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Giriş 

Biri digərindən əlaqəli inkişaf, balanslaşmış təsir, 

nəzəri-əməli vəhdət sıxlığının artırılmasını tələb edən elm və 

istehsalat yeni mahiyyətli fəaliyyətlərə ehtiyacı artırırlar. 

Istehsalatda elə nəzəri və əməli, texniki-iqtisadi məsələlər 

qarşıya çıxmış olur ki, onların həllinin reallığının vasitə və 

yollarını indiki biliklərlə müəyyənləşdirmək qeyri-

mümkündür. Belə məsələləri həll etmək üçün müasirləşmiş 

qabaqlayıcı ehtiyat yaratmağı bacaran kadrlar 

hazırlanmalıdır. Məsələlər öz həllərini elm-istehsalat əlaqə 

balanslaşmasına etibar edirlər, elmi həllər təcrübədə 

təsdiqini almalıdır. Belə ki, indi iqtisadi təhlil adi-ənənəvi 

metodlarla kifayətlənə bilməz, istehsalatçı (hazırlanmış 

kadr) müasirləşmiş iqtisadi-riyazi analiz ilə silahlanmalı, 

neft sənayesində fəaliyyət göstərən təzahür və proseslərin 

təsirini fiziki ölçüyə gətirməyi, tətqiq olunan adlı 

göstəricinin bu və ya digər konkret təsirdən mümkün ola 

bilən pisləşmə, yaxud yaxşılaşan səviyyəsin 

müəyyənləşdirməyi bacarmalıdır. Odur ki, iqtisadi təhsilin 

müasirləşməsi riyaziləşmiş tətbiqi iqtisadi tədris vəsaitinə 

böyük ehtiyac duyur. Təqdim olunan bu dərs vəsaiti məhz 

belə keyfiyyətli hazırlanmışdır. Tətqiq olunan suallar yeni 
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hazırlanmış «Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı» dərsliyi 

əsasında formula edilmışdır. Bu dərs vəsaitinin məzmununu 

aşağıdakı mövzular təşkil edir. 

• Neft və qaz sənayesinin təzahürlərinin, texniki-

iqtisadi göstəricilərinin və təzahür və proseslərinin 

öyrənilməsi. 

• Neft və qaz sənayesinin təzahürlərinin, texniki-

iqtisadi problemlərinin  öyrənilməsi. 

• Neft və qaz sənayesinin əsas istehsal fondlarının 

öyrənilməsi. 

• Neft və qaz sənayesinin dövriyyə istehsal fondlarının 

öyrənilməsi. 

• Məhsulun maya dəyərinin öyrənilməsi. 

• Neft və qaz sənayesində yeni texnikanın tətbiqinin 

iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin təcrübi təyini. 

• Məqsədli məhsul, gəlir, qiymət, rentabellik. 

• Neft torpaqlarından istifadə göstəricilərinin təcrübi 

təyini. 

• Əsaslı tikinti və kapital qoyuluşunun öyrənilməsi. 

• Əməyin istifadəsi və öyrənilməsi göstəricilərinin 

təcrübi təyini. 

• Neft və qaz ehtiyatları. Onların iqtisadi-riyazi 

qiymətləndirilməsi. 
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1. Neft və qaz sənayesinin təzahürlərinin,  

texniki-iqtisadi göstəricilərinin və təzahür  

və prosesldərinin öyrənilməsi 

Bu fəsildə neft və qaz sənayesinin təzahürləri, obyekti, 

predmeti və tədqiqat metodları, iqtisadi sistemləri, iqtisadi 

prosesləri, iqtisadi hərəkətləri, dövlətin iqtisadi siyasətinin 

həyata keçirilməsi, habelə texniki-iqtisadi göstəricilər, neft 

və qaz sənayesinə xas olan səviyyəvi əhəmiyyətlər, faktorial 

komplekslər hər biri müasirləşmiş formada olmaqla ayrıca 

öyrənilməlidir. Kitabda daha çox çətinlik törədənlərin izahı 

verilir. 

 

1.1.Neft və qaz sənayesinə xas olan səciyyəvi 

əlamətlərin təsirinin təcrübi müəyyənləşdirilməsi 

 
Neft və qaz sənayesinə xas olan səciyyəvi əlamətlər 

dedikdə o səciyyəvi əlamətlər nəzərdə tutulur ki, onlar 

yalnız bu sənaye sahəsində mövcuddur, digər sənaye 

sahələrinin mövcud deyillər. Məsələn, quyuların dərinliyinin 

artması, neft-qaz işlərinin açıq atmosfer şəraitində 

aparılması, həmin işlərin nəqliyyat üçün çətinlik törədən 
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sahələrə doğru irəliləməsi, işlərin neftqaz sahələri tərkibdə 

aparılması və i.a. səciyyəvi əlamətlərə aiddir. Neft və qaz 

sənayesinin səciyyəvi əlamətləri mürəkkəb birləşmələrdir. 

Onlar təsir olaraq dərk olunurlar, özlərini bizə xüsusiyyətlər, 

amillər, şəraitlər, sfera və proses tərkibli təsir məzmunda 

təqdim edirlər. Bu tərkib elementlərinin hər biri mürəkkəb 

kompleksdir. Iqtisadi təbiətinə görə, səciyyəvi əlamətlər neft 

və qaz sənayesinin təzahür və proseslərinin tərkibinə 

daxildirlər. Səciyyəvi əlamətlər yalnız mənfi təsirdirlər. 

Onları faktorlara ayırıb tədqiq etmək lazımdır. Faktorlara 

(amillərə) ayırmaq, adlı göstəricinin necə dəyişməsini 

müəyyən etmək üçün lazımdır. Səciyyəvi əlamətlər faktorial 

komplekslərə daxil olub bu komplekslər vasitəsilə 

müəyyənləşirlər. Məsələn, xüsusiyyətlər bir səciyyəvi 

əlamət olaraq müvafiq qruplaşmaya güclü xarakterdə təsir 

göstərir. Quyuların dərinliyini səciyyələndirəndə 

xüsusiyyətlərdəki faktorlardan istifadə olunur. Tərtib 

olunmuş faktorial kompleksə və quyu dərinliyi, texnika, 

yaxud texnologiya əlamətli faktor daxil edilir. (bax sonrakı 

yarımtəsirə). Səciyyəvi əlamətlərin təsirini ilk olaraq aşkara 

çıxaran qazıma işləri olur, sonra neftqazçıxarma neftqaz 

saz\həsinə olan təsir biruzə verilir. Neft və qaz sənayesinin 
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bütün texniki-iqtisadi göstəricilərində təsirləri ifadə edilən 

səciyyəvi əlamətlər aşağıdakı qruplardan ibarət olur: 

• nəqliyyatın hərəkət sürətini azaldan neft rayonunun 

mürəkkəb coğrafi relyefi və şiddətli dəniz küləkləri; 

• quyuların artan dərinlikləri; 

Bu səciyyəvi əlamətlərin hər birinin texniki-iqtisadi 

göstəricilərə təsiri ayrılıqda öyrənilməlidir. Ən kəskin təsir 

qazma işlərinə göstərilir. Belə mənfi təsirin xüsusi çəkisi 

təyin edildikdən sonra neft-qazçıxarma işlərinə təsirin 

xüsusi çəkisi (çətinlik törədilmədən) hesablana bilər. 

Mürəkkəb coğrafi relyef. Azərbaycan neft və qaz 

sənayesinin Quru ərazi neft rayonunda fəaliyyət göstərir. 

Özünü bizə Şimal neft rayonunda və Qərb neft rayonunda 

təqdim edir. Şimal neft rayonu olan Siyəzənneftin Zağlı-

Zeyvə sahəsində çox kəskin mənfi təsirdilər. Mürəkkəb 

coğrafi relyefin xarakteristikası tədqiqat üçün həmişə 

təzələnməyə ehtiyac duyur. 

İlk xarakteristika belədir. Mürəkkəb coğrafi relyef 

dedikdə dağlıq ərazi nəzərdə tutulur. Qazma və yaxud neft 

mədən sahəsinə çəkilmiş yol yoxuşdur. Nəqliyyat hərəkət 

edərkən sürəti azalır, bu yolu qət edərkən nominal yük 

daşıya bilməz. Faktik daşınan yük nominaldan az olur. 

• mürəkkəb geoloji şəraitlər; 
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Gediş yol hissəsinin eni norma üzrə 3,5 m deyil 4,5m 

olmalıdır. Gediş yolunun eni 4,5m-dən az olduqda, boru 

daşıyan «Lesoboz» döngələrdən keçə bilmir. Mədən yolları 

isə döngəsiz olmur. Mürəkkəb coğrafi relyefin 

xarakteristikasına təchizat bazasından buruqlara qədər olan 

məsafə, bu məsafənin relyefi, habelə mədəndaxili hərəkət 

aid edilməlidir. Məsələ andadir ki, əgər heç bir tədbir 

görməsə, onda mədən daxilində avtonəqliyyat hərəkət edə 

bilmir, hərəkət edə bilən nəqliyyat vasitəsi yalnız dartıcılar 

olur. Payız, qış və yaz fəsillərində mədən ərazisi palçıqlı 

olur və belə şəraitdə C-80 və C-100 markalı traktorlar, 

nəqliyyat vasitəsi kimi yararsızdırlar. Yəni onlardan istifadə 

etmək olmur. Məsələn, Zağlı-Zeyvə rayon-mühəndis 

texnoloжi xidmət sahəsinə yük daşıdıqda avtonəqliyyat hər 

reysdə tΔ  saat keçinmiş olur, yəni  

                    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=Δ

Ηνν
11

f
t l .                             (1.1) 

Burada ℓ-təchizat bazasından mədən sahəsinə qədər 

olan məsafə, km; 

   νf –avtonəqliyyatın faktik hərəkət sürəti, km/saat; 

   νN –avtonəqliyyatın nominal hərəkət sürəti, km/saat. 

Düstur (1.1)-də l  və νN parametrləri sabit 

kəmiyyətlərdir. Parametr νf dəyişən xarakteridir. Belə ki, 
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yay fəslində νf = 30km /saat; 1 oktyabrdan 1 iyuna kimi (31 

may daxildir) 25-20 km/saat həddə dəyişir (iqlim şəraitindən 

asılıdır). Ən uzun müddəti (1.x-31.v götürmək daha münasib 

sayılır. Bu müddət ərzində: ℓ=40km; νN =40km/saat  

(normativ sənədlərdə verilir) νf =25 km/saat olduq-da düstur 

(1.1) ilə tapırıq 

6,0
40
1

25
140 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=Δt saat.                         

Nəticə bildirir ki, νN=40km/saat sürətlə hərəkət etməli 

olan avtonəqliyyat νf =25km/saat sürətlə hərəkət etdiyi üçün 

hər reysdə 0,6 saat gecikmiş olur (ℓ və νN sabit qalmışdır). 

Mədən sahəsinə daşınan yükün ümumi miqdarı Q ton 

olduqda avtonəqliyyatın faktik yükqaldırma qabiliiyyəti fq ; 

nominal yükqaldırma qabiliiyyəti qH şərtində əlavə 

nəqliyyat vasitəsinə ehtiyac yaranır. 

                            )11(
Hf qq

QN −=Δ .                              

(1.2) 

Misal. Q=24670t; qf=6,5t; qH=7,5t olduqda düstur (2) 

ilə alarıq 

                    506
5,7

1
5,6

124670 =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=ΔN . 
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Yəni 506 əlavə reys edilməlidir ki, 24670t yük 

vaxtında daşınsın. Hər avtonəqliyyat bir iş günündə yalnız 

iki reys edə bilir. Onda 506:2=253 nəqliyyat vasitəsi əlavə 

cəlb olunmalıdır. 

Nəqliyyat Q yükü qH ton daşıdıqda 3290 reys 

etməlidir. Əlavə reysləri nəzərə aldıqda cəmi reyslər üzrə 

nəqliyyatın yaratdığı gecikmələr olar. 

227837966,0)5063290( =⋅=+Δ=Δ∑ tt  saat. 

Nəticə onu bildirir ki, Q yükü daşımaq üçün 2278 saat 

boş daypnma yaranır. Aylara çevirsən 2278:730=3,12 ay 

alarıq. 

Mürəkkəb coğrafi relyef neft sənayesində fəaliyyət 

göstərən təzahür və proseslərin ümumi əlaqəsində olduğu 

üçün onun təsirinin xüsusi çəkisi təyin edilməlidir. Riyazi 

ifadəsi: 

                                  RKR ηηη ⋅=′ .                            

(1.3) 

Burada ή-bizə məlum olan təzahür və proseslərin 

təsirlərinin 

          xüsusi çəkisi,  vahidin hissələri; 

       ήRK-mürəkkəb çoğrafi relyefin üçfaktorlu 

kompleksdə 
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             təsirinin paylanan xüsusi çəkisi, vahidin 

hissəsi.  

Parametr ήRK o hal təyin edilir ki, mədən sahəsində 

böyük həcmdə qazıma işi aparılır. Onda ήRK –ni tapmaq 

üçün üçfaktorlu kompleks tərtib etmək mümkün olur. Əgər 

mədən sahəsində böyük həcmdə qazıma işi nəzərdə 

tutulmursa, onda ήRK-ni şərti olaraq neftçıxarma üçün 

hesablamaq lazımdır. Üçfaktorlu kompleksin faktorial 

əlamətləri bunlar olmalıdır (siyahıda verilmiş iqtisadi 

ədəbiyyatda əsaslandırılmışdır): qazıma işlərinin həcmi 

(metrlə-faktor H(H1-idarə üzrə olan ümumi qazıma metrləri 

həcminin 30%; H2-30% faizdən az olan qazıma metrləri 

həcmi); qazıma rayonun relyefi-faktor R(R1-normal; R2-

mürəkkəb relyef, dağlıq ərazi); təchizat bazasından mədən 

sahəsinə qədər olan məsafə-faktor 40( 1 −ll km-dən az; L2-

40km və çox). Nəticə əlaməti-materialların və alətin 

olmaması səbəbindən baş vermiş boşdayanmalar-tb (saat/m 

ölçüdə). Iqtisadi ədəbiyyatlarda veril-miş metodikalara 

əsasən aksiomatik olaraq qəbul edirik  ήH=0,75; ήR=0,19 və 

ήe=0,047 vahid. O deməkdir ki, üçfaktorlu komleksdə 

mürəkkəb coğrafi relyefin təsirinin xüsusi çəkisi ήR=0,19 

vahid, yaxud 19 faiz təşkil edir. Artıq iqtisadi ədəbiyyatdan 

(ədəbiyyat siyahısında göstərilən iqtisadi ədəbiyyatdan) 
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məlumdur ki, indiki mərhələdə ή=0,547 vahiddir. Onda 

düstur (1.3) də verilmiş ήRk-nin ədədi qiyməti aşağıdakı 

düsturla hesablanmalıdır: 

                          
3

lηηη
η

++
= RH

RK .                               

(1.4) 

Hesablanmış ήRk paylanan orta xüsusi çəki adlanır. 

Üçfaktorlu kompleksin icrasından aldığımız təsirlər 

səbəbdən yaranmış boşdayanmaların səviyyəsi aşağıdakı 

ifadələrlə təyin edilməlidir: 

faktorial əlamət H-in təsirindən tb-nin dəyişməsi olar. 

                             bHbH tt )1( −⋅=Δ ηη ;                             

(1.5) 

       faktorial əlamət R-in təsirindən tb-nin dəyişməsi olar 

                                       bRbR tt ⋅′⋅=Δ ηη .                                   

(1.6) 

       faktorial əlamət ℓ-in təsirindən tb-nin dəyişməsi olar 

                                         bb tt ⋅⋅=Δ ll ηη .                                   

(1.7) 

      Təyin edilmiş ήRk paylanan xüsusi çəki imkan verir ki, 

mürək-kəb coğrafi relyefin kəskin mənfi təsiri başlanan 

qazıma metrləri həcmi müəyyən edilsin. Aşağıdakı 

düsturdan istifadə edirik 
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                                 H
t
t

H
bo

o
R ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

Δ
= 1 .                                     

(1.8) 
       Burada H-mürəkkəb coğrafi relyefli qazıma sahəsində  

                        qazılacaq metrlərin  miqdarı, m. 

      Düstur (1.8)-də verilmiş 
o

tΔ  və 
bo

t  xüsusi üsulla 

hesablan-malıdır. Bu məqsəd üçün dispesiya cədvəli 1.1-i 

tərtib edirik. 

Cədvəl 1.1. 

Faktorial əlamətlər A;  Rvə L-in təsirindən 
b

t -nin 

dəyişməsi 

Faktorial 

əlamət ℓ 

H1 H2 

R1 R2 R1 R2 

ℓ1 0,006 0,618 0,030 0,042 

0,009 0,021 0,033 0,045 

ℓ2 0,012 0,024 0,036 0,048 

0,015 0,027 0,039 0,051 

     
Cədvəl 1.1-in məlumatlarının əsasında tapırıq 

 

                              
88

12
0

∑∑ −=Δ
HH

t ;                                 

(1.9) 
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16

21∑ ∑+=
HH

t
bo

. 

      Misal. Topladığımız faktik məlumatlar H=12000m; 

67,0t
b
=  saat; η =0,547; 

l
η =0,046; 

R
η =0,19 əsasında 

hesablayarıq 

                      329,0
3

047,019,075,0
=

++
=

RK
η  vahid. 

Onda 
R

η =0,329·0,547=0,18 vahid. 

        Parametrlər 
R

η  və 
R

η ′  arasındakı (0,19-0,18) fərq, 

paylanma prosesində səpələnmş qeyri-müəyyən, yəni digər 

təsirləri aradan qaldırmış olur. Odur ki, hesablamada 
R

η

=0,19 vahidi yox, 
R

η ′ =0,18 vahidi qəbul etməliyik. 

Mürəkkəb coğrafi relyefin mənfi təsirindən 

            012,018,067,0t
bk

=⋅=′⋅=Δ
Rb

t η saat/m. 

boşdayanma yaranmış olur. 

Düstur (1.9) üçün 

;/024,0
8

027,0024,0021,0018,0015,0012,0009,0006,0
8

051,0048.0045,0042,0039,0036,0033,0030,0
0

мсаат

t

=
+++++++

=

−
+++++++

=Δ

 

            029,0
16

324,0132,0t
bo

=
+

=  saat/m. 
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Parametrlərin verilmiş H=12000m və 024,0
0
=Δt : 

029,0=
bo

t  saat/m ədədi qiymətlərini düsturda yerinə 
yazsaq alarıq. 

                       m2069120001
029,0
024,0H

R
=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−= . 

Nəticə bildirir ki, mürəkkəb coğrafi relyef qazıma 

metrlərinin 2069m həcmindən etibarən kəskin mənfi təsir 

göstərməyə başlayır. 

