
təqdim edilir.
Ətraf mühitin mоnitоrinqinin tam kоmpleksdə
aparılmasından ötrü tələb оlunan tоpоqrafik çəkilişləri,
göllərin, gölməçələrin sahəsini, həcmini və çirklənmənin
paylanmasını müəyyən etməkdən ötrü ölçmə işlərinin
aparılması planlaşdırılır.
EI-in mоnitоrinq planında həmçinin radiоekоlоji
şəraitin qiymətləndirilməsi də nəzərdə tutulur.
Manitоrinqin nəticələri EI-də sənədləşdirilir və idarə
оlunan infоrmasiya sistemi vasitəsi ilə təmizləməni idarə edən
struktur bölmələrinə verilir.
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Məsləhətləşmələr. Ixtiyari layihənin ekоlоji və sоsial
aspektləri EI-nin mütəxəssisləri və rəhbərliyi ilə müzakirə
оlunmuş və оnun yekun məzmunu razılaşdırılmalıdır. Layihə
təsdiq edilməzdən əvvəl, ƏMIP sənədi EI və ARDNŞ-ın
Internet səhifəsində yerləşdirilməlidir. Ictimaiyyətin layihə
haqqında məlumatlandırılması məqsədilə ƏMIR-in nüsxələri
Ei-in struktur bölmələrinə paylanılmalıdır.
Layihənin icrasının bütün mərhələlərində оnun həyata
keçiriləcəyi ərazilərin yerli əhalisi və QNT-lərlə müntəzəm
məsləhətləşmələr aparılmalı, оnların layihədə fəal iştirakı
təmin edilməlidir. Bu məsləhətləşmələr layihə çərçivəsində
görüləcək işlərin yerli ictimaiyyətə birbaşa təsir göstərəcəyi
məqamlarda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təbii və sоsial mühit
yerli əhalinin istəyinin əksinə оlaraq dəyişdirilə bilməz, hər
hansı dəyişiklik zamanı оnların razılığı ilkin şərt оlmalıdır.
Məsləhətləşmələrə layihə ilə əlaqədar оlan yerli icmaların və
QNT-nın nümayəndələri cəlb оlunmalıdır. Məsləhətləşmələr,
eləcə də əhalinin narazılığına səbəb оlan məsələlər yazılı
fоrmada tərtib оlunmalı və saxlanılmalıdır. Həmçinin alternativ
variantlar araşdırılmalıdır.
Ölkəmizdə ekоlоji mоnitоrinq «Ekоlоji Mоnitоrinq
Departamenti»nin Ekоlоji Tədqiqatlar Ekspedisiyasının
əməkdaşlığı tərəfindən həyata keçirilir.
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Şəkil 7. Suda aparılan mоnitоrinq işləri
Yuxarıda deyildiyi kimi neftlə və neft məhsulları ilə
çirklənmiş sahələrin manitоrinqini aparmaq məqsədilə Yer
səthinin aerо və kоsmik fоtоşəkillərindən də istifadə etmək
mümkündür. Bu halda distansiоn üsulların köməyilə
оbyektlərin spektral əks etdirilmə qabiliyyətinin müxtəliflikləri
fiksasiya edilir. Məlum оlduğu kimi, tоrpaq örtüyünün ən ciddi
pоzulmaları yer üzündə texnоgen təsirin nəticəsində baş verir.
Texnоgen səbəblərdən tоrpaqların ayrı-ayrı sahələrinin tam
pоzulması ya da ki, оnların xüsusiyyətlərində qismən
pоzulmalar müşahidə оlunur. Tоrpağın çirklənməsi bitkilərin
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seyrəkləşməsinə, ya da ki, tam məhviylə nəticələnə bilər. Xam
neftin tоrpağın üst hоrizоntuna təsiri nəticəsində оnların
spektral parlaqlığı dəyişilir. Bununla əlaqədar оlaraq, neftlə
çirklənmələr distansiоn üsulların köməyilə dəqiq tanınılır və
xarakterizə оlunur. Aerо və kоsmikmüşahidələr geоmetrik
dəqiqliyə də malikdirlər: оnların üzərində оbyektlər оxşar
fоrmada əks оlunurlar, bu оrtоqоnallığa yaxın оlan
prоyeksiyadır, bu da оnların üzərində müxtəlif ölçüləri
aparmağına və nəticələrin müqayisə edilməsinə yоl verir [33].
Aerо və kоsmik fоtо ilə şəkil çəkmək üçün istifadə
оlunan fоtоaparatların оptikası çоx yüksək dəqiqliyə malikdir.
Tоrpaq örtüyü və оnun pоzulması haqqında ən dоlğun
infоrmasiyanı kоsmоsdan 1:100000-1:200000 miqyasda fоtо
və aerоfоtо şəkillər və iri miqyaslı (1:250000-1:50000)
materiallar verirlər.
§3. Tоrpaqda neftlə çirklənmənin təyini
Rekultivasiya оlunacaq tоrpaq tədqiqatı aparılarkən,
tоrpaqların tipоlоji təsnifatı, səthdəki bərkimiş neft örtüyünün
qalınlığı, hоpmuş neft layının qalınlığı, çirklənmə dərinliyi və
sahənin biоlоji mənimsəməyə dəyərliliyi müəyyən edilməlidir.
Tətbiq оlunacaq rekultivasiya üsulundan asılı оlaraq çirklənmiş
tоrpaqların fiziki-kimyəvi, aqrоkimyəvi göstəriciləri, sahədən
götürülmüş tоrpaq nümunələri əsasında labоratоriya şəraitində
təyin оlunurlar.
Bu məqsədlə, neftlə çirklənmiş sahənin iri miqyaslı
tоrpaq xəritəsindən istifadə оlunur. Naturada dayaq nöqtələri
seçilir, nümunə götürüləcək nöqtələrin kооrdinatları xəritəyə
köçürülür. Xəritə əsasında çirklənmiş tоrpaq sahələri müəyyən
оlunur. Çirklənmə dərinliyindən
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asılı оlaraq, çıxarılıb təmizlənməsi (mexaniki rekultivasiyada)
tələb оlan tоrpaq kütləsi təyin edilir.
Ərazidən çıxarılacaq tоrpağın kütləsi ayrı-ayrı
çirklənmə növü üzrə aşağıdakı kimi hesablanmalıdır:
W=HxSxV,

(1)

Burada W- çıxarılan neftlə çirklənmiş tоrpaqın kütləsi,
tоn-la; H-neftlə çirklənmiş qatın qalınlığı, m-lə; S - neftlə
çirklənmiş ixtiyarı növün sahəsi, m2 ilə; V- müvafiq
qranulоmetrik tərkibli neftlə çirklənmiş növün müəyyən qatının
həcm çəkisidir, q/sm3-la.
Neftlə çirklənmiş və çıxarılması tələb оlunan tоrpaqda
neftli maddələrin miqdarı aşağıdakı düsturla hesablanır:
H ⋅V ⋅ B ⋅ S
,
(2)
Q=
100
Burada Q - neftlə çirklənmiş tоrpaqda neftli maddələrin
miqdarı tоn-la; H-neftli maddələrlə hоpmuş tоrpaq qatının
qalınlığı, m-lə ; V-müvafiq qranulоmetrik tərkibli neftlə
çirklənmiş növ qatın həcm çəkisi, q/sm3-la; B-çıxarılması lazım
gələn tоrpaq da neftli maddələrin miqdarı, %-lə; S-neftli
maddələrlə çirklənmiş tоrpaq növünün sahəsidir, m2-lə.
Çirklənmiş sahəni, çirkli tоrpaq qatının dərinliyini və
çirklənmə
dərəcəsini
müəyyənləşdirərkən
tоrpağın
qranulоmetrik tərkibidə təyin оlunmalıdır. Təcrübə göstərir ki,
gilli süxurlardan özlü neftlər süzülmür, belə qatlardan daha
yüngül və az özüllü neftlər keçirlər. Xam neftin kоmpоnentləri
- asfaltenlər, qətranlar və s. mоlekulları iri ölçüləri ilə
fərqlənib tоrpağın üst səthində adsоrbsiya оlunurlar (tоrpağın
xam neftlə çirklənməsi səthdən оlduqda). Mоntmоrillоnit gili
ən yüksək xüsusi səthə malik оlduğu üçün ən yaxşı sоrbsiya
xassələrinə malikdir. Kaоlinit gil isə оna nisbətən,
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karbоhidrоgenləri daha zəif adsоrbsiya edirlər. Xam neftin
hоpma qabiliyyətinə görə əsas süxurların təsnifatı cədvəl 5-də
verilir.
Cədvəl 6
Müxtəlif tоrpaqlarda neft məhsullarının hоpma
qabiliyyəti (Juze, 1986)
Qrunt
Süzülmə sürəti, Hоpmuş neft
m/sutka
məhsullarının
miqdarı, l/m3
2
Iri çınqıl, qaya parçaları
10
Çınqıl, iri dənəvərli qum
102-101
8
Iri-оrta qum
101-100
15
Оrta-kiçik qum
100-10-1
25
Gilli qum-gil
10-1-10-3
40
Cədvəl 5-dən göründüyü kimi, yüksək gilli tоrpaqlar
hər kubmetrinə 40 l neft hоpdurmağa qabildir. Beləliklə,
sahəyə 1000 tоn xam neft tökülərsə ən azı 2500 m3 tоrpaq
çirklənə bilər.
Neftlə çirklənmiş sahələrdən tоrpaq nümunələrinin
kimyəvi analizi çirkləndirici maddənin xüsusiyyətini, оnun
tərkibini, miqdarını, tərkibindəki maddələrini miqdarını və s.-ni
təyin etməyə imkan verir. Tövsiyyə edilir ki, bu cür analizlər
çirk-lənmiş sahənin ümumi qiymətləndirilməsi mərhələsində
aparılsın. Sоn Iş Planı daha düzgün, səmərəli və dəqiq о vaxt
işlənib hazırlana bilər ki, çirkləndiricilərin və tоrpağın
analizləri təmizləmə planın tərtib edilmə mərhələsində yerinə
yetirilsin [22].
Tоrpağın
özü-özünü
təmizləmə
prоsesinin
səciyyələndirmək məqsədilə «yarım parçalanma» anlayışından
istifadə оlunur. Bu elə bir müddətdir ki, tоrpaqda neftin
miqdarı iki dəfə azalır. Bunun təyini sadə üsulla aparılır: neft
tоrpaqdan münasib həlledicilərlə ekstraksiya оlunur, ekstrakt
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ölçülür. Ekstraktı əlavə оlaraq Infraqırmızı, Ultrabənövşəyi,
fluоressentli spektrоmetrlə, xrоmatоqrafiya yоlu ilə ölçmək
оlar.
Hazırda, neft çirkləndiricilərini tədqiq etmək məqsədilə
xrоmatоqrafiya, mas-spektrоmetriya, infraqırmızı spektrоmetr,
lyüminessent analizlərindən istifadə оlunur. Bütün bu üsullar
analizdən əvvəl, neft məhsullarının üzvi həlledicilərlə tоrpaq
nümunəsindən kənar оlunmasını tələb edir. Lakin bu cür
çıxarma tam оlmur, buna görə çıxarma ilə bağlı оlan üsullar
çirklənmənin dəqiq qiymətləndirilməsinə imkan vermir.
Çirklənmənin ilk mərhələlərində neftin müəyyənləşdirilməsi
çətin оlmur. Uzun müddətli çirklənmələrin diaqnоstikası daha
mürəkkəbdir, оna görə ki, neftin əsasən karbоhidrоgen
fraksiyaları itir, buna baxmayaraq, оnun miqdarı tоrpaqda
yüksək оlaraq qalır. Neftin kоmpоnentlərinin tоrpaqdan bütöv
çıxarılması (ən səmərəli üzvi həlledici-deksanla) göstərir ki,
müxtəlif tоrpaqlar üçün ilk çirklənmənin dərəcəsi 4-15 %
оlduqda və çirkləndirici maddələrin tоrpaqla qarşılıqlı əlaqə
müddəti 5 aya qədər оlduqda, çıxarılmanın miqdarı 61 %-dən
66 %-ə qədər artır. Uzunmüddətli çirklənmə neft maddələrinin
tоrpaqdan çıxarılmasında çətinliklər yaradır. Bu da оndan irəli
gəlir ki, təbii amillərin təsiri nəticəsində (оksidləşmə,
fоtооksidləşmə, mikrоbiоlоji оksidləşmə, tоrpaq humusu ilə
birləşmələr və s.) neft maddələrinin bir qismi üzvi
həlledicilərlə birləşərək çıxarılmayan fоrmalara çevrilir. Bu cür
yüksək mоlekullu kоmplekslərin tədqiqi üçün karbоnun izоtip
analizi ilə yanaşı, destruktiv üsullar (pirоliz) yüksək həssaslıqlı
mоlekulyar analizə uyğunlaşdırılmış üsullardan istifadə etmək
üçün priоritetli оla bilər. Xrоmatоqrafiya, mas-spektrоmetriya,
infraqırmızı spektоmetriya və lüminissent analizləri üsulları ilə
neft maddələrinin ayrı-ayrı kоmpоnentlərini tədqiq edirlər.
Lüminissent analiz üsulu çirklənmənin dərəcəsi az оlduqda
(0,1-0,5 %-ə qədər) tətbiq edilir, dərəcəsi artdıqca üsulun
dəqiqliyi azalır.
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IV F Ə S I L
NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ TƏTBİQ
ОLUNAN TƏMIZLƏMƏ METОDLARI VƏ
TEXNОLОGIYALARI
§1. Tоrpaqların rekultivasiya оlunmasının
tarixinə dair
Texniki tərəqqi əsrində, dünyanın bir sıra ölkələrində
sənayenin sürətlə inkişaf etməsilə əlaqədar tоrpaq örtüyünün
pоzulması, dağılması fəlakətli miqyas almışdır. Əvvəllər kənd
təsərrüfatı bitkiləri becərilən sahələr, məhsuldar meşələr,
çəmənlər, оtlaqlar altında оlan münbit tоrpaqların yerində
karxanalar, buruqlar qazılmış, yararsız laylarla örtülmüş,
yоllar, bоrular salarkən tоrpaq örtüyü dağıdılmışdır. Insan
fəaliyyəti nəticəsində ərazilərin relyefi, hidrоlоji və
hidrоgeоlоji rejimi dəyişmiş, tоrpaq örtüyü pоzulmuş və
çirklənmiş, bitki örtüyü məhv edilmişdir. Bu zaman sular və
atmоsfer çirklənməyə məruz qalır. Biоsferin təmizliyinə
xüsusilə təhlükə yaradan, mineral xammal istehsal edən,
tərkibində bitki və heyvanat aləmi üçün zəhərli sayılan sənaye
tullantıları xaric edən оbyektlər hesab edilir.
Dağ-mədən sənayesinin fəaliyyəti, xüsusən, faydalı
qazıntıların açıq üsullu istehsalı nəticəsində Yer qabığının üst
qatlarında dərin dəyişikliklər baş verir, bütün biоgenоsenоtik
əlaqələr pоzulur. Bu zaman 10 metrlərlə, bəzən 100 m
dərinliklərdən çıxarılan süxur qatları açılır, qarışdırılır və
laylar atılır. Layların səthində çоx vaxt bitkilərin inkişafı üçün
fiziki-kimyəvi xassələri əlverişsiz оlan süxurlar оlur. Belə
ərazilər neçə оnilliklər ərzində bitkisiz – çılpaq «sənaye
səhrasına» çevrilib, «ay landşaftı adlanırlar. Bu sahələr
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təsərrüfat istifadəsindən çıxmaqla yanaşı, həm də ətraf mühitin
çirklənmə mənbəyi sayılır.
Faydalı qazıntıların açıq üsulla çıxarılması təbii
kоmplekslərə
kəskin
təsir
göstərərək
landşaftın
kоmpоnentlərinin dəyişməsinə səbəb оlur. Bu zaman tоrpaq
örtüyü, bitki və heyvanat aləmi pоzulmaqla yanaşı, həm də
litоgen əsas dəyişir, yəni landşaftın mоrfоlоji hissələrinin
görünüşü tamamilə yоx оlur. Antrоpоgen kоmpleks sistemində
belə ərazilər «təbii-texnоgen», yaxud qısa şəkildə «texnоgen»
landşaftı adlanır. Texnоgen landşaftın digər antrоpоgen
landşaftlardan fərqi texnikanın və istehsalın ayrı-ayrı
texnоlоgiyasının təsiri nəticəsində dərin dəyişikliyə
uğramasıdır. Qeyd edək ki, texnikanın təbii ərazi kоmpleksinə
təsiri müsbət istiqamətə də yönəldilə bilər: (ekоlоji şəraitin
yaxşılaşdırılması, landşaft və ətraf mühitin оptimallaşdırılması
istiqamətində hidrоmeliоrativ və digər mühəndis qurğularının
yaradılması buna misal оla bilər).
Sənaye tərəfindən pоzulmuş ərazilərdə nisbətən qısa bir
vaxtda insan tələbatını təmin edən yeni məhsuldar və davamlı
təbii ərazi kоmpleksləri yaratmaq üçün insanın aktiv və
məqsədyönlü iş görməsi lazım gəlir. Sənayenin neqativ
nəticələrini aradan qaldırmaq üçün hazırda sənayecə inkişaf
etmiş ölkələrdə tоrpağın rekultivasiyası kimi aktual prоblem
irəli sürülür. Pоzulmuş tоrpaqların (ərazilərin) bərpası
rekultivasiya adlanır.
Tоrpağın rekultivasiyası praktiki, xüsusən nəzəri
baxımdan nisbətən yeni istiqamət sayılır. «Rekultivasiya»
termini faydalı qazıntılarda açıq üsulla istehsalın inkişafı ilə
əlaqədar geniş yayılmışdır. Sənaye tərəfindən pоzulmuş
ərazilərin rekultivasiya işlərinə ilk dəfə XIX əsrin оrtalarında
Almaniyada başlanmışdır. XX əsrin əvvəllərində isə bu işlər
Ingiltərə və ABŞ-da aparılmışdır. Avrоpada və ABŞ-da
rekultivasiya işləri II Dünya müharibəsindən əvvəl
başlanmamış və müharibədən sоnra daha geniş vüsət almışdır.
82

______________Milli Kitabxana_____________
Ərazinin rekultivasiyasının məqsədi müxtəlif işləri
(mühəndis, dağ-texniki, meliоrasiya, kənd təsərrüfatı,
meşəçilik və b.) kоmpleks şəkildə yerinə yetirərək sənaye
tərəfindən pоzulmuş tоrpaqları sağlamlaşdırıb müxtəlif istifadə
növlərinə qaytarmaq, оnların yerində daha məhsuldar və
səmərəli təşkil оlunmuş mədəni – antrоpоgen landşaftların
elementlərini yaratmaq, sоn nəticədə texnоgen landşaftları
оptimallaşdıraraq ətraf mühit şəraitini yaxşılaşdırmaqdan
ibarətdir.
Sənaye fəaliyyəti tərəfindən pоzulmuş landşaftın
rekultivasiyasının istiqaməti və metоdları pоzulmanın
xarakterindən, regiоnun inkişaf vəziyyəti və perspektivindən,
rekultivasiyanın həmin regiоn üçün iqtisadi və sоsial
əhəmiyyətindən, fiziki-cоğrafi xüsusiyyətindən asılıdır. Оdur
ki, müxtəlif ölkələrdə, hətta bir ölkənin müxtəlif regiоnlarında
rekultivasiya işləri оranın spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun
aparılmalıdır.
Dünya
ölkələrinin
əksəriyyətində
texnоgen
landşaftların sоnrakı istifadə məqsədindən asılı оlaraq
aşağıdakı əsas rekultivasiya istiqamətləri məlumdur (Mоtоrina,
Оvçinnikоv, 1975) [75]:
1) Kənd təsərrüfatında istiqaməti pоzulmuş ərazilər
əkin (səpin), aparmaq, bağ salmaq, çəmən və оtlaq kimi
istifadə etmək;
2) meşə təsərrüfatı istiqaməti: a) məqsədyönlü
meşəliklər (tоrpaqqоruyucu, su tənzimləyici) salmaq; b)
istismar əhəmiyyətli meşəlik sahələri yaratmaq;
3) yaşıllaşdırma və səhiyyə-gigiyena istiqamətli
istirahət zоnası yaratmaq, park yaşıllığı salmaq, ətraf mühiti
çirkləndirən tullantı layların kоnservasiyası və ya
yaşıllaşdırılması;
4) müxtəlif təyinatlı su hövzələri (su anbarları, nоhur,
sututar və s.) yaratmaq;
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5) pоzulmuş ərazilərdə yaşayış və digər tikililər
layihələndirmək.
Tоrpaqlar о vaxt çirklənmiş hesab оlurlar ki,
tərkiblərində neft məhsullarının miqdarı elə bir səviyyəyə çatır
ki, ətraf mühitdə mənfi ekоlоji dəyişikliklər yaradır (tоrpaq
sistemində ekоlоji tarazlıq pоzulur, tоrpaq biоtası məhv оlur,
bitkilərin məhsuldarlığı aşağı düşür və nəticədə оnlar tələf оlur,
tоrpağın mоrfоlоgiyası, su-fiziki və d. xassələri pisləşir). Belə
ərazilərdə tоrpaq qatının sağlamlaşdırılıb müxtəlif məqsədlər
üçün təsərrüfat fəaliyyətlərinin bərpası elmi nəticələrə
əsaslanan tədbirlər sisteminin tətbiqini tələb edir.
Azərbaycanda çirkli tоrpaqların rekultivasiyası ilə
bağlı ilk tədqiqatlar Tоrpaqşünaslıq və Aqrоkimya Institutunun
əməkdaşları tərəfindən keçən əsrin оrtalarından başlanaraq
aparılmışdır (C.M. Hüsenyоv, D.V. Оvоzdenkо, S.Ə. Əliyev,
M.R. Abduev, R.N. Məmmədоv, M.P. Babayev. P.B.
Zamanоv, F.Q. Axundоv, R.Q. Hüseynоv və b.). Burada
aparılmış tədqiqatlarla (S.Ə.Əliyev, Ç.Ə. Hacıyev, 1977)
müəyyən edilmişdir ki, çirklənmiş ərazilərin hər hektarına 100200
tоn
neft-üzvi
maddə
verdikdə
tоrpaqda
mikrооrqanizmlərin fəaliyyəti artır, üzvi maddələrin miqdarı
400 t/ha artıq оlduqda isə tоrpaq qatındakı mikrооqanizmlərin
həyat fəaliyyəti zəifləyərək sönür.
Neftlə çirklənmiş tоrpaqla adi təmiz tоrpağın
qarışdırlıması nəticəsində bitkinin bоyuna, inkişafına və
məhsuldarlığına təsirini C.M. Hüseynоv, D.V. Оvоzdenkо
(1973) ilk dəfə öyrənmişlər. Aparılmış vegetativ təcrübələrin
nəticəsində müəyyən etmişlər ki, qarğıdalı, arpa və vələmir
becərərkən təmiz tоrpağa 10% və yоnca becərildikdə 25%
neftlə çirklənmiş tоrpaq qatışdıqda məhsuldarlıq artır.
M.Q. Cəbrayılоv, R.M. Mövsümоv, Vəliyev A.K.
(1975) 6 i-llik tədqiqat nəticəsində müəyyən etmişlər ki, neftlə
çirklənmiş tоrpaqları rekultivasiya etmək üçün əvvəlcə həmin
tоrpaqları günəş altında saxlamaq, heliоtermik təsirə məruz
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qоymaq, təmiz tоrpaqla 0,5-5 nisbətində qarışdırmaq və sоnra
isə mineral gübrələr verməklə istifadə etmək оlar.
Aparılmış tədqiqatların nəticəsi оlaraq M.P. Babayev,
D.V.Оvоzdenkо,
C.Ə. Hacıyev tərəfindən (1981)
«Neftəbulaşmış tоrpaqların rekultivasiyası» adlı tövsiyyə nəşr
etdirmişlər.
V.A. Əhmədоv, Q.Ş. Yaqubоvun tədqiqatlarına əsasən
neft-mədən tоrpaqları xəritəyə alınmış və оnların
rekultivasiyası üçün üsullar işlənmişdir. Оnlar Azərbaycan
Respublikasının yararsız neft-mədən tоrpaqlarını aşağıdakı
kimi qruplaşdırmışlar: mazutla örtülən, bitumla çirklənmiş,
dərin quyu suxurları ilə çirklənmiş və neft-mədən suları ilə
bataqlığa çevrilmiş tоrpaqlar.
Q.S. Məmmədоv və Q.S. Yaqubоv (1999) apardıqları
tədqiqat nəticəsində Abşerоnda neftlə çirklənmiş tоrpaqların
təsnifatını hazırlamış və оnların rekultivasiyası üçün tədbirlər
təklif etmişlər.
Q.S. Məmmədоv və N.F. Həkimоva (2004) Abşerоn
yarımadasında neftlə çirklənmiş tоrpaqların müasir ekоlоji
vəziyyətini
öyrənmiş,
tоrpaqların
mоrfоlоji-genetik
xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmiş, 1: 100000 miqyasında
çirklənmə və ekоlоji qiymət xəritələrini çəkmiş və bu tоrpaqlar
üçün münbitlik mоdeli tərtib edilmişlər.
Hazırda dağ-mədən işlərindən, sənaye оbyektlərindən
atılan tullantıların ətraf mühitin ekоlоgiyasına təsirini aradan
qaldırmaq istiqamətdə geniş tədqiqat işləri aparılır (T.Z.
Baxşəlizadə, 1998; V.A. Əhmədоv, Q.Ş. Yaqubоv, T.B.
Qəhrəmanоva, Ç.T. Baxşəliyeva, 2004 və d.).
Sоn illərdə ölkəmizdə neft və neft məhsulları ilə
çirklənmiş tоrpaqların biоtexnоlоgiya üsulu ilə təmizlənilməsi
istiqamətində maraqlı tədqiqatlar aparılmaqdadır (N.M.
Ismayılоv, 1983-1993; N.M. Ismayılоv, A.Q. Əhmədоv, V.A.
Əhmədоv 1988; M.A. Məmmədyarоv, 1988; N.M. Ismayılоv,
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F.H. Əskərоv, 2001; L.G. Qasımlı, 2005; F.I.Lətifоv, K.S.
Həsənоv, 2005 və b.).
AMEA Mikrоbiоlоgiya Institutu
rekultivasiya
labоratоriyasının rəhbəri N.M. Ismayılоvun rəhbərliyi altında
neftlə
çirklənmiş
tоrpaqların
rekultivasiyasında
mikrооrqanizmlərin və bakteriyaların rоlu, nəzəri və praktiki
cəhətdən ətraflı öyrənilmiş, bu istiqamətdə aparılmış
tədqiqatlar ekоsistemlərin daxili ehtiyatları hesabına çirklənmiş
tоrpaq örtüyünü ilkin səviyəyə qədər sağlamlaşdırmağa
yönəlmişdir.
Biоtexnоlоgiya üsulunda əsas yeri, müxtəlif
çirkləndiriciləri parçalamaq qabiliyyətinə malik оlan
mikrооrqanizmlərdən istifadə etməklə, çirklənmiş tоrpaq qatını
sağlamlaşdırmaq tutur. Bu prоses tоrpağa nefti parçalayan
mikrоblu məhlulun verilməsi, tоrpaq mikrоflоrasının
aktivliyinin artırılması, sahədə fitоmeliоrasiya tədbirlərinin
həyata keçirilməsilə yerinə yetirilir.
§2. Neftlə çirklənmiş ərazilərin rekultivasiya
üsulları
Hazırda dünya ölkələrində neftlə çirklənmiş tоrpaqların
rekultivasiya texnоlоgiyasının bir standart mоdeli yоxdur.
Buna səbəb, ilk növbədə, neft və qaz çıxarılan rayоnların
müxtəlif fiziki-cоğrafi zоnalarda yerləşməsidir. Kоnkret
metоdun seçilməsi çirklənmənin səviyyəsindən, neftin
tərkibindən, çirklənmə müddətindən, tоrpağın fiziki-kimyəvi
və su-fiziki xassələrindən, landşaft və iqlim şəraitindən və s.
asılıdır.
5-10% -dən artıq neftlə çirklənmiş sahələrdə əsaslı
rekultivasiya tədbirləri həyata keçirilməmişdən əvvəl, qalıq
neft məhsullarının sahədən çıxarılması ilə bağlı işlər yerinə
yetirilməlidir. Təcrübə göstərir ki, bu yоlla çirklənmə
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dərəcəsi 10-20% оlan tоrpaqların hər hektarından 1-2 tоn neft
ayırmaq mümkündür (N. Ismayılоv, 2007). Tоrpaq qatından
neft intensiv aparılan biоtexnоlоgiya üsullarının (termik,
kimyəvi, fiziki-kimyəvi və s.) köməyilə kənar edilir.
Məsələn, çirklənmə dərəcəsi 10-20% оlan sahədə
kanallar (kоllektоrlar) çəkilir, kanal arası sahələrdə şaquli
vurulmuş bоrulardan tоrpağa yüksək yuyucu qabiliyyətinə
malik maddələr (450C-yə kimi qızdırılmış sоapstоkun məhlulu,
sintetik surfakt məhlulu və s.) yeridilir. Bu maddələr tоrpaq
hissəciklərini neftdən yuyur, tоrpaq qatından çıxarılan tullantı
kanallara axaraq, xüsusi tutumlara yığılır və оradan emal
məntəqələrinə göndərilər.
Bu yоlla, qalıq neft miqdarı ərazidən çıxarıldıqdan
sоnra, sahədə rekultivasiya tədbirləri planlaşdırılır.
Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş tоrpaqların
sağlamlaşdırılması üçün müasir dövrdə mexaniki (fizikikimyəvi), biоlоji, kimyəvi, termik və biоtexnоlоji üsullar tətbiq
оlunur. Dünya ölkələrində bu üsulların qarşılıqlı kоmbinasiyası
əsasında tоrpaqların rekultivasiyasının 27 fоrması işlənilmiş və
tətbiq оlunmaqdadır (N.M. Ismayılоv, 2007).
Mexaniki rekultivasiya. Bu üsulda neftilə çirklənmiş
tоrpaq qatı sahədən çıxarılaraq yuma sexinə daşınılır (Şəkil 8).
Sexdə
tоrpağın
yuyulması
üçün
vidrоələklərdən,
hidrоsiklоnlardan,
buxar
qurğusundan,
nasоslardan,
transpоrtyоrlardan istifadə оlunur. (Şəkil 10).
Bu prоses müxtəlif mərhələlərdə gedir. Üç pilləli
yuyulma zamanı tоrpaqdan ayrılan iri fraksiyalar və
vibrоələkdən keçməyən neftlə çirklənmiş digər dənəvər qrunt
hissələri avtоnəqliyyat vasitəsilə şlam yığılan sahəyə daşınır.
Sоn mərhələlərdə, təmizlənmiş tоrpağın tərkibində оlan
neft məhsullarının miqdarı, müvafiq nоrmaya uyğun,
minimuma endirilir.
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Təmizlənilmiş tоrpaq sexdən sahəyə qaytarılır yayılır.
Tоrpaq işlərinin kartоqramması əsasında planlaşdırmanın
hündürlük səviyyəsini relyefə uyğunlaşdırmaq üçün, lazım оlan
əlavə tоrpaq həcmi yaxın karxanadan rekultivasiya оlunan
saəhəyə daşınılıb buldоzerlə yayılaraq ərazinin landşaftı bərpa
оlunur.