Beləliklə, mürəkkəb coğrafi relyefin tədqiqi ona görə 

lazımdır ki, onun təsirindən yaranan əlavə xərclər qazıma 

işləri idarəsinə ödənilməlidir. Ödənilməli məbləğ 
R

η ′  xüsusi 

çəki vasitəsilə təyin edilməlidir. Bizim misalda ödənilməli 

məbləğ belə bir düsturun köməyilə hesablan 

                           ( ) rbR ct⋅= ηRH-HX  .            

(1.10)  

Burada Cr-qazıma dəzgahının bir iş saatının vaxtdan 

asılı olan xərclər  üzrə smeta dəyəri, man/saat. 

        H=12000m; 

саатманмсаат /32C;/67,0t;18,0
rbR
===′η    

olduqda  

                    x=(12000-2069)·0,18·0,67·32=38326man.  

əlavə xərc qazıma darəsinə ödənilməlidir. 
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Əlavə xərclər smetada əks olunmalıdır. Ödənilmə isə 

fakta görə və smeta maliyyə hesabı əsasında ödənilən 

olmalıdır. 

Mürəkkəb coğrafi relyef neftçıxarma sahəsinə də çox 

mənfi təsir göstərir. Neftçıxarma idarəsinə ödənilməli əlavə 

xərclər aşağıdakı düsturun köməyilə hesablana bilər. 

              ( )( )∑ −′++⋅= .X
H

ϕη
Rd

NSAt                    

(1.11) 

Burada ∑ d
t -material, alət və mexanizmlərin olmaması  

                        səbəbdən neft  verən quyu fondu üzrə boş- 

                        dayanma vaxtı, saat; 

             A-neft verən quyu fondu üzrə amortizasiya 

ayırma- 

                 ları, man/saat; 

             S-avadanlıqların saxlanması xərcləri, man/saat. 

             N-nəqliyyat xərcləri, mann/saat. 

             φ-neftçıxarma sahəsində daim fəaliyyət göstərən  

                 təsirlərin xüsusi çəkisi, vahidin hissəsi. 

Düsturun məzmununa iqtisadi məna verilmişdir. Yəni 

(A+S+N) cəmi bir ölçü vahiddə: man/saat-da göstərilmişdir. 

Ona görə XH manat ilə ifadə olunur. Parametrlər A; S və N 
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mürəkkəb coğrafi relyefin təsiri altında dəyişən kəmiyyətlər 

götürülməlidir. 

Misal. Neftçıxarma sahəsinə dərinlik nasosları, 

stanqlar, nasos, kompressor boruları, pazvari qayışlar, kiçik 

mexanizmlər, alətlər, armatur, mançanaq dəzgahı və i.a. 

daşınır. Onların olmaması səbəbindən cari təmirdə olan neft 

verən quyular üzə «istismar təqvim vaxtı»nda cəmi ∑ d
t

=/1080 saat boş dayanma alınmışdır. Neft verən quyu fondu 

üzrə amortizasiya ayırmalarının həmin quyuların istismar 

təqvim vaxtına nisbəti A=5man/saat təşkil edir. Neft verən 

quyuların istismar təqvim vaxtının hər saatına avadanlıqların 

saxlanması xərclərinin 8,2 manatı düşür, yəni S=6,2 

man/saat, nəqliyyat xərcləri 0,7 man/saat olmuşdur. Iqtisadi 

ədəbiyyatda (bax. Ədəbiyyatın siyahısına)  φ-=0,06 vahid 

verilir (onu aksiomatik qəbul edirik). Parametrlərin ədədi 

qiymətlərini düstur (11)-də yerinə yazsaq alarıq 

      ( )( ) 4,180106,018,07,02,851080XH =−++=

man. 

Nəticə bildirir ki, mürəkkəb coğrafi relyef neftin maya 

dəyərini 1801,4 man yüksəltmiş olar. Zağlı-Zeyvə sahəsində 

çıxarılan neftin həcmi ümumi hasilatın 40-45 faizini 

verdiyini nəzərə alsaq  t.4,3240,01058,1Q 3 мин=⋅⋅=  
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neftin hər tonunun maya dəyəri  =Δ
H

d

1801,4:32400=0,056 man/t yüksəlir. 

Quyuların artan dərinlikləri. Bu səciyyəvi əlamət neft 

və qaz sənayesinə xas olan səciyyəvi əlamətlərin ən kəskin 

təsir göstərənidir. Bu səciyyəvi əlamətin geniş iqtisadi 

təbiəti və dərin xarakteristikası vardır. Neft (qaz) quyusu: 

məqsədli qurğu, əsas istehsal fondu, yer təkində yaradılmış 

neft (qaz) hasiledici mühəndis yaratmasıdır. Iqtisadi 

xarakteristikasında bunları qeyd etmək lazımdır:  

 neft sənayesinin bütün texniki-iqtisadi göstəriciləri quyu 

dərinliyinin təsiri altında formalaşır; 

 neft (qaz) quyusu əsas istehsal fondu olaraq keyfiyyətə 

malikdir; 

 fəaliyyət göstərən təzahür və proseslərin göstəricilərə 

təsiri bir quyu dərinliyi (quyuların orta dərinliyi) üçün 

doğrudur; 

 quyu dərinləşdikcə iqtisadi təbiəti bizə məlum olmayan 

yeni naməlum mənfi təsirlər ortaya çıxır (yaranır). 

Quyu keyfiyyətini bizə təqdim edən ondakı faktorlar 

olur.      Hazırda quyu keyfiyyətini səciyyələndirən 9 

faktorial əlamət mövcuddur (bizə məlum olanlar). Bu 

faktorlar təsir sferasına görə üç qruppa bölünürlər:  
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1)qazıma mərhələsində yaranan faktorlar qruppu (A 

qrupu); 

2)məhsullar layın açılması prosesində yaranan 

faktorlar qruppu (B qrupu); 

3)quyunun mənimsənilməsi prosesində yaranan 

faktorlar qrupu (V qrupu). 

Iqtisadi ədəbiyyatda A,B və V qruplarının hər birini 

və bu qrupları əmələ gətirən faktorların ayrılıqda təsirinin 

xüsusi çəkisi izahatlı verilmişdir. Əsaslandırılır ki, A 

qrupunun təsiri 18,0
A
=η ; B qrupunun təsiri 

B
η =0,047 və 

V qrupunun təsiri vη =0,75 vahid-dir. Bu təsirlər əsasında 

quyu keyfiyyətinin mənfi təsirinin pay-lanan orta xüsusi 

çəkisi 
k

η =0,011 müəyyən edilmişdir. Və 
k

η

dəqiqləşməlidir, yəni hesablanmalıdır. Bu hesablanmanın 

iqti-sadi-riyazi sxemi belədir. 

Əvvəlcə paylanan bazis xüsusi çəki təyin edilməlidir. 

Bu məqsəd üçün aşşağıdakı düsturdan istifadə etmək olar: 

                              γηβ ⋅= .                                          

(1.12) 

Burada η  bizə məlum olan faktorların təsirlərinin xüsusi 

çəkisi; 
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  γ -təsirin üstün olan faktorial əlamətin faktorial 

komplek- 

       sin ümumi  təsirində xüsusi çəkisi. 

Düstur (1.12) onu ifadə edir ki, quyu keyfiyyətini 

səciyyələndirən faktorlar, onların A,B və V qrupları neft və 

qaz sənayesində fəaliyyət göstərən təzahür və proseslərin 

ümumi əlaqəsindədir. Faktorlar qruplarının hər biri (A,B və 

V) üçfaktorlu kompleks əmələ gətirir və belə komplekslərdə 

xarakteristikasına görə β  bazis xüsusi çəki qrupunun L 

dərinliyi üçün düzgündür. Quyu dərinliyi artanda, yəni yeni 

quyu dərinliyi üçün β  bazis xü-susi çəki doğru olmur. Odur 

ki, quyunun dərinliyi L-dən L1-ə qədər çoxaldıqda (artdıqda) 

β  bazis xüsusi çəki dəyişir və L1 quyu dərinliyinə müvafiq 

olan təsirin xüsusi çəkisi belə bir ifadə ilə hesablanmalıdır. 

                              
L
L

1
1

ββ =  .            

(1.13) 

Burada L-xüsusi çəki β  hesablanan quyu dərinliyi, 

m; 

             L1-quyunun yeni (sonrakı) dərinliyi,m. 

Misal. Məlumdur ki, η =0,547 vahid. L=2000m; 

L1=2500m, γ=0,75 vahidi təsir edir. 
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Düstur (1.12) ilə alırıq. 

410,075,0547,0 =⋅=⋅= γηβ  vahid. 

Düstur (1.13) əsasında tapırıq 

513,0
200

2500410,0
1

=⋅=β  vahid. 

Nəticə bildirir ki, quyunun dərinliyi L-dən L1-ə qədər 

artdıqda təsirlərin xüsusi çəkisi 0,410-dan 0,513 vahidə 

qədər çoxalır. Quyunun dərinliyi artanda onun lüləsinin 

əyrilik bucağı da arta bilir. Məsələn dərinliyi 6500-7000m 

olan quyularda əyrilik bucağı sin 30-yə çata bilər (yoxlanma 

tələb edən kəmiyyətdir). Belə quyunun keyfiyyəti aşağıdakı 

düsturla hesablana bilər. 

                                  03sinq =η .                                  

(1.14) 

Quyu keyfiyyətini səciyyələndirən paylanan orta 

xüsusi çəki belə bir düsturla tapıla bilər: 

                         
( )

3
3sin 0

k
VBA

ηηη
η

++
=  .            

(1.15) 

Sin30 laqariflasaq və 
A

η =0,18; 
B

η =0,047; 
V

η =0,75 

ədədi qiymətlə 
K

η  olar. 
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            ( ) 017,0
3

75,0047,018,00523,0
=

++
=

K
η  

vahid. 

Əgər quyu dərinliyi 1500 m ilə müqayisə etsək, 
K

η

=0,011 artaraq L1=2500 m-də 
K

η =0,017 vahid olmuşdur. 

Təyin olunmuş 
K

η mənfi təsirdir. Ona görə quyu 

dərinləş-dikcə texniki-iqtisadi göstəricilər pisləşir (
K

η

=0,017-ə qədər art-mışdır). Quyu dərinliyinin artması ilə 

əlaqədar olaraq pisləşən tex-niki-iqtisadi göstəricilərin 

yaxşılaşmasını müəyyən etmək üçün 
K

η -nın səviyyə 

azalmasını təyin etmək lazımdır. Əgər 
K

η azalırsa və bu 

azalma 0,017-0.011 arasındadırsa deməli dərinliyin təsiri 

aradan qaldırılmışdır, amma quyu keyfiyyətinin mənfi təsiri 

qalmış olur. Bu təsiri aradan qaldırmaq üçün elm və 

istehsalat balans-laşması təmin edən texniki-iqtisadi vasitə 

və yollar işlənib hazırlanmalıdır. 

Mürəkkəb geoloжi şərait. Bu səciyyəvi əlamətin 

mürəkkəb xarakteristikası vardır. Özünü bizə quyuların 

qazılması prosesində büruzə verir. 

Ilk dəfə keyfiyyət quyuları qazılarkən aşkara çıxır. Bu 

səciyyəvi əlamətin mürəkkəbldiyi ondadır ki, o, ancaq bir 

qazıma sahəsinə məxsus olmur. Əgər geoloжi kəsiliş 
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müəyyən edilərkən bu və ya digər dərinlikdə büruzə verirsə, 

həmin sahədə quyunun digər dərinliyində ortaya çıxır. Odur 

ki, konkret quyu üzrə işlənən qazıma reжimi, bütün quyular 

üçün, nə nəzəri, nə də əməli fikir for-malaşdıra bilmir. 

Nəzəri və təcrübi biliklər bir tədbir formalaş-dırmalıdır. Elm 

və istehsalat balanslaşdırılması mürəkkəb geoloжi  şəraitin: 

qazıma məhlulunun laya udulması; qazılan suxurların 

dayanığlığı; layda örtülməsi mümkün olan gizli çatlar 

tərkibdə növlərini Vəhdət formada tədqiqini öyrənməkdədir. 

Mürəkkəb geoloжi şəraitin bu növləri statik təsir deyillər, 

onlar dinamik təsirlidirlər. Bu növlərdən qazıma məhlulun 

laya udulması və layda olan gizli çatlar quyuların qazılması 

prosesində aşkara çıxıb təsir göstərirsə, quyu istismara 

verildikdə öz təsirlərini neftçıxarmaya keçirmiş olurlar. 

təsirdir. Ona görə ayrılıqda tədqiq edilir. 

Qazıma məhlulunun laya udulması. Onun üç növü 

məlumdur: 1)qazıma məhlulunun çox cüzi süzüb udulması; 

2)qazıma məhlulu-nun laya əhəmiyyətli həcmdə, necə 

deyirlər, qismən udulması; 3)qazıma məhlulunun laya 

tamamilə necə deyərlər, katestrofik udulması. 
ədqiqatlar, habelə elektrometrik 

işlər üzrə ölçmələr təsdiq edir ki, qazıma məhlulun 1,12-

Texnoloji-geoloji t

Mürəkkəb geoloji şəraitin növlərinin hər biri  güclü mənfi 
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1,24 q/sm3 xüsusi çəkidə olduqda quyuya vurulan məhlulun 

həcmi quyudan eyni ölçüdə çıxmır. Qazıma nasaslarının 

məhsuldarlığı 35-55 l/san. olduqda udulma baltaya az təsir 

göstərir, nasosun sərfi 25·19 l/san olduqda balta quyuda çox 

işləmiş olur. Gizli sürülüb udulma məs-rəfin miqdarı heç bir 

fiziki ölçüyə gəlmir. Belə təsir əhəmiyyətsiz qəbul 

olunmuşdur. 

Qazıma məhlulunun laya qismən udulması. Bu 

faktorial əlamətin təsiri faktiki ölçüyə gəlir. Əgər qazıma 

məhlulunun həcminin q=23 faizi laya udulursa, onda bu 

təsir qazımanın maya dəyərini dr əhəmiyyətli səviyyədə, 

yəni bu düsturla təyin edilmiş səviyyədə artırmış olur: 

                              rn d⋅=Δ ηrnd .                               

(1.16) 

Burada nη -qazıma məhlulunun laya qismən udulması 

faktorunun 

         daxil olduğu üçfaktorlu kompleksdə təsirinin 

xüsusi 

         xüsusi çəkisi, vahidin hissəsi. 

            Dr-quyu lüləsinin bilavasitə dərinləşdirilməsi üzrə 

qazıma- 

         nın maya dəyəri. 



___________Milli Kitabxana___________ 

Qazıma məhlulunun laya qismən udulması faktoru 

özünün təsirini intensivləşdirəndir. Belə ki, ola bilər, laya 

q=30 faiz qazıma məhlulu udulsun. Parametr  nη  orta 

intensivliyi əks etdirir. Qazıma məhlulu q-dən q1-ə qədər 

artaraq udulursa qş/q intensivliyi bildirəcəkdir. Onda düstur 

(1.16) aşağıdakı şəkli alır:  

                              
q
q

d i
rnΔ=Δ rnd  .            

(1.17) 

Misal. dr -226 man/m; q=25; qş=30%; ήn=0,18 vahid. 

Düstur (1.17) ilə alarıq. 

            8,48
25
3022618,1d rn =⋅=⋅⋅=Δ

q
q

d i
rnη  

man/m. 

Nəticə onu ifadə edir ki, qazıma məhlulunun laya 

qismən udulan həcmi q  -dən 
i

q -ə qədər atırsa, onda maya 

dəyəri 48,8 man/m yüksəlir. Bu yüksəlmə qazıma idarəsini 

əlavə xərclər çəkməyə məcbur edir. Belə xərclər qazıma 

idarəsinə Hd η.Γ , yaxud 
q
qi

rndΔ  məbləğdə qaytarılmalıdır. 

Qazıma məhlulunun laya tam udulması. Bu səciyyəvi 

əlamət pis nəticələrə gətirib çıxara bilən mənfi təsirdir. 



___________Milli Kitabxana___________ 

Hətta bu mənfi təsir quyunun dəğv edilməsinə səbəb ola 

bilər. Onun fiziki ölçüsü sübuta ehtiyac yaratmır. Məsələyə 

iqtisadi cəhətdən baxıldıqda belə bir sübut təsdiqlənir. Əgər 

vaxt sərf olunursa, onda quyunu ləğv etmək lazımdır. Çünki 

çəkilən xərclər yeni lülənin qazılmasına çəkilən xərclərdən 

çox olur. Qazıma məhlulunun laya tam udulması mənfi 

ğəsirdən yaranan xərclər yolu ilə təyin edilir (smeta-

maliyyə-hesablama tərtib olunur). 

Qazıma məhlulunun laya tam udulması səciyyəvi 

əlamətin təsirini illik istehsalat nəticəsində qiymətləndirmək 

üçün iki göstəricidən istifadə etmək lazımdır: 1) «quyuların 

qazılması» xərc  maddəsi üzrə bir neftin maya dəyəri; 

2)qazıma məhlulunun laya tam udulması xərclərinin 

müəyyənetmə təmin olunduqda bu göstəriciləri qazımanın 

təqvim vaxtında məhsuldar vaxt və qazıma məhlulunun laya 

tam udulması səciyyəvi əlamətinin təsirini aradan 

qaldırılmasına sərf olunmuş vaxt (smeta-maliyyə 

hesablamada göstərilmiş təsdiq olunmuş vaxt məsrəfi). 

Qazıma məhlulunun laya tam udulması xərcləri yalnız 

layihə-smeta sənədləri əsasında təyin edilməlidir. 

məbləği (geoloji mürəkkəbləşmə xərcləri, man/m). Dəqiq 

bu əlamətli geoloji mürəkkəbləşmənin ləğvinə 6 aya qədər 
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Dayanığsız süxurlar-faktor Γ . Bu səciyyəvi əlamət 

əlamətdir. Onun xarakteristikası belədir. Quyu qazılarkən, 

quyu lüləsi divarının şirələnməsindən asılı olmayaraq, 

qazıma alətinin sirkələnməsi nəticəsində dayanığsız süxurlar 

uçulub quyunun dibinə tökülür. Belə süxurlardan ibarət olan 

quyu lüləsi uzunluğu tam uçulub qazıma alətini tuta bilir 

(qəza baş verir). Odur ki, quyu stratiq-rafiyasında 

dayanığsız süxurları olan quyular üçün məxsusi qazıma 

qazılarkən əlavə yaranan işlər qazımanın təqvim vaxtını t 

artırır və bu artımı ∆t təqvim vaxtına bölməklə həmin bu 

səciyyəvi əlamətin orta intensivliyini təyin edirik (∆βi): 

 

                             
t

tt
i
−

=Δ
i

β  .            

(1.18) 
Sonrakı qazıma prosesində davam edən ∆t/t 

intensivliyi təqvim vaxtının artmasına ∆t-yə əlavə vaxt daxil 

edir. Son vaxt artımı belə bir ifadə ilə hesablanır: 

                            ( )
ii

1t ββ Δ+Δ=Δ .                             

(1.19) 

rejimi və quyu quruluşu işlənir. Dayınığsız süxurlar 

mürək-kəb geoloji şəraiti əks etdirən fərdi təsirli faktorial 
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Hər bir dəlmə üçün ∆t/t düsturlar (4.18) və (4.19) ilə 

təkrarən hesablandıqdan sonra nəticəyə gəlməyə icazə 

verilir. 

Əlavə çəkilmiş xərcləri təyin etmək üçün belə bir 

düsturdan istifadə etmək olar:                           

                           .td
iri t

d
riΔ=Δ                                     

(1.20) 

Burada 
ri

d -quyunun qazılmasına çəkilmiş xərclərin cəmi, 

man;  

      t-quyunun qazılmasına sərf olunmuş təqvim 

vaxtı,saat.   

Misal.
ri

d =293800man;t=1274saat;∆t=104saat;∆t/t=0,018 

vahid. 

  Düstur (1.20) ilə müəyyən edirik. 

23984
1274

293800104d
ri

==Δ  man. 

Nəticə bildirir ki, dağınığsız süxurları qazıdıqda 

quyunun qazılmasına çəkilən xərclər 23984 man yüksəlir 

(çoxalır). 

mürəkkəbləşmələr də adlandırılır. 

 

Mürəkkəb geoloji şə raiti bilən geoloji 
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1.2.Faktorların və onların komplekslərinin 

təsirinin 

təcrübü təyini 

 Neft və qaz sənayesi çoxfaktorlu maddi istehsal 

sahəsidir və bu sənaye sahəsinin bütün texniki-iqtisadi 

göstəriciləri məhz həmin faktorların təsiri altında formalaşır. 

Və göstəriciləri yaxşılaşdırılması ehtiyatların aşkara 

çıxarılması üçün hər faktorun özünün təsirinin xüsusi çəkisi 

müəyyən edilməlidir. Faktorlar məcmu, iri birləşmə əmələ 

gətirmiş formada təsir göstərirlər. Konkret faktorun təsirini 

təyin etmək üçün faktorlar kompleklərindən faktorial 

kompleks yaradılmalıdır. Faktorial kompleksm faktor və 

şəraitlər əmələ gətirir. Amma bu hələ faktorial kompleks 

demək deyildir. Faktorial əlamətlər ilə nəticə əlamətinin 

əmələ gətirdiyi kompleksləşmə faktorial kompleks adlanır. 

Neft və qaz sənayesində faktorial kompleksin faktorial 

əlamətinin təsirinin xüsusi çəkisi təyin edildikdə nəticə 

əlamətindən istifadə olunmalıdır. Beləliklə, faktorial 

kompleks icra olunmalıdır ki, onun faktorial əlamətinin 

təsirinin xüsusi çəkisi təyin edilsin. Faktorial əlamətin 

təsirinin xüsusi çəkisi dedikdə faktorial kompleksin ümumi 
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təsirində (γ) konkret faktorial əlamətin payı nəzərdə tutulur. 

Misal. Faktorial kompleksin ümumi təsiri γ/γ=1 olur. Bu 

ümumi təsir (γ), ayrı-ayrı faktorial əlamətlərin təsirlərindən 

ibarət məcmudur, yəni  γ= γ1+ γ2+ γ3+ γ4+ γ5. Bu ifadədəki 

toplananların hər bir faktorial əlamətin təsirinin ümumi 

təsirdəki payı sayılır (γ`
1; γ2; γ3 və i.a). Hər bir payı tapmaq 

üçün dispersiya təhlilindən istifadə edilir. Beləliklə, faktorial 

kompleksi icra etmək, yəni ona daxil olan faktorial əlamətin 

təsirinin xüsusi çəkisinin təyin etmək üçün, məlum 

olmalıdır: 

 seçmə funksiya, onun paylanma qanunauyğunluğu; 

 faktorial əlamətlərin dispersiya cədvəlində tutacağı 

yer; 

 nəticə əlamətinin faktorial əlamətlərin təsirindən 

dəyişmə vəziyyəti; 

 faktorial kompleksin icra olunma sxemi və bu 

sxemin neft sənayesinə gətirilmiş məzmunu. 

Faktorial kompleks icra olunana qədər hazırlıq işləri 

aparılmalıdır. Həmin hazırlıq işləri yığcam şəkildə, fakt və 

şəraitləri ifadə edən olmalıdır. Məsələn, dispersiya 

cədvəlində faktorial əlamətin tutduğu yer 

əsaslandırılmalıdır. Faktorial əlamətin təsiri başlanan və bu 
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bu təsir kəskinləşən quyu dərinlikləri, yaxud neft işlərinin 

həcmi müəyyən olunmalıdır. 

Məsələn dövrd faktordan ibarət olan faktorial 

kompleksin nümunəsində əyaniləşdirək. 

Dörd  faktorlu komplekslər ən çox quyuların 

qazılmasında mövcuddur. Belə faktorial kompleks üçün 

üstün təsirə məruz qalan nəticə  əlaməti müəyyən 

edilməlidir. Məsələn, quyuların qazılması prosesində 

mexaniki qazılma sürətinə (baltaların iş göstəricisidir). 

Faktorial əlamətləri; quyunun dərinliyi; quyu lüləsinin 

əyriliyi; qazıma texnologiyası və qazıma məhlulunun daya 

qismən udulması tərkibdən ibarət olan dörd faktorlu 

kompleks üstün təsir göstərir, Bu dörd faktorlu kompleks 

aşağıdakı sxem üzrə icra olunmalıdır: ikifaktorlu kompleks-

üçfaktorlu kompleks. Sxem onu ifadə edir ki, bizə lazım 

olan faktorial əlamətin təsirinin xüsusi çəkisini tapmaq üçün 

biz onu dörd faktorlu kompleksdən qoparıb ayrıca 

baxmalıyıq (avtostandartdan konkretə yüksəlmə metodunun 

tətbiq edirik). 

Iki faktorlu kompleksə daxil edirik: quyunun 

dərinliyin faktorial əlamət A; digər bir faktorial əlamət 

olacaq: qazıma texnologiyası; qazıma məhlulunun laya 

qismən udulması və quyu lüləsinin əyriliyi götürülür. Bu 
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məcmunu (B) faktorial əlamət adlandırırıq (B faktorial 

əlamət). Bu ikifaktorlu kompleks üçün nəticə əlaməti olaraq 

mexaniki qazıma sürətini (V) götürürük.  Dispersiya 

cədvəlində faktorial əlamət A-birinci yerdə, faktorial əlamət 

B ikinci yerdə oturmalıdır. Bundan sonra ikifaktorlu 

kompleksin icrası və aşağı verilən tələblərin ödənilməsi 

saslandırılır. 

Ikifaktorlu kompleksin təsiri başlanan quyu 

dərinliyinin təyini. Məsələnin həlli üçün mexaniki qazıma 

sürətinin dərinlik intervalları üzrə dəyişməsinə baxmaq 

lazımdır. Bu məqsədlə cədvəl 1.2 tipdə dispersiya cədvəli 

tərtib olunmalıdır. Bu cədvəldə (V) bərabər səviyyəli dəyişir 

(seçmə funksiyanın bərabər paylanma qanununa tabedir). 

 

 

 

Cədvəl 1.2. 

Faktorial əlamətlər B və B-nin təsirindən mexaniki 

qazıma sürətinin dəyişməsi (m/saat) 
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         Cədvələ izahda qeyd edək ki, mexaniki qazıma sürəti 

0-2 və 2-3 min dərinlik intervalı üçün ardıcıl ifadədə, qalan 

dərinlik intervalları üçün ayrılıqda götürülüb (yəni bir 

quyunun dərinlik intervalları ola da bilər). Cədvəl 1.2-nin 

məlumatlarından istifadə edərək hər dərinlik intervalı üçün 

mexaniki qazıma sürətinin orta ədədi qiymətini təyin edirik. 

Aşağıdakı düsturdan istifadə olunur: 

                
8

A
91

0

∑ ∑+
=

A
ϑ .                               

(1.21) 

Məsələn, 0-2 min dərinlik intervalı üçün alırıq 

   

18,38:)04,308,312,316,320,324,328,332,3(
0

=+++++++=ϑ
 m/saat 

Düstur (1.21) ilə qalan intervallar üçün 
0

ϑ -i təyin 

edirik. Sonra bütün intervallar üçün vahid orta ədədi 
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kəmiyyət təyin edirik. Bu kəmiyyət ϑ =3,13m/saat olur. 

Hesablanmış 
0

ϑ  və ϑ  arasındakı fərqi təyin edib alarıq. 

dərinlik 

Intervalı, min.m.   0-2      2-3       3-4        4-5       5-6         

6-7 

        
0

ϑ            3,18    2,86     2,26      1,71     1,34        

1,02 

        ϑ -
0

ϑ   -0,05   +0,27   +0,87    +1,42   +1,79        

2,11  

Dörd faktorlu kompleks təsiri başlanan quyu dərinliyi(

0
ϑ -ϑ ) istifadəsilə təyin olunur (A.S.Isayev təklif etmişdir). 

Müəllifə görə, (ϑ -
0

ϑ ) fərqi müsbət ədədi qiymət alan ilk 

dərinlik intervalı faktorial kompleksin təsiri başlanan quyu 

dərinliyi götürülməlidir. Yuxarıda verilmiş ilk belə dərinlik 

intervalı 2-3 min m-dir. Çünki ϑ  -
0

ϑ =3,13-2,86=0,27 

m/saat alınır. O deməkdir ki, faktorial kompleksin təsiri 

quyunun 2000m dərinliyindən başlanır. 

Ikifaktorlu kompleksin təsirindən mexaniki qazıma 

sürəti azalmağa başlayan quyu dərinliyini təyin etmək üçün 

dərinlik intervalları üzrə əsasında olanmexaniki qazıma 
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sürətinin orta ədədi qiymətini təyin etmək lazımdır. (ϑ  -
0

ϑ ) 

fərqinin müsbət ədədi qiymətləri (2,86÷1,02) hətti tapılıb 

götürürür. Yəni N=5 dərinlik intervalı üzrə alırıq. 

84,15:)02,134,171,126,286,2(:
0

=++++==∑ Nin ϑϑ

 

Təyin edilmiş 84,1=inϑ m/saat sürətindən istifadə 

edərək tapırıq 

29,184,113,3
in

=−=−=Δ inϑϑϑ  m/saat 

A.S.Isayevin təklif etdiyi düstur əsasında dərinlik 

intervalı üçün müəyyən etdiyimiz 
0

ϑ -in ədədi qiymətləri 

1,29 m/saat 4-5 min m. dərinlik intervalında alınır. Yəni 

mexaniki qazıma sürətinin kəskin aşağı düşməsi quyunun 

4000m dərinliyindən  başlanır. 

Beləliklə, hazırlıq işləri əsaslandıqdan sonra 

ikifaktorlu kompleksin icrası başlanır. A və B faktorlarının 

dərinlik intervalları üzrə təsirlərinin xüsusi çəkilərini 

tapılmalıdır. Dispersiya təhlilindən istifadə edirik. Bu 

məqsəd üçün cədvəl 1-3-ü tərtib edirik (bir dərinlik intervalı 

üçün). 

Cədvəl 1.3 
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2-3 min. m. dərinlik intervalında A və B 

faktorlarının təsirinin xüsusi çəkisini təyin etmək üçün 

məlumatlar 

 
1

n  ∑ϑ  (∑ϑ )2 hi =(∑ϑ

)2/ni 

ϑ =∑ϑ

/n1 

A1 4 11,76 138,298 34,574 2,94 

A2 4 11,12 123,654 30,914 2,78 

∑  8 22,88                     ∑ = 488,65h
A

 

B1 4 11,60 134,56 33,64 2,80 

B2 4 11,88 127,238 31,81 2,82 

∑  8 22,88                     ∑ = 4450,65h
B

 

 

Dispersiyanın xassəsinə görə müəyyən edilməlidir: 

ümumi dispersiya 2
VD  mi hər iki faktorun birgə fəaliyyətinin 

cəm dispersiyası; təsadüfi bispersiya; B1 və B2  

yarımqrupları üzrə məxsusi orta kəmiyyət. 

Ümumi dispersiya aşağıdakı ifadə ilə təyin edilməlidir 
22

v
)(D ∑ −=

i
vv  

Burada 
i

v  2-3 min.m dərinlik intervalı üçün orta 

ədədi qiymət olub aşağıdakı ifadə ilə təyin edilməlidir 

(cədvəl 1.3) 
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86,2
44

12,1176,11

21

21 =
+
+

=
+

+
= ∑ ∑

AA

i
AA

v
ηη

 

Cədvəl 1.3-də v aşağıdakı kimi tapılır. 

             A1 üzrə                                         B1 üzrə 

   94,2
4
76,11

=== ∑
i

n
ν

ν .                    

90,2
4

6,11
==ν  

2 üzrə ;78,24:82,11 ==ν  B2 

üzrə 11,28:4=2,82. 

Cədvəl 1.2-dən və 
i

ν =2,86 m/saat orta kəmiyyətdən 

istifadə etmək və ümumi dispersiyanı hesablayırıq: 
2

VD =(3,0-2,86)2+(2,96-2,86)2+(2,92-2,86)2+(2,84-

2,86)2+ 

      +(2,80-2,86)2+(2,76-2,86)2+(2,72-2,86)2=0,0672. 

Faktorial dispersiyanı hesablayaq:  

                          ∑ −=
ABi

ηνν 22
AB

)(D  .            

(1.23) 

Buradan v-ni B1 və B2 yarımqrupları üzrə 

hesablanması aparılmalıdır. 

B1 üçün A1 üzrə: 

Analoji olaraq tapırıq A
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1

ν =(3,0+2,96):2=2,98;  
2

ν =(2,92+2,88):=2,90. 

B2 üçün A2 üzrə: 

         
3

ν =(2,84+2,80):2=2,82;  
4

ν

=(2,76+2,72):2=2,74 

      Hər qrupda nAB=2 ədədi hədd vardır. Onda  
2
ABD =(2,98)-2,76)2·2+(2,90-2,86)2·2+(2,82+2,86)2·2+ 

       +(2,74+2,86)2·2=0,0640. 

Ümumi dispersiya və faktorial dispersiya əsasında 

təsadüfü dispersiyanı hesablayaq 

                          D2
z=D2

v-D2
AB=0,0672-

0,0640=0,0032. 

Məxsusi orta variasiyaları hesablayaq. 

a)A faktoru üçün 

 

0512,0)86,278,2(4)86,294,2(4)()(D 222
22

2
11

2
A

=−+−=−+−=
iAAiAA
ννηννη

 

 b)B faktoru üçün  

         

.0128,0)86,282,2(4)76,290,2(4 222 =−+−=
B

D  

Cəmi dispersiya alacaq: 

D2
AB=D2

A+D2
B=0,0512+0,0128=0,0640 
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Faktorların ümumi təsirində A faktorunun təsirinin 

xüsusi çəkisin tapırıq. 

76,0
0672,0
0512,0

2

2

A
===

ν

η
D
D

A . 

Nətiçə bildirir ki, faktorların ümumi təsirində quyu 

dərinliyi faktorunun təsirinin xüsusi çəkisi 76 faiz təşkil 

edir. 

Faktorların ümumi təsirində B faktorunun təsirinin 

xüsusi çəkisi ,19,0
0672,0
0128,0

2

2

B
===

ν

η
D
D

B  yaxud 19% azdır. 

Faktorlar A və B-nin ümumi təsirində Bη  təşkil edər. 

20,00640,0:0128,0 ==
B

η  vahid. 

Qəbul edirik 20,0
B
=η . 

Faktorların əlaqələnmə dispersiyasını təyin edirik. 

    =−−= 2222
ZABABZ

DDAD
ν

0,0672-0,0600-0,0032=0; 

.0)0128,00512,0(0640,0)( 222 =+⋅=+⋅= BAABAvaB DDDD
 

    Nəticələr onu ifadə edir ki, faktorlardan birinin 

fəaliyyəti, digərinin fəaliyyətindən asılı deyildir. 

Beləliklə, müəyyən edilir ki, faktor B mənfi təsirlə 

mexakniki qazıma sürətini aşağıdakı səviyyədə azaltmış olar 
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                               ΔV2
B=V⋅ηB                                     

(1.24) 

Məsələn, 2-3 min.m. dərinlik intervalı üçün olar. 

Δν2
B=2,86⋅0,20=0,57m/saat. 

Dispersiyanın xassəsinə görə bizim nəticə 

əsaslandırılma tələb edir. FABmeyarının hesablanmış 

kəmiyyətləri ilə F0 kritik meyarın kəmiyyətlərinin üst-üstə 

düşməsi təmin olunmuşdur, Odur ki, FAB>F0 şərti ödənilir. 

O dəməkdir ki, bizim nəticələr qanunauyğundur. 

Mexaniki qazıma sürətinin  ΔνB dəyişməsini aldıqdan 

sonra, faktor B-ni təşkil etmiş faktorların təsirlərinin xüsusi 

çəkisinin təyininə başlanmalıdır. Əvvəldə qeyd olunmuş 

üçfaktorlu kompleksi icra olunmalıdır. Bu üçfaktorlu 

kompleksi faktorial əlamətləri bunlardır: qazıma 

texnologiyası-faktor T(T1-optimal texnologiya; T2-qeyri-

optimal texnologimya); quyu lüləsinin əyriliyi-faktor  Ν( 1Ν

-əyrilik buçağı 20 olan quyu lüləsi; 2Ν -əyrilik buçağı 20-dən 

30-yə qədər olan quyu lüləsi); qazıma məhlulunun laya 

udulması faktoru –N(N2-laya udulma olamayan N2-laya 

udulma olan lülə). Nəticə əlaməti-Δν. 

Bü üçfaktorlu kompleksdə faktorial əlamətlər  Ν və 

Π  nəticə əlamətinə intensiv təsir göstərən xarakterlidirlər. 
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Burada: faktor Ν -ni orta intensivlikdə; faktor Π -ni kiçik 

intensivlikdə götürülür. Digər səbəblər ayrıca baxılmalıdır. 

Baxılan üçfaktorlu kompleksi icra etmək üçün cədvəl 1.4-ü 

tərtib edirik. 

Cədvəl 1.4. 

Faktorlar T, Ν  və Π -nin təsirindən mexaniki 

qazıma sürəti Δν-nin 2-3 min.m dərinlik intervalında 

dəyişməsi 
           T, 

Ν  

   Π  

T1 T2 

N1 N2 N1 N2 

Π 1 

0,65 0,57 0,49 0,41 

0,63 0,55 0,47 0,39 

Π 2 
0,61 0,53 0,45 0,37 

0,59 0,51 0,43 0,35 

 

Qeyd etdik ki, nəticə əlaməti bərabər dəyişdikdə 

faktorial əlamətlərin bəzilərinin xüsusi çəkiləri bütün 

dərinlik intervallarında tutduğu yerə müvafiq olub eyni 

alınır. Odur ki, cədvəl 14-də yalnız 2-3 min.m dərinlik 

intervalını nümayiş etdiririk. 

Ümumi dispersiyanı təyin edirik: 

                           D2
Δv=∑(Δν-Δν)2 .            