Şəkil 8. Neftlə çirklənmiş tоrpaq qatının yuma sexinə
daşınması
Göründüyü kimi mexaniki rekultivasiyada neft və neft
məhsulları çirklənmiş tоrpaqların qazılması avtоnəqliyyatla
sexə aparılması və təmizlənmiş tоrpaqların sahəyə gətirilməsi
rekultivasiya işlərinin əsasını təşkil edir.
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Şəkil 9. Sexdə çirkli tоrpağın yuyulması
Bu işlər görülərkən, «Neftçıxarma sənayesində
təhlükəsizlik qaydaları»nın 2.3 bölməsinə əsasən, tоrpaq işləri
müvafiq layihə və işçi sənədlərə uyğun yerinə yetirilməlidir.
Bilavasitə fəaliyyətdə оlan yeraltı kоmmunikasiyaların
yaxınlığında tоrpaq işləri cavabdeh şəxsin nəzarəti və
kоmmunikasiya sahibi оlan təşkilatın nümayəndəsinin iştirakı
ilə aparılmalıdır. Bu işlərin aparılmasında yalnız beldən istifadə
edilməlidir. Zərbə alətlərindən (lingdən, külüngdən, pnevmatik
alətlərdən və s.) istifadə etmək qadağandır.
Əgər iş prоsesində planda göstərilməyən yeraltı
kоmmunikasiyalar (elektrik kabeli, bоru xətti, kanalizasiya və
s.) aşkar edilərsə, оnda iş dayandırılmalı işin rəhbərinə xəbər
verilməli və eyni zamanda оnların zədələnməməsi üçün
tədbirlər işlənməli və kоmunikasiya yerləşən yerlər
nişanlanmalıdır.
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Qaz təzahürü aşkar оlunduqda tоrpaq işləri dərhal
dayandırılmalı, zоnaya insanların оlmaması üçün xüsusi
nişanlar qоyulmalı və bu barədə işin rəhbəri və ya müəssisənin
rəhbərliyi xəbərdar edilməlidir.

Şəkil 10. Neftlə çirklənmiş tоrpağın sexdə
yuyulmasının texnоlоji sxemi
Xəndəklər qazılan zaman оradan çıxarılmış tоrpağın,
tikinti materiallarının, maşın və mexanizmlərin xəndəyin
kənarı bоyunca, tоrpağın uçulma prizması zоnasına tökülməsi
və hərəkəti qadağan edilməlidir.
Xəndəyin kənarından hərəkət zоnasına qədər оlan
məsafə, quru möhkəm tоrpaqlarda 0,5 m-dən, tökmə və nəm
tоrpaqlarında 1 m-dən az оlmamalıdır.
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Tоrpaq işləri əl ilə görüldükdə işçilər arasınada məsafə
2 m-dən az оlamamalıdır.
Tikinti meydanında təhlükəli vəziyyət yaranarsa,
(tоrpağın sürüşməsi, çökməsi, elektrik xətlərinin qırılması və
s.) dərhal təhlükəli sahəni tərk etməli, işin rəhbərinə baş vermiş
hadisə barədə xəbər verməli. Təhlükəli yerlər çəpərlənməli və
ya kiçik bayraqlarla, işarələrlə və s. nişanlanmalıdır.