(1.25) 
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Cədvəl 1-4-dən məlumdur ki, Δν-nin 16 ədədi qiyməti 

vardır. Bu cədvəldən istifadə edərək Δν -ni təyin edirik. 

                         50,0
16
800

==
Δ

=Δ ∑
h
ν

ν . 

νΔ və νΔ  –nin ədədi qiymətlərindən istifadə edərək 

ümumi dispersiyanın rəqəmli qiymətini tapırıq D2
Δν=0,1360 

(dispersiyanın hesablanması əvvəldə verildiyi kimimdir). 

Faktorial dispersiyanı hesablayaq D2
x 

                          2
xD =∑(Δνi-Δν)2⋅nx  .            

(1.26) 

Bu məqsəd üçün =Δνi-ni məxsusi qiymətləndirək: 

a) Π 1 üçün T1N1 üzrə                  c) Π 1 üçün T2N1 

üzrə 

   Δν1=(0,65+0,63):2=-,64;            

Δν3=(0,57+0,55):2=0,56;                            

b) Π 2 üçün T1N2 üzrə                    ç) Π 2 üçün T1 N 2 

üzrə 

   Δν2=(0,61+0,59) :2=0,60;           Δν4=(0,53+0,51) 

:2=0,52; 

d)T2 N 1 üzrə Π 1 üçün                    e)T2 N1 üzrə Π 2 

üçün 
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   Δν3=(0,49+0,47):2=0,48;             

Δν6=(0,45+0,43):2=0,44;                           

ə) T2 N 2 üzrə  Π 1 üçün                   b)T2 N 2 üzrə Π 2 

üçün 

   Δν7=(0,41+0,39) :2=0,40;             Δν8=(0,37+0,35) 

:2=0,36; 

Hər qrupda (a,b,c,ç, və i,a) nx=2 olduğu nəzərə 

alınmaqla Δv2 və Δv ədədi qiymətləri götürüldükdə faktorial 

dispersiya 2
hD =0,1344 olacaqdır. Təsadüfi dispersiyanı 

hesablayaq. 

D2
z=D2

Δν-D2
x=0,1360-0,1344=0,0016. 

 

Orta məxsusi variasiyaları təyin edirik. Bunun üçün 

sədvəl 1.5-i gətiririk. 

Cədvəl 1.5 

Faktorlar T, N və Π -nin xüsusi çəkilərinin təyini 

üçün məlumatlar 

 n1 ΣΔν (ΣΔν)2        (ΣΔν)2      
hi= 
          ni    

         
ΣΔν 
Δνi= 
          ni 

T1 8 4,64 21,5296 2,6912 0,58 

T2 8 3,36 11,2896 1,4112 0,42 

Σ 16 8,00 ΣhT =4,1024  
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N1 8 4,32 18,6624 2,3328 0,54 

N2 8 3,68 13,5424 1,6928 0,46 

Σ 16 8,00 ΣhT =4,0256  

p1 8 4,16 17,3056 2 ,1632 0,52 

p2 8 3,84 14,7456 1,8432 0,48 

Σ 16 8,00 ΣhT =4,0064  

 

Orta məxsusi variatsiyalar (eyni zamanda faktorial 

dispersiya) 

a)faktor T üçün 

                             D2
T=nT( ΔνiT1-Δν)2+nT2(ΔνiT2-Δν). 

Cədvəl 1.5-də nT1=nT2=8; ΔνiT1=0,38; ΔνiT2=0,42-dir. Onda 

alarıq 

D2
T=9(0,58-0,50)28(0,42-0,50)2=0,1024. 

b)faktor H üçün 
2
ND =8(0,46-0,50)2+8(0,54-0,50)2=0,0256. 

c)faktor Π  üçün 
2
ΠD =8(0,48-0,50)2+8(0,52-0,50)2=0,0064. 

Məcmu faktorial dispersiyanı təyin edirik. 
2
TND  = D2

T+ D2
N+ 2

ΠD  =0,1034+0,0256+0,0064=0,1344. 

Faktorun əlaqələnmə dispersiyasını hesablayırıq. 
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               D2
THp=D2

x-D2
T- 2

ND - 2
ΠD -D2

TN-D2
Tp-D2

Np= 
 
               0,1344-0,1024-0,0256-0,0064-0-0-0=0. 
Bu faktorial dispersiyalar onu ifadə edir ki, faktorlar 

T,u və n-nin birin təsiri dəyərinin təsirindən asılı deyillər. 

Buradan orta məxsusi variatsiyaların ümumi dispersiyaya 
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nisbətini təyin edərik, yəni hər bir faktorial əlamətin ümumi 

təsirinin xüsusi çəkisini hesablayırıq 

ηT =D2
T:D2

Δv=0,1360:01360=0,752. 

Alınmış bir nəticə bildirir ki, faktorial əlamət T-nin 

olaraq hesablayırıq. 

ηN =D2
u:D2

Δv=0,0256:0,1360=0,188. 

ηp =D2
n:D2

Δv=0,0064:0,1360=0,047. 

Təsadüfi dispersiyanı nəzərə aldıqda (təsir 

səpələnməsi) onda alırıq  

                   Tη =0,75; Nη =0,18  və Πη =0,047 vahid. 

Beləliklə, ikifaktorlu və üçfaktorlu komplekslərin neft 

sənayesinə tətbiq edilə bilən məzmunda icrası təcrübəsi 

əyaniləşir. Göründüyü kimi, faktorial komplekslərin icrası 

riyazi tələblərə və istehsalatın qurulma 

qanunauyğunluqlarına tam müvafiqlik (riyazi əsaslanma). 

Ümumi desək, icra mexanizmi neft sənayesinin 

iqtisadiyyatanıa riyaziləşmə şamil edilməsinə əsasdır. 

ηT, Nη  və Πη  məlum olduqda mexaniki qazıma 

sürətinin dəyişməsini müəyyənləşdiririk. Belə ki, T 

faktorunun təsirindən mexaniki qazıma sürəti aşağıdakı 

səviyyədə dəyişir. 

təsirinin xüsusi çəkisi 0,752 vahid təşkil edir. Analoji 
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                        ΔνT=ν⋅ ηB⋅ ηT, yaxud ΔνT=Δν⋅ ηT.            

(1.27) 

faktor H-nin təsirindən dəyişən səviyyə olar. 

                     ΔνN=ν⋅ΔνT=ν⋅ Nη ηB                                    

(1.28) 

faktor p-nin təsirindən  

                                 Δνp=ν⋅ ηB⋅ ηp .            

(1.29) 

Bütün faktorların təsirindən  

                          ΠΔ TNν =ν⋅ ηB(ηT+ Nη + ηp) .            

(1.30) 

Neft sənayesində doqquz faktorial əlamətdən ibarət 

olan faktorial kompleks də mövcuddur. Belə kompleks quyu 

keyfiyyətini səciyyələndirən faktorial əlamətlərdən ibarətdir. 

Yəni həmin quyu keyfiyyəti doqquz faktorial əlamətdən 

ibarətdir. Doqquz faktordan üç faktorial əlamət qrupu təşkil 

edilir və hər qrupp bir faktor qəbul olunur. Faktorun 

təsirinin xüsusi çəkisi qrupun təsirinin xüsusi çəkisi 

götürülür. Bu barədə «Faktorialğnıe kompleksı neftənoy 

promışlennosti» ədəbiyyatında geniş məlumat verilir. Şərhi 

çox geniş olduğu üçün burada təkrar etmək lazımsızdır. 

Ədəbiyyatda əsaslandırılır ki, quyunun keyfiyyətini qazıma 

prosesində yaradılan A qrup, məhsuldan layın açılması 
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prosesində yaradılan B qrup, quyunun mənimsənilməsi 

prosesində yaradılan V qrup faktorlar birgə səciyyələndirir. 

Göstəricilərə tətbiq etdikdə paylanan orta xüsusi çəkidən 

istifadə olunmalıdır. 

 

 

1.3.Texniki-iqtisadi göstəricilərin təsirlərə görə 

formalaşmasını  tətbiqi təcrübəsi 

Neft və qaz sənayesi müəssisələri çoxluq təşkil etmiş 

və sistem əmələ gətirmiş texniki-iqtisadi göstəricilərdən 

istifadə edir. Bu sənaye sahəsinin texniki-iqtisadi 

göstəricilərinin formalaşması ikili xarakter daşıyır.Birinci 

xarakter ondan ibarətdir ki, mexaniki-iqtisadi göstəricilər 

işin xarakteristikasının təsiri altında formalaşır: ikinci 

xarakter isə ondan ibarətdir ki, mexaniki-iqtisadi göstəricilər 

eyni zamanda neft sənayesində fəaliyyət göstərən təzahür və 

proseslərin təsiri altında formalaşır. Hər iki xarakter bir anda 

və sferada fəaliyyət göstərən təsirlər məcmusu olub 

göstəricidə səviyyələşir. Hər bir xarakterin ayrılıqda 

formalaşdırıcı olmasının müəyyən etmənin qeyri-

mümkünlüyü məlumdur. Hətta normalar ilə faktik səviyyəni 

müqayisə etmək belə mümkün olmur. Hər bir xarakterin 

formalaşdırıcı əlamətləri istehsalatın pozulma əlamətləri ilə 
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müəyyən etmək lazımdır. Məsələnin həllinin mümkünlüyü 

aksiomatik qəbul oluna bilər. Çünki istehsalat təzahür və 

proseslərin ümumi əlaqəsindədir. Odur ki, təzahür və 

proseslərinin göstəricilərə olan təsirlərinin xüsusi çəkisini 

təyin etməklə xarakterlər açılmış olur. Xarakterlər 

əlaqələndiricinin olmasını açıb göstərir. Əlaqələndirici odur 

ki, neft sənayesinin əsas istehsal sahələrinin texniki-iqtisadi 

göstəriciləri arasında istehsalat əlaqəsi vardır. Həmin əlaqə 

həm işin xarakteristikası, həm də təzahür və proseslərin 

təsiri ilə büruzə verilir. Beləliklə, texniki-iqtisadi 

göstəricilərin təsirlərə görə formalaşmasının tətqiqi üç neft 

qaz sahəsinin göstəriciləri arasındakı əlaqə ilə başlanmalıdır. 

Üç neft-qaz sahəsi dedikdə bunlar: neft və qaz ehtiyatlarının 

hazırlanması; quyuların qazılması və neft və qazın 

çıxarılması (təbii qaz) nəzərdə tutulur. 

Çıxarılması nəzərdə tutulan neftin (qazın), yəni 

proqnoz, tapşırıq, plan həcmi bunlar ilə müəyyənləşdirilir: 

emala veriləcək həcm Qe; ixrac olunacaq həcm  Qt. Bu 

parametrlərdən Qi və Qt birbaşa müəyyən edilir, Amma Qe 

hesablama yolu ilə, aşağıdakı düsturun köməyilə müəyyən 

edilir. 

                                     
K

Q
Q HM

e =  .                                    

(1.31) 
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Burada, QHM –neft (qaz) məhsullarına olan tələbat, m; 

              K-neftin (qazın emal dərinliyini əks etdirən 

əmsal,  

                   vahidin hissəsi. 

Müasir hesablama il parametrləri tapaq. QHM=1230 

min.t; k=0,62 vahid (fakt üzrə). Onda emal üçün çıxarılmalı 

neftin həcmi olar.                  

                          1984
62,0

101230 3

=
⋅

=eQ min.t. 

                                       
Ixraca çıxakrılacaq neftin (qazın) həcmi 6230 min.t; 

daxili tələbat üçün bir min t olarsa çıxarılmalı neftin (qazın) 

həcmi olar 

                                 Qu = Qe + Qi + Qt .                         

(1.32) 

Bizim misalda Qu=8215,1 min t təşkil edir. Mövcud 

quyu fondu ilə təmin oluna bilən həcmi müəyyən edir və bu 

həcmi Qk ilə işarə edək Müəyyən olunur ki, mövcud quyu 

fondu Qk=8119 min t. neft təyin etmiş olur. Qalan 8215-

8119=96 min|t neft çıxarmaq üçün yeni quyular qazımaq 

lazımdır. 

Geoloqlar yeni quyular üzrə müəyyən edirlər: orta 

günlük hasilat q, quyuların orta dərinliyi h və quyuların 
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sayın NJ. Quyuların sayı riyazi olaraq bu ifadə ilə müəyyən 

edirlər 

                          
qkt

Q
N

JJ

J
J ⋅⋅
=  .            

(1.33)           
Burada, QJ –yeni quyulardan gözlənilən neftin həcmi, 

t. 

              tJ –yeni quyuların istismarda olan müddəti, 

gün; 

              kJ-yeni quyuların istimar əmsalı. 

 QJ=96 min.t; ti=275 gün və kJ=0,997; q=465t/quyu 

gün olduqda düstur (3.31) ilə alırıq: 

78
5,4997,0275

1096 3

=
⋅⋅

⋅
=JN quyu. 

Nəticə bildirir ki, 96 min.t. neft çıxarmaq üçün 78 yeni 
quyu qazılmalıdır. 

Quyuların orta dərinliyi h=1520 metr olarsa, qazıma 

metrləri həsmi aşağıdakı ifadə ilə hesablanmalıdır: 

                                M=Njh =78⋅1320=118560m. 

M=118560 m. quyu qazımaq üçün mövcud olan 19 

qazıma dəzgahından istifadə olunacaq. Hər qazıma dəzgahı 

üçün 12,17 dəz.ay tələb olunur. Onda qazımanın 

kommersiya sürəti olmalıdır: 
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                         .
17,12

1

⋅
=

d
j n

Q
V                                     

(1.32) 
Burada, nd-qazıma dəzgahlarının sayı 

M=118560m; nd=19 dəzgah olunduqda alırıq: 

                      513
17,1219

118560
=

⋅nV m/dəz.ay. 

 Yəni hər dəzgah bir ayda 513 metr qazıma işi təmin 

etməlidir. Əgər Vk=570 m/dəz-ay təmin edilsə, M=118560 

m qalmaqla 78 quyunun qazılmasına 208 dəz-ay (hər 

dəzgaha 10,95 dəz-ay düşməklə) vaxt sərf olunur. Bu isə 

quyuların istismara tez verilməsi və QJ-nın tez təmin 

edilməsi deməkdir. Hesablamalar əsaslandırır ki, bir neft-

qaz sahəsindəki göstərici formalaşması digər neft-qaz 

sahəsinə ötürülür və bu ötürülmə neft-qazçıxarma sahəsində 

başa çatır. Bununla əlaqədar olaraq formalaşmanı təsirlərin 

xüsusi çəkisi vasitəsilə tətqiq etməliyik. Tutaq ki, P 

səviyyəli texniki-iqtisadi göstərici təmin olunmalıdır. 

Təzaür və proseslərin təsiri γ-dır. Bu halda 

göstəricisinin təsirlərdən formalaşan səviyyəsi belə bir ifadə 

ilə müəyyənləşir: 

                                        Δρ=P⋅γ .            

(1.33) 
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Onda P göstəricisinin işin xarakteristikası altında 

formalaşan hissəsi bu düsturla tapılır: 

                                    ∆Pi=1-∆P .                               (1.34) 

     Çünki   ΔPi+ΔP=1 ola bilər /P/P=1 (şərti) 

Göstəricilərin təsirlərə görə formalaşması 

nəzəriyyəsindən (A.S.Isayev işləmişdir) məlumdur ki, 

təzahür və proseslərin təsirinin xüsusi çəkisi məcmu təsirdir 

və o aşağıdakı ifadə ilə müəyyənləşir: 

                               γ=η0+ηk+ηos+ηm .            

(1.35) 

Burada, η0-faktorial komplekslərin təsirinin xüsusi çəkisi; 

              ηk-quyu keyfiyyətinin təsirinin xüsusi çəkisi; 

              ηos-neftqaz sahələrinin əlaqəsinin təsirinin xüsusi 

çəkisi; 

              ηm-fəaliyyətlərə olan maneələrin təsirinin xüsusi 

çəkisi. 

Bu təsirlərin hamısı paylanan orta xüsusi çəkidə ifadə 

olunmalıdır. 

• Parametr η0 tapmaq üçün bizə məlum olan təsirlərin 

xüsusi çəkisi müəyyən edilməlidir. Bizə məlum olan 

təsirlərin xüsusi çəkisini tapmaq üçün neftçıxarma 

neftqaz sahəsinin (məqsədli məhsul isteh olunan 

sahə) iki göstəricisi: Illik neft hasilatı Ã(t illə): hasil 
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edilmiş neftin maya dəyəri (cH, min/t ilə  

götürülməlidir. 

• Bu göstəricilər əsasında bizə məlum olan təsirlərin 

xüsusi çəkilərinin (η)təyini metodu «neft 

torpaqlarının istifadəsinə dair» və «neft sənayesinin 

ümumi texniki-iqtisadi probleminin ona olan təsirlər 

formalı həlli» iqtisadi ədəbiyyatlarda geniş verildiyi 

üçün burada onu şərh etməyə ehtiyac yoxdur. 

Aksiomatik qəbul edirik η=0,547 onda faktorial 

komplekslərin təsirinin xüsusi paylanan orta xüsusi 

çəkisini də aksiomatik ηh=0,0474 vahid götürürük. 

• Bilmək lazımdır ki, tez-tez dəyişməyə məruz qalan 

quyu keyfiyyətinin təsirinin paylanan orta xüsusi 

çəkisidir. Ona görə bu xüsusi çəki hesablanmalıdır. 

Neft quyusunun keyfiyyətini A,B və V qruplarından 

ibarət 9 faktor səviyyələndirir. Bu qruplardan böyük təsirli 

xüsusi çəki ηm-0,75 vahiddir. 

Quyu keyfiyyətinin paylanan oxa təsirinin orta xüsusi 

çəkisi belə ardıcıllıqla müəyyən olunmalıdır. Üç faktorial 

komplekslərin paylanan bazis xüsusi çəkisi belə bir ifadə ilə 

hesablanmalıdır: 

                                 β=η⋅ηH=0,547⋅0,75=0,410 vahid. 
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Neft işlərinin xarakteristikası nəzərə alındıqda yeni 

xüsusi çəki yaranır 

                                        L 
                                β1=β⎯                                            

(1.36)   
                                         L0 
Burada L,L0-quyu dərinlikləri, m. P parametrlərin 

L=200m və L0=1500m. ədədi qiymətlərilə alırıq:  

                                              2000                                        
                               β=0,410  ⎯⎯ =0,547⋅ 
                                              1500 
Hər quyu dərinliyinə düşən təsirin xüsusi çəkisi 

olacaqdır. 

                             A+B    0,547+0,410 
                       β= ⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯ =0,4785 vahid. 
                               2               2 
Quyu keyfiyyətinin təsirinin xüsusi çəkisinin müəyyən 

edilməsi təcrübəyə yeni tərəflər aşılayır. Üzləşən çətinlik 

quyu lüləsinin əyrilik buçağının dəqiqliyidir. Ən real ədədi 

qiyməti tədqiqatçının özü təyin etməlidir. Quyu lüləsinin 

epyuru əsasında sin20-dən sonrakı əyrilik buçağı 

əsaslandırılmalıdır. Müvafiq qayda əsasında quyuların 

qazılması neytqaz sahəsi üçün quyu keyfiyyətinin təsirinin 

bərabər paylanan xüsusi çəkisi olacaqdır: 

          Sin20+(sin40-sin20)     0,0349-(0,0698-0,0349) 
ηq= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = 

0,0349.  
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2                                    2 
 

Əvvəlcə, təyinetmədə verilmiş xüsusi çəciklərdən 

istifadə edərək müəyyən qayda əsasında quyu keyfiyyətinin 

göstərdiyi paylanan mənfi təsirin (paylanan) orta xüsusi 

çəkisi tapılmalıdır. Bizim misalda bu xüsusi çəki 

( ) ( ) 0114,0
3

75,0047,018,00349,0
3

=
++

=
++

= vBAq
k

ηηηη
η

vahid 

təşkil edir. 

• Neftqaz sahələrinin əlaqəsi ifadə olunan təsirin 

xüsusi çəkisi müvafiq düstur əsasında tapılarkən, artıq 

sübuta yetirilmiş ;054,0;003,0 21 == ξξ və 039,03 =ξ  

vahidə bərabər xüsusi çəkilər götürülməlidir. Onda paylanan 

bazis xüsusi çəki alırıq: 

032,0
3

039,0054,0003,0
3

321 =
++

=
++

=
ξξξ

η s  

vahid. 

Axtarılan paylanmış orta xüsusi çəki 

                       ηos=ηs⋅η+ξ1=0,032⋅0,547+0,003=0,021 

vahid səviyyəli olacaqdır. 

• Fəaliyyətlrə olan maneəlrin yaratdığı çətinliklər 

məzmunlu təsirlərin orta xüsusi çəkilərinin –γ1,γ2,γ3 və  γ4 

təyini daha çox təcrübə tələb edir. 
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Əsaslandırılmalıdır ki, hər birinin ədədbi qiyməti neft 

işlərinin tələbidir. Sübut edilmişdir ki, müəssisədə 

ümumiləşdirici göstəricilərə γ1=0,004; γ2=0,010; γ3=0,010 

və γ4=0,006 vahid ədədi qiymətə malik təsir göstərilir. 

Bunlardan böyük olan ədədi qiymətlər müşahidə olunur. 

Amma dəqiqləşmə aparılmalıdır (ədəbiyyatda verilmişdir). 

Təsirlərin sistemə gətirilmiş xüsusi çəkiləri müvafiq düstur 

olacaqdır. 

0075,0
4

006,0010,0010,0004,0
4

4321 =
+++

=
+++

=
γγγγ

γ of

vahid. 

Paylanan orta xüsusi çəki 

          ηm=γor⋅η+γ4=0,0075⋅0,547+0,006=0,0101 vahid 

Təşkil edəcəkdir. Çünki γ4 həmişə bərpa olunur. 

Bilmək lazımdır ki, η+ηH=1 şərtində ηH-naməlum 

təsirlərdə göstəricilərdə ifadə olunur. Odur ki, buradan təsir 

paylayan inteqral əmsal müəyyən etmək tələb olunur: 

    K=β ⋅ β0 ⋅ β1⋅ γ=0,547⋅0,4785⋅0,547⋅0,75=0,1074 

vahid. 

Nəticə bildiri ki, 0,1074 vahid xüsusi çəki hər dörd 

təsirin ümumiləşməsi mahiyyəti daşıyır. η0 ;ηk ;ηos və ηn bu 

əmsalın tərkibindədir. 
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Bizə məlum olmayan təsirlərin 3 neftqaz sahəsi üzrə 

bərabər paylanan xüsusi çəkisi olacaqdır. 

1595,0
3

4785,0
1 ===

h
K oβ  vahid. 

Yəni bizə məlum olan və məlum olmayan təsirlər hər 

bir neftqaz sahəsi üzrə 0,1595 vahid varlıq oblastına 

malikdir. 

Məsələ ondadır ki, K əmsalı ilə faktorial kompleksləri 

dəyərləndirilə bilərik: 

 

                                η0=κ−ϕ .            

(1.37) 

Burada ϕ neftçıxarma neftqaz sahəsində daim 

fəaliyyət göstərən təsirlərin xüsusi çəkisi. K və ϕ məlum 

olduqda (ϕ=0,060), faktorial komplekslərin paylanan orta 

xüsusi çəkisi təyin edilə bilər: 

                                  η0=0,1074-0,060=0,0471. 

Beləliklə, neft sənayesinin texniki-iqtisadi formalaşma 

məsələsinin həll edilməsi üzrə nəzəri və təcrübi əhəmiyyətə 

malik, yəni onların tələbatını ödəyə bilən təsirlərin «xüsusi 

çəki» informasiya bankını yaratmış oluruq. 
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 Məsələnin həllinin xarakteri istisna etmir ki, bu 

informasiyalarını sonrakı fəsillərdə zənginləşməyə məruz 

qala bilər. 

Təsirlərin paylanan orta xüsusi çəkiləri bunlardan 

ibarətdir: 

Faktorial komplekslərin η0            

0,0474 

Quyu keyfiyyətinin ηk                  

0,0114 

Neftqaz sahələrinin əlaqəsinin ηos             

0,0210 

Fəaliyyətlərə olan maneələrin ηn            

0,0101 

Inteqral əmsalı K            

0,1074 

Inteqral əmsalı varlıq olması K1            

0,1595 

Verilmiş bu təsirlərdən göstəricilərin dəyişmə 

səviyyəsini müəyyən etmək üçün cədvəl 1.6 tərtib edilir. 

 

 

Cədvəl 1.6. 

Qazıma və neftçıxarma göstəriciləri 
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Illər 
Göstəricilər 

1992 2004 2005 2006 

Qazıma neftləri 
həcmi 
 M,m 

381410 149521 131491 151392 

Kommersiya sürəti 
V, 
 m/dəz.ay 

401 310 341 377 

Qazımanın təqvim 
vaxtı t,saat 

684726 347275 277635 289131 

Neft hasilatı Q, 
min.t. 

2143 1506 1560 1660 

Neftin maya dəyəri 
Cm, 
 man.t. 

90,1 91,3 93,6 94,7 

Quyuların istismar 
əmsalı k1 

0,980 0,940 0,950 0,960 

 

Bilmək lazımdır ki, qazımada təsirlər ilk olaraq 

qazımanın təqvim vaxtına göstərilir. Sonrakı mərhələdə 

kommersiya sürətinə və onun vasitəsilə qazıma metrlərinə 

ötürülür. 

Texniki-iqtisadi göstəricilərin təsirlərə görə 

formalaşmasının tədqiqi qazıma metrlərinə belə təsiri 

müəyyənləşdirməkdir. Düstur (3.1) təqvim vaxtının γ 

təsirdən dəyişməsini müəyyən etmək üçün  

γ=η0+ηk+ηos+ηm=0,0471+0,0114+0,0210+0,0101=0,0899 

vahid, P=t götürülür. Onda alırıq 

                       Δt=289131⋅0,0899=25993 saat. 
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Nəticə bildirir ki, γ təsirdən qazımanın təqvim vaxtı 

25993 saat artım almışdır. Yəni işin xarakteristikası bu 

göstəricini Δt1=289131-25993=263138 saat səviyyəsində 

formalaşdırıb. Kommersiya sürətinə olan təsir γ xüsusi 

çəkisi olacaqdır, yəni Δνz=377⋅0,0899=33,9 m/dəz.ay 

azalmışdır. 2006-cı ildəki bu azalmanın digər illərdəki 

azalma ilə müqayisə etmək kommersiya sürətinin dəyişməsi 

təsirlərin dəyişməsini əks etdirir. Əgər bazis olaraq 1992-cı 

ili götürsək və η0:ηk:ηos sabit saxlansa ηm-in təsirini 

müəyyənləşdirə bilərik. Belə ki,  

α=ηo+ηk+ηos=0,0474−0,0114+ +0,0210=0,0798 vahid 

olduqda təsirin dəyişməsi olar. 

                         Δt2=α⋅t=0,0798⋅289131=23073 saat. 

Sürətlərə görə təsir dəyişməsinə baxaq. Ona belə bir 
ifadə ilə müəyyən edirik.                                         

                                                 

                               
b

i

V
V

−= 1ξ .                                 

(1.38) 
Burada Vi –cari kommersiya sürəti, m/dəz.-ay; 

             Vb-bazis ilinin kommersiya sürəti, m/dəz.-ay. 

Cədvəl 1.6-əsasında alırıq: 2004-cü il üçün ς=0,227; 

2005-ci il üçün ς=0,130; 2006-cı il üçün ζ=0,060 vahid. 

Əgər ζ=0,0899 vahidi bundan çıxsaq 



___________Milli Kitabxana___________ 

                             ρ=ς−γ .                                   (1.39) 

Dəyişməyə səbəb olan təsiri tapırıq. Ədədə 

qiymətlərlə alırıq (2004 il) 

               ρ =0,277-0,0899=0,1871 vahid. 

Nəticə bildirir ki, kommersiya sürətinin 310 m/dəz.-

aya düşməsinə səbəb fəaliyyətlərə əks duran maneələr, yəni 

ηm almuşdur. Yəni kommersiya sürəti olmalı idi. 

                        V1=310(1+0,227)=396 dəz.ay. 

Təsir ηm-in səbəbindən kommersiya sürəti Δν=ν1⋅ 

ρ=396⋅0,1871=74 m/dəz.ay. 

Işin xarakteristikası və γ təsirlər altında kommersiya 

sürəti 322 dəz-ay səviyyəyə qədər formalaşa bilərdi. Yəni, 

ηm təsirin səbəbləri konkretləşir (ola bilər material-texniki 

təchizat pis təsir göstərmişdir). 

Neftçıxarmada ilk olaraq təsir quyuların istismar 

əsasına göstərilir. Sonra bu təsir neft hasilatına Q), o isə öz 

növbəsində təsiri maya dəyərinə ötürür. Təsirlərə görə 

göstəricilərin formalaşması belə qurulub. 

Bilmək lazımdır ki, neftçıxarmada ϕ=0,060 xüsusi 

çəkiyə malik daim fəaliyyət göstərən təsirlər vardır. Yəni 

istənilən göstəriciyə γ =0,0899 vahid xüsusi çəkili təsirlərlə 

yanaşı ϕ=0,060 vahid xüsusi çəki də ayrıca baxılmalıdır. 

Formalaşmanın müəyyənləşdirilməsi ki/ki=1 tələbi 
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çərçivəsindədir. Buradan aydın olur ki, təsirlərin xüsusi 

çəkisi olmalıdır: 

                                τ=1-ki  .            

(1.40) 

Yəni bundan artıq təsir götürülürsə, onda bu təsir 

düzgün müəyyən edilməmişdir. Məsələn, əgər təsiri 

γ=0,0899 vahidli xüsusi çəki götürsək, onda 

ki=ki(1+0,0899)=0,960⋅1,0899=1,0463 vahid istismar əmsalı 

alınır. Bu isə mövcud olmayan göstərici deməkdir. Odur ki, 

belə bir ifadədən istifadə edirik. 

                                      σ=γ−ϕ .            

(1.41) 

O deməkdir ki, quyuların istismar əmsalına göstərilən 

təsirlər səbəbdən. Bu əmsal aşağıdakı səviyyədə dəyişir 

                                   Δki=kiσ .            

(1.42) 

Təsirlər altında iki vahid formalaşırsa işin 

xarakteristikası təsiri altında  Δki=ki-Δki vahid formalaşır. 

Əgər bazis olan 1992-ci ilin istismar əmsalı ki/ki=1 

qəbul etsək, yəni təsirləri neytrallaşdırılmış qəbul etsək, 

onda düstur (1.40).-dəki τ yol verilən xüsusi çəkini tapırıq. 

Riyazi ifadəsi belədir: 
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                                   .1
ib

ic
j k

k
−=τ                               

(1.43)                            
Geniş əyanilik üçün 2004-cü ilin məlumatlar əsasında 

parametrlərin hesablanmasına dair nümunə veririk (cədvəl 

1.6-dən istifadə edirik). 

Düstur (1.40) əsasında  

                               ℑ=1⋅0,940=0,060: 

Düstur (1.41) ilə alırıq 

                               σ=0,0899-0,060=0,0299. 

Düstur (1.42) ilə alırıq 

                                Δki=0,940⋅0,0299=0,0281, 

yaxud ki=0,940(1+0,0299)=0,968. 

Bazis ilinin ki=0,980 vahidinə görə xüsusi çəkisini 

tapırıq 

                                kib-k′i         0,980-0,968 
                        ℑ′= ⎯⎯⎯ =  ⎯⎯⎯⎯⎯ =0,0122 
                                   kib                0,980 
            

                σ′=σ+ℑ′=0,0299+0,0122=0,042. 

Bu təsir, yəni 0,042 vahid xüsusi çəki yol veriləndir. 

Çünki σ<τ. Təsirlər cəmi γ=0,0299 vahid görülə bilməz. O 

deməkdir ki, istismar əmsalı kic=0,940 vahid ℑ=0,060 təsir 

altında formalaşıb. γ =,0299 vahid altında formalaşmayıb. 
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(γ>τ olduğu üçün). Başqa sözlə 0,0899-0,060=0,0299 

vahidə təsir dəf edilmişdir. Beləliklə, quyu lazım istismar 

əmsalı  

                          Δk′ic=0,940⋅0,042=0,0395 vahid 

təsirlərin altında formalaşmış (yəni azalmış), qalan 0,940-

0,0385=0,9105 vahid işin xarakteristikası altında formalaşıb 

(Δk′ic). Geniş əyanilik işin deyək ki, Q və CH parametrləri 

də eyni formalaşma yolu keçmişdir. Cədvəl 1.6-da verilmiş 

Q; CH və ki göstəricilərinə tətbiq edilən təsirlərin xüsusi 

çəkilərini cədvəl 1.7-də yekunlaşdırırıq. 

Cədvəl 1.7. 
Hesablama nəticələri 

 

Parametrlər 
Illər 

2004 2005 2006 

      τ (düs.1.40) 0,060 0,050 0,040 
      σ (düs.1.41) 0,0299 0,0299 0,0299 
      τ′ 0,0122 0,0020 -0,0091 
     σ′ 0,042 0,0319 0,0207 
     τ-σ′ 0,018 0,0181 0,0193 

 

Cədvəl 1.7-də verilmiş-0,0092 vahid onu ifadə edir ki, 

τ′ təyin edilərkən  

ki=0,989 vahid, yəni bazis (kib) səviyyədən çox olmuşdur. 

Ona görə 0,0092 vahid xüsusi çəki çox dəf edilən qəbul 

olunur. Beləliklə, τ-σ′ fərqi bildirir ki, göstəricilər ki;Q və 
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CH ən çox işin xarakteristikası altında formalaşıb. Çünki 

təsirlərin fərqi artmaqdadır (0,018÷0,0193). Illik neft 

heasilatı; işin xarakteris-tikasından asılı olması ihaz 

edilməlidir. Bizim misalda süni təsir üsulları tətbiq etməklə 

təsirlər azaldılmışdır və bu azaldılma 0,018÷0,0193 qədər 

çoxalmışdır. Ümumiləşmədə konkret rəqəmlər gətirməklə 

reallığı yoxlamaq lazımdır. 
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2.Neft və qaz sənayesinin texniki-iqtisadi  

problemlərinin öyrənilməsi 

Mövzunun vacibliyi ondan ibarətdir ki, neft və qaz 

sənayesi qədəri problemi olan maddi istehsal sahəsi yoxdur. 

Neft və qaz sənayesində sırf nə iqtisadi, nə də texniki 

problem yoxdur, ancaq texniki-iqtisadi problemlər vardır. 

Texniki-iqtisadi nəticələrin yaxşılaşmasına əks durduqları 

üçün problemləri öyrənmək lazımdır. 

Texniki-iqtisadi problemlərin öyrənilməsi dedikdə 

aşağıda verilənlərə yiyələnmək nəzərdə tutulur: 

• problem formalaşması; 

• problem müəyyənləşməsi; 

• problem həlli; 

• problemin həllinin müəyyənləşməsi. 

Problem formalaşması. Tədris olunan fənn onu ətraflı 

vermişdir. Problem-öyrənilməli, həll edilməli nəzəri və 

praktik məsələdir. Başqa sözlə, çətin həll edilən məsələyə 

problem deyilir. Neft və qaz sənayesində  problem formula 

edən bu sənaye sahəsinin əsas istehsal prosesidir. Hazırda 

bu problemlər məlumdur: 

• təbii, obyektiv və yaradılan; 

• nəzəri və praktiki; 

• yeraltı və yerüstü təmas sferalı; 
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• sahəyə mənsub və təkcə bir neftqaz 

sahəsinə məxsus; 

• qrup və qlobal öyrənilən və qoyulan; 

• Elmi və təcrübi həll edilən və həll 

olunmayan. 

Məqsədli məhsul istehsalı problemlərin tərkibin, 

mürək-kəbliyin, adini və i.a. müəyyənləşdirən yeganə 

formulaedicidir. 

Problemlərin tərkibini quyuların qazılması; problemin 

təsir olmasını məhsuldar layın açılması; problemin 

hərəkətdə olmasını (fəaliyyətini) quyunun mənimsəmi 

müəyyənləşdirir. 

Təkcə neft sənayesinin problemləri məqsədi məhsul 

istehsalına-neftin çıxarılmasına, tədqiqat obyektinə və 

istehsalat funksiyasına görə də qruplaşır. Və onlar sahə üzrə 

sistem əmələ gətirilər. Daha qlobal sistemi: əsas istehsal, 

köməkçi və xidməiedici istehsal sahələrinin, habelə 

təhlükəsiz əmək şəraiti problemləri təşkil edirlər. 

Neft sənayesinin iqtisadi-səmərəlilik problemləri də 

qruplaşırlar. 

Problem müəyyənləşməsi. Sahənin ümumi texniki-

iqtisadi problemlərinin müəyyənləşdirilməsi başa düşülür. 

Neft və qaz sənayesində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin 
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yüsəldilməsi problemi yoxdur. Istehsalın səmərəliliyin təmin 

edilməsi problemi mövcuddur. Ümumi texniki-iqtisadi 

problemi müəyyən edərkən bilmək lazımdır ki, bu 

problemin ilk, dolğunlaşması və məcmuu xarakteri vaprdır. 

Problem həlli. Burada problemin tərkibinin və onların 

ifadə olunduqları texniki-iqtisadi göstəricilərdən istifadə 

metodu müəyyən edilməlidir. Problem həlli buradan 

başlanmalıdır. Problemin həlli üçün təzahür və proseslərin 

göstərdiyi təsirlərin bu qrupları məlum olmalıdır: 

• problemin həllinə əks duranlar; 

• problemin həllini istiqamətləndirənlər; 

• problemin həllini şərtləndirənlər. 