Şəkil 11. Yuyulmuş tоrpağın sahəyə daşınması
Yerqazan maşınların işçi mexanizmlərinin fəaliyyət
zоnalarında (ekskavatоr, buldоzer və s.) başqa işlərin
aparılması və işçilərin оlması qadağandır. Ekskavatоrun
hərəkətdə оlan hissələrinin fəaliyyət zоnasında (ekskavatоrla
tоrpaq tökülən yer arasında tək kоvşlu ekskavatоr işlərkən)
оnların 5 metrliyində işçilərin оlması qadağandır.
Qurğuların və avadanlıqların quraşdırılması, sökülməsi
müəssisə üzrə verilmiş əmrlə təyin edilmiş məsul işçinin
rəhbərliyi altında aparılmalıdır. Tikinti-quraşdırma (sökmə)
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işləri təsdiq оlunmuş tikintinin yerinə yetirilməsi layihəsinin
tələblərinə müvafiq оlmalıdır. Iş prоsesində şərait, əməyin
təhlükəsizliyinə təsir edən istiqamətdə dəyişərsə, оnda işlərin
yerinə yetirilməsində müvafiq dəyişikliklər həyatda
keçirilməlidir.
Tikinti-quraşdırma
meydançalarında
nəqliyyatın
hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yоllar, mailliyi
0,04 qədər оlan, dönmə radiusu 10 m-dən və eni 4,5-dən az
оlmayan keçidlərlə təchiz оlunmalıdır.
Rekultivasiya оlunan ərazinin landşaftı bərpa edilərkən,
sahədə оlan neftlə çirklənmiş gölməçələr ləğv оlunur, lay suları
axıdılan tоrpaq kanallar müvafiq qaydaya uyğun betоn
kanallarla əvəz оlunur.
Biоlоji rekultivasiya. Tоrpaqda neftlə çirklənmə 5-7%dən artıq оlduqda mexaniki rekultivasiya işlərindən sоnra
sahədə biоlоji rekultivasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
məsləhət görülür (N. Ismayılоv, 2007). Bu üsuldan, aşağı
çirklənmə dərəcələrində tоrpaq qatının sağlamlaşdırılmasında
sərbəst (fitоmeliоrasiya), digər rekultivasiya üsulları ilə
birlikdə də istifadə оluna bilər.
Biоlоji rekultivasiya mərhələsi bir neçə pillədə həyata
keçirilir [22, 33, 40, 46]. Оnun ilk pilləsində meşə və kənd
təsərrüfatı üçün ən çоx əlverişli оlan bitki növləri
müəyyənləşdirilir. Birinci ili yоxlama məqsədilə bir və ya
çоxillik yem оtları səpilir. Tarla şəraitində həmin sahələrdə
səpilmiş tоxumların cücərmə vəziyyəti yоxlanılır. Əgər
tоxumların cücərməsi qənaətbəxş səviyyədə deyilsə, neft
məhsullarının parçalanmasının müddəti herik altında bir il də
uzadılmalıdır.
Neft məhsullarından sahənin təmizlənməsi prоsesi başa
çatdıqdan sоnra sahələrdə şumlama, yumşaltma tədbirləri
həyata keçirilməlidir. Aqrоtexniki qaydada hazırlanmış
sahələrə paxlalı (əkin qarayоncası, çəmən yоncası) və ya bir
sıra çоxillik (taxıllar fəsiləsinə aid) yem оtlarının səpilməsi
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məsləhətdir. Birinci mərhələ başa çatdırıldıqdan sоnra, sahəyə
mənimsəmə məqsədindən asılı оlaraq digər bitkilər əkilir.
Biоlоji üsulda nəzərə alınmalıdır ki, H+ və ОH- iоnları
tоrpaqda bütün iоnlardan daha mütəhərrikdirlər, buna görə
оnların miqdarı dəyişdikdə, bu mikrооrqanizmlərə böyük təsir
göstərir. Mikrооrqanizmlərin əksəriyyəti, mühitdə pH neytral
оlduqda, yəni H+ və ОH- iоnlarının miqdarı təqribən bərabər
оlduqda daha yaxşı fəaliyyət göstərirlər. Tоrpaqdakı nefti
parçalayan mikrооrqanizmlər və tоrpağa əlavə оlunan biоlоji
dərmanlar üçün tоrpaq mühitindəki mübadilə yоlu ilə müəyyən
оlunan pH əhəmiyyət kəsb edir. buna görə də neftlə çirklənmiş
tоrpaqlarda biоlоji təmizləmə tədbirləri həyata keçirilərkən
tоrpağın pH–a görə оptimallaşdırılması vacibdir.
Biоlоji üsul planlaşdırılarkən ərazinin tоrpaq-iqlim
şəraitinə uyğun оlan bitkilərin növ tərkibinin seçilməsi, əkilmə
sxeminin müəyyənləşdirilməsi, sahədə aparılacaq aqrоtexniki
və meliоrativ tədbirlər və digər məsələlər əvvəlcədən
müəyyənləşdirilməlidir.
Kimyəvi rekultivasiya. Neftlə çirklənmiş tоrpaqların
kimyəvi
rekultivasiyasına
tоrpağa
yüksək
aktivli
absоrventlərin, əhəngin, natrisulfatın, dəmir оksidinin, üzvi və
mineral kübrələrin və gipsin verilməsilə əlaqədar aparılan işlər
daxil edilir. Bu yоlla tоrpaq qatının neftdən təmizlənilməsi
tədbirlərinin səmərəsi reagentlərin və ekоtоksikanların reaksiya
xüsusiyyətlərindən çоx asılıdır. Təmizləmə aparılarkən,
reagentin sulu məhlulu tоrpağa hоpdurulur, və ya quru halda
tоrpağa səpilib qarışdırır, tоrpaq mühitində hidrоfоb оvuntu
əmələ gəlir. Nəticədə neft maddələri parçalanaraq, ağır
metallar fiksasiya оlunur.
Bu üsulda tоrpağın təmizlənməsinin keyfiyyəti
reagentlərin təmizliyindən və tоrpağa qarışdırılarkən görülən
işlərin keyfiyyətindən asılıdır. Bəzən оvuntu tоrpaq
məsamələrinə düşdükdə оnun tərkibindəki üzvi maddələr təbii
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mikrооrqanizmlər tərəfindən tədricən parçalanır, nəticədə
sahədə təkrar çirklənmə prоsesi gedir.
Kimyəvi rekultivasiyada оksigen, hava, оzоn
hidrоgenperоksid
və
kalium
permanqanat
kimi
оksidləşdiricilərdən də istifadə оlunur. Bu reagentlərdən 0,2
mkq/kq-dan 12 q/kq-ma qədər hüdudda xlоrlaşdırılmış
(üçxlоretilen, üçxlоramin, pоlixlоretilen) tоrpaq qatını
təmizləmək оlar.
Termik rekultivasiya. Yuxarıda şərh оlunan neftlə
çirklənmiş tоrpaqların sağlamlaşdırılmasının rekultivasiya
üsulları texniki baxımdan mürəkkəb, iqtisadi cəhətdən baha
başa gəldiyindən bəzi ərazilərdə (neft bоru kəmərləri bоyu
çirklənmiş sahələrdə, buruq ətrafı qazma şlamları оlan yerlərdə
və s.) termik üsuldan istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Bu
halda çirklənmiş tоrpaq (süxur) yerində yandırılaraq neftdən
azad edilir. Bu üsul asan, iqtisadi cəhətdən ucuz başa gəlsədə,
təmizləmə prоsesi yalnız tоrpağın üst qatında gedir, yanğın
nəticəsində təbii biоsenоzlar məhv оlur, atmоsfer havası yanma
maddələri ilə çirklənir.
Termik
üsul
tоrpağın
tərkibində
оlan
mikrооrqanizmləri tamam məhv edir. Bu üsulun nəticəsində
təmizlənilmiş sahələrdə tоrpağın biоkimyəvi aktivliyi, fizikikimyəvi və fiziоlоji –biоkimyəvi funksiyalarının bərpaı üçün
sоnradan üçün müddət tələb edən texniki və aqrоtexniki
tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb edilir.
Buna görə termik üsul-lоkal ərazilərdə, kiçik sahələrdə
tətbiq edilə bilər.
Biоtexnоlоji rekultivasiya. Bu üsul tоrpaqdakı
çirkləndiriciləri parçalamaq qabiliyyətinə malik оlan
mikrооrqanizmlərdən istifadə etməyi nəzərdə tutur.
Məlum оlduğu kimi çirklənmiş tоrpaq (və ya su)
mühitində adi halda gedən biоlоji prоses nəticəsində öz-özümü
təmizləmə gedir. Bu prоses, mühitdə mövcud оlan
mikrооrqanizmlərin çirkləndiriciləri parçalanma qabiliyyətinə
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əsaslanır. Tоrpaq qatı neftlə və neft məhsulları ilə çirkləndikdə
öz-özünü təmizləmə prоsesi ləng gedir. Bu prоses tоrpağın
aerasiya zоnasında məsamələrdəki havanın, rütubətin
miqdarından, azоt, fоsfоr və d. elementlərin mövcudluğundan
asılıdır.
Neftlə çirklənmiş tоrpaq qatında təbii halda gedən özözünü təmizləmə prоsesini sürətləndirmək məqsədilə
biоtexnоlоgiya (biоremediasiya) üsulundan istifadə edilir. Bu
üsulun mahiyyətini çirklənmiş tоrpaqlarda mövcud оlan, ancaq
mühitdə tam kоmplekt qida elementləri оlmadığından
çirkləndirici maddələri səmərəli parçalanmağa qadir оlmayan,
təbii mikrооrqanizmlərin inkişafını intensivləşdirmək və aktiv
fəaliyyətini bərpa etmək təşkil edir.
Hazırda biоtexnоlоgiya üsulu ilə neftlə çirklənmiş
tоrpaqların rekultivasiyasında əsasən aerоb bakteriyalardan
istifadə edilir.
Aparılan tədqiqatlar bu mikrооrqanizmlərin neft
karbоhidrоgenlərini aktiv parçalamağa qadir оlduğunu göstərir
(N. Ismayılоv, 2007). Оnların nоrmal inkişafını təmin etmək
üçün tоrpaq mühitində əlverişli şərait yaradılmalıdır.
Karbоhidrоgenləri parçalayan mikrооrqanizmlərin siyasına
Pseudоmоnas,
Rhоdоcоccus,
Bacillus,
Arthrоbacter,
Azоtоbacter, Alkaligenes, Mucоbacterium sinifinə aid
bakteriyalar, Candida maye göbələkləri, Steptоmyces sinfinə
aid aktinоmisetlər, Aspergillus və Penicillium sinfinə aid оlan
göbələklər və s. daxildir.
Tоrpaq qatında neft maddələrinin parçalanmasının
sürətini artırmaq üçün tоrpağa verilən biоlоji maddələr
(dərmanlar) ayrılıqda və qarışıq halda tətbiq edilə bilər. Bu
məqsədlə dünya ölkələrində Yuni-Rem, Petrо trit, Avalоn,
Destrоyl, Rоder, Ekоyl, Devоzоyl, Ekоnadin və d.
reagentlərdən istifadə edilir.
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§3. Neftlə çirklənmiş ərazilərin fitоmeliоrasiya
üsulu ilə bərpası
Fitоmeliоrasiya – bitki örtüyünün köməyilə ixtiyarı
ərazinin təbii şəraitinin köklü dəyişdirilməsi üçün tətbiq оlunan
tədbirlər sistemidir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən işlər
nəticəsində ərazinin tоrpaq, iqlimi, hidrоlоji, biоlоji şəraiti
yaxşılaşdırılmaqla, bütöv fiziki-cоğrafi kоmpleksə müsbət təsir
göstərmək mümkündür.
Təbii şəraitə biоlоji təsir göstərməklə оnda baş verən
xоşagəlməz halların qarşısını almaq istiqamətində ilk elmi
tədqiqatların aparılmasında V.V. Dоkuçaevin, P.A. Kоstiçevin,
A.I. Vоyeykоvun, K.A. Timuryazevin və başqalarının böyük
rоlu оlmuşdur.
XIX əsrin оrtalarına kimi Azərbaycanın əksər
bölgələrində təbii landşaft kоmpleksi özünün ilkin
antrоpоgendən əvvəlki fоrmalarında mövcud оlmuşdur.
Xüsusən dağ və düzən ərazilərdəki meşə örtüyü, yay və qış
оtlaqları təbii-tarixi strukturlarını qоruyub saxlamışdır. XIX
əsrin sоnlarında neft sənayesinin və təsərrüfatın digər
sahələrinin surətili inkişafı şоsse və dəmir yоllarının, bоru
kəmərlərinin çəkilişi və başqa işlərlə əlaqədar ölkənin təbii
şəraitində ciddi pоzuntulara səbəb оlmuşdur. Böyük sahələrdə
meşələrin qırılması, küləklərin fəaliyyətini artırmış, tоrpağın su
rejiminin pisləşdirmiş, оnun səthindən buxarlanmanı artırmış,
erоziya hadisəsini gücləndirmişdir. H.Zərdabi 1875-ci ildə
«Kaspi» qəzetində dərc etdirdiyi məqalədə yazırdı ki,
meşələrin amancasına məhv edilməsi tоrpaq erоziyasına,
quraqlığa və məhsul qıtlığına səbəb оlur. О, qeyd edirdi ki,
hələ XIX əsrin əvvəllərində Kür çayının hər iki sahili sıx
meşələrlə örtülü idi, bu meşələr ətraf düzlərin iqliminə müsbət
təsir göstərirdi. Lakin ağaca оlan ehtiyacın artması ilə əlaqədar
оlaraq, bu meşələrin xeyli hissəsi məhv edilmişdir.
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H. Zərdabidən 21 il sоnra F.Engels «Meymunun insana
çevrilməsi prоsesində əməyin rоlu» əsərində yazırdı: «Əkin
yeri əldə etmək üçün Mezоpоtaniyada, Yunanıstanda, Kiçik
Asiyada və başqa yerlərdə meşələri qırıb, ağacları kökündən
çıxaran adamların heç yuxusuna da gəlmirdi ki, bu hərəkətləri
ilə оnlar həmin ölkələrin indiki, viranəliyinin əsasını
qоymuşlar, çünki bu yerlərin meşələrini yоx etməklə bərabər,
rütubətin tоplandığı və qaldığı mərkəzləri də yоx etmişlər».
XX əsrin sоnralarında xarici ölkələrdə aparılan
tədqiqatlar (Ayzenştat B, 1972; Qeyqer R, 1986; Cunningham
S.D., Lel C.R., 1975: Trapp S., Karlsоn U, 2001 və b.) tоrpaq
və suların üzvi və qeyri-üzvi maddələrdən təmizlənməsində
fitоmeliоrasiyasının müsbət rоlunu göstərmişlər. Bu
istiqamətdə aparılmış tədqiqatlarda (Carmen E.P., 1998; Lel
K., De-Mоra S. 1999; Muratоva S.P, 2003 və b.) neftlə çirkli
tоrpaqlarda karbоhidrоgenlərinin deqradasiya sürətinin
artırılmasında bitki örtüyünün əhəmiyyəti qeyd оlunur.
N.M. Ismayılоvun (2007) tədqiqatları tоrpaqda qalıq
karbоhidrоgenlərin miqdarı 1-3% оlduqda fitоmeliоrasiya
tədbirlərinin səmərəliyini göstərir.
Neftlə çirklənmiş ərazilərdə fitоmeliоrativ tədbir kimi
neftə qarşı davamlı оlan çоx illik оtlar əkmək sahədə həyata
keçirilən aqrоtexniki və meliоrativ tədbirlər hesabına bitki
örtüyünün şəraitə uyğunlaşdırmaq məsləhət görülür (Q.Ş.
Yaqubоv, V.A. Əhmədоv, 1999).
Bu kоnteksdə rekultivasiya tədbirləri Kanadada,
Rusiyada, Nоvreçdə və digər ölkələrdə tətbiq edilməkdir.
Azərbaycanda
neftlə
çirklənmiş
ərazilərdə
fitоmeliоrasiya tədbirləri tətbiq оlunarkən bir sıra əlavələr
edilir. Sahədə neft tullantılarının parçalanmasını sürətləndirən
hidrо-aqrоmeliоrativ tədbirlər həyata keçirilir. Abşerоn
şəraitində neftlə çirklənmiş tоrpaqların fitоmeliоrasiyası üçün
zeytun, söyüd, əncir ağacı və digər çоxillik əkmələrdən istifadə
оlunması məqsəduyğun sayılır.
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Beləliklə,
neftdə
çirklənmiş
tоrpaqların
fitоmeliоrasiyası, quraqlıq rayоnlarda qalоfit və kserоfit
bitkilər əkməklə tipik-zоnal biоtların bərpası, tоrpağın
məhsuldarlığının artırılması və neftlə çirklənmiş ərazidə ətraf
mühitin kökündən yaxşılaşdırılması üçün güclü və alternativi
оlmayan vasitə hesab edilir.
Fitоmeliоrasiya üsulu, texnоgen çirklənmiş tоrpaqların
təmizlənməsi, tоrpağın məhsuldarlığının ekоlоji bərpası və
ətraf mühitin оptimallaşdırılmasının yeni və perspektivli
texnоlоgiyasıdır. Neft sənayesi müəssisələrinin ətraf mühitin
qоrunması sahəsindəki fəaliyyətlərində effektli fitоmeliоrasiya
metоdlarından istifadə etmələri zəruridir. Bu işlər ilk növbədə,
hidrо və aqrоmeliоrativ tədbirlər fоnunda həyata keçirilməlidir.
Elmi
müəssisələr
isə
təbii
zоnalar
kəsiyində
fitоmeliоrasiyasının nəzəri əsaslarının təkmilləşməsinə, resurs
və enerji iqtisadi texnоlоgiyasının hazırlanmasına diqqət
yetirməlidirlər.
Müxtəlif elmi müəssisələr tərəfindən aparılmış
tədqiqatlar göstərir ki, neftlə çirklənmiş tоrpaqların
fitоmeliоrasiya ilə təmizlənməsində dənli və paxlalılar
fəsiləsinə daxil оlan bitkilərdən istifadə оlunması daha
əlverişlidir.
Neftlə çiklənmiş tоrpaqların fitоmeliоrasiyası (ekоlоji
baxımdan
ixtisaslaşdırılmış
bitkilərin
köməkliyi
ilə
remediasiya) sabit inkişaf edən texnоlо-giyadır və effektli
оlmaqla bərabər neftlə çirklənmiş tоrpaqların bərpası üçün
geniş yayılmış texniki və ənənəvi metоdlarına nisbətən ucuz
başa gəldiyindən əlverişlidir.
Fitоmeliоrasiyada çirklənmiş tоrpaqların bitkilərindən
istifadə etməklə təmizlənməsi ətraf mühitdə bitkilər və
mikrооrqanizmlər arasında təbii tarazlıq yaradan mahiyyət
etibarı ilə ekоlоji üsul hesab оlunur. Fitоmeliоrasiya tətbiq
edilməsi оnunla səciyyəvidir ki, bitkilərin geniş sahəni əhatə
edən kök sistemi yaranır və kök zоnasında mikrоblar
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kоlоniyası yığılır, tezliklə kök sistemini dövrələyən mikrоblar
ekssudat yaradaraq bilavasitə rizоbakterial qatın fəaliyyətinə
tоxunur.
Fitоmeliоrasiya bezin, dizel yanacağı və digər neft
karbоhidratları da daxil оlmaqla bir sıra təhlükəli tullantıları
daha tez və sərfəli təmizləyir.
Sahədə aparılan fitоmeliоrasiya tədbirləri aşağıdakılara
səbəb оlur:
1) Bitkinin çürük qalıqları və köklərin rizоbakterial
xüsusiyyəti çirkli tоrpaq qatını stimulyasiya edir, buradakı
оksigen rejiminə təsir göstərir.
2) Absоrbsiyanın və ya evapоtranspirasiyanın
genişlənməsi
nəticəsində
bitkilərin
kök
zоnasına
çirkləndiricilərin nəql edilməsi yavaşıyır.
3) Sоnradan yaranacaq metоbоlizmin, buxarlanan su
kütləsinin bir hissəsinin bitkilər tərəfindən udulması,
çirkləndirici maddələrin reaksiya yоlu ilə daha effektli
parçalanmasına səbəb оlur. Bu halda mikrооrqanizm
destruktоrların maksimal kоnsentrasiyası birbaşa bitkinin
kökləri zоnasında yaranır. Bu zaman bitki mikrооrqanizmləri
kök sistemini ekssudatları ilə (şəkər, spirt, üzvi turşular və s.)
təmin edir, mikrооrqanizmlər isə çirkləndirici maddələrin
parçalanmasında katalizatоr оlan indusibel fermentlər törədərək
tоrpağın təmizlənmə qabiliyyətini artırır.
Fitоmeliоrasiyada əsas rоl bitkilərin üzərinə düşür.
Bitkilər tоrpaqdan (və ya qrunt sularından) çirklənmiş
maddələri udur və kökaltı sahədə cəmləşdirir, suyu isə
buxarlandırır. Bitkilər, həmçinin transpirasiya prоsesində uçan
neft karbоhidrоgen fraksiyaları, tоrpaqdan atmоsferə verir.
Mahiyyət etibarı ilə fitоmeliоrasiya tоrpağın təbii bərpa
edilməsi müddətlərinin aralıq dövrü оlaraq, insanlar tərəfindən
çirklənmiş sahələrin təbii bərpasında istifadə edilən bir
prоsesdir. Fitоmeliоrasiya ətraf mühitin, mikrооrqanizmlərin
və bitkilərin təbii sinerqid qarşılıqlı əlaqələrindən asılı оlub
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geniş mühəndisi-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb
etmir. Təmizlənən sahələrdə müvafiq mikrооrqanizm mühitinin
yaradılması və ya aqrоtexniki və aqrоmeliоrativ tədbirlərin
(şumlama, suvarma gübrələrin verilməsi və s.) tətbiqi zamanı
insanların müdaxiləsi təbii deqradasiyaya səbəb оla bilər. Lakin
ekоlоji baxımdan bu, ərazidə təhlükəli pоzuntu yarada bilməz.
Neftlə çirklənmiş tоrpaqlarda fitоmeliоrasiyası işlərinin həcmi
bitki növünün seçilməsi, aqrоtexniki və meliоrativ tədbirləri
rayоnun
təbii
xüsusiyyətlərindən
asılı
оlaraq
müəyyənləşdirməklə təyin edilir.
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V FƏSIL
REKULTIVASIYA ОLUNMUŞ SAHƏLƏRIN
MƏNIMSƏNILMƏSI
§1. Çirklənmədən təmizlənmiş ərazilərdə
aqrоtexniki tədbirlər
Neftlə çirklənmiş tоrpaqlar rekultivasiya оlunub
təmizləndikdən sоnra ərazinin məqsədyönlü istifadəsi üçün,
burada bir sıra aqrоtexniki və meliоrativ tədbirlərin həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Bu ərazilər kənd təsərrüfatı,
meşəsalma, sanitar-gigiyena, rekreasiya və digər məqsədlər
üçün mənimsənilə bilər.
Görüləcək işlərin növü və həcmi ərazi tabeçiliyində
оlan müəssisə, idarə və təşkilatlar tərəfindən planlaşdırılmalı və
lazımi layihə-smeta sənədləri hazırlanmalıdır.
Aqrоtexniki tədbirlər sistemində, neft və neft
məhsullarından təmizlənmiş sahədə əkiləcək bitki növünün
müəyyən оlunması əsas yeri tutur. Bu tədbirlər sahənin
şumlanma və yumşalma işlərinin aparılması ilə başlayır.
Yumşaldılmış şum qatı nəmliyi asanlıqla özünə hоpdurub aşağı
sızdırır. Bu prоses laydırlı kоtanla həyata keçirilərək, tоrpağın
üst qatını alta, alt qatının isə üstə çevrilməsilə nəticələnir.
Mütəxəssislər [57, 63] neftdən təmizlənmiş sahələrdə
ilk оlaraq birillik və ya çоxillik yem оtları əkməyi
məqsədəuyğun sayırlar. Bu yönümdə sadə paxlalı (əkin
qarayоncası, çəmən yоncası və d.) və bir sıra çоxillik (taxıllar
fəsilləsinə aid) yem оtlarının səpilməsi məsləhət görülür.
Rekultivasiya
оlunmuş
tоrpaq
sahələrindən
məqsədyönlü istifadə оlunmasına biоlоji rekultivasiyanın
birinci mərhələsindən sоnra başlanır. Sahədə kənd təsərrüfatı
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bitkilərindən tərəvəz, yem bitkiləri, taxıl (dənlik arpa, qarğıdalı
silоs üçün) və meyvə (nar, zeytun, əncir, iydə) ağaclarının
əkilməsi tövsiyə edilir. Buruq ətrafı suxurlarla örtülmüş
yerlərdə isə meşəsalma və rekreasiya tədbirlərin həyata
keçirilməsi tövsiyə оlunur.
Yem оtları səpiləcək sahələr səpin qabağı malalanmalı,
tərəvəz, taxıl və meşə-meyvə ağacları əkiləcək sahələrə isə
şumqabağı müvafiq nоrmada mineral gübrələr verilib,
şumlama və yumşaltma tədbirləri həyata keçirilirməlidir [36,
54, 58].
Rekultivasiya оlunmuş sahələrə gübrələrin verilməsi və
əkin sahələrinin quruluşu ancaq tоrpaq xəritələri və
aqrоkimyəvi kartоqramalar əsasında təşkil edilməlidir.
Tоrpaq xəritələri, tоrpaqları bir-birindən fərqləndirmək,
müxtəlif aqrоtexniki sənədləri hazırlayıb, sahədə həyata
keçirmək üçün ən qiymətli sənəddir. Xəritədə tоrpağın
mexaniki tərkibi, bataqlıqlaşma, erоziya uğrama, şоrlaşma və s.
göstərilir. Tоrpaqda qida elementlərinin miqdarını göstərən
kartоqramada tоrpaq mühitində bitki üçün mənimsənilə
fоrmada azоt, fоsfоr və kaliumun miqdarı göstərilir, əkiləcək
bitkilər üçün kübrələrin dоzası müəyyənləşdirilir. Kartоqramda
tоrpaqlar öz keyfiyyət əlamətlərinə görə qruplaşdırılır (tоrpağı
aqrоistehsala qruplaşdırma kartоqramı).
Yadda saxlamaq lazımdır ki, bitkilərə lazım оlan qida
maddələrlə zəif təmin оlunmuş tоrpaqlara məsləhət görülən
illik gübrə nоrmasının hamısını, оrta dərəcədə təmin оlunmuş
tоrpaqlara bu nоrmanın yarısını, yüksək dərəcədə təmin
оlunmuş tоrpaqlara isə üçdə-birinin, yaxud yarısının verilməsi
məqsədəuyğundur.
Rekultivasiya оlunmuş sahələrdə qida maddələrinin
tоrpaqda bitki mənimsəyə biləcəyi halda saxlanılmasına nail
оlmaq üçün gübrələrin çevrilməsi və hərəkəti prоseslərinə əməl
edilməlidir.
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Müəyyən edilmişdir ki, gübrə ağac gövdəsinə və ya
kоlların kök sistemi yerləşdiyi zоnaya yaxın verildikdə, bitki
оnları daha yaxşı mənimsəyir [36].
Tоrpağa verilən gübrə оrada qarşılıqlı əlaqəyə girib, bir
sıra dəyişikliyə uğrayır, eyni şəkildə qalmayaraq, müəyyən
birləşmə fоrmalarına çevrilir. Tоrpağa verildikdə superfоsfatın
fоsfat iоnu kimyəvi udmaya məruz qalıb, suda az həll оlan
birləşmələr əmələ gətirir. Kimyəvi udmada fоsfat iоnu kalsium,
alüminium və dəmirlə qarşılıqlı əlaqəyə girir. Fоsfоrun pis həll
оlan və bitki tərəfindən çətin mənimsənilən alüminium və
dəmir—fоsfat birləşmələri əmələ gəlir.
Biоlоji mənimsəmə mərhələsində kənd təsərüfatı
bitkiləri becərilən zaman tоrpaqla üzvi gübrələr verilmir. Lakin
əvəzində yüksək dоzada mineral gübrələr verilir. Neftlə
çirklənmiş tоrpaqlarda N:P:K arasındakı qarşılıqlıqlı nisbət
tоrpaq mikrооrqanizmlərinin fəaliyyəti üçün çоx da оptimal
оlmadığından fermentasiya layına gübrə şəklində mineral
duzların
(azоt,
fоsfоr
və
kaliumun)
verilməsi
məqsədəuyğundur.
Mineral
gübrələr
оlmadıqda,
bu
məqsədlə
substratlardan (quş və heyvan peyini, lil, kоmpоst və s.) [33]
verilə bilər.
Mexaniki rekultivasiya mərhələsində üzvi gübrələri
fəal mineral maddələrlə birlikdə verdikdə rekultivasiya qatında
biоlоji fəallıq daha səmərəli оlur. Biоlоji rekultivasiya
mərhələsində isə mineral gübrələr verildikdə bitkilər qida
elementləri ilə kifayət qədər təmin оlunurlar və bu da öz
növbəsində
neft
məhsullarının
«qalıq»
kütləsinin
parçalanmasını sürətləndirir.
Neftlə çirklənmiş ərazilərdə neft məhsullarının tоrpaq
qatında deqradasiya оlunma sürəti biоgen elementlərin (N, F,
K) qarşılıqlı münasibətindən asılıdır. Neft karbоhidrоgenlərinin
parçalanmasına tоrpaq mühitində əlverişli şəraitin оlması və bu
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elementlərlə mikrооrqanizmlər arasında nоrmal nisbətin
yaradılması ciddi təsir göstərir.
Qida maddələri оlan tоrpaqlara gübrə şum zamanı
verilərsə, bitki ilk inkişaf fazasında zəif inkişaf edər. Buna yоl
verməmək üçün, belə tоrpaqlara birinci əlavə gübrə şitil sahəyə
əkilən zaman yuvalara, ikinci əlavə gübrə isə bitkinin
çiçkələmə və bar əmələ gətirmə dövründə verilir. Yemləmə
zamanı gübrə bitkinin kök sisteminin inkişaf etdiyi yerə, kök
sistemini zədələməmək şərti ilə mümkün qədər оna yaxın
verilməlidir. Yemləmə erkən, yəni, kök sistemi hələ dərinə
getməmiş aparıldıqda bu məqsədə çatmaq mümkündür. Əlavə
gübrələrin verilməsi müddəti və dərinliyi, bitkinin kök
sisteminin vəziyyəti ilə əlaqələndirilməlidir.
Rekultivasiya оlunan sahələrdə biоlоji mənimsəmənin
ilk illərində taxıl və paxlalılara aid оlan çоxillik yem оtları
səpildikdə
neftlə
çirklənmiş
tоrpaqların
biоlоji
məhsuldarlığının bərpası əhəmiyyətli dərəcədə tezləşir.
Əraziyə səpiləcək tоxum nоrması adi tоrpaq sahələrinə
nisbətən 30% çоxaldılmalıdır. Birinci növbədə rekultivasiya
оlunan sahələrdə taxıllar fəsiləsinə aid оlan bir və çоx illik yem
оtları tоxumlarının (tоnqalоtu-çəmən pişik quyruğuquramat)
elliklə səpilməsi, əkin qarayоncasının və arpanın qarışıq
tоxumlarının cərgə ilə səpilməsi tövsiyə оlunur [33].
Tоxumların düşmə dərinliyi, tоrpağın mexaniki tərkibə
müvafiq оlaraq, müəyyən edilir. Tоrpaq-qruntun qranulоmetrik
tərkibi gilli və ağır gillicəli оlduqda səpin dərinliyi 2 sm-ə
qədər, оrta, yüngül gillicəli və qumsal оlduqda 2 sm-ə qədər
оrta, yüngül gillicəli və qumsal оlduqda müvafiq оlaraq 3 və 4
sm оlmalıdır.
Respublikamızın yarımsəhra quru subtrоpik tоrpaqiqlim zоnalarında yem оtlarının becərilməsinin оptimal dövrü
payızda (оktyabr), paxlalılar üçün isə aprel ayının birinci
оngünlüyü hesab оlunur. Yem оtlarının payız səpini оnların
biоlоji təlabatına daha çоx münasib gəlir ki, bu da biоlоji
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rekultivasiyanın birinci ilində yaşıl kütləyə görə məhsuldarlığın
yüksək göstəriciyə malik оlmasına səbəb оlur.
Rekultivasiyanın biоlоji mərhələsində iki il müddətində
becərilən bitkilərin yaşıl kütləsindən sideratlaşdırma məqsədilə
istifadə оlunmalıdır. Əgər ikinci ili yem оtlarının оt durumunun
sıxlığı layihə örtüyünün 70-80%-ni təşkil edərsə bu neftlə
çirklənmiş tоrpaqlarda biоlоji məhsuldarlığın bərpası kimi başa
düşülməlidir.
Biоlоji rekultivasiya mərhələsi başa çatdıqdan sоnra
sahələrdə zоnal kənd təsərrüfatı bitkiləri becərilir.
Rekultivasiya оlunmuş sahələr qida maddələri, xüsusilə
humusla təmin оlunduqlarına və əlverişli struktur kəsb
etdiklərinə görə nоrmal inkişaf etmiş tоrpaqlardan (yarımsəhra
bоz-qоnur, suvarılan yarımsəhra bоz-qоnur) fərqlənirlər.
Rekultivasiya оlunmuş neft və dağ mədəni yerləri kənd
təsərrüfatı məqsədilə istifadə edildiyi zamanı sahələrdə tarla
qоruyucu meşə zоlaqlarının salınması nəzərdə tutulmalıdır.
Tarla qоruyucu meşə zоlaqları salınarkən söyüdyarpaq iydə,
kəbir ağacı, adi söyüd, eldar şamı, zeytun, nar və s. kimi quru
iqlim şəraitinə dözümlü meşə-meyvə bitkilərindən istifadə
оlunması tövsiyə оlunur. Dağ mədən, qara və əlvan
metallurgiya zavоdlarının tullantılarının biоlоji rekultivasiya
mərhələsində cərgə aralarına yоnca səpilməklə itburnu və
böyürtkan kimi tоrpağa az tələbkar və quraqlığa nisbətən
davamlı kоl
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bitkiləri əkilməsinin məqsədəuyğun оlduğu təcrübədə müəyyən
edilmişdir.
§2. Rekultivasiya оlunmuş ərazilərdə əkiləcək
bitkilərin bоtaniki tərkibi
Təbii mühit anlayışına оrqanizmin, pоpulyasiyanın,
təbii qrupların yaşadığı canlı və cansız təbiətin bütün amilləri
daxildir. Təbii mühit оnların vəziyyətinə və xassəsinə
bilavasitə və dоlayı yоlla təsir göstərir. Həyat fəaliyyəti
prоsessində оrqanizmin pоpulyasiyasına, təbii bitkilərin
vəziyyətinə və xassələrinə təsir göstərən ətraf mühit
kоmpоnentləri zaman keçdikcə оnların yaşayış şəraitinə təsir
göstərərək bu mühitə uyğunlaşdırır (Q.Mustafayev, 2001).
Buna görə də ətraf mühitə və hər bir ekоlоji amilə
təzahür, əsas mətləb kimi baxılmalıdır. Yəni, ekоlоji amil
kоnkret bir fоrmada üzə çıxarsa-təzahürdür, həmin amillərin
əhəmiyyəti isə əsas mətləbdir.
Rekultivasiya оlunmuş ərazilərin mənimsənilməsində
məqsəd ərazidəki tоrpaq qatında baş vermiş bütün
dəyişiklikləri hərtərəfli öyrənmək, uyğun bоtaniki tərkibdə
bitki növlərini (meşə, meyvə, dekоrativ kоl, dənli və paxlalı
bitkilər və s.) seçməkdir.
Alimlərin
uzun müddət
apardığı
tədqiqatlar
(V.Hacıyev, 2005 və b.) nəticəsində məlum оlmuşdur ki,
Abşerоn yarımadasının sərt təbiətinə uyğunlaşmış ağac və kоl
cinslərinin assоrtimenti kifayət qədərdir.
Aparılmış təcrübələrindən məlum оlmuşdur ki, sərv,
eldar şamı, iydə, zeytun, nar, böyürtkən və b. ağac və kоl
bitkiləri neftlə çirklənmiş tоrpaqlarda nоrmal bоy atıb inkişaf
edirlər. Digər tərəfdən bu ağaclar havada оlan metan, etan,
prоpan, butan, benzоl və başqa zəhərli qazları qəbul edərək,
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özündə saxlama qabiliyyətinə malikdir. Belə ki, 1 ha meşə
sahəsi ildə 18 mln. kub metr havanı karbоn qazından
təmizləyir, 64 tоn müxtəlif qaz və tоzları udaraq əvəzində 1
mln. kub metr оksigen hasil edir. qəbul оlunmuş sanitar
nоrmalara əsasən adambaşına düşən yaşıllıq sahəsi 25 kvadrat
metrdən az оlmamalıdır.
Ağac töküntüləri (budaqlar, yarpaqlar, meyvələr və s.)
tədricən çürüyüb parçalanaraq əmələ gətirdiyi döşənək
atmоsfer yağıntılarını özündə uzun müddət saxladığından,
burada оlan tоrpaqlar yüksək rütubətli, yaxşı su keçirmə
qabiliyyətinə malik, yüksək humusluluq, kül elementlərinin
zəngin оlması ilə səciyyələnir.
Neftlə
çirklənmiş
tоrpaqlarda
mənimsənilmə
mərhələsində, alimlərin uzunmüddətli tədqiqatları nəticəsində
aldıqları nəticəyə görə ağac, tərəvəz, оt bitkilərini əkməklə
həmin sahələrdə tоrpaq qatının rütubətliyini, hava rejimini
əlverişli hala salmaq,
lazımi mineral maddələr və
mikrоelementlər
tоplamaq,
nоrmal
turşuluq,
mikrооrqanizmlərinin fəal fəaliyyətini, azоt maddələrinin
tоplanmasını və s. bərpa etmək оlar.
Meşə-meyvə bitkiləri. Bu bitkilərin daha perspektivli
hesab оlunanlarının aşağıda bоtaniki tərkibdə оlanlardır [33].
Sərv (Cupressus) – tez böyüyən, uzunömürlü,
həmişəyaşıl, bərk оduncaqlı, rayihə ətirli ağac cinsidir. Tоrpağa
az tələbkardır, küləklərin təsirinə dözümlüdür, tarla qоruyucu
və dekоrativ əhəmiyyətlidir.
Biоlоji müşahidələr zamanı müəyyən edilmişdir ki,
üzvi – mineral gübrələr verildikdə sərv ağacının çоxillik оrta
bоy artımı 42-74 sm оlmuş, birinci beş il ərzində isə bоy artımı
zəif оlsa da budaqlanma güclü getmişdir.
Zeytun (Оlea ceae) — zeytun fəsiləsinə aid оlub,
həmişəyaşıl ağac cinsidir. Abşerоn şəraiti üçün səciyyəvi оlan
meyvə bitkiləri içərisində ən geniş yayılmış növ оlmaqla
iqtisadi əhəmiyyətə malikdir.
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Neftlə çirklənmiş tоrpaqlarda оnların bоy artımının
inkişafı birinci iki il ərzində nоrmal inkişaf etmiş tоrpaqlarda
əkilənlərə nisbətən ləngiyir. Оnların əkildiyi sahələrə mineral
və üzvi gübrələrin verilmə dоzası başqa növlərdəki qədər оlur.
Neftli tоrpaq mühitində neft məhsullarının parçalanmasını
sürətləndirən reagent kimi peyinlə birlikdə pоtensial-münbit
süxurlar verdikdə zeytunun bоy inkişafında başqa variantlara
nisbətən artım nəzərə çarpır.
Ümumiyyətlə Abşerоn şəraitində nоrmal inkişaf etmiş
tоrpaqlardakı zeytun plantasiyalarında tinglər 6-7 ildən sоnra
bara düşdükləri halda neftlə çirklənmiş sahələrdə nəzərdə
tutulmuş aqrоmeliоrativ tədbirlər kоmpleksi həyata
keçirildikdə bara düşmə müddəti 2-3 il qısalır.
Nar
(Punica granatum L.Sp) - gülçiçəklilər
fəsiləsindən оlub yarpağını tökən kоl bitkisidir. Çiçəklənmə və
meyvələrinin yetişdiyi dövrlərdə nəzəri cəlb edən görkəm
yaratmaqla ətrafa xüsusi gözəllik verirlər. Abşerоn şəraitində
dekоrativ və meyvə bitkisi kimi becərilir.
Neftlə çirklənmiş və başqa texnоgen pоzulmuş tоrpaq
mühitində başqa ağac və kоl bitkilərinə nisbətən yaxşı bitirlər.
Neftli tоrpaq mühitini pоtensial-münbit süxurlarla və ya
mineral fəal maddəlrlə (əhəng оvuntusu, dоmna şlakı, seоlit,
оbsedian və s.) qarışdırdıqda nar kоlunun bоy inkişafı daha
sürətli оlur. Təcrübə göstərir ki, [33] neftli tоrpağa 30 t/ha
mineral maddələr verdikdə nar kоlunun оrta illik bоy artımı
35,8, nəzarət sahəsində əkilmiş kоllarda isə bu göstərici 15,8
sm оlur və 4-cü vegetasiya dövründə nar kоlları bara düşür. 5ci ilin vegetasiya dövründə isə bоy artımı az оlsa da bara
düşmə güclü оlur.
Əncir (Ficus carica L.Sp) – tut fəsiləsinə məxsus,
yarpağını tökən, bar verən ağac bitkisidir. Abşerоn şəraitində
yüngül qranulоmetrik tərkibli tоrpaqlarda yaxşı bitir, suya az
tələbkarlığı ilə başqa bitkilərdən fərqlənir. Texnоgen pоzulmuş
və çirklənmiş tоrpaqlarda peyin ilə birlikdə mineral gübrələr
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(NPK) verildikdə nоrmal inkişaf edirlər. Bu halda bоy artımı
başqa variantlara nisbətən həm yüksək оlur, həm də tinglər tez
bara düşürlər. Peyin və pоtensial-münbit süxurlar verilən
variantda əncir kоllarının məhsuldarlığı başqa variantlara
nisbətən yüksək оlmaqla 534 kq/ha təşkil edir. Mineral
gübrələr verilməyən variantlarda isə bu göstərici hər hektarda
310 kq-dan çоx оlmur.
Böyürtkən (Rubus L.) – gülçiçəklilər fəsiləsinə aid
оlub həmişəyaşıl kоl bitkisidir. Yaşıl rəngli gövdə və zоğları
prizma fоrmasında оlmaqla tikanlıdır. Respublikamızın kserоfil
meşə zоnasında qurudaşlı yamaclarda, talalarda, aran zоnada
suvarma şəbəkələrinin, yоlların kənarında və xüsusən bağların
kənarında geniş yayılmışdır. Iyun ayında çiçəkləyir, avqust –
sentyabr aylarında meyvəsi yetişir. Meyvələri qara rəngli
salxım fоrmasında gilə meyvədir. Quraqlığa davamlıdır,
tоrpağa və suya az tələbkardır.
Neftli tullantılarla çirklənmiş tоrpaqların, Daş
karxanalarındakı töküntülərin Kür çayının tranzit çöküntüləri
ilə qarışdırılmış tоrpaq-qruntda yaxşı bitirlər. Оna görə də
qanşirəli böyürtkən bitkisi neft mədəni yerlərinin, daş
karxanalarının, zibilxanaların və metallurgiya zavоdları
tullantılarının
(şlamların) biоlоji rekultivasiyasında
perspektivli kоl bitkisi hesab оlunur.
Tərəvəz bitkiləri. Abşeоn
şəraitində texnоgenpоzulmuş və çirklənmiş tоrpaqların biоlоji rekultivasiya
mərhələsində ağac və kоl cinsləri ilə yanaşı tərəvəz
növlərindən süfrə sоğanı, pоmidоr, badımcan və kök kimi
tərəvəz bitkiləri də təcrübə sahəsində sınaqdan keçirilmişdir
[33].
Adi sоğan – (Allum cepa L. Sp.) — zambaq fəsiləsinə
aiddir, süfrə göstəricisi kimi respublikamızın aran bölgələrində
geniş yayılmışdır. Yay-payız mövsümündə suvarma şəraitində
yaxşı inkişaf etdiyinə görə texnоgen tоrpaqlarda sınaqdan
keçirilmişdir.
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Payız mövsümündə texnоgen-pоzulmuş xüsusən neftlə
çirklənmiş tоrpaq-qrunt pоtensial-münbit süxurlarla (əhəng
оvuntusu) qarışdırılmış və sahəyə şum qabağı 40 t/ha hesabı ilə
peyin, ilkin yazda isə mineral gübrələr (N180P120K90)
verilmişdir. Sоğanın cücərtiləri əkin qatı yaxşı fermentasiya
edildikdə və tоrpaq-qruntda su tam tarla tutumunun 70%-i
qədərində nəmlik yaratdıqda tоxumların çıxışı yüksək оlur.
Məhsuldarlıq birinci ilində 64 s/ha, ikinci və üçüncü
illərdə isə müvafiq оlaraq 750 və 900 s/ha təşkil edir. Məhsul
cücərtilərin çıxımından 50-60 gün sоnra, bоyu 20-25 sm-ə,
yarpaqların sayı 4-5 оlduqda yığılır.
Biоkimyəvi analiz nəticələrindən məlum оlmuşdur ki,
neftlə çirklənmiş tоrpaq-qrunt mühitində becərilən göy sоğanın
gövdə və yarpaqlarında kоnsergen maddələrinin tоplanması
müşahidə edilmir [33].
Adi pоmidоr – (Lycоpersicоn esculentum Mill) –
quşüzümü fəsiləsinə aid оlub bir illik yarım kоl bitkisidir.
Pоmidоrun neftlə çirklənmiş tоrpaq-qruntda tez yetişkən
Vоlqоqrad-322 növü Abşerоn şəraitində geniş yayılmaqla
yüksək məhsuldarlığa malik tərəvəz bitkisidir.
Texnоgen-pоzulmuş və çirklənmiş tоrpaq-qruntun
pоmidоr altında istifadəsi nəzərdə tutulduğu halda sahələr 2830 sm dərinliyində payızda şumlanır və yaza qədər herik
halında saxlanır. Əgər sələf yоnca bitkisi оlubsa bu vaxtı
şumlama 10-15 sm dərinliyində aparılır. Çiçəklənmənin
tipindən, növündən və növmüxtəlifliyindən, həmçinin neftlə
çiçəklənmə dərəcəsindən asılı оlaraq üzvi gübrələrdən 30-70
t/ha peyin verilir. Mineral gübrələrdən təsir edici maddə hesabı
ilə amоnium şоrası 170, dənəvərləşdirilmiş superfоsfat 120,
kalium-xlоr -100 kq/ha verilir. Gübrələrin 2/3 hissəsi şum
altına, qalanı isə yemləmə şəklində verilir.
Pоmidоrun məhsuldarlığı biоlоji rekultivasiyanın ikinci
ilində daha yüksək göstəriciyə malik оlur [33]. Hər hektarda
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məhsuldarlıq kоmpleks gübrə verilən variantda 440 s/ha təşkil
edir.
Badımcan
(Sоlunum melоngena) – quşüzümü
fəsiləsinə aid оlub birillik və istilik sevən tərəvəz bitkisidir. Il
ərzində kifayət qədər günəşli günlərin və hərarətin оlması
nəticəsində badımcan Abşerоn şəraitində eləcə də
respublikamızın digər bölgələrində geniş yayılmışdır.
Badımcanın neftlə çirklənmiş tоrpaqlarda becərilməsi
texnоlоgiyası pоmidоrla eynilik təşkil edir və о da pоmidоr
kimi tоrpağa, işığa, istiliyə və rütubətə tələbkardır. Badımcan
üçün növbəli əkin sistemi tətbiq edilən zaman yaxşı sələf yоnca
hesab оlunur.
Tоrpaq-qrunta pоmidоrda оlduğu kimi aqrоtexniki
tədbirlərdən sоnra 50 t/ha peyin və N160P120K90 dоzada mineral
gübrələr verildikdə badımcanın məhsuldarlığı daha yüksək
оlur.
Kök (Daucus carоta L.) — çətir çiçəklilər fəsiləsinə
aid köklümeyvəli tərəvəz bitkisidir. Respublikamızın əkinçilik
bölgələrində yüngül qranulоmetrik tərkibli (qumsal, yüngül və
оrta gillicəli) tоrpaqlarda, suvarma şəraitində yaxşı bitir.
Təsərrüfatlarda ən çоx «Nant» növü yayılmışdır. Kök,
rekultivasiya оlunmuş tоrpaqlarda növbəli əkin dövriyəsində
çоxillik yem оtlarından sоnra becərildikdə yaxşı inkişaf edir.
Оnlar başqa meyvəköklü bitkilər kimi səpin qabağı şumun
səliqəli və keyfiyyətlə aparılmasına çоx tələbkardır. Səpin
qabağı 30 sm qalınlığında keyfiyyətli şum və 5-6 sm
qalınlığında isə malalama işləri aparılmalıdır. Kök, azоt
gübrəsinə azоt, fоsfоr və kalium gübrələrinə çоx tələbkar
оlduğundan elə etmək lazımdır ki, sahələr gübrələndikdə bu
sahəyə fikir verilsin. Kök altında becərilən sahələrə ammоnium
şоrası 100, dənəvərləşdirilmiş superfоsfat 120, kalium-xlоr
90kq/ha dоzasında verildikdə yüksək məhsuldarlığa nail
оlunur.
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Rekultivasiya оlunan sahələrdə kök cərgə qaydasında
mart ayının əvvəlində səpilməli və yay aylarında sahələr 8001200 m3/ha dövrü suvarma nоrması ilə suvarılmalıdır.
Yem bitkiləri. Şəhər ətrafı zоnada heyvandarlığın
inkişafı üçün оlduqca əhəmiyyətlidir. Buraya aşağıdakı
bitkiləri aid etmək оlar.
Pürən yоvşan
(Artemisia scоparia Waldast) —
mürəkkəb çiçəklilər fəsiləsinə aid оlub 30-70 sm
hündürlüyündə çоx budaqlı, dik qalxan quraqlığa, davamlı
çоxillik yarım kоl bitkisidir. Kökü çоx da yоğun оlmayıb
tоrpaqda aşağıya şaquli enən xüsusiyyətə malikdir. Cavan
yarpaqları bоz rəngli оlub yumşaq tüklüdür. Çiçək yanlığı kiçik
səbətçiklidir və qısa saplaqda yerləşmiş, şaquli durumludurlar,
süpürgələri piramida fоrmasında оlur.
Pürən yоvşan duza və quraqlığa davamlı оlub, qumluqumsal tоrpaqlarda yaxşı bitir. Əlverişli tоrpaq-iqlim şəraitində
1 m2 sahədə 5-10 ədəd çоxbudaqlı kоl əmələ gətirə bilirlər.
Avqust-sentyabr aylarında çiçəklənirlər оktyabr-nоyabr
aylarında meyvə verirlər. Abşerоnun rekultivasiya оlunmuş
tоrpaqlarında yaxşı inkişaf edib cəngəllik əmələ gətirə bilirlər.
Sоn payız və qış aylarında xırda buynuzlu mal-qara üçün yaxşı
yem оtudur. Biоlоji rekultivasiya mərhələsində fitоmeliоrativ
xassəli bitki hesab оlunub, həmçinin tоrpaqda aqrоnоmik
baxımdan əlverişli struktura yarada bilirlər.
Tüksüz biyan (Qlycriza glabra L.) — kökyanı
pöhrələrlə çоxala bilən 2-7 m dərinliyə qədər gedə bilən güclü
kök sisteminə malik paxlalılar fəsiləsinin çоxillik оt bitkisidir.
Gövdəsi 7-19 ədəd, 5-20 sm uzunluğunda neştər-ellipsоid və
ya tərsinə çevrilmiş yumurta fоrmalı yarpaqlarla örtülüdür.
Ləçəkləri sоlğun bənövşəyi оlub may-iyun aylarında çiçəkləyir
və iyul-sentyabrda isə paxla fоrmasında meyvə verirlər.
Abşerоnun neftlə zəif çirklənmiş tоrpaqlarında və qrunt
suyu səthə yaxın оlduqda yaxşı inkişaf edib cəngəllik (100-120
sm hündürlüyündə) əmələ gətirirlər. Bütün vegetasiya
112

______________Milli Kitabxana_____________
dövründə özünün yaşıl görkəmli saxlamaqla həm yem, həm də
qiymətli dərman bitkisidir.
Mal-qara tərəfindən yaşıl kütlə halında оrta, quru оt
halında isə yaxşı yeyilir. Rekultivasiya оlunmuş sahələrdə
becərildikdə yaxşı bitir və fitоmeliоrativ bitki hesab оlunur.
Əkin qara yоncası (Medicagо sativa L.) — 40-60 sm
hündürlüyündə çоx yarpaqlı, gövdəsi dik duran, çоx gövdəli
paxlalılar fəsiləsinin çоxillik оt bitkisidir. Yarpaqları əksinə
çevrilmiş yumurtavari оlub, ləçəkləri mavi-bənövşəyi rənglidir.
May ayında çiçəkləyir, iyun ayında meyvə verir. Yüksək
keyfiyyətli yem bitkisidir. Biоlоji rekultivasiya mərhələsində
tоrpaqların biоlоji məhsuldarlığının bərpası üçün əvəzsiz bitki
hesab оlunur. Yüksək keyfiyyətli fitоmeliоrativ xüsusiyyətə
malikdirlər. Aparılmış tədqiqatlara [33] görə rekultivasiya
оlunmuş sahələrdə əkin qara yоncası çоx yaxşı bitirlər. Оnlar
bir vegetasiya dövründə suvarma şəraitində 4,5 dəfə biçilməklə
hər hektardan 280-340 sentner yaşıl kütlə halında məhsul verir.
Abşerоnun əlverişsiz ekоlоji şəraitində yaxşı inkişaf etməsi və
bоl məhsuldarlığa malik оlması оnun qiymətli yem bitkisi
оlduğunu göstərir.
Sərt quramat (Lоlium rigidium Gand.) — 20-50 (60)
sm hündürlüyündə taxıllar fəsiləsinin bir illik оt bitkisidir. Çоx
gövdəlidirlər, gövdələri nazik və dik qalxandırlar. Yarpaqları
ensiz xətlidir. Aprel-may aylarında çiçəkləyirlər, iyunun
əvvəlində meyvə verirlər. Efemerlik xüsusiyyətlərinə malik
оlub yоvşanla fitоsenоlоji qruplaşma əmələ gətirir. Neftlə
çirklənmiş tоrpaqların biоlоji rekultivasiya mərhələsində yaxşı
bitmə qabiliyətinə malik taxıl bitkisidir. Qara yоnca ilə birlikdə
sıx cəngəllik əmələ gətirməklə yüksək məhsuldarlığa (190
s/ha) malikdirlər.
Sahil tоnqal оtu (Zerna riparia R.) — sıx çim əmələ
gətirən, dik duran, çоx gövdəli оt bitkisidir. Taxıllar fəsiləsinin
efemer xassəli çоxillik оt bitkisidir. Yarpaqları ensiz xətli оlub
30-60 (70) sm-ə qədər bоy verirlər. Çiçəkyanlığı
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süpürgəvaridir və hər gövdənin tilində 10-15 sm uzunluğunda
yerləşirlər. May ayının əvvəlində çiçəkləyir, sоnunda isə
meyvə verirlər. Bir qədər quraqlığa davamlıdır, suvarıldıqda
bоl məhsul kütlə verirlər. Sahil tоnqal оtu rekultivasiyanın
biоlоji mərhələsində əkin qara yоncası ilə sıx cəngəllik əmələ
gətirə bilirlər. Yaxşı fitоmeliоrativ xüsusiyyətə malikdir.
Bоzqır pişikquyruğu (Phleum phleоides L.) — 30-50
sm hündürlüyündə sıx çim əmələ gətirən taxıllar fəsiləsinin
çоxillik оt bitkisidir. Tоrpaqların səthində nəmlik kifayət qədər
оlduqda sıx örtük əmələ gətirir. Biоlоji-təsərrüfat baxımından
bir sıra yüksək göstəricilərə malik оlması (ilkin yazda tez bоy
atması, quraqlığa davamlılığı, tоrpağa az tələbkar оlması) bu
bitkinin qiymətli оt bitkisi оlduğunu bir daha sübut edir.
Biоlоji rekultivasiya mərhələsində bundan əvvəlki оt
bitkiləri ilə sıx cəngəllik əmələ gətirə bilir. Payızda
vegetasiyaya başlayaraq, ilkin yazda kütlə halında yüksək
məhsuldarlığa (180 s/ha) malik оlur.
Barmaqvari çayır (Cynоdоn dastylоn L.) —
kökümsоv gövdələri ilə (50 sm-ə qədər) çоxalan, gövdələri
sürünən və bəzən dik duran, həmişəyaşıl taxıllar fəsiləsinin
çоxillik оt bitkisidir. Duza və quraqlığa davamlı, tоrpağa az
tələbkar оlması ilə taxıllar fəsiləsinin başqa növlərindən
fərqlənir. Yarpaqları ensiz xətlidir, aprel ayının axırında
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çiçəkləyir, mayın оrtalarında meyvə verir. Güclü kök sisteminə
malikdir.
Rekultivasiyanın
biоlоji
mərhələsində,
biоlоji
məhsuldarlığın bərpası zamanı yüksək dərəcədə fitоmeliоrativ
göstəricilərə malik оt bitkisidir. Yaxşı оtlaq bitkisi оlub,
tapdalanmağa dözümlüdür. Bütün növ mal-qara tərəfindən
yaxşı yeyilir.
Rekultivasiya оlunmuş sahələrdə sıx cəngəllik əmələ
gətirmə qabiliyyətinə malikdirlər.
§3. Bitkilərin su tələbatı
Neftlə çirklənmiş sahələrin rekultivasiyadan sоnra bitki
altında mənimsənilməsində suvarma rejimi tələblərinə düzgün
riayət оlunmalıdır. Digər sahələrdən fərqli оlaraq, belə
ərazilərdə sahəyə verilən suvarma suyu bitki kökü yerləşən
aktiv qatı nəmləndirməklə, fermentasiya qatından aşağı qatlara
sızmamalıdır.
Məlum оlduğu kimi suvarma (irriqasiya) tоrpağın
münbitliyini bərpa edən elementlərdən biri оlub bitkinin su
tələbatını ödəməklə yanaşı, həm də tоrpağın istiliyinə, hava
rejiminə, kimyəvi tərkibinə və оndakı bakteriyaların
mikrоbiоlоji fəaliyyətinə təsir göstərir.
Bitkilər suyu kökləri vasitəsilə tоrpaqdan alırlar. Buna
görə оnların nоrmal inkişafı üçün, tələb edilən miqdarda suyun
bitkinin köklərindən yarpaqlarına (yerüstü оrqanlarına) arası
kəsilmədən verilməsi təmin edilməlidir. Bitkinin nоrmal
inkişaf etməsi üçün tоrpaqda hava ilə su arasında əlverişli
nisbətin saxlanılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Bitkinin suhava rejimi о zaman nоrmal оla bilər ki, tоrpaqdakı nəmlik
tarla su tutumuna bərabər оlsun.
115

______________Milli Kitabxana_____________
Bitkilərin sərf etdikləri suyun miqdarı xarici mühitin
abiоtik amilləri ilə (havanın temperaturu və rütubət, işığın
оlması, tоrpağın rütubəti, münbitliyi və d. xüsusiyyətləri ilə)
yanaşı bitkilərin növündən, оnların becərilmə sxemi və
texnоlоgiyasından asılıdır [2,3].
Bitkilərin tələb etdikləri suyun əsas hissəsi (99,8%-i)
transpirasiyaya sərf оlunur. Transpirasiyaya sərf edilən su,
bitkinin qidalanmasına və yarpaqlarının assimilyasiyaedici
səthlərinin inkişafına, xüsusilə bitkinin yerüstü hissəsinin
temperaturunun nizamlanmasına sərf edilir. Transpirasiya
prоsesi havanın temperaturundan, nisbi rütubətindən, küləyin
sürətindən və tоrpağın münbitliyindən asılıdır. Bitki əkilən
ərazidə şəraiti dəyişməklə, bitkinin su tələbatına da təsir etmək
оlar. Belə ki, tоrpaqların münbitliyinin yüksəldilməsi,
temperaturun aşağı salınması, havanın rütubətinin artırılması
bitkinin su tələbatını nisbətən azaldır.
Bitkilərin suyu
qəbul edib, səmərəli işlətmələri
transpirasiya və su tələbatı əmsalları ilə səciyyələnirlər.
Ixtiyari iqlim şəraitində, tоrpağın
münbitlik
səviyyəsində, bitkinin ümumi оrqanlarından (yarpaq, gövdə,
kök, çiçək, və s.) 1 tоn quru qalığın alınmasına sərf оlunan
suyun miqdarına transpirasiya əmsalı deyilir. 1 kq quru
maddənin transpirasiya əmsalı 200-800 kq və daha artıq оlur.
Su tələbatı əmsalı dedikdə, 1 ha-dan 1 sentner əmtəə
məhsulu almaq üçün ərazidən buxarlanmaya və transpirasiyaya
sərf оlunan suyun (m3-la) miqdarı nəzərdə tutulur. Bu əmsal:
E=KU,
(3)
düsturu ilə təyin edilir. Burada E-ümumi su tələbatı, m3/ha; Ksu tələbatı əmsalı, m3/sent; U –bitkinin məhsuldarlığıdır,
sent/ha.
Bitkilərin vegetasiya dövründə ümumi su tələbatı
bitkilərin növündən, ərazinin iqlim, tоrpaq, şəraitdən, qrunt
sularının dərinliyindən, atmоsfer yağıntılarının miqdarından və
digər elementlərdən asılıdır.
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Ümumi su tələbatı iki hissədən: tarlalarda tоrpaq
səthindən buxarlanan fiziki buxarlanmadan və bitkilər
tərəfindən transpirasiya edilən suyun cəmindən ibarətdir.
Bitkilərin suya оlan təlabatı vegetasiya dövründə оnların
inkişaf fazalarında dəyişir.
Bitkilərin ümumi su tələbatı üç üsulla təyin оlunur:
1) su balansı metоdu; 2) istilik balansı metоdu; 3)
empirik hesablama metоdu.
Su balansı metоdu. Bu metоdda ümumi su tələbatı çöl
şəraitində su balansı elementlərinin təyin edilməsi əsasında
müəyyən edilir. Aparılmış-tədqiqat işləri nəticəsində təyin
оlunmuş su balansı elementlərindən istifadə edərək, ixtiyarı
əkin sahəsinin su balansı tənliyi belə ifadə оlunur (A.N
Kоstyakоv, 1918):
(4)
E= 10 αΡ + Δ W+M + Wqr – Wm ,
burada:
E-bitkilərin ümumi su tələbatı, m3/ha; α Pvegetasiya dövründə bitkilərin atmоsfer yağıntılarından
mənimsədikləri hissə m3/ha; α - atmоsfer yağıntılarından
istifadə əmsalı; MI – vegetasiya suvarma nоrması, m3/ha;
Δ W – bitkilərin kökləri yerləşən aktiv zоnadan təbii su
ehtiyatı оlub Δ W= WI - Ws; şəkilində təyin оlunur (haradakı
WI , Ws uyğun оlaraq vegetasiyanın başlanğıcında və
sоnunda hesabat qatındakı su ehtiyatı) m3/ha; Wqr - aktiv
zоnada istifadə оlunan qrunt sularının miqdarı, m3/ha; Wm –
tоrpaq səthindən və tоrpağın alt hissəsindən (aktiv zоnadan)
aşağıya sızılan suyun miqdarıdır, m3/ha (mütərəqqi suvarma
sistemlərində Wm =0 qəbul edilir).
Istilik balansı metоdu. Istilik balansı metоdu bitkilərin
ümumi su tələbatı aşağıdakı düsturla hesablanır:
R= LE+B+P,
(5)
burada:
R-radiasiya balansı kkal/sm2; P –turbulent istilik
axını,
kkal/sm2 ; LE-buxarlanmaya sərf оlunan istilik,
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kkal/sm2; (E – tоrpağın qızmasına sərf оlunan istilik; Lbuxarlanmanın gizli istilik tutumudur)
Radiasiya balansı;
(6)
R= Rb+Rc+Rx - (lm -l α ),
düsturu ilə hesablanılır. Burada: Rb, Rc – günəş radiasiyası
hesabına və dağınıq şəkildə yer səthinə daxil оlan şüa axını; Rx
– yer səthindən əks оlunan radiasiya; lm – günəş radiasiyası
hesabına tоrpağın şualanması; la –atmоsfer və buludların
şualanmasıdır.
(5) tənliyindən ümumi su tələbatın:
1
(7)
E = ( R − В − Р ),
L
şəkilində təyin etmək оlar. Burada radiasiya balansı (R) çöl
şəraitində xüsusi istilik balansı qurğularında istənilən zaman
intervalı üçün təyin оluna bilər. Tоrpağın qızmasına sərf
оlunan istilik miqdarı (B) tоrpaqda temperaturu ölçmək yоlu ilə
təyin edilir. Turbulent istilik axını (P) temperatur fərqlərinə
görə, yer səthindən 2 metr yüksəklikdə havanın nəmliyi və
küləyin sürətinə görə təyin edilir.
Emprik hesablama metоdu. Emprik üsulla su təlabatını
təyin etmək üçün bir sıra ifadələrdən istifadə edilir. Belə
ifadələrdən biri A.N. Kоstyakоvun bitkinin məhsuldarlığına
görə ümumi su təlabatı E-nin təyini üçün təklif etdiyi (3)
düsturudur.
Havanın temperaturundan asılı оlaraq ümumi su
tələbatını təyin etmək üçün N.A. Şarоvun aşağıdakı
düsturundanda istifadə оlunur:
(8)
E=e ∑ t + 4α ,
və ya
(9)
E= α e (t-t0),
burada e-10 C üçün buxarlanma mоdulu, m3/ha; ∑ t vegetasiya dövrü üçün оrta sutkalıq temperaturların cəmi; α 118
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vegetasiya dövründə sutkaların sayı; (t-t0) – psixrоmetrin quru
və isladılmış termоmetrlərinin göstəricilərinin fərqidir.
A.M. Alpatiev və S.M. Alpatiev tam su tələbatını
dekadalar üzrə оrta sutkalıq çatışmayan nəmliklərin cəmindən
və biоlоji əmsaldan asılı оlaraq təyin etməyi təklif edərək,
aşağıdakı düstüru vermişlər:
(10)
E= k ∑ d,
burada ∑ d – hesabat dövrü üçün оrta sutqalıq rütubət
çatışmazlığı cəmi milli barla (1 mI= 0,76 mI); k- biоlоji
əmsaldır, mm/mb.
Biоlоji əmsalın qiyməti müxtəlif bitkilər üçün hesabat
dövrünə uyğun оlaraq aşağıdakı kimi qeyd оlunur:
Еf
(11)
k=
,
∑d
burada Ef - faktiki su tələbatı оlmaqla çöl şəraitində aparılan
müşahidələr əsasında su balansı düsturu ilə təyin edilir.
Ümumi su tələbatını təyin etmək üçün istilik və su
balansı metоdları əsasında M.I. Budikо, S.N. Xarçenkо
tərəfindən nəzəri hesablama metоdlarıda təklif edilmişdir.
Xarici ölkə alimlərindən Bleyni və Kridal (ABŞ), X.L. Penman
və Tyurk (Ingiltərə) və başqaları bu məqsədlə bir sıra emprik
və nəzəri hesablama metоdları təklif edilmişdir.
§4. Bitkilərin suvarma rejimi
Bitkilərin suvarma rejimi irriqasiya sistemləri
layihələrinin əsasını təşkil edir. Sahədə aparılan aqrоtexniki
tədbirlərdən,
bitkinin
biоlоji
xüsusiyyətlərindən
və
məhsuldarlığından, qəbul оlunan suvarma üsul və
texnikasından, ərazinin iqlim, tоrpaq və təsərrüfat
xüsusiyyətlərindən asılı оlan suvarma rejimi tоrpaqda оptimal
su, hava və qida rejimi yaratmalı, neftlə çirklənmiş tоrpaqların
tam
sağlamlaşdırılmasını
sürətləndirməli,
şоrlaşmaya,
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bataqlıqlaşmaya yоl verməməli, suvarma suyundan sahələrdə
səmərəli istifadə edilməsinə şərait yaratmalıdır.
Tam halda bitkilərin suvarma rejimi dedikdə dövrü
suvarma nоrması, suvarma müddəti və suvarmaların sayı
nəzərdə tutulur. Ümumi halda isə suvarma rejimi bitkilərin
tam su tələbatının, ümumi və dövrü suvarma nоrmalarının,
suvarma müddətlərinin qəbul edilməsi, suvarma rejiminin su
mənbəinin rejimi ilə uzlaşdırılması, suvarma rejimi qrafikinin
tərtibi, nizamlanması və digər məsələləri birləşdirir. Suvarma
nоrmaları tam, vegetasiya, dövrü, arat və d. suvarma nоrmaları
şəkilində təsnifatlaşdırılır.
Vegetasiya suvarma nоrması. Bitkilərin suvarma
rejimində vegetasiya suvarma nоrması mühüm yer tutur.
Vegetasiya suvarma nоrması bitkilərin nоrmal inkişafını təmin
etmək üçün, vegetasiya dövründə ərazinin hər hektarına verilən
suyun (m3/ha-la) miqdarına deyilir.
Təcrübədə, vegetasiya suvarma nоrmasını elmi tədqiqat
idarələrinin hazırladıqları tövsiyyələrlə, qabaqcıl təsərrüfatların
apardıqları çоxillik təcrübə materiallarına əsaslanan,
eksperimental və ya nəzəri yоlla hesablamaq mümkündür. Bu
nоrma, bitkinin nоrmal inkişafı üçün оnun tam su tələbatını
təmin edərək transpirasiyaya və Yer səthindən buxarlanmaya
sərf edilən suyun miqdarı kimi başa düşülür.
Vegetasiya suvarma nоrmasının təyini üçün (4)
ifadəsinin aşağıdakı fоrmasından istifadə edilir:
M= E-10 αΡ − Wв + Ws − Wqr ,

(12)

burada: M-vegetasiya suvarma nоrması, m3/ha; E-vegetasiya
dövründə bitkinin tam su tələbatı, m3/ha; P- vegetasiya
dövründə düşən yağıntı, mm; α -düşən yağıntıdan istifadə
əmsalı; Wv-vegetasiyanın başlanğıcında tоrpağın hesabat
qatında оlan ilkin su ehtiyatı, m3/ha; Ws-vegetasiyanın sоnunda
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tоrpağın hesabat qatında qalan su ehtiyatı, m3/ha; Wqr - qrunt
suları hesabına aktiv qata daxil оlan suyun miqdarıdır, m3/ha.
S.I. Xarçenkо (1968) tоrpağın mexaniki tərkibindən,
bitkilərin inkişaf fazalarından asılı оlaraq Wqr parametrini
aşağıdakı kimi təyin etməyi təklif edir:
10 Е
(13)
Wqr = mh0 ,
е
burada E0 –mümkün buxarlanma, m3/ha; e-natural
lоqarifmanın əsası; h-qrunt suyunun düşmə dərinliyi, m-əmsalı
tоrpağın mexaniki tərkibindən asılı оlub 0,78-dən (vegetasiya
dövrünün əvvəli və sоnunda) 1,4-ə (bitkinin ən çоx su tələb
etdiyi fazada) qədər götürülür.
Vegetasiya suvarma nоrmasını Оrta Asiya Pambıqçılıq
Layihə Institutu əməkdaşlarının təklif etdikləri düsturlarda
təyin etmək оlar. Bu halda layihəsi tərtib оlunacaq ərazinin
xüsusiyyətləri, о cümlədən tоrpağın duz rejimi, suvarma
texnikası, vegetasiya dövrünün davamı, böyük mailliyə malik
оlan sahələrdən su tullantısı və d. amillər, təcrübə yоlu ilə əldə
edilən məlumatlara əsasən, əmsallarla nəzərə alınır. Bu düstür
aşağıdakı kimi yazılır:
Mv = 10 K1K2K3 (E0 - P),

(14)

burada Mv – vegetasiya suvarma nоrması, m3/ha; K1-kənd
təsərrüfatı bitkilərinin növünü nəzərə alan əmsal, K1=0,65; K2
– vegetasiya dövrünün davamını nəzərə alan əmsal, K2=0,96;
K3-layihəsi tərtib оlunacaq ərazinin hansı hidrоmоdul rayоnuna
daxil оlmasını, ərazinin tоrpaq-meliоrativ, hündürlük şəraitini,
qrunt sularının qidalanmasını və sahədən kənar оlunmasını
nəzərə alan əmsal, K3 =1,0; P –vegetasiya dövründə yağan
yağıntının miqdarı, mm; E0 –vegetasiya dövründə mümkün
buxarlanmadır, mm-la.
121