Problemin həllinin müəyyənləşdirilməsi. Bu anlayış 

altında onu nəzərdə tuturuq ki, həll edilməyə götürülmüş 

problem üçün həllin bir və yaxud bir neçə olması müəyyən 

edilməlidir. 

Bilmək lazımdır ki, neft və qaz sənayesinin 

problemlərinin real həll edilməsi üçün problem təsiri şərait 

müşahidəsi aparılmalıdır. 
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3.Neft və qaz ehtiyatları.  

Onların iqtisadi-riyazi qiymətləndirilməsi 

 

Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı tədris fənnindən 

məlumdur ki, neft ehtiyatları və qaz ehtiyatları ayrılıqda 

texniki-iqtisadi və iqtisadi riyazi qiymətləndirilir. 

Texniki-iqtisadi qiymətləndirmə ilk olaraq neft 

ehtiyatları üçün müəyyənləşdirilir. Əvvəlcə neft ehtiyatların 

kateqoriyalar (A;B;V;C1;D1;C2) üzrə bölürlər. Çıxarılmasına 

görə balans ehtiyatlar; balansdan kənar ehtiyatlar 

fərqləndirilir. Balans ehtiyatları texniki-iqtisadi göstəricilər 

sistemilə, variant seçmə metodu ilə qiymətləndirilir. Yaxşı 

səviyyəli göstəricilər vəd edən variant neft ehtiyatları 
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çıxarılması üçün iqtisadi əsas qəbul olunur. Əsası qəbul 

etdirən çoxlu göstəricilərdən bunlara istinad olunur: yatağın 

işləmə müddətin mümkün səviyyəsi, çıxarılma xərclərinin 

azlıq təşkil etməsi; az əmək tutumlu başa gəlməsi. Bu 

göstəricilər neft ehtiyatların çox çıxarıla biləcək şərtilə 

müəyyən olunur. Qiymətləndirmə göstəricilər sisteminin 

qalan göstəricilər yalnız köməkçi göstəricilər olub aparıcı üç 

göstəricinin sübutu üçün lazımdır. Texniki-iqtisadi 

qiymətləndirmə həm də ayrıca olaraq iqtisadi cəhətdən 

dəyərləndirməyə çəkilir. Göstəricilər ki, aşkar edilmiş Eb 

balans ehtiyatlar hər il tapşırığa müvafiq Et həcmdə 

olmalıdır. Onda, tapşırıqdakı Ex çıxarılmalıdır. Əgər Eb<Et 

olarsa, onda tələbat kəsrdə qalar, əgər Ef >Et olarsa, onda 

məsrəf olunmuş vəsaitin artıq məbləği «ölü kapitala» 

çnevrilir. 

Beləlikl, aydınlaşır ki, texnitki-iqtisadi qiymətləndirmə 

hər tərəfli deyildir, yataqda və bizim fəaliyyətimizdə baş 

verənləri əhatə etmir. Buradan iqtisadi-riyazi 

qiymətləndirmə tələbi yaranır. Belə qiymətləndirmə 

balansdan kənar ehtiyatlar anlayışına aydınlaşdırma aşılayır. 

Iqtisadi-riyazi qiymətləndirmə yataqda baş verənləri və 

bizim fəaliyyətimizin dəyişmələrinin təkamülünü açan 

yanaşma funksiyası rolu oynayır. 
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«Neft sənayesinin istehsal sahə strategiyaları» 

kitabının müəllifi əsaslandırmışdır ki, (bax, ədəbiyyatın 

siyahısına) neft yatağında α təsir mövcuddur və quyu 

vasitəsilə yataq açıldıqda bu α təsir hərəkətə başlayır, 

quyuda yaradılan β təsir ilə əlaqələnir, quyu istismar 

edildikdə γ təsir yaranır. Beləliklə, təsirlər məcmusu alınır. 

Onun riyazi ifadəsi belədir 

                                        ϕ=α+β+γ .            

(3.1) 

Quyu istismara başlayanda  α təsir azalaraq xi xüsusi 

çəkiyə ğdüşür. Onu belə bir  ifadənin köməyilə müəyyən 

edirik. 

                                    xi=ϕ−α-β-ηk .            

(3.2)        

Burada ηk-quyu keyfiyyətini səciyyələndirən paylanan 

təsirin xüsusi çəkisi, vahidin hissəsi. 

Misal. ϕ=0,060; α=0,006; β=0,037; ηk=0,0114 olduğu 

üçün alırıq 

             xi=0,060-0,006-0,037-0,0114=0,0056 vahid. 

təşkil edir. 

Aşkar edilmiş ehtiyatlar çıxarıldıqca x1 təsir artım olır. 

Onun səviyyəsini tapmaq üçün layın neft vermə əmsalından 

(ke) istifadə etmək lazımdır. Aydındır ki, əgər aşkar edilmiş 
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balans ehtiyatlar tamamilə çıxarıla bilərsə, onda Eb/Eb=1 

şərti mövcuddur. Layın neft vermə əmsal ilə həmin şərtdən 

alırıq ki,  

                                Ex1=1-ke .            

(3.3) 

Mövcud belə halda balans ehtiyatların: 

a)çıxarılan həcmi 

                              E4=Eb· ke .            

(3.4) 

b)çıxarılmayan həcmi olacaqdır 

                              Eq=EbΣx1 .            

(3.5) 

Balansdan kənar ehtiyatları çıxarmaq üçün (Σxı+ke) 

təsirlər məcmusunu dəf etmək lazımdır. Bunun üçün 

biliklərimiz (1-ke) təkamül addımı atmalıdır. 

Misal. Ke=0,52 vahid; Eb=7840; mint; xı=0,0056 vahid 

əsasında aldıq 

                            Σxı=1-0,52=0,48 

Yəni təsirlər xı artaraq 0,48 vahid təşkil edir. Düstur 

(4.4) ilə alarıq. 

                  E4=7840·103 ·0,52=4,077 min.t. 

  Düstur (4.5) ilə təyin edirik. 

                     Eq=7840·0,48=3763 min.t. 
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Nəticələr birdirir ki, biliklərimiz 

                          E4       4077 
                   B=—— = —— =0,52 
                          E6       7840 
Vahid, yaxud yüz faizin 52 faizini təşkil edir. 

Yataqların işlənməsinə dair biliklərimizin 0,48, yaxud 

48 faizi balansdan kənar neft ehtiyatların çıxarılmasına 

yönəlsə neft ehtiyatların 

                                            Ke+Σxı  
                           Kçk=EbH· ————            

(3.6) 
                                                 2 

hissəci çıxarıla bilər. Biliklər iki şaxədən ibarət olur: ϕ və 

Σxı təsirin iqtisadi təbiətinə yiyələnmə və texniki vasitələrin 

yaradılması. 

Tutaq ki, balansdan kənar ehtiyatlar Eb.H=3763 mint 

təşkil edir. Onda düstur (3.6) əsasında çıxarılan həcmi olar. 

                                        0,48+0,50  
                     Kçk=3763· ———— =1881,5 mint. 
                                            2 
Əgər biliklərimiz 48% təkamül addımı atsa, onda 3763 

min tonun 

ΔQ=3763(1-0,060)=3537,0 min tonn çıxarıla bilər. 

Qalan (3763-3537) hissə dəf edilməz təsirlərin səbəbində 

çıxarıla bilməz. 
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Neft ehtiyatların çəmiyyətin istifadəsi mövqedən də 

iqtisadi-riyazi qiymətləndirmək lazımdır. Bu məqsəd üçün 

neftin nemal dərinliyini cəlb etmək lazımdır. Emal 

dərinliyini km əmsalı ilə işarə etsək, onda 

                              Kh=Ke· Km            

(3.7) 

ifadəni formula etmək olar. 

Parametrlərin ədədi qiymətlərini yerinə yazsaq alarıq 

(km=0,62): 

                Kh=0,52· 0,62=0,3224 yaxud 32,24 faiz. 

Şərtdir ki, makşımum kh/kh=1,0 ola bilər. Onda  

Kı=1-0,3224=0,6776 vahid. 

Neft ehtiyatından cəmiyyət üçün istifadə tələb olunan 

biliklərimiz ancaq kh=32,24 faiz təşkil edir. Biliklər 67,76 

faiz təkamül pilləsi qurmalıdır. Bu məsələlər 

qiymətləndirmənin biliklərlə əlaqələnməsini irəli sürmüş 

olur. 
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4.Əsaslı tikinti və kapital qoyuluşunun öyrənilməsi 

 
Neft və qaz sənayesində əsaslı tikinti adı altında neft, 

tikilməsi, boru kəmərlərinin çəkilməsi, mühəndis 

kommünikasiyalarının yaradılması və əsaslı təmiri, əsas 

istehsal fondu təyinatlı tikinti-quraşdırma işləri, dəniz 

özüllərinin yaradılması və tikintisi, yaşayış binalarının 

tikilməsi və i.a. başa düşülür. Əsas tikintinin məqsədi əsas 

istehsal fondlarını yaratmaq, onları isə yararlı vəziyyətdə 

qaz, kondensat və injeksiya quyularının inşaası, rezekvuar 
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saxlanmaqdan ibarətdir. O, layihə-smeta sənədləri əsasında 

həyata keçirilir. Layihə işlərin xarakteristikasını 

(avadanlığın yeniləşməsi daxil olmaqla), smeta bu işlərin 

dəyərini əks etmək üçün tərtib olunur. Layihə-smeta 

sənədləri iki göstərici ilə səciyyələndirilir: işlərin 

davametmə xidməti və obyektin dəyəri. Həmin dəyər kapital 

qoyuluşu adlanır. 

Mövzunun məqsədi bu iki göstəriciyə olan təsirləri və 

bu iki göstəricinin neft və qaz sənayesinin məqsədli məhsul 

istehsalına göstərdiyi təsir tədqiq etməkdən ibarətdir. Bu 

əsaslı tikinti tvə kapital qoyuluşunun həmən göstəricilər 

səmərəli istifadənin təməlini təşkil edir. 

Istehsalat maraqlıdır ki, əsaslı tikinti obyekti istismara 

tez verilsin. Bu sürətlənmə kapital qoyuluşunun qənaətinə 

Δk gətirib çıxarır. Onu belə ifadə ilə hesablamaq lazımdır: 

                             Δk=kı(TA-Tf) .            

(4.1) 

Burada TA, Tf-obyektin layihə və fakt üzrə davametmə 

müddəti, gün; 

Kı-smetada nəzərdə tutulmuş dəyərin (kapital 

qoyuluşunun  

     günlük xərclənmə) məbləği, man/gün. 
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Misal. Quyu inşaasının davam etmə müddətləri TA=62 

gün, Tf=57gün, smeta dəyəri k=157200 man; 

k1=k:TA=3019,35 man/gün. Onda alarıq 

                       Δk=3019,35(62-57)=15097 man. 

Magistral boru kəməri istismara t gün tez təhvil 

verilərsə, Q yük dövriyyəsi ΔQ qədər artım alar. 

                                         Q 
                               ΔQ=—— · t .            

(4.2) 
                                         TA 

      Q=120000man və t=6 gün; TA=40gün olarsa, düstur 

(4.2) ilə tapırıq 

                                            120000 
                                   ΔQ= ——— 6=18000man. 
                                               40 
           Hər tonun nəqliyyat xərcləri 0,93man aşağı düşdüyü 

üçün aşağıdakı düstur ilə hesablanan əlavə gəlir alınır. 

                         Δℑ=18000· 0,99=16740 man. 

Əsaslı tikinti göstəricilərinin məqsədli məhsul 

istehsalına təsirini neft quyusu misalında dərinləşdiririk. 

Tutaq ki, 6 quyu 4,4t/gün hasilatla istismara 4 gün tezx daxil 

edilir. Bu halda 

                              ΔQk=4,4· 6· 4=105,6t. 
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Əlavə neft hasil edilir. Hər ton neftdən 40 man. gəlir 

alan neftqazçıxarma idarəsi illik xalis gəlirini 4224 man 

artırmış olur. 

Qazımada fəaliyyət göstərən β=0,039vah. Xüsusi 

çəkiyə malik təsir səbəbdən quyunun qazılma müddəti 40· 

0,033=1,6gün artım alır. Işlərin smeta dəyəri Cm ifadəsində 

işlərin tədqiqi xərcləri                               

                           ΔCm=Cm· βı .            

(4.3) 

Məbləğdə, alır. Cm=94man olduqda ΔCm=3,67 man/m 

təşkil edir. Qazıma müddəti 1,6 gün artan 20 quyu üzrə 

NQÇI  

                  ΔQ=20· 4,4· 1,6=140,8t 

neft itirmiş olur (həmin ildə çıxarılmır). 

Neft sənayesində xüsusi kapital qoyuluşu olmadığı 

üçün burada ona istinad olunmur, yəni bu məsmələ 

araşdırılmır. 

Kapital qoyuluşu maddi istehsala yönəldilən real 

investisiya ilə eyni məzmun almiş olur. Onun istifadəsi 

məsələsi ən çox investerləri maraqlandırır. Neftqaz sahələri 

üçün investisiyanın istifadəsini səviyyələ

təminatına qoyulmuş investisiya götürülə bilər. 

ndirən enerji 
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Ortaq gösmtərici güc əmsalı olmalıdır. Güc əmsalı 

artdıqda əhəmiyyətli məbləğdə vəsaitə qənaət olunur. 

Məsələn, 32 mln.man investisiya qoyulduqda (È), elektrik 

Investisiyanın ödənilməsi 25 ilə proqnoz olunur. Alınan 

investisiya kommersiya sürətini 570 m/dəz-aya yüksəltdikdə 

E-nin tərkibində qənaət 0,103 man, bu sürət/630m/dəz-aya 

yüksəldikdə qənaət 0,334 mln.man. təşkil edir. Investisiya 

ayrılmış sahələrin sayı 8-dir. 

Onda invester qoyduğu investisiya üçün iki 

göstəricinin təmin edilməsini tələb edir. Alınan göstəricilər 

bunlar olmalıdır. 

 

1.Investisiyanın rentabellik əmsalı. Onun riyazi ifadəsi 

belədir: 

                                             E 
                                       Ri=— .            

(4.4) 
                                              I 

          Burada E parametri gəlir ifadəsində götürülür, 

parametr (Ix) çəkilmiş əlavə xərcləri əks etdirir. Bizim 

misalda 

                                            483454 
                                     Ri= ——— =0,0151. 
                                            32· 106  

enerjisi xərclərinə 0,483mln. man (E) qənaət olunur. 



___________Milli Kitabxana___________ 

Nəticə bildirir ki, investisiyanın hər manatına 1,51 faiz 

gəlir düşür. Ümumən desək, qoyulmuş investisiya iqtisadi 

səmərə təmin etməyə başlamışdır. Investisiya maya dəyəri 

xərcləri vasitəsilə qaytarıldığı üçün hər il məhsul vahidindən 

alınan mədaxilin hər manatından 0,0151 vahid ödəmə 

götürülür. Əgər qazıma metrləri həcmini götürsək, yəni 

M=18586 m istehsal həcmi qəbul etsək, gəlirin kütləsi 

K=18586·0,0151=280,65 manat 

təşkil edəcəkdir. Onda qazımaya yönəldilmiş investisiyanın 

məbləği 8 il üçün 

                            32000000 
                      I= ————· 8 =912168 manat 

                                      280,65 
olacaq. Invester bu halda hər il 

                              0,103                              
                     R′

i= ———   =0,0032  
                                         32 
rentabellik əmsalı əvəzinə, alacaq: 

                
                        0,103+0,334 
              R′

i = ——————=0,479 
                                     0,9122 
rentabellik əmsalının minimum səviyyəsi olacaqdır: 

                             0,103+0,334 
                   Rm = ——————=0,0137. 

                                             32 
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Nəticə bildiri ki, Ri=0,0151-in 0,0137 hissəsi 

qazımanın payına düşür və qazıma 0,479 vahid gəlir təmin 

edir. 

Rentabellik əmsalının (0,0151-0,0137=0,0014) hissəsi 

digər sahələrin payına düşür. 

2.Investisiyanın qaytarılma müddəti 

                                   32  
                       T = ——— =66 il. 

                                        0,483 
Sahələr üzrə bölgünü nəzərə alsaq 

                                66 
                       ti = —— =8,3 il. 

                                        8 
təşkil edir. Yəni qoyulmuş sərmayə hər ildə 0,0151 

rentabellik əmsalı ilə 8,3 tlə ödənilir. Qalan 25 ildən, yəni 

(25-8,3=16,7 il ərzində) investisiya iki dəfə qaytarılacaqdır. 

Başqa sözlə, 32 min manat investisiya 25 ilin tamamında 

32·3=96 mln.manat olacaqdır. Investerlərın marağı 

bundadır. 

Beləliklə, hesablamalar təsdiq edir ki, riçaqlar güc 

əmsalı ilə real səciyyələnə bilir. Əlaqə sıxlığını bu əmsal 

büruzə verirsə, «investisiya qoyuluşu» rıçağı bu əlaqəni 

yaradandır, onu sıxlaşdırandır. 

5.Neft və qaz sənayesinin əsas istehsal fondlarının 

öyrənilməsi 
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Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı əsas istehsal 

fondları sualını tətqiq edəndə məhsuldarlıq təmin edən əsas 

istehsal fondlarının istifadəsinin öyrənilməsinə üstünlük 

verir. Məsələ müasirləşmiş tədqiq olunmalıdır. Əks halda 

istehsalatın tələbatı ilə təhsul, balanslaşmadan kənara 

çıxarılmış vəziyyət güclənə bilər. Əsasən məlum olan 

məsələ odur ki, əsas istehsalın fondları səciyyələndirilir. 

Qazıma və neftçıxarma idarələrinin əsas istehsal fondları 

öyrənilir. Bu idarələrin əsas istehsal fondları həm ayrılıqda, 

həm də məqsədli məhsula göstərdikləri təsirlərə görə birgə 

baxılır. 

Əsas istehsal fondlarının, onlardan istifadə 

göstəricilərinə görə öyrənilməsi lazımi tələbatı az ödəyir. 

Ona görə təsirlərə əsasən öyrənilməlidir. 

Qazıma işləri idarəsinin əsas istehsal fondlarının 

istifadəsinin təsirlərə görə müəyyənləşdirilməsi. Qazıma 

dəzgahlarından istifadəni: ekstensiv, intensiv və gövretmə 

əmsalları; illik məhsuldarlıqları ilə səciyyələndirirlər. 

Ekstensiv istifadə əmsalı riyazi bu ifadə ilə təyin 

edilir: 

                                        tm 
                               Kes= — .            

(5.1) 
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                                        T  
Burada, tm-quyu inşasında, vışqaquraşdırma, qazıma və  

                 məhsuldarlığa sınanma işlərinin məhsuldar 

vaxtı, saat; 

       T-qazıma dəzgahlarının təsərrüfatda olma 

müddəti, saat. 