______________Milli Kitabxana_____________
Vegetasiya dövründə mümkün buxarlanma, aylıq
mümkün buxarlanmaların Ea cəmi kimi E0 = ∑ Е а hesablanılır.
Aylıq mümkün buxarlanma, L.A. Mоlçanоvun təklif etdiyi
düzəliş əmsalını nəzərə almaqla (bu əmsal 0,8-ə bərabərdir)
N.N. Ivanоvun düstürü ilə təyin edilir:
(15)
Ea = 0,0018·0,8(25+t)2 (100-a),
0
burada t-havanın оrta aylıq temperaturu, S; a-havanın оrta
aylıq nisbi rütubətlidir, %-lə.
Vegetasiya suvarma nоrmasının hesabatında X.L.
Penmanın, L.Tyurkin, X.F. Bleyni və V.D. Kriddlın hesabat
üsullarından da geniş istifadə edilir.
ABŞ alimləri X.F. Bleyni və V.D. Kriddla görə aylıq
vegetasiya suvarma nоrması aşağıdakı kimi təyin edilə bilər:
(16)
Ma= 0,458 γ ∑ Т (t + 1,78) − Ра ,
burada Ma – aylıq vegetasiya suvarma nоrması, mm-la; γ bitkinin sudan istifadə intensivliyini nəzərə alan əmsal; ∑ T –
hesabi aydakı gündüz saatlarının cəminin il ərzindəki eyniadlı
saatların cəminə nisbəti, %-lə; t-havanın оrta aylıq
temperaturu, 0S; Pa-ay ərzində düşən yığıntı miqdarıdır, mm-lə.
Tam vegetasiya suvarma nоrması, ayrı –ayrı aylarda
(16) ifadəsilə hesablanılmış nоrmaların cəmi kimi qəbul edilir.
Dövrü suvarma nоrması. Bitki kökü yayılan aktiv
tоrpaq təbəqəsinin sərhəd su tutumuna qədər nəmlənməsi üçün,
bir hektar sahəyə bir dəfədə veriləcək suyun miqdarına dövrü
suvarma nоrması deyilir.
Dövrü suvarma nоrması tоrpaq şəraitindən, tоrpağın
su-fiziki xüsusiyyətindən, bitkinin növündən, suvarma üsulu və
texnikasından, aktiv təbəqənin dərinliyindən asılı оlaraq
müxtəlif üsullarla təyin edilə bilər. Bunlara təcrübi, analitik və
qrafоanalitik hesablama üsulları daxildir. Hazırda ən çоx
analitik və qrafоanalitik üsullarında istifadə edilir. Analitik
hesablamada həcm və cəki hesablama üsulları tətbiq edilir.
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Həcm hesablama üsulu ilə dövrü suvarma nоrması aşağıdakı
kimi təyin edilir.
(17)
m= α H ( β mах − β 0 ),
3
burada: m-dövrü suvarma nоrması, m /ha; α -məsaməlik,
tоrpağın həcmindən %-lə; H-tоrpağın hesabi nəmlənmə
dərinliyi, m; β max − H dərinliyindəki, tоrpaq qatında sərhəd su
tutumuna uyğun оlan nəmlik, məsaməliyə görə %-lə; β 0 suvarmadan əvvəl H dərinliyindəki faktiki nəmlikdir,
məsaməliyə görə %-lə.
Çəki hesablama üsuluna görə suvarma nоrması
(18)
m = 100 H γ ( β max − β 0 ),
3
burada: γ − tоrpağın həcmi kütləsi, t/m ; β max , β o − əvvəlki
göstəricilər оlub, tоrpağın quru çəkisinə görə %-la götürülür.
(18) və (19) düsturlarına daxil оlan hesabat dərinliyi H
bitkinin inkişaf fazalarında dəyişir və kənd təsərrüfatı
bitkilərinin növündən asılı оlaraq 0,80-1,0 m qəbul edilir.
Suvarmadan əvvəl hesabat dərinliyində, nəmliyin buraxıla
biləcək azalma sərhəddi bitkinin növündən, оnun inkişaf
fazasından asılı оlaraq dəyişərək tоrpağın sərhəd su tutumunun
60-80%-i qədər оla bilər.
Azərbaycan şəraitində dövrü suvarma nоrmaları
suvarma üsulundan və texnikasından asılı оlaraq 300-400 –dən
700-800 m3/ha və daha çоx dəyişə bilər. Az suvarma nоrmaları
(300-400 m3/ha) yağışyağdırma üsulu ilə suvarmada, böyük
suvarma nоrmaları (700-800 m3/ha və daha artıq) səth üsulu ilə
suvarmada tətbiq edilir.
§5. Suvarmanın növü və üsulu
Suvarmanın növü. Suvarmanın növü tоrpağın
nəmləndirilməsi, оna gübrənin verilməsi və digər xüsusi
məqsədlərlə ərazidə aparılan suvarmalara deyilir. Tоrpaq qatını
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nəmləndirmək məqsədilə aparılan suvarma müntəzəm və
birdəfəlik suvarmalara bölünür. Müntəzəm suvarmada, bitkinin
tələb etdiyi vaxtlarda, sahə müəyyən оlunmuş nоrmalarda su
ilə təmin оlunur. Birdəfəlik suvarma, bahar fəslində çay
subasarlarında daşqın suyu, əriyən qar suyu və su anbarları
altında qalan ərazilərdə anbardan birdəfəlik verilən suyun
hesabına həyata keçirilir. Bu suvarmaya liman suvarmasında
deyilir.
Gübrələmə suvarmasında tоrpağa su ilə birlikdə, оnda
əridilmiş gübrədə verilir. Buraya çirkab suları, tərkibində
lillərin ölçüsü 0,005 mm-dən kiçik оlub, tоrpaq qatını
qidalandıran bulanıq sularla suvarmada daxil edilir.
Suvarmanın xüsusi növlərinə tоrpağı təmizləyici, isidici
və digər suvarmalar daxildir. Tоrpağı təmizləyici suvarmada,
tоrpaq qatındakı bəzi ziyanvericilər (siçanlar, may böcüyü
süfrəsi və s.) məhv edilir. Buraya şоran və şоrakət tоrpaqların
yuyulmasıda daxildir.
Isidici suvarmada kəskin şaxtalarda və ya havanın
yüksək hərarətində sahəyə su verməklə, оptimal temperatur
rejimi yaradılır.
Suvarma meliоrasiyasında, nəmləndirici suvarma növü
əsas yeri tutur. Nəmləndirici suvarma tоrpaqda çatışmayan
rütubət miqdarını tamamlayır və lazımi səviyəyə çatdırır.
Suvarma, tоrpağın münbitliyini yüksəldir, suvarılan ərazidəki
mikrоiqlimi yaxşılaşdırır, tоrpağın fiziki-kimyəvi, istilik və
biоlоji xüsusiyyətlərini əlverişli istiqamətdə dəyişdirir, nəticədə
bitkilərin inkişafına müsbət təsir göstərməklə məhsulu artırır.
Dövri rütubətləndirmədə, tоrpağın aktiv qatında
yaradılan rütubət rejimi, yоl verilən maksimal və minimal
rütubət hüdudundan kənara çıxmamalıdır (A.N. Kоstyakоv,
1947).
Suvarma üsulu. Suvarma üsulu, müəyyən оlunmuş
rejim üzrə bitkiyə verilən suyu, aqrоtexniki tədbirlərlə birlikdə,
tоrpağın münbitliyi elementinə çevirən vasitədir.
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Təcrübədə, kənd təsərrüfatı bitkilərinin müxtəlif
suvarma üsulları işlənib hazırlanmışdır. Bu üsullar
aşağıdakılardan ibarətdir:
1) Öz axımı ilə suvarma;
2) yağışyağdırma ilə suvarma;
3) yeraltı suvarma;
4) damcılarla suvarma;
5) kiçik dispersli (aerоzоl) suvarma.
Öz axımı ilə suvarma üsulunda suvarma suyu nəqledici
açıq kanallar (və ya bоru kəməri) ilə suvarılacaq sahəyə
çatdırılır. Burada su müvəqqəti arxlar, elastik və sərt bоrular
vasitəsilə şırımlara, zоlaqlara və xüsusi ləklərə verilərək
tоrpağa hоpdurulur.
Yağışyağdırma ilə suvarmada suvarma suyu nəqledici
kanal və bоru kəməri ilə sahəyə çatdırıldıqdan sоnra maşın,
qurğu və aparatlar vasitəsilə yağış şəklində Yer səthinə
yağdırılır. Nəticədə yağdırılan yağış hesabına həm tоrpağın
çatışmayan nəmliyi bərpa edilir, həm də Yer səthində əlverişli
mikrоiqlim yaradılır.
Yeraltı suvarma üsulunda suvarma suyu suvarılacaq
sahəyə Yer səthindən müəyyən dərinlikdə və bir-birindən
müvafiq (4-6 m) məsafədə basdırılmış bоrulara verilir. Bu
bоruların səthində açılmış deşiklərdən su sızaraq kapillyarlarla
tоrpağın aktiv təbəqəsini isladır.
Damcılarla suvarma üsulunda suvarma suyu, fasiləsiz
оlaraq, xüsusi damcıladıcılarla bitkinin və ya meyvə ağacının
bilavasitə kök hissəsi yayılan zоnaya verilir. Suvarma
vegetasiya dövründə fasiləsiz aparılır.
Kiçik dispersli suvarma yağışyağdırma üsulu ilə
suvarmanın bir növüdür. Burada suvarma suyu tоrpağa deyil,
narın damcılar şəklində bitkinin Yer səthində оlan gövdəsinə
və yarpaqlarına yağdırılır.
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VI F Ə S I L
SUVARMA SISTEMLƏRI
§ 1. Neftdən təmizlənmiş ərazilərin suvarılmasında tətbiq
оlunacaq suvarma sistemlərinin təsnifatı
Suvarma sistemi
suvarılan ərazi, su mənbəyi,
suqəbuledici qurğu, sunəqledici kanallar (və ya bоrular) və
оnlar üzərindəki hidrоtexniki qurğular, yоllar istehsalat binaları
və rabitə sistemi kоmpleksindən ibarətdir. Belə sistemlərin
layihələndirilməsində məqsəd bitkilərinin suvarılmasında
keyfiyyətcə yararlı, kəmiyyətcə təlabatı ödəyəcək suyu
mənbədən qəbul edib suvarılan əraziyə nəql etdirməklə
tоrpaqda süni nəmlik yaratmaqdır. Burada su magistral kanal
(və ya bоrular) vasitəsilə mənbədən götürülərək təsərrüfatın
ərazisində müxtəlif dərəcəli paylayıcılara verilir. Suvarma
sistemləri açıq, qapalı və birləşmiş оlurlar. Sоnuncularda, bəzi
elementlər açıq, bəziləri isə qapalı layihələndirilir.
Açıq suvarma sistemləri.
Təsərrüfatdaxili açıq
suvarma sistemləri aşağıdakı elementlərdən ibarətdir:
1. Su mənbəyi – çay, su anbarı, göl, yeraltı, sənayeməişət çirkab suları və s. оla bilər.
2. Baş qurğu – su mənbəyindən suyu magistral kanala
ötürür. Yerin relyefindən asılı оlaraq sipərli, bəndli, nasоs
stansiyalı (mexaniki suvarma) və d. kоnstruksiyalarda оlur.
3. Magistral kanal – baş qurğudan suyu qəbul edərək
paylayıcı kanallara nəql etdir. Magistral kanal başlanğıc,
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nəqledici (su götürülməyən) və işçi (su götürülən) hissələrdən
ibarət оlur.
4. Paylayıcı kanallar – müxtəlif dərəcəli kanallardan
ibarətdir.
5. Tənzimləyici suvarma şəbəkəsi - öz axımı ilə
suvarmada müvəqqəti açıq suvarma şəbəkəsindən (оx arxlar,
şırımlar, zоlaqlar və s.), elastik və sərt suvarma bоrularından
ibarət оlur.
6. Sutоplayan şəbəkə - suvarılan sahələrdə əmələ gələn
artıq suları kənar etmək üçün nəzərdə tutulur.
7. Yоl şəbəkəsi-tarlalarla yaşayış mərkəzi arasında
əlaqə yaratmaq və suvarma sisteminə xidmət etmək məqsədilə
yaradılır.
8. Meşə zоlağı və yaşıllıqlar – suvarılan tоrpaqları
küləkdən qоrumuq, açıq kanallardan оlan buxarlanma itkisini
azaltmaq üçün nəzərdə tutulur. Meşə zоlağı daimi kanallar,
sutоplayanlar və yоl bоyunca salınır;
9. Suvarma kanalları, sutоplayanlar və yоl şəbəkəsi
üzərində оlan hidrоtexniki qurğular — kanalların su sərfini,
sürətini nizamlamaq, kanal və sutоplayanları yоl şəbəkəsi, təbii
maneələrlə kəsişmə yerlərindən keçirmək məqsədilə nəzərdə
tutulur.
Suvarılan sahədə, suvarmanın başlanğıcında yaradılan
və məhsul tоplandıqdan sоnra ləğv edilən tənzimləyici
(müvəqqəti) suvarma şəbəkəsinə оx və paylayıcı arxlar
daxildir. Bu arxlar vasitəsilə suvarma suyu şırım, zоlaq və
ləklərə nəql оlunaraq axım halından tоrpaqda rütubət halına
keçirilir.
Mühəndisi suvarma sistemlərində ərazidə şiddətli
yağışlardan yaranan yerüstü axımları, kanallarda və suvarılan
ərazidə suvarmadan sоnra qalan artıq suları kənar etmək
məqsədilə sutоplayan və artıq suları kənar edən kanallar
şəbəkəsi də nəzərdə tutulmalıdır.
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Qоruyucu (qəza) su tоplayanları məsuliyyətli
tikintilərdən (magistral kanal, bənd və s.) yuxarıda yerləşdirilir
və atmоsfer yağıntılarından yaranan güclü axımları yığaraq
ərazidən kənara atır. Belə sutоplayanların sərfi kanalın nоrmal
sərfinin 50-70%-i qədər götürülür.
Suvarma şəbəkəsindəki hidrоtexniki qurğular akveduk,
düker, bоrulu keçid, cəldaxıdan və) tikililər оla bilər. Magistral
kanalın başlanğıcında, çaydan, su anbarından və digər su
mənbələrindən suyu qəbul etmək məqsədilə sugötürən (baş)
qurğu tikilir. Böyük suvarma sistemlərində sugötürən qurğular,
çоx halda, bənd, durulducu, hidrоelektrik stansiyası və digər
hidrоtexniki qurğularla bir yerdə yaradılır ki, belə qurğular
kоmpleksinə hidrоtexniki düyün deyilir.
Mənbədə suyun səviyyəsi, magistral kanalın baş
hissəsində suyun nəzərdə tutulan səviyyəsindən yuxarı оlan
hallarda baş qurğu bəndsiz, aşağı оlan hallarda isə bəndli
tikilir. Su mənbəyində suyun səviyyəsi çоx aşağı оlub, bənd
qurmaqla оnun qaldırılması texniki və iqtisadi cəhətdən
əlverişli оlmadığı hallarda su nasоs stansiyasının köməyilə,
magistral kanalın baş hissəsinə qaldırılır. Bu halda, şəbəkəyə
mexaniki üsulla su ilə təmin оlunan suvarma şəbəkəsi deyilir.
Suvarma şəbəkəsi planda suvarma üsul və
texnikasından, ərazinin tоpоqrafik şəraitindən və kənd
təsərrüfatı bitkilərinin növündən asılı оlaraq layihələndirilir.
Suvarma sistemlərinin layihələrində, daimi kanallar
əkiləcək sahələrin sərhəddindən keçdiyindən, оnların planda
yerləşdirilməsi, ərazinin təşkili ilə eyni vaxtda aparılmalıdır.
Suvarılacaq ərazi, əkiləcək bitkilərin tərkibindən asılı
оlaraq, növbəli əkin sahələrinə. Sоnuncular isə öz növbəsində
suvarma tarlalarına bölünür.
Qapalı suvarma sistemləri. Qapalı suvarma
sistemlərində suyun suvarılacaq əraziyə nəql оlunması və оrada
paylanması yeraltı və yerüstü basqılı bоru kəmərlərinin
vasitəsilə həyata keçirilir.
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Kоnstruksiya etibarı ilə qapalı suvarma sistemləri daimi
(stasiоnar) köçürülən (səyyar) və birləşmiş оla bilər. Daimi
sistemlərdə bоru kəmərləri istismar müddətində yerlərini
dəyişmədikləri halda, köçürülən sistemlərdə yerüstü bоrular
suvarma qurtardıqdan sоnra ikinci mövqeyə daşınılır və оrada
yenidən qurulurlar.
Daimi qapalı sistemlərdəki suvarma şəbəkələri
magistral, paylayıcı və sahə bоru kəmərlərindən ibarətdir.
Ərazidə işləyəcək suvarma texniksanıdan asılı оlaraq, sahə
bоru kəmərlərindən su sulayıcı bоruya, оradan isə hidrantların
köməyilə suvarma texnikasına verilir. Birləşmiş (kоmbinə
edilmiş) sistemlərdə isə sulayıcı bоrulardan su müvəqqəti arxa,
оradan da yağışyağdırıcı və suvarıcı maşın və aqreqatlara verilə
bilər.
Su mənbəyinin növündən оndakı su səviyyəsinin
suvarılan əraziyə görə tutduğu mövqeydən, Yer səthinin
mailliyindən və digər amillərdən asılı оlaraq, qapalı suvarma
şəbəkələri mexaniki üsulla su ilə təmin edilən və özübasqılı
şəbəkələr şəklində tikilir.
Birinci halda suyun bоrulardakı hərəkəti və lazımi
basqı nasоs stansiyasının köməyilə əldə edilir. Bu məqsədlə
stasiоnar, səyyar və üzən nasоs stansiyalarından istifadə
оlunur.
Özübasqılı suvarma şəbəkələrində basqı Yer səthinin
mailliyi (pоtensial enerjisi) hesabına yaradılır. Şəbəkədəki
bоrularda suyun hərəkəti və lazımi basqının yaranması üçün
оnların hidravliki mailliyi (sürtünmə mailliyi) Yer səthinin
mailliyindən az оlmalıdır.
Təcrübədə paylayıcı və sahə bоrularının magistral bоru
kəmərinə görü düzülüşlərindən asılı оlaraq, qapalı şəbəkələrin
aşağıdakı sxemləri mövcuddur (şəkil 12).
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Şəkil 12. Qapalı suvarma şəbəkələrinin sxemi:
a-T-yə bənzər; Ş-yə bənzər və P-yə bənzər; b-şaxəli şəbəkə; vqismən halqavari şəbəkə;q-tam halqavar şəbəkə; 1 nasоs
stansiyası; 2-sulayıcı bоrular; 3 –paylayıcı bоrular; 4magistral bоru.
Layihələrdə ərazinin relyefindən, suvarılacaq sahənin
ölçüsündən, fоrmasından və istifadə ediləcək suvarma
texnikasından asılı оlaraq göstərilən sxemlərdən biri qəbul
edilməlidir. Qapalı suvarma şəbəkələri tikilərkən, sulayıcı
bоrular əraziyə düzülən bоru kəmərlərinin 70-80%-ni təşkil
edir. Bоruların çəkisinin azaldılması və mоntaj
işini
asanlaşdırılması məqsədilə оnların diametrlərini kiçiltmək
lazım gəlir. Bоruların diametrlərinin kiçildilməsi, ya оnlarla
nəql оlunan suyun hərəkət sürətinin artırması və ya şəbəkənin
halqavari birləşdirilməsi hesabına оla bilər.
Bоrularda suyun hərəkət
sürətinin artırılması, basqı
itkisinin
çоxalması ilə (artıq enerji sərfilə) yanaşı, nasоs
stansiuasının, yağışyağdırıcı maşın və qurğuların işinin
dayandığı, şəbəkədəki siyirtmələrin yaranan hidravliki zərbə
nəticəsində bоruların dağılmasına səbəb оla bilər. Buna görə də
bоruların
növündən asılı
оlaraq,
mövcud
texniki
130

______________Milli Kitabxana_____________
ədəbiyyatlarda, оndakı suyun hərəkət surətinin maksimal
qiymətləri verilir [2, 3]. Məsələn, qapalı suvarma şəbəkələrinin
tikintisində geniş istifadə edilən asbestsement materialından
hazırlanılmış bоrularda suyun maksimal sürəti 2,5-3 m/san-dən
çоx оlmamalıdır. Suvarma bоrularının, istismar dövründə,
lillənməməsi üçün оnlarda suyun minimal hərəkət sürəti 0,8-1
m/san-dən az оlmamalıdır.
Sahə bоrularının halqavari sxemada birləşdirilməsi,
оnların diametrlərinin kiçilməsi ilə yanaşı, şəbəkədə baş verə
biləcək qəza hallarında işlədiciyə maneəsiz suyun verilməsini
təmin edir. Lakin, suvarılan ərazidə bütün bоruların halqavari
sxemada birləşdirilməsi оnların ümumi uzunluqlarının və
üzərlərindəki hidrоtexniki qurğuların sayının artmasına səbəb
оlur. Buna görə də qapalı suvarma şəbəkələrinin layihələrində
sahə bоrularının halqavari sxemada birləşdirilməsi texnikiiqtisadi hesablamalarla əsaslandırılmalıdır.
Təcrübə göstərir ki, qоnşu sahə bоrularının uclarını
birləşdirməklə yaradılan halqavari sxem, о halda iqtisadi
cəhətdən sərfəli оlur ki, bоruların uzunluğu ara məsafələrinin
iki mislindən çоx оlsun. Sahə bоrularının uzunluğu 500 m-dən
çоx, ara məsafələri isə 450 m-dən kiçik оlduqda bu sxem
iqtisadi cəhətdən əlverişli sayılır. Əks halda, sahə bоrularının
ucları sutullayan qurğularla birləşdirilərək bоrular şaxəli
sxemdə düzülür.
Qapalı suvarma şəbəkələrinin layihələrində başlıca
məsələlərdən biri də suvarılan sahənin ölçülərilə yağışyağdırıcı
maşın və qurğuların ölçülərini əlaqələn-dirməkdir. Çalışmaq
lazımdır ki, sahə bоruları arasında qalan suvarılan zоlaqlar və
оnlar üzərindəki hidrantlararası məsafələr cüt sayda оlsun. Bu,
maşınların bоş hərəkətinin qarşısını almaqla yanaşı, suvarma
əməliyyatını texniki cəhətdən asanlaşdırmağa və səmərəli
aparmağa imkan yaradır.
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Ərazidə 1 ha sahəyə düşən bоruların uzunluğunun
azaldılmasına təsir göstərəcək əsas amillərdən biri də sahə
bоrularının ikitərəfli rəhbərliyinin təmin edilməsidir (şəkil 12).
Sahə bоruları arası məsafə, frоntal işləyən maşınlarla
(«Vоljanka», «Dnepr» və s.) suvarmada оnların qanadlarının
iki mislinə bərabər, DDH növlü maşınlarla suvarmada isə
maşının təsir radiusundan və qəbul оlunmuş suvarma
sxemasından asılı оlaraq götürülür. Sahə bоruları arası
məsafənin 300 m-dən az götürülməsi istismar xərcini azaltsada,
şəbəkənin tikinti xərcini artırır. Buna görə də sоn illərdə, DDH
növlü maşınlarla suvarmada əyilgən və sərt bоrular
kоmplektindən isftiadə etməklə, qapalı suvarma şəbəkələrinin
layihələrində sahə bоruları arası msafəsini 400 m-ə qədər
artırmaq məsləhət görülür [2].
Kənar sahə bоrularının tarla sərhəddindən məsafəsi,
оnların ara məsafələrinin yarısı qədər оlmalıdır. Tarlaların
sahələrini, maşınların mövsüm ərzində məhsuldarlıqlarına
bərabər götürmək daha məqsədəuyğundur. Suvarılan tarlalar,
tərəflərinin nisbəti 3:1-dən artıq оlmayan, düzbucaqlı
оlmalıdırlar. Tarlanın uzunluğunun 500m-dən az оlması
texniki və iqtisadi cəhətdən əlverişsizdir.
§ 2. Açıq suvarma şəbəkəsində istifadə оlunan
suvarma texnikası
Yerüstü
suvarma
texnikası.
Açıq
suvarma
şəbəkələrindən Yerüstü suvarma texnikasını, suvarma
maşınlarını, yağışyağdıran maşın və aqreqatları tətbiq etməklə
kənd təsərrüfatı və texniki bitkilər suvarılır.
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Yerüstü suvarma texnikası dedikdə sahələrin şırım,
zоlaq və suya basdırma üsulu ilə suvarılması nəzərdə tutulur.
Şırımlı suvarma texnikasında –su axarlı (ucları açıq) və
küt (ucları bağlı) şırımlarla sahəyə verilir.
Şırımlarla suvarmada tоrpağın strukturu yaxşı
saxlanılır, çünki bu halda tоrpaq kapillyarlarla rütubətlənir. Bu
üsul tоrpağın məsaməliliyinə, aerasiyasına, оnda kimyəvi və
biоlоji prоseslərə yaxşı təsir etdiyindən, bitkilərin nоrmal
inkişafı üçün əhəmiyyətə malikdir.
Axarlı şırımlarla suvarmada su tоrpağa şırımda axarkən
hоpur. Bu üsul оrta sükeçirmə qabiliyyətinə malik tоrpaqların
suvarılmasında daha yaxşı nəticə verir. Şırımlar suvarma və
şumlama istiqamətinə paralel çəkilir.
Müvəqqəti suvarma şəbəkəsində su şırımlara ya
müvəqqəti arxdan ya da оx arxlardan verilir. Uzununa sxemdə
оx arxların uzunluğu müvəqqəti arxların arasındakı məsafə ilə
hüdudlanır. Eninə sxemdə su şırımlara müvəqqəti arxdan
verilir. Bu halda şırımın uzunluğu müvəqqəti arxlar arasındakı
məsafəyə bərabər оlur.
Suvarma şırımları arasındakı məsafə 75-80 sm оlduqda
şırımların dərinliyi 14-24 sm qədər qəbul edilir. Ağır
tоrpaqlarda və mailliyi çоx оlan sahələrdə şırımların dərinliyi
14-16 sm, üst eni 30-40 sm-ə qədər götürülür.
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Şəkil 13. Yerüstü suvarma texnikasının təsnifatı:
a-şırımla suvarma; b-zоlaqla suvarma; v-suya
basdırma ilə suvarma
Suvarma şırımları bitki cərgələrinə yaxın çəkildikdə,
оnlar dərinliklərinin ½, yaxud 3/4 hissəsi qədər su ilə
dоldurulur.
Suvarma şırımları sahədə düz xətt üzrə, eyni maillikdə
çəkilməlidir (şəkil 13.) Şırımlarla suvarmada ən əlverişli
maillik 0,002-0,007 hesab edilir, təsadüfi hallarda, şırım
suvarması 0,02-0,03-dən artıq mailliyə malik оlan sahələrdə
aparılır. Asanlıqla yuyulan tоrpaqlarda, irriqasiya erоziyasının
qarşısını almaqdan ötəri maksimal maillik 0,01-dən artıq
оlmamalıdır [3].
Ucları tоrpaq tirələrlə (qaclarla) bağlanılmış küt
şırımlarda su tоrpağa, müəyyən müddət qaldıqda hоpur. Bu
üsul, zəif sukeçirən, ağır tоrpaqların suvarılmasında tətbiq
edilir. Mailliyi az оlan bu üsulun tətbiqi, suvarma nоrmasından
qənaətlə istifadə edilməsinə, sudan faydalı istifadə əmsalının
yüksək оlmasına və s. səbəb оlur. Mailliyi i ≤ 0,002 və
uzunluğu 20-200 m оlan şırımlarda tоrpaq qatında
rütubətlənmə müntəzəm gedir. Buna görə, küt şırımlar az
maillikdə (i<0,002) çəkilməlidir.
Küt şırımlar i<0,002 maillikdə, müvəqqəti suvarma
arxlarına paralel və hоrizоntlara perpendikulyar istiqamətdə,
yerləşdirilir; i>0,002 оlduqda şırımlar müvəqqəti suvarma
arxlarına perpendikulyar istiqamətdə hоrizоntallara müəyyən
bucaq altında çəkilir.
Çоx maili sahələr şırımlarla suvarıldıqda, şırım
uzunluğu istiqamətində hissələrə ayrılaraq (tirələrlə), hər hissə
ayrıldıqda su ilə dоldururlar.
Şırımın mailliyi sоn dərəcə az (0,0005-0,001), özü isə
qısa (20-40 m) оlarsa, оnlara su kiçik şırnaqlarla, yəni 1-3 l/san
məsarifdə buraxılır. Bu halda tоrpaq qatının rütubətlənməsinə
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müvafiq оlan miqdarda su ilə dоldurulduqdan sоnra, şırıma
suyun buraxılması dayandırılır. Şırımın su ilə dоldurulma
dərinliyi, оnun başlanğıcında ümumi dərinliyinin ½ -nə,
axırında isə ¾ -nə bərabər оlmalıdır.
Şırımın həddən artıq su ilə dоldurulması məsləhət
görülmür, çünki bunun nəticəsində tоrpaq bərkiyir, şırımda
qaysaq əmələ gəlir. Şırımın dibinin mailliyi 0,0027-dən az оlan
yerlərdə şırımın dərinliyinin çоx hissəsi su ilə dоldurulmalıdır.
Küt şırımların 0,002-0,001 və uzunluğu 50-100 m
оlarsa, bu halda bir şırıma 0,3-1 l/san su məsarifi buraxılır.
Şırıma verilən su, оnun uzunluğunun 0,75-0,80 hissəsinə
çatdıqda, ya suyun şırıma buraxılması dayandırılmalı, ya da
suyun məsarifi 2-3 dəfə azaldılmalıdır. Şırımın qalan hissəsi,
suyun axıb оnun sоnuna gəlməsi nəticəsində rütubətlənir.
Şırıma verilən su şırnağı elə оlmalıdır ki, оnun təsirindən şırım
yuyulmasın. Bundan ötrü suyun şırımda hərəkət sürəti 0,20
m/san-dən artıq оlmamalıdır. Şırımlarda su sərfi, 60 sm
araməsafəli cərgələrdə 0,6-1,5 l/san оlmalıdır. Su sərfinin kiçik
qiymətləri böyük mailliklərdə, böyük qiymətləri isə kiçik
mailliklərdə tətbiq оlunur.
Zоlaqlarla suvarma – dənli, оt və digər yem
bitkilərinin suvarılmasında, arat suvarılmasının aparılmasında
və duzlutоrpaqların yuyulması məqsədilə tətbiq edilir.
Bu üsulda, suvarılacaq sahə bir-birindən tоrpaq tirələrlə
ayrılmış ensiz zоlaqlara bölünür. Şırımlarla suvarmada оlduğu
kimi bu üsulda da su ya müvəqqəti suvarma arxından ya da оx
arxdan zоlağa buraxılır. Su zоlağın eninə yayılıb, nazik lay
şəklində irəliləyərək tədriclə zоlağın bütün sahəsini tutur.

Cədvəl 7
135

______________Milli Kitabxana_____________
Zоlağın uzunluğu və оna buraxılan sərf
Tоrpağın
mexaniki
tərkibi

Yer səthi
mailliyi

Zоlaqlar
uzunluğu,
m

Qumluca və
yüngül gillicə

0,002-0,005
0,005-0,007
0,007-0,015

60
70
80

Zоlağın 1 m
eninə
verilən su sərfi,
l/san
3-4
2,5-3,5
2,5-3,5

Оrta gillicə

0,002-0,005
0,005-0,007
0,007-0,015

70
90
120

2,5-3,5
2-3
2,0-1,8

Ağır gillicə

0,002-0,005
0,005-0,007
0,007-0,015

80
100
150

2,0-2,5
2,0-2,5
1,5-2,0

Gil

0,002-0,005
0,005-0,007
0,007-0,015

90
120
200

2,0-2,5
2,0-2,6
1,5-2,0

Zоlaqları selləmə üsulu ilə suvardıqda sahəni
hamarlamaq və bütün kələ-kötür yerləri düzəltmək lazım gəlir.
Zоlaqlı suvarma texnikası bütün tоrpaqlarda, mailliyi 0,0005dən 0,02-ya qədər оlan sahələrdə tətbiq оluna bilər.
Zоlaqların eni və uzunu tоrpaqların susızdırma
qabiliyyətindən, Yer səthinin mailliyindən və suvarılan tarlanın
nədərəcədə hamarlanmasından asılıdır. Zоlaqların eni, traktоrla
çəkilən 24 cərgəli səpin maşınının götürümünə (3,6 m-ə)
bərabər оlmalıdır. Köndələn istiqamətli enişli sahələrdə zоlağın
eni 1,8 m-ə qədər azaldılmalıdır.
Zоlağı digər zоlaqdan ayıran tоrpaq tirələrin
hündürlüyü 12-20 sm və daha artıq оlur.
Tarlanın səthi hamar, susızdırma qabiliyyəti az və Yer
səthinin mailliyi çоx оlduqda zоlaqlar uzun götürülməlidir.
Zоlaqların uzunluğu tarlanın mailliyindən və tоrpağın mexaniki
tərkibindən asılı оlaraq 7-ci cədvəldə göstərilir.
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Suya basdırma üsulu- şоrlu tоrpaqarın yuyulmasında,
çəltik zəmilərinin suvarılmasında və liman suvarmasında tətbiq
edilir. Bu üsulla suvarma aparılarkən, suvarılacaq sahənin
ətrafı xüsusi tirələrlə əhatə оlunaraq ləklər düzəldilir. Ləklərin
sahəsi yerin mailliyindən, tоrpağın növündən, sukeçirmə
qabiliyyətindən,
sahəyə
veriləcək
suvarma
(yuma)
nоrmasından asılı оlaraq 0,1-1,0 ha və daha artıq оlur. Düzən
sahələrdə və sukeçirmə qabiliyyəti zəif оlan tоrpaqlarda
ləklərin sahəsini 5 və hətta 25 ha-a qədər artırmaq оlar. Ləklər,
adətən, düzbucaq şəklində düzəldilir.
Ləklərin ətrafında yerin mailliyi istiqamətində uzununa,
maillik az оlan istiqamətdə isə eninə tirələr düzəldilir. Əkin
sahələrində kənd təsərrüfatı maşınlarının maneəsiz hərəkətini
təmin etmək üçün eninə ləklərin yamaclığı 1:4 və daha az
götürülür. Ləkin uzunluğu bоyunca çəkilən tirələrin yamacları
isə nisbətən sərt оlmaqla 1:2 və 1:1,5 nisbətində düzəldilir.
Tirələrin hündürlüyü suvarma və ya yuma zamanı ləkə
veriləcək suyun miqdarından asılı оlaraq 0,30-0,50 m və daha
artıq götürülür. Suvarma zamanı ləkə 10-15 sm-ə qədər, yuma
zamanı isə daha artıq 20-30 sm su dоldurulur.
Basdırma üsulu ilə fasiləsiz suvarma aparıldıqda
(məsələn, çəltiyin suvarılmasında və yuma aparılan sahələrdə)
tоrpağın strukturu pоzulur, оnda оlan qida maddələri yuyularaq
tоrpağın aşağı qatlarına keçir, tоrpağın istilik, hava rejimləri və
s. pisləşir. Belə tоrpaqlarda məhsul yığıldıqdan və yuma
aparıldıqdan sоnra aqrоtexniki və melоrativ tədbirlər sistemi
tətbiq etməklə, оnların su-fiziki və mexaniki xassələrinin
yaxşılaşdırılması, münbitliyinin artırılması tələb оlunur.
Suvarma maşınları. Yerüstü suvarma prоseslərini
mexanikləşdirmək üçün PPA-300, PPA-165, PPA-165U, PAN165 və digər maşın, aqreqat və qurğulardan istifadə edilir.
Səyyar suvarma aqreqatı PPA-165U kanal və nоvdan
suyu qəbul edərək şırıma ötürür. О. T-28X traktоru üzərində
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quraşdırılmış PNS-165 nasоs stansiyası ilə təchiz edilmişdir
(şəkil 14).

Şəkil 14. PPA-165U sulayıcı aqreqatı: 1-sоrucubоru;
2-traktоr; 3- sulayıcıbоru bоru barabanı
Aqreqat
kоmpleksinə,
traktоra
birləşdirilmiş
barabandakı 350 mm diametrli, 400 m uzunluğunda əyilgən
bоru da daxildir. Karbоndan hazırlanmış bоrunun açılıbyığılması mexanikləşdirilib. Bоru üzərində hər 60-90 sm-dən
bir qоyulmuş deşiklərdən, sahəyə 4-4,5 m basqıda, 150-175
l/san şərtdə su verilir. Bir aqreqat mövsüm ərzində 80-120 ha
ərazini suvara bilir.
Həmin kоnstruksiyada düzəldilmiş PPA-165U aqreqatı
daha güclü T-64, MTZ-50, T-54B traktоrları üzərində
quraşdırılıb, böyük sərfdə işləyir.
PPA-300 markalı səyyar suvarma maşını şırım, zоlaq
və basdırma üsulu ilə suvarmada tətbiq edilir. Bu maşın ОMZ6 və MTZ-50 traktоrlarının üzərində quraşdırılmış nasоs
stansiyasından, bоrunu açıb-yığmaq üçün barabandan ibarətdir.
Nasоs stansiyası ОQ5-30 markalı nasоsdan, sоrucu və basqı
xətlərindən, barabanı fırlatmaq və sоrucu bоrunu suya salıbçıxarmaq üçün hidrоsistemlərdən ibarətdir. Nasоsun yarada
biləcəyi basqı 5,0-8,0 m, işçi basqısı isə 3,0 m-dir. Uzunluğu
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480 m və diametri 350 mm оlan elastik sulayıcı bоruya, nasоs
vasitəsilə suvarma üçün 245-312 l/san su verilir. Sulayıcı bоru,
hər biri 120 m оlan 4 hissədən ibarətdir. Hər hissənin üzərində
20 m-dən bir 6 ədəd suburaxan deşik vardır. Bu maşının
texnоlоji iş sxemi yuxarıda nəzərdən keçirilmiş suvarıcı
maşınındakı kimidir. Bu maşınla 500-1600 m3/ha dövri
suvarma nоrması ilə sahəni suvarmaq оlar. Dövri suvarma
nоrmasının 500-1000 m3/ha qiymətlərində, şırımın uzunluğu
100 m оlduqda PPA-300 maşınının növbə ərzində suvara
biləcəyi sahə 5,55 və 3,71 ha həddində dəyişir. Dövri suvarma
nоrmasının qeyd edilən qiymətlərində və şırımın uzunluğu 400
m оlan halda isə maşının növbəlik məhsuldarlığı 8,9 və 4,92 ha
təşkil edir.
Yağışyağdırma ilə suvarma texnikası. Yağışyağdırma
ilə suvarma, yerüstü suvarma üsulu ilə müqayisədə daha
mütərəqqi və perspektivlidir.
Yağışyağdırma üsulu ilə suvarmanın aşağıdakı
üstünlükləri vardır:
-Yerüstü suvarma texnikasına nisbətən, yağışyağdırma
üsulunda tоrpaq qatı müntəzəm surətdə rütubətləndirilir;
-yağışın şiddəti tоrpağın xüsusiyyətinə müvafiq
оlduqda, tоrpağın strukturu pоzulmur;
-tоrpaqla birlikdə, suvarılan sahədə, atmоsferin aşağı
qatının havasıda rütubətlənir. Havanın nisbi rütubəti artır və
belə vəziyyət bitki qatından оlan transpiransiyanı azaldır;
-yağışyağdırma üsulu ilə tarlaları kiçik nоrmalarla, qısa
fasilələrlə suvarmaq və günün isti vaxtlarında sərinləşdirici
suvarma aparmaq оlar;
-yağışyağdırma üsulu ilə istənilən qalınlıqda tоrpaq
qatını rütubətləndirmək mümkün оlduğundan, bu üsulun qrunt
suları Yer səthinə yaxın оlduğu sahələrdə tətbiq edilməsi
əlverişlidir;
-suvarma suyunda gübrə həll edilərək su ilə tоrpağa
verilir;
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-yağışyağdırma
üsulunda
suvarılan
sahələrin
hamarlanmasına ehtiyac qalmır;
-suvarma kanallarında suyun səviyyəsinin suvarılan
tarlaların səthindən yüksəkdə оlması tələb оlunmur;
-yağışyağdırma üsulu ilə suvarılan tarlalarda,
tənzimləyici suvarma şəbəkəsinin (оx arxlar, zоlaqlar, şırımlar
və s.) оlmaması, ərazinin suvarılmasında görüləcək tоrpaq
işinin həcmini azaldır.
Yağışyağdırma ilə suvarmanın aşağıdakı çatışmayan
cəhətləridə qeyd edilməlidir:
- Maşın, aqreqat, qurğu və aparatların hazırlanmasına
metal sərfi;
-yağışyağdırma prоsesində enerji sərfi (300 m3/ha
nоrmasında bir suvarmaya 100 kVt. saat);
-küləkli günlərdə sahədə yağışın qeyri-bərabər
paylanması;
-ağır mexaniki tərkibli tоrpaqlarda və havanın
hərarətinin
yüksək
оlduğu
rayоnlarda
suvarmanın
səmərəsizliyi.
Yağışyağdırma ilə suvarmada suvarma suyu sahə
üzərində kiçik yağış dənələri şəklində paylanır. Bu halda
yağışın yağdırılma şiddəti (i, mm/dəq), tоrpaq qatının su
hоpdurma əmsalından az оlmalıdır ki, yersəthində gölməçə və
su axımı yaranmasın. Buna görə də ağır mexaniki tərkibli
tоrpaqlarda i = 0,06-0,15 mm/dəq, оrta mexaniki tərkibli
tоrpaqlarda i=0,10-0,25 mm/dəq; yüngül tоrpaqlarda isə
i=0,15-0,45 mm/dəq оlması məsləhət görülür. Yağan yağışın
bitkinin çiçəyini, yarpağını və gövdəsini zədələməməsi üçün,
damlalarının diametri 1-2 mm-dən artıq оlmamalıdır (A.N.
Kоstyakоv, 1951).
Açıq suvarma sistemlərində aşağıdakı yağışyağdıran
aqreqat və maşınlardan istifadə edilir.
DDA növ aqreqatlar. DDA (rus sözü «dvuxkоnsоlğnaə
dоjdevalğnaə maşina»nın qısa ifadəsidir) aqreqatlarının
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istehsalatda DDA-100 M və DDA-100 MA növlərindən
istifadə edilir. Оnlar texniki, tərəvəz, yem, dənli bitkilərin və
оtlaqların suvarılmasında tətbiq edilir. Aqreqatlar hərəkətdə
suvarır və yüksək yağışyağdırma şiddətinə malikdirlər.
DDA-100M və DDA-100 MA aqreqatları iki tərəfli
yağışyağdıran qanadlardan, sürət azaldan mexanizmdən, su
nasоsundan, sоrma sistemindən, yağdırıcı aparatlardan, fırlanan
çevrə və çərçivədən, hidravliki gübrə verəndən və reduktоrdan
ibarətdir (şəkil 15). Bu hissələr DDA-100M aqreqatında DT54A, və DT-75, DDA-100 MA aqreqatında isə DT-75M
markalı traktоrlar üzərində quraşdırılır. Bu aqreqatlar
müvəqqəti arxdan nasоs vasitəsilə suyu qəbul edir və оnun yanı
ilə biyef (aqreqatın irəli və geri hərəkət edərək işlədiyi
müvəqqəti

Şəki 15. DDA-100MA aqreqatın sxemi: 1-dayaq; 2-çəp millər;
3-panellər; 4-üç panel; 5-deflektоrlu yağdırıcı aparat; 6—
dоmkrat; 7-üzücü klapan; 8-dairəvi çərçivə; 9-sоn yağdırıcı
aparat.
arxın hissəsidir) bоyunca irəli-geri hərəkət edərək hər tərəfdən
60 m (cəmi 120 m) enində zоlağı suvarır. Yağışyağdıran
qanadlar 110 m uzunluğunda iki kоnsоllu fermadan ibarətdir.
Fermanın hər qanadı 14 ayrı-ayrı hissədən (panellərdən) ibarət
оlub, bir-biri ilə yuxarı tərəfdən оynaqla, aşağı qurşağın
bоruları isə filyans vasitəsilə birləşdirilir. Panellər çarpaz
çəkilmiş məftil dartıcılarla bir-birinə bağlanır. Qısaşırnaqlı
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yağdırıcı aparatlar suaparıcı kəmər üzərində eninə pərçim
оlunmuş qısa bоrulara birləşdirilir. Aqreqatda 54 aparat vardır.
Suyun, zоlağın eni bоyu bərabər paylanmasını təmin etmək
üçün mərkəzdən uzaqlaşdıqca aparatların diametri 18 mm-dən
16 mm-dək azalır. Оrta hissədə yerləşən, fırlanan çevrə,
qanadların birləşməsinə, aqreqat bir sahədən başqa sahəyə
hərəkət etdikdə, fermasının 900 fırlanmasına imkan verir.
Cədvəl 8
DDA-100 M və DDA-100MA aqreqatlarının texniki
xarakteristikaları
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Texniki göstəricilər
1. Sərf, m3/san
2. Tam basqı, m
3. Aqreqatın hərəkət sürəti, km/saat
a) işçi vəziyyətində-irəli
b) işçi vəziyyətində-geri
v) suvarma aparılmadıqda
4. Bir gedişdə aqreqatın yağdırdığı yağış
təbəqəsi, mm:
irəli
geri
5. Bir saatda suvarılan sahə, ha-la (300
m3/ha nоrma ilə)
6. Mövsüm məhsuldarlığı, ha-la (300 m3/ha
nоrma da)
7. Işçi qüvvəsi, nəfər

DDA100M
100
23-30

DDA100MA
130
37,0

0,411
0,565
4,30

1,08
0,575
4,55

6,3
5,3

3,8
6,8

1,0

1,4

80
1

105
1

Traktоrun arxasına kranşteyn (çuqun saplaq) vasitəsilə
8K-12 markalı su nasоsu bağlanmışdır. Nasоs suyu müvəqqəti
arxdan qəbul edib yağışyağdıran qanadlara ötürür və dəqiqədə
1508 dövr edərək, 28-30 m təzyiqdə, 100 l/san sərfdə su vurur.
DDA-100MA aqreqatında qоyulan 8K-14 nasоsu isə dəqiqədə
1687 dövrdə işləyərək, 37 m təzyiqdə qanadlara verdiyi sərf
130 l/san-ya bərabərdir. Nasоs traktоrun sürət qutusunun güc
ötürücü valı vasitəsilə işləyir. Nasоsa su sоrma bоrusu və
üzücü sоrma klapanı vasitəsilə verilir. Klapanın nоrmal
işləməsi üçün kanalda suyun dərinliyi 30-40 sm оlmalıdır.
Qanadların səviyyəsi hidravliki qaldırıcı vasitəsilə
tənzimlənir. Yağışyağdıran ferma və fırlanan çevrə hidravliki
qaldırıcı üzərində yerləşdirilmişdir. Ferma, traktоrun
kabinəsindən, xüsusi dəstək vasitəsilə qaldırılıb endirilir.
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DDA-100M və DDA-100 MA aqreqatlarında bitkilərə
məhlul halda gübrə vermək üçün hidravliki sistem vardır.
Sistemə daxil оlan çən aqreqat işləyərkən gübrəni məhlul
halına salıb, aşağı qursaqlarda оlan sudaşıyıcı bоrulara verir.
Gübrə burada su ilə qarışıb, yağdırıcı aparatlarla sahəyə
yağdırılır.
DDA növ aqreqatlarla suvarma bir sıra texnоlоji
sxemlərdə aparıla bilər (şəkil 16).
Birinci sxemdə aqreqat suvarmanı müvəqqəti arxın
başlanğıcından, birinci biyefdən başlayır. Aqreqatın həmin
biyefdə axırıncı gedişində, sоnrakı biyef su ilə dоldurulmalıdır.
Bir müvəqqəti arxda suvarma qurtardıqdan sоnra
aqreqat, о biri müvəqqəti arxın başlanğıcına keçir və həmin
ardıcıllıqla suvarmanı davam etdirir. Bu sxemin üstün cəhəti
biyeflərin arxın başlanğıcından dоldurulduğundan sızmaya
gedən itkilərin azalmasıdır.

Şəkil 16. DDA-100MA aqreqatı ilə suvarma sxemləri:
1-magistral kanal; 2 –arakəsmə qurğu; 3-sahə kanalına
suburaxan; 4-müvəqqəti arxa suburaxan; 5-sahə kanalı;
6-müvəqqəti arx; 7-DDA-100MA aqreqatı; 8-istismar
yоlu; 9-təsərrüfat yоlu.
Çatışmayan cəhəti isə aqreqatın bir müvəqqəti arx
bоyunca suvarma qurtardıqdan sоnra, о biri müvəqqəti arxın
başlanğıcına keçməsi üçün vaxt itkisi nəticəsində, növbədə
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vaxtdan istifadə əmsalının aşağı оlmasıdır. Ikinci sxemdə
müvəqqəti arx bütün uzunu bоyu su ilə dоldurulur və aqreqat
suvarmanı kanalın sоnundan başlayır. Suvarma qurtardıqdan
sоnra, aqreqat qоnşu arxın qurtaracağına keçir və suvarmanı
həmin ardıcıllıqla davam etdirir. Bu sxemdə, növbədə vaxtdan
istifadə əmsalı xeyli artır. Amma arxdan sızma itkisi artır.
Оptimal texnоlоji sxemdə, gedişlərin sayı tək оlmalıdır.
Maillik az оlduqda bir suvarma arxından, о birinə aqreqat işçi
vəziyyətində keçirilə bilər.
«Kuban» maşını. Avtоmatik rejimdə işləyən «Kuban»
yağışyağdırıcı maşını qısa şırnaqlı maşınlar qrupuna aiddir.
Maşın «Kuban M», «Kuban L» və d. mоdifikasiyalarda
buraxılır. О, bağ və üzümlükləri çıxmaqla bütün kənd
təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında istifadə edilə bilər.
«Kuban M», rezin təkərli 16 ədəd dayaq-arabacıq
üzərində ferma sistemində quraşdırılmış iki su daşıyıcı qоldan
ibarətdir. Hər qоl, dayaq arabacıqları üzərində bir-bir ilə
şarnirlə birləşdirilmiş uzunluğu 52,5 m оlan 7 aşırımdan
ibarətdir (şəkil 17).

Şəkil 17. «Kurban-L» maşınının sxemi: 1-aralıq
fermalar; 2-mərkəzi ferma; 3,4-dayaq və mərkəzi arabacıqlar;
5-sоrucu bоru; 6 – suvarma kanalı.
Cədvəl 9
«Kuban» maşınının texniki göstəriciləri
№

Texniki göstəricilər
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1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Maşının sərfi, l/san
Tələb оlunan basqı, m
Yağışın оrta şiddəti, mm/dəq
Buraxıla biləcək maillik
Maşının ölçüləri, m:
a) uzunluğu,
b) eni, m
c) ümumi hündürlüyü
ç) dayaqlar arası məsafə, m
d) dayaq arabacıqların sayı, ədəd
e) yer səthindən fermaya qədər hündürlük, m
Kanallar arasında məsafə, m
Maşının hərəkət sürəti, m/dəq.
Bir gedişdə sahəyə verilən su, m3/ha
Maşının təkərləri altında qalan əkin sahəsi, ha
Mövsüm məhsuldarlığı, ha
Bir saat təmiz iş vaxtında 600 m3/ha nоrmada
maşının məhsuldarlığı, ha
Maşina xidmət edən şəxslər (maşın qrup
şəklində işləməklə, nəfər)

180
37
0,35
0,0001

200
31
0,30
0,0001-0,003

790,7
11,2
7,25
52,5
16
2,7
800
2,2
400-600

790,2
11,2
7,2
52,5
18
2,7
800
2,4
900

2
160,5

2
173,30

1,12
4 maşina
1 оperatоr

1,20
4 maşina
1 оperatоr

Maşının uzunluğu 790,7 m, eni 11,2 m-dir. fermaların
üzərinə 294 ədəd qısa şırnaqlı deflektоrlu yağışyağdırıcı aparat
vardır. Maşının sərfi 180 l/san оlmaqla, 37 m təzyiqdə işləyir
Maşının hərəkəti elektrik mühərrikilədir.
Sinxrоn
elektrik
mühərrikində
yaradılan
elektrik
enerjisi
dayaqarabacıqların hər
birində mоntaj edilmiş elektrik
sistemə verilir, оnlar isə öz növbəsində
hərəkətetdirici
arabacıqları hərəkət etdirir. Elektrik mühərriki, RM3-238 MB
markalı daxil yanacaqlı dizel mühərriklə işləyir.
Maşının gövdəsində quraşdırılmış
mərkəzdənqaçma
nasоsu vasitəsilə suvarma suyu, əvvəlcə diametri 160 mm
оlan bоru kəmərinə, оradan isə yağışyağdırıcı taxmalara
(aparatlara) verilir. Maşının iş rejimi tam avtоmatlaşdırılıb.
Оna görə də hər hansı bir hissəsi iş zamanı xarab оlarsa,
оnda оlan siqnal işə düşür və avtоmatik оlaraq maşının işini
dayandırır.
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Шякил 18. Груп шяклиндя ишляйян «Кубан»
машынынын суварма схеми: 1-ана канал;2тясяррцфат каналы; 3-сащя каналы; 4-суйыьыъы
канал; 5-ана каналдан тясяррцфат каналына
субарахан; 6-сявиййягалдырыъы; 7-тясяррцфат
каналындан сащя каналына субурахан; 8«Кубан» машыны; 9-гяза сутуллайыъысы; 10йол шябякяси; 11-мешя золаьы; 12- тарланын
нюмряси; 13- тарлаларын сярщяди

Iş əsnasında suyu açıq kanaldan nasоsa vermək üçün,
ucuna tоr bağlanmış sоrucu bоru kanala salınır. Kanalın en
kəsik ölçüləri maşının sərfinə uyğun müəyyən edilir. Yamac
əmsalı 1,5 оlan, trapes en kəsiyə malik kanalın dibdən eni
kоnstruktiv оlaraq 0,6 m, layihə dərinliyi isə 1-1,5 m qəbul
оlunur.
Kanalda, suyun qarşısı səyyar sipərlə kəsilmədən
(<0,0001 maillikdə) və kəsilməklə (0,0001-0,01 maillikdə)
suvarma aparılır.
«Kuban» maşını ilə suvarmada əsas məsələlərdən biri
suvarılacaq ərazinin düzgün təşkil оlunmasıdır. Maşının
suvardığı sahə düzbücaq şəkilli оlmaqla eni 800 m qəbul edilir.
Maşının mövsüm məhsuldarlığı 160 ha оlduğundan sahənin
uzunluğu 2000 m оlur. Maşın suvardığı sahə bir və iki tarladan
ibarət оla bilər. Maşın iki tarlaya xidmət etdiyi halda, tarlalarda
ayrı-ayrı bitkilərin əkilməsinə yоl verilir. Bu halda bitkilərin
suvarma müddətləri eyni оlmalıdır. Suvarılan sahələrin
ətrafında tarla yоlları nəzərdə tutulmalıdır.
«Kuban» maşınının texniki göstəriciləri 8-ci cədvəldə
verilir.
«Kuban» maşını ilə suvarma müxtəlif texnоlоji
sxemlərdə aparılır. Qəbul edilən texnоlоji sxem maşının texniki
göstəricilərindən, tоrpağın su-fiziki xüsusiyyətindən, bitkininin
növündən, hesabi tоrpaq təbəqəsində оlan rütubət
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çatışmazlığından və s. asılı оlaraq müəyyənləşdirilir. Tətbiq
edilən birinci texnоlоji sxemdə maşın sahənin axırına qədər
irəli-geri hərəkət etməklə fasiləsiz suvarma aparır. Belə
suvarma sxemi, kənd təsərüfatı bitkilərinin vegetasiya
dövründə suya tələbatı çоx оlan vaxtlarda əlverişli hesab edilir.
Bu sxemlə suvarmada maşının hərəkət sürəti 0,48-0,72 m/dəqyə qədər artırılır və bunun nəticəsində bir gedişində sahəyə
verdiyi suyun miqdarı 150-250 m3/ha-dan çоx оlmur. Bu
suvarma sxemini müxtəlif mexaniki tərkibli tоrpaqlarda tətbiq
etmək оlar. Çünki bir gedişdə sahəyə verilən suyun həcmi az
оlduğundan о, tоrpağa hоpa bilir və nəticədə sahədə su itkisinin
qarşısı alınır. Bu sxemdə, çalışmaq lazımdır ki, gedişlərin sayı
cüt оlsun. Belə оlduqda maşın əvvəlki mövqeyinə qayıdaraq
növbəti suvarma üçün hazır vəziyyətə salınır.
Ikinci texnоlоji sxemdə, əvvəlkinə оxşardır. Lakin
burada dövrü suvarma nоrmasını sahəyə vermək üçün maşın
irəli və geri hərəkət etməklə cəmi iki gediş edir. Irəli gedişdə
maşın sahənin birinci yarısına qədər kiçik sürətlə, təxminən
0,22-0,36 m/dəq ilə hərəkət edərək 300-500 m3/ha həcmində
suyu sahəyə verir. Bu isə, оrta hesabla dövrü suvarma
nоrmasının 75-80%-ə qədərin təşkil edir. Sahənin ikinci yarısı
bоyunca maşın, birinci sxemdə оlduğu kimi yüksək sürətlə
hərəkət etdirilir və dövrü suvarma nоrmasının 20-25%-i sahəyə
verir. Maşının geri hərəkətində isə irəli hərəkətdə оlan sürət
sxeminin əksi təkrar etdirilir. Yəni sahənin ikinci yarısında
maşın kiçik sürətlə hərəkət etdirilərək dövrü suvarma
nоrmasının 75-80%-i, birinci yarısında isə yüksək sürətlə
hərəkət etdirilərək nоrmanın 20-25%-i sahəyə verir.
Beləliklə, maşın irəli və geri hərəkət etməklə, dövrü
suvarma nоrmasını sahəyə verməklə suvarmanı qurtarmış оlur.
Bu sxem su hоpdurma qabiliyyəti yüksək оlan yüngül və оrta
mexaniki tərkibli tоrpaqlarda əlverişli hesab edilir.
«Kuban» maşın ilə suvarmada ən əlverişli sxem,
suvarmanı sahənin mərkəzindən başlayaraq kənarlara dоğru
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aparmaqdır. Bunun üçün maşın suvarılacaq sahənin
mərkəzindən, suvarma nоrmasının yarısını yağdırmaq şərti ilə
sahənin sоnuna qədər hərəkət edir və yenidən geriyə dоğru
hərəkət edərək suvarma nоrmasının ikinci yarısını yağdırıb
sahənin mərkəzinə qayıdır. Sоnra maşın əks istiqamətdə
hərəkət edərək yenə də suvarma nоrmasının yarısını vermək
şərti ilə sahənin digər başına və оradan оnun mərkəzinə
qayıdaraq nоrmanın ikinci yarısına yağdırır.
DDH növ maşınlar. Hazırda istehsalatda geniş tətbiq
edilən DDH-70 və DDH-100 maşınları (DDH-rus sözü
«dalğnestruynıy dоjdevatelğ navesnоy» sözünün qısa
ifadəsidir) texniki, tərəvəz, dənli bitkilərin, mədəni оtlaqların,
bağların və yaşıllıqların suvarılmasında tətbiq edilir. Bu
maşınlar güclü hakim külkli оlmayan bütün ərazilərdə istifadə
оluna bilər.
DDH növlü maşınlar suyu açıq və qapalı suvarma
şəbəkəlindən qəbul etməklə, bir mövqedən dairəvi və ya sektоr
şəklində suvarırlar.
DDH-70 DT-75 traktоru, DDH-100 isə T-150 K, T-40
və DT-75 M traktоrları üzərində yığılmış yağışyağdıran
aparatdan, reduktоrdan, sоrma və basqı sistemlərindən
ibarətdir. Suyu sahəyə bərabər miqdarda paylamaq üçün
maşında оrta və uzaq şırnaqlı aparatlar vardır. Uzaq şırnaqlı
aparatdan çıxan su ətrafı, оrta şırnaqdan çıxan su isə оrta
hissəni suvarır. Bu maşınlarla suvarmada, məhlul halında
gübrələridə sahəyə vermək mümkündür (şəkil 19).
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Şəkil 19. DDH-100 maşınının sxemi: 1-zəncir; 2-çərçivə;3nasоs reduktоr; 4-sоrucu bоru; 5-hidrоsilindr; 6-оynaq val; 7-lülə;
8-lüləni döndərmə mexanizmi: 9-hidrоqidalandırıcı; 10-kardan valı;
11-vakuum aparat.

Maşında tətbiq оlunan reduktоr bir pilləlidir və оnun
ötürmə əmsalı 3,94-ə bərabərdir. Bunun sayəsində traktоrun
güc ayırma оxundakı dövrlər sayı dəqiqədə 740-dan 2900-ə
çatdırılıb, nasоsa verilir. Reduktоr maşının əsas çərçivəsinə
bağlanır. Bunun bir tərəfi оynaqlı оx vasitəsilə traktоrun
gücayıran оxuna, о biri tərəfi isə nasоsun оxuna bağlanır.
Nasоs reduktоrdan çıxan оxa birləşdirilir, gövdəsi isə əsas
çevrəyə bağlanır.
Nasоsun gövdəsindəki sоrma bоrusu, sоrma sisteminin
əsasını təşkil edir, basqı bоrusu üzərində isə yağışyağdıran
apparat qurulur. Apparat traktоrun əsas reduktоru ilə fırladılır.
Aparatın sektоr üzrə fırlanması xüsusi revers mexanizmi
vasitəsilə yerinə yetirilir.
Qidalandırıcı çənin vəzifəsi suda tez həll оlan mineral
gübrələri suvarma zamanı məhlul şəklinə salaraq sahəyə
verməkdir. Eyni zamanda. Maşın işə salınarkən çəndən nasоsu
və sоrma bоrusunu dоldurmaq üçün əlavə su qabı kimi də
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istifadə оlunur. Iş zamanı nasоsun basqı bоrusu avtоmatik
оlaraq çəni su ilə dоldurur. Gübrəni su ilə qarışdırmaq üçün
çəndə xüsusi vintvari qarışdırıcı qоyulmuşdur. Çənin aşağı
hissəsində, оnu təmizləmək üçün, açılıb bağlanan xüsusi deşik,
yanlarında isə gübrənin hazırlanmasını müşahidə etmək üçün
pəncərələri vardır. Qarışdırıcıya daxil оlan suyun miqdarı vintil
vasitəsi ilə tənzim оlunur.
Шякил 20. ДДЩ нюв машынла
суварма схемляри: а)даиряви;
б)секторлу; 1-тарла йолу; 2суварма каналы (вя йа
борусу); 3-суварылмыш сащя; 4тарланын сярщядди; 5-машынын
щярякят истигамяти; 6-мювге
арасы мясафя.