   Qazıma dəzgahlarının təsərrüfatda olma müddəti 

dedikdə: vışkaquraşdırma tv; qazıma tq; məhsuldarlığa 

sınanma tc; ehtiyatda olma te; nəql edilmə vaxtı tn; təmirdə 

olma müddəti tp nəzərdə tutulr. Belə tərkib vasitəsilə T-yə 

olan təsirlərin konnretləşməsi aparılır. Müəyyən olur ki, 

təsirlər qazıma mərhələsində mövcuddurlar. Yəni ekstensiv 

istifadə əmsalı həm idarə üzrə, həm də quyu inşaası 

mərhələləri üzrə səciyyələndirilməlidir. 

Vışka quraşdırmada 

                                        tmv 
                                Kev= — .            

(5.2) 
                                          Tv 

qazımada 
                                         tmq 
                                 Keq=—  .            

(5.3) 
                                                   tq 
 sınanmada 

                                          tmc 
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                                  Kec=—  .            
(5.4)  

                                           tc 
 ifadələrilə tapılmalıdır. Düsturlarda tmv, tmq, tmc müvafiq 

olaraq vışqaquraşdırma, qazıma və sinanima məhsuldar 

vaxtı. 

         Təsirlər bunlardır: mürəkkəb coğrafi relyef γp, daim 

fəaliyyət göstərən təzahür və proseslərin təsiri βi. 

         Təsirlər γp və βi ən çox vışqaquraşdırma və qazıma 

təqvim vaxtını (tv, tq)dəyişir. Yəni düsturlar (5.2) və (5.3) 

aşağıdakı şəkli alır: 

                          
)1( pv

mv
ev t

t
K

γ+
=                                  

(5.5) 

                         
)1( 1βγ ++

=
pq

mq
eq T

t
K .                         

(5.6) 
 

           Parametrlərin ədədi qiymətləri belədir 
T tmv tnq tmc tv tq tc βı γp kes k′ev k′eq Ke

1974  580  20842  330  960 1579     480 0,038 0,010 0,680 0,538 0,630 0,68

 

T-ni tapmaq üçün tq-dən istifadə etmək lazımdır 

((Vk=570m/dəz-ay); M=20000m götürüldükdə 3,61 dəzgah 

alınır (T=365·65=31974 saat). 
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Qazıma dəzgahlarının intensiv istifadə əmsal bu ifadə 

ilə tapılır 

                                      Vf 
                            Kin=———                                          

(5.7)      
                                   Vk.p(1+βı) 
Burada Vf-fakt üzrə kommersiya sürəti, m/dəz-ay; 

             Vk.p-hesabı kommersiya sürəti, m/dəz-ay. 

Düstur (5.7)-nin mövcudluq şərti vardır. Belə ki, 

                             (1-βı)Vkp-Vf
 

                     È=1- ————— .            
(5.8) 

                                Vk.p(1-βı) 
Kəsirdən, yazmaq olar 
                            (1-βı)Vkp              Vf 
                     1- ————— +—————        
                             Vk.p(1-βı)        Vk.p(1-βı)         

 

və buradan düstur (5.7) alınır. Kəsrin özü bildirir ki, I 

vahidin hissəsini təşkil edir. 

Misal. Hesablama yolu ilə müəyyən edilib ki, 

Vk.p=630-650 m/dəz-ay arasında dəyişir. Iqtisadi 

müəyyənetmə apardıqda bu sürətlərdən biri, məsələn, bizim 

misalda, ansimatik olaraq (640) götürülməlidir. Fakt üzrə 

Vf=480 dəz-ay; -βı=0,037) onda düstur (5.7) ilə alırıq 

                                         480 
                          Kin=  ————— =0,783 vahid 
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                                    640(1-0,037) 
Qazıma dəzgahlarının istifadəsinin təsirini 

müəyyənləşdirən göstərici olmalıdır. Belə göstərici qazıma 

dəzgahlarının dövretmə əmsalıdır. Onun riyazi ifadəsi 

belədir: 

                                 tv+ tq+ te+ tH+ tp+ te 
                     Kdöv=  ——————— .            

(5.9) 
                                         tq+ tc 
Bu əmsalın köməyilə qazıma dəzgahlarının tələb 

olunan və faktiki istifadədə olan sayları müqayisə edilir. 

Təcrübədə bu əmsalı qazımanın kommersiya sürətinə görə 

müəyyən edirlər. Hazırda quyuların dərinliyi artdığı üçün 

kommersiya süyrəti, 400 m/dəz-ay üçün 1,34 vahid qəbul 

olunmalıdır. Məsələn, tələb olunan sag (D) bu əmsalın 

qazıma üçün müəyyən olunmuş sayına (Dð) hasilinə bərabər 

götürülür. 

Misal. Kossersiya sürəti Vk=377 m/dəz-ay; qazılaraq 

termetrlərin həcmi M=45420 metrdir. Qazıma dəzgahlarının 

sayı 

                                M        45420 
                        Dq=—— = ——— =10 dəzgah. 
                             Vk·12    377·12 
Ümumi say olmalıdır 

                  D= Dq·Köv = 10 · 1,34=13,4 dəzgah 
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Beləliklə, dövretmə əmsalı dəzgahların necə istifadə 

edildiyini əks etdirmiş olur. Istifadə zamanı təsirlər də əks 

olunmalıdır. Təsirləri nəzərə alan dövretmə əmsalı belə bir 

ifadə ilə hesablana bilər. 

                              K′
döv=Kdöv(1+βı).                           

(5.10) 

Çünki  βı təsir dəzgahın qeyri-məhsuldar işlədiyini əks 

etdirməlidir. O deməkdir ki, βı dəzgahların sayının 

artmasına gətirib çıxarır. Məsələn, βı =0,039 olduqda 

                    K′
döv=1+34(1+0,032)=1,392 

Onda D=10· 1,392=13,9 dəzgah. Yəni təqribən bir 

dəzgah əlavə cəlb olunmalıdır. 

Qazıma dəzgahlarının neçə istifadə edildiyinin 

müəyyən olunması üçün məhsuldarlıqları adlı göstəricidən 

istifadə olunur. Riyazi ifadəsi 

                      
( )

q

hpkp
d

t
η

βν
⋅

−⋅
=∏

720
1 1 .                           

(5.11) 

Çünki hppk t⋅..ν  hasili metrlərin həcmini verir. Bu 

məhsuldan qη ilə qazıma dəzgahlarının faktiki 

məhsuldarlığını müqayisə edirlər ki, qazıma dəzgahı necə 

istifadə edilmişdir. Əgər düsturda )1( 1β− təsir nəzərə 
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alınmasa, onda (Πd) parametr ilə faktı müqayisə etmək 

düzgün deyildir. 

Baxdığımız parametrlərdən birinin təsiri, komponenti 

olduğu digər göstəriciyə ötürülür. 

Geniş əyanilik üçün hesablama nümunəsi veririk. 

2006-çı ilin faktik materiallarından istifadə edək: 

Qazıma metrlər həcmi M1m ------------------------------ 

151972. 

Kommersiya sürəti νf,m/dəz-ay--------------------------- 

377. 

Kommersiya sürətinin hesablanmış 

səviyyəsi νk-pı m/dəz-ay------------------------------------  

640. 

Təsirlər: γp --------------------------------------------------  

0,01. 

               βı --------------------------------------------------  

0,039. 

              

     Parametrlərin hesablanması 

Qazıma dəzgahlarının ekstensiv istifadə əmsalı: 

a)vışqaquraşdırma (yuxarıda verilmiş məlumatlardan 

istifadə edirik). 
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                  600.0
)01.01(960

580
)1(

=
+

=
+

=′
pv

mv
ev t

t
K

γ
 

vahid. 

b)qazımada  

                      
)1( 1βγ ++

=′
pq

mq
eq t

t
K  .            

(5.12) 

Aşağıdakı düstur ilə qazımanın təqvim vaxtını təyin 

edirik: 

               403
377

151972
===

t
q V

Mt dəz-ay, yaxud tg=290238 

saat. 

sonra məhsuldar vaxtı tapırıq (71,1%) 

                      206359711.0 =⋅= qmq tt   saat. 

onda düstur (5.12) ilə müəyyən edirik. 

678.0
)039.001.01(290238

206359
. =

++
=′ qeK  

ç)quyunun məhsuldarlığa sınanması (tmc=330 saat; 

te=480 saat) 

.682.0
)01.01(480

330
. =

+
=′ ceK  

Quyu inşaası üçün ke-ni tapırıq. 
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T
t

K m
e = .                                      

(5.13) 

Buradakı tm-məhsuldar vaxt olar. 

            Tm=tmv+tmy+tmc=580+206359+330=207269 

saat 

Dəzgahların təsərrüfatda olma vaxtı (T) onu tapmaq 

üçün dəzgahların sayını tapırıq: 

1)qazımada olanların sayı 

6.33
12377

151572
12

=
⋅

=
⋅

=
a

q V
Mh  

2)dəzgahların ümumi sayı olar: 

                               dovqu Khh ⋅= .                              

(5.14) 

Burada Kdöv-dövretmə əmsalı onu 1,34 vahid qəbul 

etsək, onda  

4534.16.33 =⋅=uh  dəzgah. 

Bundan sonra (T) parametrlərini belə bir ifadə 

hesablanar 

                  T=363· 24· nu=8760· 45=394410 saat 

Buradan düstur (5.13) ilə tapırıq  

526.0
394410
207269

==K  vahid 
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Ekstensiv əmsal ilə bərabər intensiv istifadə əmsalı 

(Kin) tə-yin edilir. 

         Verilmiş məlumatlar Vk.p=640 m/dəz-ay, ϑf=377 

m/dəz-ay və (1+γp+βı)=1,049 vahid qiymətlərlə alırıq. 

562.0
049.1640

377
=

⋅
=ihK   vahid. 

düstur (5.8) ilə tapırıq 

613.0
615
2381

039.01(640
377640)039.01(1 =−=

−
−−

−=I  vahid. 

Yəni intensivlik əmsal 0,613-dən yüksək səviyyə ola 

bilməz. Qazıma dəzgahlarının dövretmə əmsalının təyini 

artıq məlumdur. 

Düstur (5.9) ilə alırıq. 

35.1
480290238

394410
=

+
=dovK  vahid. 

orta kəmiyyətə gətirildikdə Vf=377 m/dəz.ay üçün 1,34 

vahid alırıq. Kdöv əmsalın Vf-in bu və ya digər səviyyəsi 

üçün ədədi qiymətin inteqpolyasiya yolu ilə hesablamaq 

lazımdır. Məsələn 400 m/dəz-ay üçün ədədi qiymətin 

interpolyasiya yolu ilə hesablamaq lazımdır. Məsələn 400 

m/dəz-ay üçün  Kdöv=1,34 vahiddirsə, Vf=450 m/dəz-ay 

olduqda artıq alınmış 50 m/dəz-ay üçün, bu ifadə ilə tapa 

bilmək 
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(5.15) 

ədədi qiymətlərilə alırıq (i-interpolyasiyalanmış) 

346,10003,000335,034,1
450

35,1
400
34,134,1 =++=++=i

dovK

vahid. 

Qazıma dəzgahlarının məhsuldarlığı. Düstur (5.11) ilə 

hesablama apardıqda Vk.p=640 m/dəz-ay. Parametr (tnp) 

tapılır: 

            

276016951,0290238951,0
377

151972)049,01( =⋅=⋅=⋅=
t

hp V
Mt saat, 

yaxud 383 dəz-ay. 

onda 

7016
6,33

961,03,383640
720

)039,01(276016640
=

⋅⋅
=

⋅
−⋅

=Π
q

d h
m 

fakt üzrə alırıq 

             m
t

M

q

f
df 4525

403
1215197212

=
⋅

=
⋅

=Π  

               yaxud mdt 4525
6,93

151972
==Π . 



___________Milli Kitabxana___________ 

Mümkün olan Πd məhsuldarlıq ilə Πdf məhsuldarlıq 

əsasda, faktın səviyyə dəyişməsi tapılmalıdır: 

645,0
7016
4525

==
Π

Π
=ΔΠ

d

df
d  vahid, yəni faktiki 

məhsuldarlıq 1-0,645=0,355 vahid azalmışdır. 

Neftqazçıxarma idarəsinin əsas istehsal fondlarının 

istifadəsinin təsirlərə görə müəyyənləşdirilməsi. Bu idarə 

üzrə quyuların istifadəsini səciyyələndirən göstəricilərə 

baxılır. Quyuların vaxta və məhsuldarlığa görə istifadəsi 

quyu fondundan istifadə müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. 

Rəqəmli ifadə üçün quru ərazi neft ranunun aşağıda verilən 

göstəricilərindən istifadə edirik (vaxta görə). 

Illik neft hasilatı Qi, min.t.--------------------------------

1310,6. 

Yeni quyunun istismarda olma müddəti ti, gün---------

264. 

Istismar əmsalı Kis------------------------------------------

0,919. 

Istismar quyu fondu----------------------------------------

8766. 

Ondan neft verən quyuların sayı Nie---------------------

5306. 
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Işlək fonda quyuların sayı Nis----------------------------

5499. 

Istismar üsulları üzrə orta günlük hasilat 

-dərinlik nasosu qa-----------------------------------------

0,8. 

-kompressor       qk-----------------------------------------

4,2. 

-fontan                qf-----------------------------------------

1,3. 

Yeni quyuların istismar əmsal ky------------------------

0,916. 

Quyulardan istifadə əmsal Kit----------------------------

0,586. 

Təsirlər: 

   a)cəmi faktorların təsirlərinin xüsusi çəkisi ηn------

0,054. 

   b)köhnə quyularda fəaliyyət göstərən faktorların 

     təsirlərinin xüsusi çəkisi ϕ----------------------------

0,060. 

Quyuların istifadəsi göstəriciləri. 

Quyuların vaxta görə istifadəsi: 
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h

i
v t

t
K =  .            

(5.16) 

Burada ti-yeni quyuların istismarda olma müddəti, 

gün; 

             ti-ildəki günlərin miqdarı. 

 Məlum oldu ki, quyulardan istifadə göstəricilərinə 

olan təsiri bizə ilk təqdim edən quyuların istismar əmsalıdır. 

ARDNŞ-nın əsas texniki-iqtisadi göstəricilərini 

məcmuəsində istismar əmsalı: köhnə quyular üçün 

göstərilir. Istismar əmsalı onu ifadə edir ki, (ti) 

göstəricisində təsirlər oturmuşdur. Istismar əmsalı əsasında 

və tş/ti=1 şərti daxilində bu təsirin xüsusi çəkisi ζ vahiddir. 

Yəni ti-yox, t′i istismar müddəti olmalı idi. 

                            )084,01( +=′ bb tt .                                

(5.17) 

Ədədi kəmiyyətdə hesablamadan alarıq 

                   817,0
365

084,1275
=

⋅
=

′
=′

k

i
v t

t
K  vahid. 

Düstur (5.16) ilə isə 754,0365/275 ==vk  vahid olub. 

Yəni 0,063 vahid aşağı düşüb. 

Quyuların məhsuldarlığa görə istifadəsi. Riyazi ifadəsi 
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H

h
m t

t
K = .                                  

(5.18) 

                                      .
1

2

q
tq

t H
h

⋅
=  

Burada: qd-quyunun sonuncu məhsuldarlığı (kiçik 

həd), t/quyu-gün; 

  tH-quyunun normativ xidmət etmə müddəti, il; 

  th-quyunun faktik xidmət müddəti, il; 

  q1-quyunun qn-dən əvvəlki məhsuldarlığı, t/quyu-gün. 

Mövcud məlumatlara görə q1=0,3t/gün; q2=0,2 t/gün; 

tH=15 il. Onda  

                                                       10
3,0
152,0

=
⋅

=ht il 

                           667,0
15
10

==mK  vahid. 

Yəni 0,3 və 0,2 t/gün hasilatlı quyular 15 il yox, 10 il 

istismar edilə bilər. Normativ tH müddət ərzində quyu 

məhsuldarlığa görə istismar edilmir. Məhsul alınan müddət 

15 ilin 0,667 vahidin təşkil edir. 

Quyu fondundan istifadə. Yəni sadədən mürəkkəbə 

doğru yüksələn istifadə. Bu əlamət neft sənayesi üçün çox 
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səciyyəlidir. Quyu fondunun istifadəsini belə bir qüsurlu 

düstur ilə müəyyən edirlər. 

                                 
if

b
u t

t
K 5= .                                       

(5.19) 

Burada tbs-işlənmiş quyu-aylar; 

            Tif-istismar quyu fondu üzrə siyahıda olan 

quyu aylar. 

Parametr tif belə bir qayda ilə tapılır. Istismar 

fondunda olan Niquyuların sayını ildəki günlərin miqdarına 

(tu) vahid hasili tif qəbul edirlər. Əvvəldə verilmiş Ni=0,766 

quyu və tk=365 gün hasilindən tif=3199590 quyu-gün, yaxud 

106653 quyu-ay alır. Istismar əmsalına oxşar olan bu Ku 

göstəricisi əslində istismar əmsal deyildir, çünki istismar 

əmsalı işlək quyu fonduna görə təyin edilir. Hesabatda 

Ku=0,516 vahid göstərilir (əvvələ bax). Onda tbs=tif· 

0,586=106653=62499 quyu-ay. Indi istismar əmsalına görə 

Kis=0,919-a baxaq. Belə ki, işlək fondda Nis=5499. tkr=5499· 

365130=66305 quyu-ay (mövcud hesablama ilə). Onda 

tbs=66905· 0,919 =61486 quyu-ay. Düstur (5.19) ilə 

tbs=62499 quyu-ay alınmışdı (fərq 62499-61486=1013 

quyu-ay təşkil edir). Fərq 1013 quyu-ay texniki qüsur ola 

bilər. Təsirlərə görə, düstur (5.19) ilə t′bs=tbs(1+0,414) 
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olmalı idi. Istismar əmsalına görə t′bs=tbs(1+0,081) olmalı 

idi. Fəaliyyətsiz fond 0,414-0,081=0,333 vahid mənfi təsir 

göstərmişdir. Məlum olan qüsurların sayını istismar 

fondundan quyuların sayının nisbəti kimi tapmaq lazımdır. 

Bizim misalda NH=5306; Ni=8766 olduğu üçün həmin 

əmsal olar: 5306:8766=0,605. Bütün istismar fondunun necə 

istifadə edildiyini beləı ifadə ilə tapırıq 

                                     Kəq=1-Ku.                                

(5.20) 

Çünki Ni/Ni=1 şərti mövcuddur. Ədədi qiymətlə alırıq 

ki, Kəq=0,395 vahid az istifadə olunmuşdur. 

Təsirlər ζ=1-0,919=0,081 ilə müəyyən edilir ki, 

∆Nif=Nis· ζ=5499·0,08=445 quyu 

işlək fonda məhsul verməmişdir. Istismar quyu fonduna 

göstərilən təsirlərin xüsusi çəkisini aşağıdakı ifadə ilə 

tapmaq lazımdır. 

                              ζ= 1
1
1

−
−
−
ϕ
ηk                                   

(5.21) 

ədədi qiymətlərilə alırıq 

                   0064,0
060,01
554,01

−
−
−

=ζ vahid. 