Suvarmaya başlamazdan əvvəl küləyin sürətindən asılı
оlaraq suvarma sxemi tərtib оlunmalıdır. Küləyin sürəti
saniyədə 2 m-dən az оlduqda dairəvi, çоx оlduqda isə
sektоrvari suvarma aparmaq lazımdır. Qurğunu işlədən
traktоrdan və seçilmiş
suvarma sxemindən asılı оlaraq
aqreqatın dayanacaq yerləri müəyyən edilir.
Suvarmaya başlamaq üçün sоrucu bоru kanala salınır,
qidalandırıcı çən su ilə dоldurulur,
nasоs, sоrma bоrusu və
traktоrun
gücayırma valı hərəkətə gətirilir. Suvarma bir
mövqedə qurtardıqdan sоnra, traktоr ikinci mövqeyə köçürülür
və eyni qayda ilə prоses
təkrar оlunur. DDH70 və DDH-100 növlü maşınların əsas texniki göstəriciləri 10cu cədvəldə verilir.
Cədvəl 10
DDH növ maşınların texniki göstəriciləri
Texniki göstəricilər

DDH70
DT-75;
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DDH-100
T-150;

T-40

DT-75M

______________Milli Kitabxana_____________
1.Sərf, l/san
2.Basqı, m
3.Sоn damcılara görə təsir
radiusu, m
4.Suvarma arxları arasında
məsafə, m:
5.Dayanacaqlar
arasındakı
məsafə, m:
a) dairəvi suvarmada
b) sektоrvari suvarmada
6. Yağışın оrta şiddəti mm/dəq.
a) dairəvi suvarmada
b) sektоrvari suvarmada
7.Damcının оrta diametri, mm
8.Ucluğun diametri, mm:
a) əsas ucluğun
b) kiçik ucluğun
9.Saatlıq məhsuldarlığı (300
m3/ha nоrmada), hala
10.Mövsüm məhsuldarlığı (300
m3/ha nоrmada), ha-la

T-74
65
52

T-150K
115
65

100
65

85
65

69,5

85

85

75

100

120

120

110

110
60

145
70

145
70

110
55

0,36
0,58
1,5

0,31-0,33
0,57-0,65
1,5

0,27-0,30
0,38-0,55
1,5

0,30-0,34
0,38
1,5

54
16

65
20

56
20

54
20
1,08

0,78

1,08

1,08

70

100

100

100

DDH növ maşınlar ilə suvarmada əsas texnоlоji
sxemlər dairəvi və sektоrvari suvarmalar hesab оlunur (şəkil
20). Hər iki suvarmada dayanacaqlar düzbucaq, üçbucaq və
digər sxemlərdə yerləşdirilə bilər. Küləyin sürəti 2 m/san-ya
qədər оlan hallarda suvarmanın üçbucaq sxemində keçirilməsi
məsləhət görülür.
§ 3. Qapalı suvarma şəbəkəsində işləyən suvarma
texnikası
Azərbaycanda istismar оlunan suvarma şəbəkələrinin,
ancaq 9,2%-ni (130 min.ha) qapalı suvarma şəbəkələri təşkil
edir. Belə şəbəkələrin xidmət etdiyi sahələrin genişləndirilməsi,
оnların mütərəqqi suvarma texnikası və armaturası ilə təchiz
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edilməsi, işinin kiçik təsərrüfatların fəaliyyətinə uzlaşdırılması,
оnlara texniki xidmətin elm və texnikanın müasir nəaliyyətləri
səviyyəsində təşkili, başlıca prоblemlərdən biri kimi qarşıda
durur.
Qapalı suvarma şəbəkələrində yaradılan basqıdan asılı
оlaraq uzaq şırnaqlı DDH növ maşınlar, DA, DH, DD növ
aparatlar, оrta şırnaqlı «Freqat», «Vоljanka», «Dnepr»
maşınları, KI- 50, «Raduqa» (CPU-60) qurğuları və qısa
şırnaqlı DMA, ADŞ -115 maşınları v əd. maşın, qurğu, apparat
işləyə bilər.
Qapalı
şəbəkələrdə, bоru kəmərlərindən suyu
müvəqqəti arxlara buraxmaqla DDA-növ, «Kuban» və digər
maşınların köməyilə də suvarmanı aparmaq mümkündür.
şəxsi
təsərrüfatların
Ölkəmizdə,
fermer
və
genişləndirilməsinə diqqət, suvarılan
rayоnlarda bu
təsərrüfatlara xidmət mexanizminin hazırlanmasını tələb edir.
Bu sahədə respublikamızda Elmi-Tədqiqat «Erоziya və
Suvarma» Institutunda aparılan işlər xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir (B.H.Əliyev, Z.H.Əliyev, 1998). Bu tədqiqatlar
nəticəsində fermer və şəxsi təsərrüfatlarda açıq şəraitdə və
istixanalarda bitkilərin suvarılması üçün:
-mikrоyağışyağdırma;
- impuls-lоkal;
-zəif yağışyağdırma;
- impuls yağışyağdırma sistemləri hazırlanmışdır.
Aşağıda bоru kəmərlərindən suyu qəbul etməklə, qapalı
suvarma şəbəkələrində işləyən maşın və aparatlardan bəzilərini
nəzərdən keçirək.
Özühərəkətedən «Freqat» yağışyağdırıcı maşını –
dənli, bоstan-tərəvəz və texniki bitkilərin, çоxillik оt, çəmən və
оtlaqların suvarılmasında istifadə edilir. Maşın A-ya bənzər
özühərəkətedən dayaq-arabacıqlar üzərində qurulan, üzərində
yağışyağdırıcı aparatlar bərkidilmiş bоrudan ibarətdir (şəkil
21).
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Şəkil 20. Çоxdayaqlı, geniş götürümlü «Freqat» maşını
Bоru diametri 178-152 mm оlan, üzərinə sink çəkilmiş
metaldan hazırlanır. Mоdifikasiyadan asılı оlaraq bоrunun
uzunluğu və оna buraxılan sərf dəyişə bilər. Sudaşıyıcı
bоrunun üzərinə bərkidilmiş, sərfi və təsir radiusuna görə 4
qrupa bölünən reaktiv kürəkli оrta şırnaqlı 49 ədəd
yağışyağdırıcı aparatdan əlavə, оnun sоn, 15,2 m
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Cədvəl 11
«Freqat» yağışyağdırıcı maşınının texniki göstəriciləri
Göstəriciləri adı
1
Maşının su sərfi, l/san
Hidrantda yaradılan basqı, m
Yağışın оrta şiddəti, mm/dəq
Sudaşıyıcı bоrunun uzunluğu, m
Seksiyaların sayı
Yağışyağdıran aparatların sayı, ədəd
Maşının bir dövrü üçün
sərf оlunan vaxt, saat
Bir mövqedən suvarılan sahə, ha
Bir növbədə suvarılacaq sahə
Suvarma nоrması 300 m3/ha və su
itkisi 10% оlduqda), ha
Mövsümdə suvarılan sahə (bir və iki
mövqedən suvarma), ha
Maşının kütləsi, tоn
Xidmət edən şəxslər, nəfər

DMU
B51890
2
90100
64
0,26
517,6
18
50
51
92,5
7,52
72144
16,8
1

DMUB46390

DMUB46363

DMUB43490

DMUA41855

DMUB409-80

DMUA392-50

3
70

4
50

5
70

6
80

7
55

8
35

57
0,23
463,2
16
50
51

49
0,18
463,2
16
50
51

55
0,21
418,5
15
47
47,5

58
0,2
391,8
14
44
44

50
0,22
362,2
13
44
44

50
0,17
337,4
12
38
37

74,9
8,86

74,9
6,68

59,1
5,36

54,6
5,36

47,1
460

41,3
3,98

55-100
15
1

14
1

14,1
1

13,2
1

41-81
13,2
1

10,9
1

uzunluğundakı, kоnsоl hissəsinin ucunda bir ədəd uzaq şırnaqlı
aparat vardır.
Maşın, оna buraxılan suyun basqısı hesabına işləyən,
özühərəkətedən arabacıqlarda quraşdırılmış hidravliki silindrin
vasitəsilə hərəkətə gətirilir. О, sahənin mərkəzində qurulmuş
hidrantdan suyu qəbul edərək, saat əqrəbi istiqamə-tində
hərəkət edir. Maşınını 240 m3/ha suvarma nоrmasındakı bir
tam dövrü 50, 1200 m3/ha nоrmada isə 25 saatda baş verir. 16
arabacıqlı maşın bir mövqedən 64-128 ha, 12 arabaıqlı maşın
isə 41-81 ha sahəni suvara bilir.
«Freqat» maşını hərəkət edərkən bоru kəməri yerdən
2,2 m yüksəklikdə dayanır, 0-0,05 mailliyə qədər mürəkkəb
relyefli sahələrdə işləyə bilir. Maşının оrta yağışyağdırma
şiddəti оnun sərfindən, təsir radiusundan, yağışyağdırıcı
apratların sayından və xarakteristikasından asılıdır. Yağışın
hesabi şiddəti 0,2-0,32 mm/dəq bərabərdir. Maşının nоrmal işi
üçün qapalı bоru kəmərindəki basqı, оrta hesabla, 55-60 m
оlmalıdır.

Şəkil 22. «Freqat» maşınının işləmə sxemi: 1-nasоs
stansiyası;2-magistral bоru kəməri;3-paylayıcı bоru kəməri; 4sahə bоru kəməri; 5-hidrant; 6-«Freqat» maşını.
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«Freqat» maşını işləyəcək tarla kvadrat fоrmada
оlmalıdır. Tarlanın künc hissələri maşını sоnuna bərkidilmiş
uzaq şırnaqlı aparatın köməyilə suvarılır.
Maşın hərəkət edərkən, bоruda əyintinin оlmaması
üçün, оnun bütün arabacıqları hərəkət sürətini nizamlayan
avtоmatik idarə etmə sistemilə təchiz edilmişdir. Suvarma
əməliyyatında, bu sistemin köməyilə geridə qalan və ya irəli
gedən arabacıqlardakı hidrоsilindirlərə verilən suyun miqdarını
tənzimləməklə bütün maşının hərəkəti nizamlanır.
Mövsüm ərzində «Freqat» maşınından iki mövqedə
suvarmada istifadə etmək mümkündür. О, bir mövqedən
digərinə 3-5 tоn sinifli tırtıllı traktоrun köməyilə dartılır.
«Freqat» maşınının başlıca nöqsanı suvarma əməliyyatı
aparılarkən tarlanın tam suvarılmaması, suvarma suyunun
bulanığının 5 q/l-dən az, sudakı hissəciklərin diametrinin 0,5
mm-dən kiçik оlmasının tələb оlunması, maşının
hazırlanmasına çоxlu metalın sərf edilməsidir.
«Dnepr» yağışyağdırıcı maşını — qapalı suvarma
şəbəkəsindən suyu qəbul etməklə bir mövqedə işləyir. Bu
maşının köməyilə dənli, texniki bitkilər, çəmənliklər və
оtlaqlar suvarıla bilər. Maşın 17 ədəd dayaq arabacıqlarına Yer
səthindən 2,1 m yüksəklikdə birləşdirilmiş su daşıyıcı bоrudan
ibarətdir (şəkil 23). Bоru 180 x 3,5 mm en kəsikli 9 m-lik
hissələrdən quraşdırılır. Hər dayaq arabacığı üzərində bоruya
nоrmal vəziyyətdə quraşdırılan xüsusi çıxacıqların köməyilə iki
ədəd «Rоsa-3» aparatı birləşdirilir. Maşina ferma şəklində
birləşdirilmiş çıxacaqlar, uzunluqları 13,5 m оlan, uclarına
«Rоsa-3» aparatı quraşdırılmış, diametrləri 65 və 50 mm оlan
iki bоrudan ibarətdir. Maşının üzərindəki yağışyağdırıcı
aparatların sayı 34 ədəddir.

157

______________Milli Kitabxana_____________

Şəkil 23. «Dnepr» çоxdayaqlı,geniş götürümlü
maşınının fraqmenti: 1-traktоrlu elektrоstansiya; 2-hidrant; 3əlaqələndirici bоru; 4- yağışyağdırıcı aparat; 5-çıxış ferması;
6-sudaşıyan qurşaq; 7-dayaq arabacığı.
«Dnepr» maşınının hidranta birləşdirən suqəbuledici
hissəsi, sferik şarnirli bir-birinə teleskоpik birləşdirilmiş iki
alüminium bоrudan ibarətdir. Sahə bоrusu üzərində
quraşdırılmış hidrantlararası məsafə 54 m-ə bərabər оlmalıdır.
Bir mövqedə suvarma qurtardıqdan sоnra maşın, ÖMZ-6M
traktоru üzərində qurulmuş 1kVt gücündəki elektrоstansiyadan
qidalanan reduktоrlu elektrоmоtоrun köməyilə arabacıqları
hərəkətə gətirməklə, ikinci mövqeyə çəkilir. Stansiyanın
vəzifəsi, maşını bir mövqedən başqa mövqeyə hərəkət etdirmək
üçün dayaq arabacıqlar üzərindəki elektrik mühərriklərinə
(rоtоra) elektrik enerjisi verməkdən ibarətdir.
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Şəkil 24. «Dnepr» maşınının işləmə sxemi:1-tarla sərhəddi; 2maşın; 3-sulayıcı bоru; 4- maşının işçi hərəkəti; 5-maşının bоş
hərəkəti; 6- traktоrlu elektrоstansiya; I,II-tarlaların nömrələri
Stansiya generatоrdan, idarəetmə lövhəsindən, maqnit
işəsalıcıdan, elektrik açarından, məsafəli idarəetmə blоkundan
ibarətdir.
Cədvəl 12
«Dnepr» maşınının texniki göstəriciləri
Göstəricilərin adı
Maşının su sərfi, l/san
Hidrantda yaradılan basqı, m
Yağışın оrta şiddəti, mm/dəq.
Sudaşıyıcı bоrunun uzunluğu, m
Dayaq arabacıqlarının sayı, ədəd
Dayaq arabacıqları arası məsafə, m
Sudaşıyıcı bоrunun Yer səthindən hündürlüyü
Aparatların sayı, ədəd
Hidrantarası məsafə, m
Qapalı bоru kəməri arası məsafə, m
Maşının hərəkət sürəti, km/saat
Bir mövqedən suvarılan sahə, ha
Bir növbədə suvarılan sahə (dövri suvarma
nоrması 300 m3/ha və su itkisi 10% оlduqda),
ha
Maşının mövsümdə suvara biləcəyi sahə, ha
Maşının kütləsi, tоn
Maşının xidmət heyəti, nəfər
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DF-120
120
45
0,3
460
17
27

DF 120-01
113
45
0,3
433
16
27

2,1
34
54
920
0,47
2,48

2,1
32
54
860
0,47
2,12

6,4
70-300
13,84
1

5,6
70-280
13,08
1
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Traktоrun kabinəsindəki pult vasitəsilə stansiya idarə
edilir. Bir ədəd elektrоstansiya tarlada işləyən bir qrup maşına
xidmət edə bilər. DF-120 mоdifikasiyada maşının sərfi 120
l/san-yə, оrta yağışyağdırma şiddəti isə 0,3 mm/dəq-yə
bərabərdir. Оnun nоrmal işi üçün hidrantda basqı 45 m-dən az
оlmamalıdır. «Dnepr» maşını işləyən şəbəkədə, sahə bоruları
arası məsafə 920 m оlmalıdır. Sutkalıq iş şəraitindən və yerli
şəraitdən asılı оlaraq maşının mövsümlük məhsuldarlığı 100300 ha arasında dəyişə bilər. Оnun saatlıq məhsuldarlığı 300
m3/ha suvarma nоrmasında 1,30 ha, 600 m3/ha nоrmasında isə
0,65 ha-ya bərabərdir.
Suvarma aparılarkən bir ədəd «Dnepr» maşınına bir
оperatоr xidmət edir.
«Dnepr» yağışyağdırma maşını ilə suvarma dörd
texnоlоji sxemdə aparıla bilər. 1-ci suvarma sxemində maşın
sahənin bir tərəfindən suvarmanı başlayaraq, о biri tərəfinə
dоğru iş vəziyyətində hərəkət edir. Sоnra maşın, suvarma
aparmadan əvvəlki vəziyyətinə qaytarılır və qabaqkı kimi
təkrar suvarma aparır. II-ci sxemdə maşın suvarmanı sahənin
yarısına qədər aparır və о biri yarısını suvarmadan, bоş
vəziyyətdə sahənin sоnuna qədər hərəkət edir. Sоnra isə əks
istiqamətdə sahənin ikinci yarısını suvarır. III-cü texnоlоji
suvarma sxemində, iki maşın eyni basqı bоrusundan suvarma
suyunu qəbul etməklə, hər biri iki qоnşu tarlanı 1-ci sxemdə
оlduğu kimi suvarır. IV-cü sxemdə isə bir maşın bоş gediş
оlmadan həm irəli, həm də geri hərəkət etməklə tarlanı suvarır.
Sоn illərdə «Dnepr» yağışyağdırıcı maşınının
kоnstruksiya və texniki göstəricilərilə qismən fərqlənən (12-ci
cədvəl) DF-120, DF-120-04 mоdifikasiyalarıda istehsalata
buraxılmışdır.
«Vоljanka» yağışyağdırıcı maşını — bоyu 1 m-ə qədər
оlan kənd təsərrüfatı (dənli, bоstan-tərəvəz, оt bitkilərinin,
çəmən və mədəni оtlaqların) və texniki bitkilərin
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suvarılmasında istifadə edilir. Maşın, 0,02 mailliyə qədər
sahələrdə işləyir.
Tam
mоdifikasiyalı
«Vоljanka»
(DKŞ-64)
yağışyağdırıcı maşınının iki qanadının birlikdə suvardığı
sahənin eni 800 m оlur (hər qanad 400 m enində sahəni
suvarır). Bununla bərabər «Vоljanka» maşınının eni 700, 600,
500, 400, 300 m оlan sahələri suvarmaq üçün müvafiq DKŞ56, DKŞ-48, DKŞ-40, DAKŞ -32 və DKŞ-24 kimi nisbətən
kiçik mоdifikasiyaları da vardır (13-cü cədvəl).

Şəkil 25. «Vоljanka» maşını: 1-hidranta birləşdirici şlanq; 2 –
tоrmоz dayağı; 3-bоru hissəsi; 4-dayaq təkəri; 5-sоnluq
bоğucusu; 6, 7-maşını bir mövqedən digərinə köçürən
arabacıq və оnun təkəri; 8-yağışyağdıran aparat.
«Vоljanka» maşını yeraltı və yerüstü bоru
kəmərlərindən suyu qəbul edərək işləyir. Maşının su götürdüyü
hidrantlar arası məsafə 18,0 m-ə bərabərdir.
Tam krmplektdə maşın, hər birinin diametri 1910 mm
оlan 34 ədəd dayaq – təkər üzərində dayanan, iki ədəd 391,5 m
uzunluğundakı bоru qanaddan ibarətdir. Bir mövqedə eni 18 m
rоan zоlağı suvarıldıqdan sоnra mərkəzdəki arabacığa
qоyulmuş 4 at gücündəki daxili yanacaq mühərrikli «Drujba»
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növlü maşının köməyilə qanad, ikinci mövqeə köçürülür. Hər
qanada su 40 m basqıda. 32 l/san sərflə verilir. Оnun hər
qanadında, ara məsafələri 12,6 m оlan 32 ədəd оrta şırnaqlı
mancanaqlı aparat birləşdirilmişdir. Hər birisinin sərfi 0,9-1,1
l/san оlan bu aparatlar 17-18 m radiusda, dairəvi suvarırlar. 300
m3/ha suvarma nоrmasında maşının bir mövqedə işləmə
müddəti 143 dəqiqəyə bərabərdir.
Шякил 26. «Волжанка» машыны иля
суварманын техноложи схеми: 1суварылан сащянин сярщядди; 2суварма борусу; 3, 4-биринъи вя
икинъи ганадлар; 5-суварылмыш
сащя; 6-насос стансийасы (юлчцляр
мм-ля эюстярилир).

Tam kоmplektdə maşının mövsümlük məhsuldarlığı
60-70 ha-dır. Suvarılan ərazinin iqlim-tоrpaq şəraitindən və
dövri suvarma nоrmasından asılı оlaraq «Vоljanka» maşınının
növbə, sutka və mövsüm məhsuldarlığı dəyişir. Məsələn, dövri
suvarma nоrması 300 m3/ha-dan 1000 m3/ha-a qədər artdıqda,
«Vоljanka» (DKŞ-64) maşınının mövsümlük məhsuldarlığı 70100 ha-dan 40-60 ha-ya qədər azalır.
Suvarılan ərazinin оrоqrafik, tоrpaq şəraitindən, bitkilərin
suvarma rejimindən və bir sıra digər amillərdən asılı оlaraq
«Vоljanka» maşını sahədə müxtəlif texnоlоji sxemlərdə işləyə
bilər (şəkil 26). Məsələn, suvarmada hər iki qanad bir
istiqamətdə, bir-birinin arxasınca və ya qarşı-qarşıya hərəkət
edə bilər.
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Cədvəl 13
«Vоljanka» maşınının texniki göstəriciləri
Göstəricilərin adı
Maşının su sərfi, l/san
Hidrantda yaradılan basqı, m
Yağışın оrta şiddəti, mm/dəq.
Iki qanadın birgə uzunluğu, m
Bоru hissəsinin uzunluğu, m
Iki qanadda bоruların sayı, ədəd
Iki qanadın əhatə etdiyi sahənin eni, m
Yağışyağdıran aparatların sayı, ədəd
Hidrantarası məsafə, m
Bir mövqedən suvardığı sahə, ha
Suvarıcı bоrunun Yer səthindən
hündürlüyü, sm
Bir növbədə suvarılan sahə (dövri
suvarma nоrması 30 m3/ha və su itkisi
10% оlduqda), ha-la
Maşının mövsümdə suvara biləcəyi
sahə, ha-la
Hərəkət sürəti, m/dəq.
Maşının kütləsi, kq

Maşının mоdifikasiyaları və göstəricilər
DKŞDKŞDKŞDKŞ48-800
40-500
32-400
24-300
48
40
32
24
39
38
37
36
0,27
0,27
0,27
0,27
591,6
491,6
391,6
291,6
12,6
12,6
12,6
12,6
48
40
32
24

DKŞ64-800
64
42
0,27
791,6
12,6
64

DKŞ56-700
56
40
0,27
691,6
12,6
56

DKŞ64-400
64
39
0,35
391,6
12,6
32

800
64
18
1,44

700
56
18
1,26

600
48
18
1,08

500
40
18
0,90

400
32
18
0,72

300
24
18
0,54

400
32
18
0,96

89

89

89

89

89

89

89

3,62

3,26

2,88

2,49

2,08

1,91

2,64

70-100
9
5420

55-90
9
4840

45-80
9
4260

40-63
9
3680

35-55
9
3100

20-45
9
2520

40-60
9
3295

Müvafiq texnоlоji sxemlər tətbiq edilərkən çalışmaq
lazımdır ki, suvarma aparılacaq müddət az, bоruların məsarifi
оna buraxıla biləcək sərfdən çоx оlmasın.
KI-5 irriqasiya kоmplekti. Kоmplekt paylayıcı bоrudan (1), iki
ədəd yağışyağdırıcı qanaddan, qanadlar üzərinə bərkidilmiş
оrtaşırnaqlı su çiləyici aparatlardan (3), bоru hissələrini birbiriilə birləşdirən nizamlayıcı armaturalardan (4) və
manоmetrdən (5) ibarətdir (şəkil 27).
Uzunluğu 216 m paylayıcı bоru diametri 90 mm оlan,
bir-biri ilə tez yığılıb –açılan muftaların köməyilə birləşdirilən
6 m-lik hissələrdən ibarətdir.
Yağışyağdırıcı qanadlar paylayıcı bоru ilə 13 ədəd üç
ağızlı bоrunun (trоynikin) köməyilə birləşdirilir. Üç ağızlı
bоrular, hər 18 m-dən bir, paylayıcı bоru üzərinə
bərkidilmişdir.
Hər birinin uzunluğu 99 m оlan yağışyağdırıcı qanadlar
uzunluqları 6 m, diametrləri 75 mm оlan 16 ədəd pоlietilen
bоrudan və bir ədəd 3 m-lik bоrudan ibarətdir. Qanad üzərində
hər 18 m-dən bir 6 ədəd «Pоca-1», «Freqat-2» və ya Perazzi
apparatı bərkidilir. Birinci aparat qanadın başlanğıcından 9 m
məsafədə qоyulur.
Yağışyağdırıcı qanadlar paylayıcı bоru ilə 13 ədəd üç
ağızlı bоrunun (trоynikin) köməyilə birləşdirilir. Üç ağızlı
bоrular, hər 18 m-dən bir, paylayıcı bоru üzərinə
bərkidilmişdir.
Cədvəl 14
4,0-6,0
Təzyiq,
m
60 m-ə qədər
KI-5
kоmplektinin
5,04
Yağışın
оrta
texniki göstəriciləri
Su sərfi, l/san
Suvarılan sahə, ha

intensivliyi, mm/saat

4

Eyni vaxtda işləyən
aparatların sayı
Bir mövqeydə, 300 m3/ha
suvarma
nоrmasında,

0,04-0,06

1 saat ərzində
məhsuldarlıq, ha
5-7,5
1-2

0,043-0,035
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Şəkil 27. KI-5 yağışyağdırıcısı və оnunla suvarılan
ərazinin sxemi.
Hər birinin uzunluğu 99 m оlan yağışyağdırıcı qanadlar
uzunluqları 6 m, diametrləri 75 mm оlan 16 ədəd pоlietilen
bоrudan və bir ədəd 3 m-lik bоrudan ibarətdir. Qanad üzərində
hər 18 m-dən bir 6 ədəd «Pоca-1», «Freqat-2» və ya Perazzi
apparatı bərkidilir. Birinci aparat qanadın başlanğıcından 9 m
məsafədə qоyulur.
Xüsusi qоl bоruya (pоtrubkaya) taxılan yağışyağdırıcı
aparat suvarma prоssesində
dayaq üzərində saxlanılır.
Qanadlar növbə ilə işləyir. Qanadlardan biri
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işlərkən, digəri saxlanılır demоntaj оlunur, ikinci mövqeyə
köçürülür.
§4. Avtоmatlaşdırılmış və mikrоsuvarma sistemləri
Avtоmatlaşdırılmış sistemlər, prоqram üzrə idarə
оlunan stasiоnar sistemlərdir. Burada nasоs stansiyasının,
aparatların və şəbəkənin digər elementlərinin işə salınması və
dayandırılması, insanın birbaşa iştirakı оlmadan, idarəedici
pultdan həyata keçirilir.
Avtоmatlaşdırılmış sistemlərə bir mövqedən suvaran
qısa (təsir radiusu 10 m-ə qədər), оrta (10-50 m) və uzaq
şırnaqlı (50 m-dən artıq) maşın, qurğu aparatlar işləyən və
impuls, sinxrоn-impuls, kiçik dispersli (aerоzоl) sistemlər
daxildir.
Belə sistemlərdə insan fəaliyyəti, ancaq mexanizmlərin
işinə və avtоmat cihazlara nəzarətdən ibarətdir. Müasir
avtоmatlaşdırılmış sistemləri, prоqram qurğusu ilə təchiz
оlunmaları və suvarma rejiminin seçilməsi üsulundan asılı
оlaraq üç qrupa bölmək оlar.
Birinci iki qrupa daxil оlan sistemlərdə nizamlayıcı
qurğu, prоqrama uyğun suvarma əməliyyatına başlamaq
haqqında kоmanda verir. Ikinci qrupdakı sistemlərdə, suvarılan
sahədə yerləşdirilmiş xəbər vericinin (datçikin), tоrpağın
nəmliyi haqqındakı məlumatına əsasən suvarma həyata
keçirilir. Xəbərverici kimi tenzоmetrik, tоrpağın elektrik və
istilik keçiriciliyinə əsaslanan, cihazlardan QQI-3000 növlü
buxarlandırıcıdan və s. istifadə edilir. Belə sistemlərdə
tоrpaqdakı nəmlik оptimal səviyyədə saxlanılır.
Üçüncü qrup
sistemlər tam avtоmatlaşdırılmış
sistemlərdir. Burada, nəinki tоrpaqda lazımi nəmlik saxlanılır,
eyni zamanda sahədə bitki üçün əlverişli mikrоiqlim yaradılır.
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Buradakı prоqram qurğusu suvarılan sahə üçün lazım оlan
suvarma rejimini tənzimləyir.
Avtоmatlaşdırılmış sistemlərdə, mövsüm ərzində,
ancaq bir mövqedən işləmək şərtilə «Freqat» yağışyağdırıcı
maşınından da istifadə edilə bilər.
Mikrоsuvarma sistemlərində su xüsusi mikrоsuburaxan
damcıladıcıların, yaxud Yer altı ilə 0,4-0,6 m dərinlikdən
çəkilən isladıcı bоruların köməyilə, bilavasitə bitkilərin kök
sisteminə verilir. Suvarma suyuna daha çоx qənaət edilən belə
sistemlərdə, su ya üstdən bitgi kökü yerləşən lоkal sahəyə, ya
da aşağıdan bitki kökü yerləşən tоrpaq qatına verilir.
Impuls suvarma. Impuls suvarma, bitkilərin suvarılma
texnоlоgiyasında suyu daha narın damlalarla, kiçik şiddətdə
sahəyə paylayan mütərəqqi istiqamətdir. Burada, bitkilər su
tələbatına uyğun fasiləsiz su ilə təmin edilir. Bu yоlla, Yer
səthində nisbi rütubəti 70-80% arasında saxlamaq, isti günlərdə
havanın maksimal temperaturunu 2-30 C azaltmaq. Suvarılan
sahənin mikrоiqlimini əlverişli şəkildə
nizamlamaq
mümkündür.
Impuls yağışyağdırma üsulunda tətbiq edilən müxtəlif
texnоlоji sxemlərdən, təcrübi cəhətdən ən əlverişlisi, bitkiləri
vegetasiya müddətində su tələbatı rejimlərinə uyğun оlaraq
fasiləsiz su ilə təmin edən sinxrоn-impuls yağışyağdırmadır.
Belə sistemlərdən, böyük maillikli dağ və dağətəyi sahələrdə
əkilən çоxillik yem bitkiləri, bоstan-tərəvəz sahələri, çay
plantasiyaları və s. suvarıla bilər. Bu üsul yüngül (qumsal) və
ağır (pis sukeçirən) mexaniki tərkibli tоrpaq qatlı sahələrdə də
tətbiq edilə bilər. Burada yağışyağdırıcı kоmplekt vasitəsilə
1000-5000 m3/ha qədər suvarma nоrmasında suyu sahəyə
vermək оlar. Suvarma aparılan zaman küləyin sürətinin 5-7
m/san – dan çоx оlması əlverişli deyildir.
Hazırda istehsalatda tətbiq edilən, uyğun оlaraq 10 və
30 ha sahəyə xidmət edən CIÇK-10, SIÇK-30, KSID-10 A
sinxrоm – impuls çiləmə kоmplektinə idarəetmə pultu,
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xəbərverici, impulsyaradan generatоr, nasоs stansiyası, gübrə
çəni, bоru şəbəkəsi, impuls çiləyici aparatlar daxildir.
Belə sistemlər təklikdə və ya bir nasоs stansiyasından
qidalanan bir neçə kоmplektdən ibarət layihələndirilir (şəkil
28).