Parametr ζ ilə müəyyən edilir ki, istismar quyu fondu 
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             ∆Ni=Ni· ζ=8766·0,0064=56 quyu 

hasilat verməmişdir. 

Quyular dərinləşir və belə dərinləşmə dərinlik nasosu 

üsulu ilə istismar olunan quyuların səmərəsiz istifadəsinə 

gətirib çıxarır. Yeni quyu dərinliyi ζ-ni səviyyədə artırır və 

bu artım bu düsturla hesablana bilər. 

                     ∆ζ=K1· K2· K3 · ζ/L .                        

(5.22) 

Hər birini ayrılıqda tapırıq 

                 1,0
060,0
054,0111 =−=−=

ϕ
ηkK  vahid. 

                
1

2

−
=

oL
L

LK  ədədi qiymətləri  L=2000m; 

Lh=1500m        (ζ alınan quyu dərinliyi) 

                       5988
3374,0

2000
2 ==K . 

e

d

q
q

K =3  ədədi qiymətlər qd=0,8 dərinlik nasosu 

quyularının günlük hasilatı; qb=0,8 bütün quyuların orta 

gündük hasilatı. Onda K3=1,0 alırıq. 

Onda alırıq 

              ∆ζ=0,1· 5988· 1,0· 0,0064/2000=0,0019. 
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Dərinlik nasosu quyularına olan təsir ζ- 

∆ζ=(0,0064+0,0019) vahid olacaqdır. Bu təsirdən 

                       ∆Nd=Nd(ζ+∆ζ) .                            (5.23) 

Quyu məhsul verməmişdir. Nd=485fakt üzrə məlumat) 

dərinlik nasosu quyularından 4853· 0,0083=40 quyu təşkil 

edir. 

Təbii təsirləri ayrılıqda qiymətləndirmək olar. Bunun 

üçün hasilatın intensivliyini əks etdirən əmsaldan istifadə 

etmək olar 

                                
1

21

q
qq

Ka
−

= .                               

(5.24) 

Burada q1, q2 -istismar üsulları üzrə günlük hasilat, 

t/quyu-gün. Təsirlərə görə qiymətləndirmək q1 və q2 təsir 

(ζ+∆ζ) ilə azalaraq həmin səviyyəyə düşmüşdür. Ona qədər 

                      q′1=q1(1+ζ+∆ζ)=q′2=q2(1+ζ-∆ζ) 

səviyyədə olmuşlar. Eyni zamanda (q1-q2)/q1-in özü də 

təsirə çevrildiyini bürüzə verir. Bu, intensivləşən təsirdir. 

Fakt üzrə orta günlük hasilat: fontan quyuları üçün q1=1,3 

t/quyu.gün; kompressor quyuları üçün q1=2,78 t/quyu-gün; 

dərinlik nasosu quyuları üçün q1=0,8 t/quyu-gündür. 
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Fontan və kompressor istismar üsullarını götürək. 

Fontan q1=1,3 t/quyu-gün: kompressor q2=2,78 t/quyu-gün. 

Yəni q2>q1. Onda düstur (5.24)-də  

                 532.0
78.2

3.178.2

2

12 =
−

=
−

=
q

qq
Ka  vahid 

Yəni təsirlər zəifləyəndə 0,532 artım alınmasına 

gətirib çıxarmışdır. Bu, aktiv intensivləşmə adlanır. 

Fontan və dərinlik nasosu üsulları ilə quyuların 

istismarı q2-q1, Onda  

               626.0
8.0

3.18.0

2

12 =
−

=
−

=
q

qqKa  vahid. 

Yəni təsirlər 0,620 vahid güclənmişdir. Burada lay 

hasilat q1-dən q2-yə düşmüş olur. 

Əgər kompressor istismar üsulun götürsək (q1=1,78 

t/quyu-gün) onda olar 

475.2
8.0

78.28.0
−=

−
=aK . 

O deməkdir ki, mənfi təsirlər 2,475 vahidə qədər 

çoxalmışlar. 

 

 

 

enerjisinin təsiri də nəzərdə tutulur. Bu enerжi azaldıqca 
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6.Neft və qaz sənayesinin dövriyyə istehsal 

fondlarının öyrənilməsi 

Neft və qaz sənayesinin dövriyyə istehsal fondları 

onun maddi amilləri hesab olunur. Odur ki, bu fonların 

səmərəli istifadəsi vacib təsərrüfatçılıq məsələsidir. 

Səmərəli, yəni məqsədəuyğun istifadə işin xarakteristikası 

ilə müəyyənləşməlidir. Bu mövqedən qazıma və 

neftqazçıxarma ifadələrinin istehsal dövriyyə fondları 

ayrılıqda baxılmalıdır və bu baxılma quyuların artan 

dərinliyini ifadə etməlidir. Beləliklə, mövzu neftqaz sahələri 

üzrə təcrid olunmuş şərh olunur. 
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Quyuların qazılması Neft və qaz sənayesinin 

iqtisadiyyatı tədris fənni öyrədir ki, quyuların qazılmasında 

dövriyyə istehsal fondlarının təsnifatı belədir: materiallar; 

texniki su; ağırlaşdırıcılar; gil (bentonit daxil olmaqla); 

kimyəvi reagentlər; qazıma boruları; sürtgü-yağlayıcı 

qazıma turbinləri; boru qıfılları; ehtiyat hissələri; gətirilmiş 

xammal və yarımfabrikatlar; buruq tikinti materialları; 

qablaş-dırıcılar; kiçik mexanizmlər; süxur nümunəsi 

götürülənlər; boltlar; sol yivli qəza alətləri; ələk-koveyer 

tipli texniki vasitələr; yardımçı istehsal-texniki vasitələr və 

i.a. Bu vəsaitlərin quyu dərinliyi üzrə dəyişməsini 

müəyyənləşdirmək üçün onlara quyu dərinliyi üzrə 

deferensiallaşan və quyu dərinliyi üzrə diferensial 

olunmayan tərkibini bilmək lazımdır. Quyu dərinliyi üzrə 

çox diferensiallanan və böyük miqdarda məsrəf olunan  

dövriyyə istehsal fondlarınıa ayrıca qruppa bölmək lazımdır. 

Çünki istehsalın nəticələrinə kəskin təsir göstərən onlardır. 

Belə qruppa aşağıdakı dövriyyə istehsal fondları aiddir: 

materiallar texniki su; ağırlaşdırıcılar; kiməyəvi reagentlər 

və gil (bentonit); baltalar; qazıma boruları; boru qıfılları; 

başqa qalan dövriyyə istehsal fondlarının məsrəf norması 

maddələr; elektrik enerji; boyruyucu borular; sement, 

elektrik enerjisi. Qazıma boruları və boru qıfıllarından 
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müəyyənləşdirilir. Quyu dərinliyi üzrə və quyu diametri 

üzrə müəyyən olunan məsrəf norması işlənərkən onun 

hesablanması qazımanın kommersiya sürətinə əsaslanır. 

Yəni məsrəf kommersiya sürətindən, başqa ifadədə, qazıma 

vaxtından asılıdır. Ona görə, xərclərin uçotu aparıldıqda 

sadalanan dövriyyə istehsal fondları vaxtdan asılı olan 

xərclərə aid edilir. Beləliklə, bu dövriyyə istehsal 

fondlarının quyu dərinliyi üzrə vaxtdan aslı olaraq 

dəyişməsi öyrənilməlidir. Məsrəf norması quyu quruluşuna 

müvafiq olur. Yəni hər buraxılacaq qoyuyucu kəmər üxün 

qazılan quyu lüləsi üçün konkret məsrəf norması müəyyən 

edilir. Burada orta kəmiyyət yoxdur. Məsələn, tutaq ki, 219 

mm qoruyucu texniki kəmər buraxmaq üçün quyu lüləsi 

qazılmalıdır. Quyu lüləsinin bu hissəsi üçün norma müəyyən 

edilir: materiallar məsrəfi; baltaların tipii də ölçüsü və hər 

qazıma təqvim vaxtı. Baltalardan başqa, qalan dövriyyə 

istehsal fondlarını qazıma vaxtına görə dəyərləndirmək olar, 

yəni onları qazıma dəzgahının bir iş saatına gətirmək olar. 

Təcrübə zənginləşməsi baxımından aşağıdakı cədvəl 6.1-i 

gətiririk. 

 

 

birinə düşən metrlərin həcmi; elektrik enerjisi məsrəfi; 
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Cədvəl 6.1. 

Hesablama məlumatları 
 Dərinlik intervalları, min.m. 

 2,0-2,5  2,5-3,0   3-3,5  3,5-4,0  4,0-5,0 5,5-6  6-6,5 

Layihə üzrə:        

Kommersiya 

sürəti, 

m/dəz-ay 

520 492 480 410 390 330 280 

Bir dəlməyə 

düşən 

metrlər, m 

90 85 76 60 54 42 34 

Material 

məsrəfi, kq/m 

14,3       

Fakt üzrə        

Kommersiya 

sürəti, 

m/dəz-ay 

530 500 490 380 370 296 190 

Bir dəlməyə 

düşən 

metrlər, m 

110 90 80 57 48 35 21 

 

Texniki-iqtisadi qiymətləndirmə üçün vaxt ifadəsilə 

aşağıdakı əlavə hesabı göstəricilərdən istifadə edirik. 

Qazıma dəzgahının bir iş saatına düşən material 

məsrəfi, onu belə bir ifadə ilə müəyyən edirik: 
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             ,
780

n⋅
= kv

m çünki 
t

nMm ⋅
= ;  780⋅=

kv
Mt .          

(6.1) 

Burada, Vl-kommersiya sürəti, m/dəz-ay; 

              n-material məsrəfi, kq/m; 

              t-qazıma vaxtı, saat; 

              M-dərinlik intervalında metrlərin həcmi, m. 

Baltaların sayı. Aşağıdakı ifadə ilə hesablanır: 

                                         
g

b h
mN =  .            

(6.2) 

 Burada, hg-bir dəlməyə düşən metrlərin miqdarı, m. 

Dərinlik intervalları üzrə (m)-in dəyişməsi. Belə bir düstur 

ilə hesablana bilər 

                                           m
V
V

m
ki

kb
i ⋅= .                                

(6.3) 

Bütün quyu üzrə  

                                      i
V

ko
ok

kb
q nVm

V
V

m ki /;
.

∑==            

(6.4) 
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Burada, Vk.b-birinci dərinlik intervalında kommersiya sürəti,  

                     m/dəz-ay; 

              Vki-hər sonrakı dərinlik intervalında kommersiya 

sürəti, 

                     m/dəz-ay. 

Düstur (6.1) ilə alırıq. 

                                    32,10
720

3,14520
=

⋅
=m  kq/saat. 

Düstur (6.2) ilə tapırıq 

                                       6,5
90

500
==bN  balta. 

           Hər bir dərinlik intervalı üçün mi-ni tapırıq. Məsələn, 

4,5 min.m. dərinlik intervalı üçün alarıq. 

                            76,1332,10
390
520

==im  kq/saat. 

           Təyin edilmiş (mi) məsrəf əsasında qeyri-məhsuldar 

vaxta görə artıq işlədilmiş materialların miqdarı hesablanır. 

Quyu üzrə bütövlükdə, bizim misalda 2,0-6,5 min.man. 

dərin üçün alarıq. 

                               4,1232,10
415
500

==qm kq/saat, 
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burada:    415
7

280330390400480495520
=

++++++
=koV  

m/dəz-ay. 

Quyu üzrə  63
7

34425460768590
. =

++++++
=ogh . 

olduqda 

                                  6,55
63
5007

=
⋅

=bqN  balta 

düşür. Beləliklə, quyu dərinləşdikcə, aşağı dərinlik 

intervallarında dövriyyə istehsal fondlarının 

təmərküzləşməsi baş verir. Necə istifadə olunduğunu 

müəyyən etmək üçün layihə və faktik sürətlərini cəlb 

etməklə aşağıdakı düsturdlan istifadə olunmalıdır, 

                                   m
V
V

K
k

ka )1( −=
∧

∧ ,                              

(6.6) 

burada ∧kV , Vkf-müvafiq olaraq layihə və fakt üzrə 

kommersiya sürəti, m/dəz-ay. Məlumdur ki, Vk.f> ∧kV

olduqda ∧k  yaxşı nəticəni bildirir. Vk.f< ∧kV olduqda pis 

nəticəni bildirir. 

Neftqazçıxarma idarələri üzrə dövriyyə istehsal 

fondları özünə məxsus qiymətləndirilir. Bölünmə əlamətini 

nəzərə alaraq öyrənmək lazımdır. Belə ki, dövriyyə istehsal 
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fondları quyu dərinliyi ilə yanaşı istismar üsulları üzrə də 

öyrənilməlidir. Belə öyrənilmədə dövriyyə istehsal 

fondlarının hamısı birlikdə götürülə bilməz. Bəziləri 

istismar üsulları üzrə, hamısı quyu dərinliyi üzrə tədqiq 

olunmalıdır. Elə dövoriyyə istehsal fondları da vardır ki, 

onlar çıxarılmış neft, yaxud qaz həcminə görə dəyərləndirilə 

bilər. Belələrinə əsasən kimyəvi maddələr, termir maddələr, 

deemelqatorlar, metanol, ehtiyat hissələri aiddir. Istsimar 

üsulları üzrə qruplaşan dövriyyə istehsal fondları bunlardır: 

teososu və stanqvari, elektrik dəlmə nasosları. Quyu 

Ümumiləşmiş desək neftqazçıxarma idarəsinin 

dövriyyə istehsal fondlarını idarə üzrə, yalnız dəyər 

ifadəsində qiymətləndirmək lazımdır. 

  Qənaət nəticələrini konkret tətbiq sahəsinə görə 

müəyyən etmək üçün neft quyularının istismar üsullarının 

cəlb etmək tələb olunur. 

Idarə üzrə qyimətləndirmək üçün aşağıdakı məlum 

düsturdan istifadə edilməlidir: 

dərinliyi üzrə qruplaşan dövriyyə istehsal fondları bunlardır: 

işçi agent, nkb, dərinlik  və stanqvari; elektrik enerjisi. 

elektrik enerjisi, pazvari qayışlar, işçi agent; dərinlik 
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Burada df, dn-dövriyyə istehsal fondlarının orta illik 

dəyərinin 1t 

                      neftə gətirilmiş fakt və norma üzrə səviyyəsi, 

man/t; 

       

          γ-neftçıxarmada fəaliyyət göstərən məxsusi 

təsirlərin  

              xüsusi  çəkisi, vahidin hissəsi. 

Fakt üzrə olan df belə təyin edilir: dövriyyə istehsal 

fondlarının orta illik dəyəri D, çıxarılmış neftin (neft və 

qazın) ümumi həcminə bölünür. Norma üzrə belə təyin 

olunmalıdır. Dövriyyə istehsal fondlarının maya dəyəri 

kalkulyasiya xərc  maddələri üzrə hesablanmış cəmi 

məbləği planlaşdırılmış neftin (neft və qazın) həcminə 

bölünür. Misal. Plan üzrə neft hesabatı Q1=243473 t, 

dövriyyə istehsal fondlarının orta illik dəyəri d1=2143 

min.man; hasil edilmiş neıtin həcmi D2=247443 t; dövriyyə 

istehsal fondlarının orta illik dəyəri d2=2204 min.man. təskil 

edir. Onda düstur (6.7) ilə alırıq. 
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80,8
249473
2143;91,8

247443
102204 2

===
⋅

= ht dd  

01175,0)060,01)(1
8,8
91,8( =−−=sK  vahid. Yəni 

dövriyyə istehsal fondları hər ton neft üzrə 0,01178 vahid  

artıq məsrəf olunub. Bütün Q2=247443 t üçün 2907 man. 

artıq məsrəf olunmuşdur. 

Neftqazçıxarma idarəsinin dövriyyə istehsal 

fondlarının necə istifadə olunduğunu kompressor və dərinlik 

nasosu istismar üsulları üzrə dərinləşdirmək lazımdır. 

Tədqiqat apardıqda çətinlik yaranarsa interpolyasiya yolu ilə 

dt və dn-ni tapmaq yol verilə bilər. Tutaq ki, toplanmış 

məlumatlar aşağıda verildiyi kimidir (cədvəl 6.2). 

Cədvəl 6.2. 
Hesablama məlumatları 

Göstəricilər Kompressor 
istismar üsulu 

Dərinlik 
nasosu 

istismar üsulu 
Neftqazçıxarma iadərəsi üzrə   
Q1=243473   
Q2=247443   
D1=2143   
D2=2204   

Istismar üsulları üzrə 
Plan tapşırığı Qt 158257 73042 
Fakt üzrə Qf 163312 76707 
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Göründüyü kimi, istismar üsulları üzrə dövriyyə 

istehsal fondları verilmişdir. Çatışmayan göstəriciləri 

aşağıdakı qaydada tapmaq olar. Idarə üzrə verilmiş Q1; Q2; 

d1; d2 istismar üsulları üzrə olan Qtvə Qf göstəricilərindən 

istifadə edərək, istismar üsulları üzrə dövriyyə istehsal 

fondların tapırıq. 

Kompressor istismar üsulu üçün: 

a)plan tapşırığı Qt üzrə 

                72,5
243473
1582578,8 ==⋅=

i

t
ht Q

Q
dd  man/t 

              88,591,8
247443
163312

=⋅=⋅=
q

fk
ffk Q

Q
dd man/t. 

onda alarıq 

0263,)060,01(1
77,5
88,5

−=−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=sK . 

Bütün neft həcmi Qf=163312 üçün 4295 man. təşkil 

edir. 

Dərinlik nasosu istismar üsulu üçün 

              64,2
243473
730426,8

1

===
Q
Q

dd t
ht  mann/t 

             76,2
247443
7670791,8 ==fdd  man/t. 

Buradan alarıq 
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             043,0)060,01(1
46,2
76,2

=−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=sK man/t. 

Bütün neft həcmi üçün olar 3298 man. Nəticələr 

bildirir ki, kompressor istismar üsulu üzrə artıq məbləğ cəlb 

olunmuşdur. 

Əgər NQÇI üzrə ks=i vahid qəbul etsək və istismar üsulları 

üzrə olan ki ona bölüb nəticədən vahidi çıxsaq, onda alarıq: 

kompressor üsulu üçün 1,238 vahid, dərinlik nasosu istismar 

üsulu üçün 2,66 vahid. O deməkdir ki, dərinlik nasosu istismar 

üsulu çox məsrəf etmişdir, nəinki kompressor istsimar üsulu. 

Müəyyənləşdirilmiş (ks) quyuların bir orta dərinliyi üzrə, 

məsələn, Lo üçündürsə, dərinlik artaraq L1 təşkil edirsə belə bir 

dəyişmə tapmaq lazımdır 

                        
o

s K
K

KK 1
1 =  .            

(6.8) 

Ədədi qiymətlər L1=2300m; Lo=2000m olduqda 

                 K1=0,01175· 0135,0
2000
2300

=  vahid 

olacaqdır. Onda əlavə hesablamaya ehtiyac yaranmır. 
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