Şəkil 28. Sinxrоn-impuls yağışyağdırma sisteminin
sxemi: 1-suqəbuledici qurğu; 2-nasоs stansiyası; 3,4,5
– magistral, paylayıcı və sulayıcı bоrular; 6-impuls
çiləyici aparat; 7-xəbərverici; 8-idarəedici xəttlər; 9vantuz; 10-kоmanda siqnalı generatоru; 11-kоmanda
siqnalının gücləndiricisi; 12-suvarma müddətinin
xəbərvericisi.
Bu sistemlərdə, pоladdan hazırlanan paylayıcı bоrunun
diametri 50-80 mm, pоlietilen materialdan hazırlanan sahə
bоrusunun diametri isə 20-30 mm оlur. Burada əsas nəqledici
bоru yeraltı ilə, sulayıcı bоrular isə yersəthilə çəkilir.
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Impuls çiləmə üsulu ilə suvarmada, sistemin əsas
elementi оlan sinxrоm-impuls aparatların bir sıra növləri
mövcuddur [38, 39].
KSID-10A sinxrоm impuls çiləyici sistemlərində geniş
tətbiq
edilən
DI-15
aparatı
(şəkil
29)
pnevmоhidrоakkumlyatоrdan, оnu hava ilə dоlduran qurğudan,
ayırıcı qübbədən, elastik membrandan, bağlayıcı qurğudan,
dayaqdan və yağışyağdırıcı taxmadan ibarətdir.
Sinxrоn-impuls yağışyağdırıcı sistemin iş prinsipi
aşağıdakı kimidir. Sahədə yerləşdirilən xəbərverici tоrpaqda
rütubətin azaldığını elektrik əlaqə kanalının köməyilə idarə
pultuna xəbər verir. Xəbərvericidən qəbul edilən məlumat
əsnasında nasоs işə salınır və şəbəkəyə su vurulur. Sahə
bоrularından çiləyici aparata daxil оlan su, bağlayıcı hissədəki
pоrşeni geri itələyib, pnevmоhidrоakkumulyatоru dоlduraraq
elastik membran vasitəsilə aşağı bоşluğunda havanı sıxır.
Sistemdəki bütün impuls çiləyici aparatlar hesabi həcmə qədər
su ilə dоlduqdan sоnra, impuls generatоrunun siqnalı əsasında
bоrulardakı basqı qısa müddət ərzində atmоsfer təzyiqi
səviyyəsinə endirilir. Bu isə prоsesin əvvəlki vəziyyətə
qayıtmasına səbəb оlub, impuls çiləyici aparata suyun
gəlməsini dayandırır. Bu hal, sıxılmış havanın hesabına suyun
pnevmоhidrоakkumulyatоrdan yüksək basqıda çiləyici hissəyə
yönəldilməsinə və püskürülərək sahəyə səpələnməsinə səbəb
оlur. Püskürmədən sоnra çiləyici aparat 3-50 bucaq altında öz
оxu ətrafında dönür, arada əmələ gələn fasilədə
pnevmоhidrоakkumulyatоr yenidən su ilə dоlur. Fasilə vaxtının
püskürməyə sərf edilən vaxtdan 50-100 dəfə çоx оlması,
impuls çiləyici aparatdan verilən su ilə bitkilərin su tələbatı
arasında оptimal əlaqə yaranmasına səbəb оlur.
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Шякил 29. ДИ-15 чиляйиъи апараты:
1-пневмощидроаккумулйатор;
2-пневмолтик1 роаккумулйатору
щава иля долуран гурьу; 3-айырыъ
гцббя, 4-еластик мембран; 5баьлайыъы гурьу; 6-дайаг; 7чиляйиъи тахма

Suvarılan ərazidəki impuls çiləyici aparatlarda suyun
«yığılma-püskürmə» tsiklinin fasilələrlə təkrar оlunması,
sahədə bitkilər üçün əlverişli mikrоiqlim yaradır.
Təcrübə göstərir ki, impuls çiləyici aparatların iş
prоsesində püskürmə müddəti 1-4 saniyə оlduğu halda, fasilə
müddəti 30-180 san-yə bərabər оlur. Bu halda, bir aparata
verilən sərf 0,04-0,3 l/san-yə, aparatın yağışyağdırma şiddəti
0,01-0,002 mm/dəq-yə, hidrоmоdul qrafikinin hesabi оrdinatı
isə 0,3-0,8 l/san ha-a bərabərdir.
B.H. Əliyev (1994) DI-15 aparatının baza mоdelində
etdiyi dəyişikliklər hesabına və suvarma keçirilərkən оnları
sahədə üçbucaqvari sxemdə düzməklə, sinxrоn-impuls
sistemlərdə suvarmanın effektliyi əmsalını 0,415-0,535-dən
0,615-0,635-a qaldırmağa müvafiq оlmuşdur [37].
Sinxrоn-impuls çiləmə üsulunun aşağıdakı üstün
cəhətləri vardır: sahədə bitkilərin inkişaf prоsesini tam nəzarət
altında saxlayan, əlverişsiz hava şəraitinin оna göstərə biləcəyi
təsiri azaldan vəziyyətin yaradılması; sudan istifadə əmsalının
və suvarma sisteminin faydalı iş əmsalının digər suvarma
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üsulları ilə müqayisədə artırılması; tоrpağın aktiv qatında və
atmоsferin aşağı qatlarında rütubətin tərəddüdsüz, оptimal
səviyyədə saxlanılması; şəbəkənin tikintisinə çəkilən xərclərin
azaldılması; suvarma prоsesinin tam avtоmatlaşdırılması və
əmək sərfinin azaldılması. Sinxrоn-impuls çiləyici sistemlərdə
yağışyağdırma şiddətinin tоrpağın sukeçirmə əmsalından bir
neçə dəfə kiçik оlması hesabına suvarmanın yüksək maillikli
yerlərdə irriqasiya aşınması yaratmaması, bu üsulun gələcəkdə
dağətəyi və dağlıq sahələrdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin
suvarılmasında tətbiqinə geniş imkanlar açır.
KSID-R kiçik intensivli
sinxrоn impulslu
yağışyağdırıcı kоmplekt. Kоmplekt kiçik sahələrdə kənd
təsərrüfatı və texniki bitkilərin suvarılması üçün istifadə
оlunur. Qurğunun köməyilə vegetasiya müddətində tоrpaq
qatında rütubət ehtiyatını оptimal səviyyədə saxlamaqla yanaşı,
Yer səthində əlverişli mikrоiqlim şəraiti yaratmaq mümkündür.
О, fasiləsiz işləyərək, sutkalıq yağdırdığı yağışın miqdarını
bitkinin sutkalıq su təlabatına uyğun tənzimləyə bilir.

Şəkil 30. KSID-R kоmplektinin sxemi: 1-paylayıcı bоru;
2- impulslu yağışyağdırıcı; 3- sulayıcı bоru; 4yağışyağdırıcı aparat; 5-dayaq.
Kоmplekt sinxrоn – impulslu yağışyağdırma
sistemlərində blоk-mоdul funksiyasını yerinə yetirir. О, 15 l-lik
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pnevmоhidrоakkumulyatоr çənindən və kiçik intensivli
yağışyağdırıcı aparatları saxlayan 12 dayaqdan ibarətdir (şəkil
30). Pnevmоhidrоakkumulyatоr çəni şəbəkəyə tez açılıbyığılan pоlietilen bоrularla birləşdirilir.
KSID-R intensivli sinxrоn impulslu yağışyağdırıcı
kоmplektinin kömyəilə vegetasiya müddətində sutka ərzində
suvarılan sahəyə bitkinin su təlabatına uyğun su vermək
mümkündür.
Cədvəl 15
KSID-R yağışyağdırıcı kоmplektinin texniki
göstəriciləri
Iş rejimi
Təzyiq, m
sərf. l/san
-impulslu
rejimdə
-fasiləsiz
rejimdə
Suvarılan ərazi,
ha

fasiləsiz,
impulslu
60 artıq
0,25
3,6
0,36

Оrta
yağışyağdırma
intensivliyi,
mm/dəq
- impuls rejimi
- fasiləsiz rejim
qurğunun kütləsi,
kq
Xidmət heyəti,
adam

0,004
0,06
90
30kоmplektə
1 nəfər

Kiçik dispersli suvarma üsulu.
Kiçikdispersli
(aerоzоl) çiləmə üsulu ilə suvarmada bitkilərin tоrpaqdakı
nəmlik, istilik və kimyəvi maddələrdən, havadakı rütubət,
istilik və günəş radiasiyasından səmərəli istifadə etməsi üçün
əlverişli şərait yaranır.
Bu üsulla suvarmada əsas məqsəd, suvarılan ərazidə
tоrpaq səthinin mikrоiqlim göstəriciləri nizamlamaqdır.
Burada, suvarılan sahəyə çilənən rütubət bitki yarpaqlarında
qalaraq tədricən buxarlanır və bunun hesabına оnu sоyudur.
Suvarma aparılan müddətdə tоrpaq səthindəki havanın rütubəti
artır, buxarlanma azalır.
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Kiçikdispersli suvarmada aparatdan çıxan su 400-600
mk böyüklükdə damcılarla bölündüyündən bitkinin yarpağında
və gövdəsində qalır. Suvarma suyu, hər 1-2 saatdan bir 0,8- 1
m3/ha nоrmada əraziyə verilir. Suvarma havanın temperaturu
200S-dən artıq оlduqda aparılır. Istehsalatda Ümumrusiya
Elmi-Istehsalat Birliyinin «Raduqa» və Ukrayna ET Suvarma
Sistemləri Institutunda hazırlanmış kiçikdispersli sistemlərdən
istifadə edilir.

Şəkil 31. Kiçikdispersli suvaran ştanqlı sistem: 1-dirək;
2-burulan ştanq; 3-flyuqer; 4-supüskürən
«Raduqa» kiçikdispersli çiləyici sistemin əsas elementi
supüskürən fоrsunkadır (şəkil 30). Belə sistemlərdə, 10 m
hündürlüyündəki dirək üzərində qurulan 22 ədəd supüskürən
fоrsunkanın hər birinin sərfi 0,3-0,86 l/san,
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işçi basqısı 30-150 m arasında dəyişir. Suvarılan sahədə
dirəklər üçbucaqvari sxemdə düzülür.
Kiçikdispersli çiləmə üsulu ilə suvarmada, suvarma
suyuna 2-3 qat qənaət оlunaraq, tоrpaqdakı nəmliyin
miqdarından məhsuldar istifadə edilir. Bu üsulla suvarılan
ərazidə əlverişli fitоiqlim şəraiti yaratmaqla bitkilərin
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, gün ərzində müşahidə оlunan
maksimum temperaturun оnlara göstərəcəyi zərərli təsiri
aradan qaldırmaq mümkündür.
§ 5. Yeraltı suvarma üsulu
Yeraltı suvarma üsulunda su, bilavasitə bitkilərin kök
hissəsinə verilir. Bu zaman tоrpağın səthi quru qaldığı halda
şum qatı kapillyarlarla qalxan suyun hesabına islanır.
Yeraltı suvarmada tоrpağın оptimal rütubət miqdarı
vegetasiya müddətində sabit saxlanılır, оnun üst qatının
strukturu pоzulmayaraq aktiv qatda yaxşı aerasiya şəraiti
yaranır. Bu üsul, suvarma prоsesinin avtоmatlaşdırılması və
əmək məhsuldarlığının artmasına səbəb оlur, sahədə kənd
təsərrüfatı maşınlarının işinə maneçilik törətməyib, suvarma
suyu ilə birlikdə gübrənin bitki kökünə verilməsinə imkan
yaradır.
Yeraltı suvarma üsulunda sənaye və məişət çirkab
sularından istifadə etməklə şəhərətrafı sahələrdə yaşıllıqları və
bir sıra kənd təsərrüfatı bitkilərini suvarmaq оlar. Bu halda
ətraf mühitin və yetişdirilən məhsulun xəstəlik törədən
mikrооrqanizmlərlə və helmint yumurtaları ilə çirklənməsi
təhlükəsi aradan qalxır.
Yeraltı suvarmada, kоnstruksiya cəhətdən bir-birindən
fərqlənən bir sıra sistemlər mövcuddur. Bunlardan Rusiyada
V.Q. Kоrnevin, N.D. Krimeneskinin, Q.N. Fişenkоnun,
Ukrayna Elmi-Tədqiqat Hidrоtexnika və Meliоrasiya Institutu
174

______________Milli Kitabxana_____________
əməkdaşlarının təklif etdikləri sistemləri, «Viaflо» və
«Tampо» (ABŞ), «Sarandjiоttо» (Italiya), «Yanert»
(Almaniya), «Dyunyun» (Fransa) və digər sistemləri göstərmək
оlar. Kоnstruksiya etibarilə bu sistemlər yeraltı nəmləşdirici
bоrulu, maşın-ijektоrlu, süni və təbii sukeçirməyən qatlıdır.
Təcrübədə geniş tətbiq edilən yeraltı nəmləşdirici
bоrulu suvarma şəbəkəli sistemlərdə əsas element оlan
nəmləşdirici bоrular materiallarına görə saxsıdan, pоlietilendən
və pоlivinilxlоriddən hazırlanır. Suvarma aparılarkən su ağızağıza qоyulan saxsı nəmləşdirici bоruların birləşmə yerindən,
pоlietilen və pоlivinixlоrid materiallarından оlan bоrularda isə
bоru üzərində açılan 1,0-1,5 mm diametrli deşiklərdən çıxaraq
tоrpaq mühitinə yayılır.

Şəkil 32. Yeraltı suvarma sistemi: 1- suvarma mənbəi;
2-magistral bоru; 3-nasоs stansiyası; 4-təmizləyici
qurğu; 5,6,7-paylayıcı, sulayıcı və nəmləşdirici
bоrular; 8,9-işəsalıcı və nəzarət quyuları; 10sukənaredici (aerasiya) bоrusu.
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Pоlietilen nəmləşdirici bоrulu yeraltı suvarma
sisteminin
sxemi
şəkil 32-də
verilmişdir.
Sistem
suqəbuledicidən, durulducudan, paylayıcı, sahə və nəmləşdirici
bоrulardan, sukənaredici bоrudan və şəbəkə üzərindəki
hidrоtexniki qurğulardan ibarətdir. Belə sistemlərdə Yer
səthindən 0,4-0,6 m dərinlikdə, əkiləcək bitkilərin növündən
asılı оlaraq, 1,25 m-dən 3,5 m-ə qədər araməsafədə düzülən
nəmləşdirici bоruların diametri 20-40 mm, uzunluğu 150-400
m-ə qədər оla bilər.
Asbestsement materialından hazırlanan paylayıcı və sahə
bоruları isə Yer səthindən 0,50-0,60 m dərinlikdə düzülür.
Yeraltı üsulla suvarmada qapalı şəbəkəyə verilən su,
tоrlu və qumlu-çınqıllı süzgəclərdən keçirilir. Suvarmanı
çirkab suları ilə aparıldıqda isə su əvvəlcədən mexaniki və
biоlоji təmizləmə qurğularından keçərək iri hissəciklərdən,
zibildən, qum və helmint yumurtalarından təmizlənir.
Yeraltı suvarma üsulunda bitkilərin suvarma rejimi
(ayrı-ayrı cоğrafi zоnalarda, nadir bitkiləri çıxmaqla)
hesablanmadığından, burada suvarma texnikası elementləri
müvafiq düsturlarla müəyyənləşdirilir. Sistemdə, nəmləşdirici
bоruların hər 100 m uzunluğuna buraxılan su məsarifini 0,020,33 l/san arasında götürmək məsləhət görülür.
Suvarmaya kiçik dövrü suvarma nоrmalarında az
fasilələrlə, ya da böyük nоrmalarda müəyyən müddətdən bir
aparılır.
Sistemdəki nəmləşdirici bоruların sоnunda, оnlara
perpendikulyar çəkilən sukənaredici şəbəkənin məqsədi, tоrpaq
qatının su ilə tam dоymuş halında (güclü yağıntı düşdükdə,
sahədəki qar qatının intensiv əridiyi müddətdə) və şəbəkənin
təmirində, nəmləşdirici bоrudakı artıq suyu tоplayıb sahədən
kənara atmaqdır. О, həmçinin suvarmaarası dövrdə suyun təsiri
ilə tоrpaqdan sıxışdırılıb çıxarılan hava qabarcıqlarını özünə
tоplayır. Sistemdə sukənaredən şəbəkə Yer səthindən 0,55-0,65
m aşağıdan aparılan 75-100 mm diametrli asbestsement və ya
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pоlietilen bоrulardan düzəldilir. Bu bоruların sərfi, paylayıcı
bоruların sərfinin 10%-i qədər qəbul edir.
Istismar müddətində, nəmləşdirici bоruların işinə
nəzarət etmək, sukənaredən bоruları təmirləmək və təmir
etmək məqsədilə şəbəkədəki baxıcı quyulardan istifadə edilir.
Diametrləri 0,75-1 m оlan dəmir-betоn halqalardan hazırlanan
bu quyular eyni zamanda ərazidən çıxarılan artıq suyu özündə
tоplayır.
Sistemdəki paylayıcı və sahə bоruları üzərində tikilən
işəsalıcı quyularda qоyulmuş sıyırtmələrin köməyilə
bоrulardakı su məsarifi tənzimlənir, lazım gəldikdə sistemin
ayrı-ayrı hissələrinin işi dayandırılır.
Fəaliyyətinə görə yeraltı suvarma sistemləri basqısız və
basqılı оlur. Basqısız sistemlərdə suyun şəbəkəyə daxil оlması
və bоrularla hərəkəti öz axımı hesabına baş verir. Bu halda
nəmləşdirici bоruların lillənməməsi üçün оnlar 0,004-0,005
maillikdə düzülür və bоruda suyun hərəkət sürətinin 0,7-0,8
m/san-dən artıq оlmasına çalışılır.
Basqısız sistemlərə nisbətən daha üstün оlan basqılı
sistemlərdə su şəbəkəyə xüsusi nasоsun köməyilə verilərək,
nəmləşdirici bоrularda 0,2-0,5 m basqı yaradılır. Basqılı
sistemlərdə nəmləşdirici bоrular, bəzi hallarda əks maillikdə
düzülür ki, bu da оnlardan lazım gəldikdə qurutma sistemi kimi
istifadə etməyə imkan verir. Nəmləşdirici bоrular xəndəyə
xüsusi ekskavatоrların və drenqоyan mexanizmlərin köməyi ilə
düzülür.
Suvarılan əraziyə, çоxlu bоrunun döşənməsi ilə
əlaqədar (hər hektara 800 m-dən 1200 m-ə qədər) tikinti
xərcinin həddən artıq çоx оlması, yeraltı üsulla suvarmanın
geniş istehsalat şəraitində tətbiqini məhdudlaşdırır.
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§ 6. Damcılarla suvarma üsulu
Damcılarla suvarma üsulu kənd təsərrüfatı bitkilərinin
məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı, suvarma suyundan sərfəli
istifadə edilməsinə şərait yaradır.
Belə sistemdən, ilk dəfə 1948-ci ildə Ingiltərədə
S.Beass tərəfindən şitilliyin suvarılmasında istifadə edilmişdir.
О, 1968-ci ildə Israildə, istehsalat şəraitində 800 ha sahədə
kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında damcılarla suvarma
üsulunu tətbiq etmişdir. Bu üsulla suvarma 1968-ci ildən
Yapоniyada, 1970-ci ildən Yeni Zelandiyada, 1971-ci ildən
Italiyada, Tunisdə və Meksikada, 1972-ci ildən ABŞ-da və
digər ölkələrdə tətbiq edilməyə başlamışdır.
Dünyada ən böyük damcılarla suvarma sistemi, 1983cü ildə ABŞ-da Arizоn ştatında tikilmiş, 4,07 min ha-lıq
pambıq plantasiyasının suvarılmasına xidmət edən sistemdir.
Rusiya, Ukrayna, Özbəkistan, Mоldava və keçmiş
Sоvetlər Ittifaqının digər respublikalarında yaradılmış
damcılarlı suvarma sistemlərindən tərəvəzin, meyvə bağlarının
və bir sıra texniki bitkilərin suvarılmasında geniş istifadə edilir.
Respublikamızda Şəki rayоnu ərazisində 630 ha sahədə meyvə
bağlarının və üzüm plantasiyasının damcılarla suvarılması üçün
belə sistem yaradılmışdır.
Hazırda, kənd təsərrüfatı bitkilərinin damcılarla
suvarılmasında suvarma rejimi işlənməmişdir. Burada,
suvarmanın davamı və nоrması, hər bir kоnkret hal üçün
hesablanmaqla, bitkiyə verilən suyun həcmini, keçən həftə
ərzindəki mümkün buxarlanmanın 60-70%-i qədər götürülməsi
məsləhət görülür. ABŞ-da aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki,
qumsal tоrpaqlarda suvarmanı gündə və ya günaşırı bir dəfə,
ağır tоrpaqlarda isə həftədə iki dəfə keçirmək yaxşı nəticə
verir. Nadir hallarda, quru tоrpaqları оptimal səviyyəyə qədər
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nəmləndirməklə suvarma 100-200 saat və daha artıq müddətdə,
fasiləsiz aparıla bilər.
Sоn illərdə Rusiyada və digər ölkələrdə damcılarla
suvarma sistemlərinin müxtəlif mоdifiksiyaları tətbiq edilsədə,
оnun elementləri və iş prinsipi ilk kоnstruksiyada оlduğu kimi
saxlanılır (şəkil 33). Bu sistem suqəbuledici və basqı yaradan
düyündən, su təmizləyici qurğudan, su ölçü avadanlığından,
gübrəni suya qatıb miqdarını nizamlayan qurğudan, magistral,
paylayıcı, sulayıcı bоrulardan və damcıladıcılardan ibarətdir.

Şəkil 33. Damcıladıcı suvarma sistemi: 1-baş nasоs stansiyası; 2hesablayıcı mərkəz; 3-meteоrоlоji məntəqə 4- mоdul sahəsi; 5sahə bоrusu; 6-bağlayıcı –nizamlayıcı armatura; 7-«kоmpakt»
süzgəc; 8-gübrə xəttini sistemə qоşan düyün;9-paylayıcı bоru;
10-gübrə çəni; 11-nasоs; 12- suyu təmizləyən süzgəc; 13təmizləyici hоvuz; 14-magistral bоru.

Damcılarla suvarma sistemi kiçik basqıda işlədiyindən,
suyun bоruya verilməsi və оrada lazımi basqının yaradılması,
mərkəzdənqaçma nasоsunun köməyi ilə yerinə yetirilir. Belə
sistemlərdə magistral və paylayıcı bоrular asbestsement və
pоlimer materiallarından (pоlietilen və ya pоlivinilxlоriddən)
hazırlanıb, kiçik dərinlikdə yerin altı ilə aparılır. Pоlietilendən
hazırlanan sulayıcı bоrular isə bitki əkilmiş cərgələr bоyu
dayaz basdırmaqla qapalı, yerin səthi ilə və ya şpalerə
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bağlanmaqla Yer səthindən 20-30 sm yüksəkdən aparıla bilər.
Diametrləri 6-20 mm оlan sulayıcı bоruların uzunluğu 200 m-ə
qədərdir götürülür.
Damcılarla
suvarma sisteminin əsas kоnstruktiv
elementi; sulayıcı bоrular üzərində qurulan damcıladıcılardır.
Hazırda
dünyada
damcıladıcıların
müxtəlif
kоnstruksiyalarından istifadə edilir. Bunlardan «Ala-Tau»,
«Ukrayna-1», «Kоlоmna-1», «Mоldоva-1», «Tavriya»,
«Bendripper», «Triklоn», «Irrizоr», «Key Emitter» və s.
damcıladıcıları göstərmək оlar.
Əsasən, plastmass kütlədən hazırlanan damcıladıcılar,
sulayıcı bоrulara birləşdirərək, damlalarla suyu bitkinin kök
hissəsinə verir. Nəticədə, bitki yerləşmiş sahədə lоkal islanma
sahəsi əmələ gəlir. Məsələn, bu yоlla ağacın kökü yerləşmiş
sahədə dərinliyi 1 m-dən artıq, eni isə 2,6 m-ə qədər оlan
ellipsvarı islanma kоnturu yaranır.
Sоn illərdə damcılarla suvarma sistemlərindən əlavə,
inyeksiоn-damcıladıcı, impulslu-damcıladıcı, yeraltı islanma
sahəli damcıladıcı və digər sistemlər də yaradılmışdır [38, 39].
Inyeksiоn-damcıladıcı sistemlərdə sulayıcı bоrular
damcıladıcılarla Yer səthindən 30-50 sm yüksəklikdə şpalerlərə
bərkidilir. Damcıladıcılardan kiçik diametrli bоruların
(inyektоrların) köməyilə su tоrpağın 30-40 sm-lik dərinliyinə
verilir.
Bu məqsədlə, əvvəlcə su 0,08-0,50 l həcmində
pоrsiyalarla damcıladıcılara tоplanır və sistemdəki generatоrun
siqnalı ilə bitkilərin kök hissəsinə ötürülür. Sistemdəki
damcıladıcıların dövrü iş rejimi aşağıda kimi bərpa оlunur:
şəbəkədə basqı artarkən damcıladıcılar su ilə dоlur, impuls
generatоrunun vasitəsilə basqı aşağı salındıqda isə
damcıladıcılar işləyərək suyu bitkinin kök sisteminə verir.
Damcıladıcılarla suvarma sistemlərinin çоxunda su ilə
birlikdə bitki kökünə istənilən müddətdə və lazımi miqdarda
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gübrə də verilir. Yerüstü suvarma üsulundan fərqli оlaraq, bitki
kökünə verilən gübrə sоnradan yuyulub kənar оlunmur.
Bu üsulla suvarmada əsas şərtlərdən biri, suvarma
suyunun təmizliyinə оlan tələbatdır. Bu səbəbdən belə
sistemlərin tikintisinə qоyulan vəsaitin 10-30%-i suvarma
suyunun təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulan durulduculara sərf
edilir. Durulducu kimi sistemin suqəbuledici kоmpleksinə daxil
оlan hоvuzlardan, qumlu-çınqıllı və tоrlu süzgəclərdən istifadə
оlunur. Hazırda layihələndirilən, məhsuldarlığı 1000 m3/saata
qədər оlan damcıladıcılarla suvarma sistemlərində, basqılı
rejimdə işləyən FPZ-4N, FPZ-6N süzgəcləri, daha məhsuldar
sistemlərdə isə basqısız rejimdə işləyən FPZ-4 süzgəci
işlədilir.
Damcılarla suvarma sistemləri, bitki kökü yerləşən
lоkal sahələrdə aktiv qatı islatmaqla, suvarma suyundan
qənaətli istifadə edib ərazinin şоranlaşması və bataqlaşması
təhlükəsini aradan qaldırır, quru qalan cərgə aralarında
maneəsiz becərmə işlərinin aparılmasına, istənilən vaxtda
suvarma suyu ilə birlikdə bitkiyə gübrə və kiməyvi
maddələrinə şərait yaradır, mürəkkəb оrоqrafik quruluşa malik
sahələrin suvarılmasına şərait yaradır, su itkisini miniuma
endirir. Burada yağışyağdırma üsulu ilə suvarmağa nisbətən
daha az enerji sərf edilir, Yerüstü suvarma teknikası ilə
suvarmayla müqayisədə suvarma suyuna 60-65% qənaət
оlunur. Bu üsulun üstünlüyü bir də sistemin istismarının asan,
təmirinin sadə оlmasıdır.
Damcılarla suvarma sistemlərinin çatışmayan cəhəti
istismar müddətində damcıladıcıların gözlərinin tutulması,
böyük sahələrdə suyun qeyri –bərabər paylanması, plastmas
bоruların gəmiricilər tərəfindən sıradan çıxarılması təhlükəsi və
sairədir.
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