Еколоэийа вя су тясяррцфаты ъурналы, №2, aprel, 2015 - жi иl

HİDROTEXNİKA VƏ MELİORASİYA
UOT: 631.619: 631.445.52
1

S.T.HƏSƏNOV, 2Q.M.MƏHƏRRƏMOV, 3Ş.D.DANYALOV

1,2

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm İstehsalat Birliyi,
3
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

ARİD ZONALARDA SİSTEMATİK HORİZONTAL DRENAJIN DƏRİNLİYİNİN
VƏ DRENLƏRARASI MƏSAFƏNİN TƏYİNİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR
Məqalədə suvarılan torpaqlarda tətbiq
edilən sistematik horizontal drenajın dərinliyinin və drenlərarası məsafəni təyin etmək
məsələlərinə baxılmış, qrunt sularının “böhran dərinliyi” “hesabı basqı”, “qalıq basqı”
kimi əsas parametrlərin optimal qiymətləri
müəyyən edilmişdir. İlk dəfə olaraq “hesabı
basqının” drenajın qoyulma dərinliyindən
şum qatının qalınlığını çıxmaqla qəbul edilməsi təklifi irəli sürülmüş və nəzəri-praktiki,
texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki, arid zonaların suvarılan torpaqlarında, praktiki sukeçirməyən
gil torpaqlar istisna olmaqla, “böhran dərinliyin” qiyməti 1,2-1,7 m, “qalıq basqının”
qiyməti 0,2-0,5 m, drenlərin optimal dərinliyi 1,8-2,4 m təşkil edir.
Açar sözlər: drenaj, drenin dərinliyi,
drenlərarası məsafə, layihələndirmə, hesabı
basqı, qalıq basqı, tikinti, istismar, xərclər.
Giriş. Arid zonalarda torpaqların təkrar
şorlaşması ilə mübarizə aparmaq, qrunt sularının səviyyəsini tənzimləmək, torpaqda optimal hava, su, duz, qida və temperatur rejimləri yaratmaq, əraziləi və tikinti obyektlərini subasmadan mühafizə etmək məqsədilə
drenajdan istifadə edilir [1-14]. Kənd təsərrüfatı təyinatlı horizontal drenajın hidravlik
hesabatını aparmaq və onu layihələndirmək
üçün elmi-texniki ədəbiyyatlarda olduqca geniş və hərtərəfli məlumatlar və hesablama metodları öz əksini tapmışdır. Lakin elmi araşdırmalar və təcrübə materiallarının təhlili göstərir ki, drenajın hesablanmasında, ələlxüsus,
kənd təsərrüfatı təyinatlı drenlərin layihələndirilməsində bir sıra məqamlara yenidən baxılmalı və indiyə kimi formalaşmış təsəvvürlərin (qəbuletmələrin) bəzilərinə müasir tə-

ləblər baxımından düzəlişlərin edilməsinə
ciddi ehtiyac duyulur.
Tədqiqat obyekti kənd təsərrüfatı təyinatlı sistematik horizontal drenajdır.
İşin məqsədi arid zonalarda istifadə edilən sistematik horizontal drenajın ən əlverişli
(optimal) dərinliyinin və drenlərarası məsafənin təyin edilməsinə dair yeni yanaşmanın
işlənməsindən və onun əsaslandırılmasından
ibarətdir.
Tədqiqatın metodikası. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün müqayisəli elmi təhlillərdən və riyazi hesablamalardan istifadə edilmişdir.
Təhlil və müzakirələr. İstənilən qurğu
və ya sistemlərin tikintisi və tətbiqi əsasən
üç tələbə (prinsipə) cavab verməlidir:
1. Qurğu və sistemlər onların qarşısında qoyulan məsələləri tam həll etməli, istismar
müddətində yüksək texniki göstəricilərlə
(effektiv) işləməli, geniş funksional imkanlara malik olmalıdır;
2. Dayanıqlı, etibarlı və uzunömürlü olmalıdır;
3. İqtisadi cəhətdən səmərəli, tikinti və istismar xərcləri az (ən optimal həddə) olmalıdır.
Təcrübə göstərir ki, yuxarıda qeyd edilən
tələblərin ödənilməsi qurğu və sistemlərin
düzgün layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı ilə birbaşa bağlıdır. Əsasən qurğu və
sistemlər layihələndirilən zaman onların parametrlərinin təyin edilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Arid və humid zonalarda tətbiq edilən
sistematik drenaj üzərində aparılan çoxillik
tədqiqatlar göstərir ki, drenajın effektli, etibarlı və səmərəli işini təmin edən əsas layihə
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parametrləri drenajın dərinliyi və onlar arasındakı məsafədir. Ona görə də bu məsələyə
elmdə geniş yer verilmiş, bu sahədə kifayət
qədər samballı nəzəri və eksperimental tədqiqatlar aparılmışdır [1-14].
Drenajın dərinliyi onun qarşısında qoyulan məsələlərin həll edə bilməsi və texniki-iqtisadi baxımdan müəyyən edilir və əsaslandırılır. Drenajın dərinliyinin artırılması
heç də onun səmərəli olmasına dəlalət etmir.
Drenajın dərinliyi elə bir optimal həddə olmalıdır ki, bu zaman drenlərarası məsafə
azalmamalı, drenaj üzərində yığılan sular
buraxıla bilən zaman ərzində torpaqdan xaric edilməli, tikinti və istismar xərclər minimuma (ən optimal həddə) endirilməli və ti-

kinti işlərinin mexanikləşdirilməsi mümkün
olmalıdır.
Hesablamalar və təhlillər göstərir ki, eyni torpaq və hidrogeoloji şəraitdə inşa edilən
horizontal drenajın dərinliyinin artırılması
gözlənilən effekti vermir, məsələn, drenlərarası məsafə artmır, drenaj üzərində yığılan
suların torpaqdan kənarlaşdırma müddəti uzanır və ümumiyyətlə qrunt sularının səviyyəsinin tənzimləmə tempi zəifləyir.
Fikrimizi konkret misal timsalında aydınaşdırmağa çalışaq.
Fərz edək ki, eyni torpaq və hidrogeoloji
şəraitdə müxtəlif dərinliklərə malik iki
drenaj sistemi – biri dayazda, digəri isə
dərində yerləşdirilmişdir (şək. 1).

Şək. 1. Dayaz (a) və dərin (b) drenlərin hesablanmasına dair sxem.
burada  -drenaj borusunun yaratdığı hidravlik müqavimət əmsalı olub qiymətini təqribən 1-ə bərabər qəbul edirik; H - drenlərarası məsafədə hesabı basqı, m; T – drendən
sukeçirməyən təbəqəyə qədər olan dərinlik,
m; d – drenin diametridir, m.
Əvvəlcə dayaz drenlərarası məsafəni təyin edək. Bu drenlər üçün T1=T0-S1=12,22,2=10 m təşkil edir. Məlum kəmiyyətləri
(1) düsturda yerinə yazıb, tapırıq

Dayaz drenlərin dərinliyi S1=2,2 m, dərin drenlərin dərinliyi S2=5,0 m-dir. Torpaqqruntun süzmə əmsalı k=1,5 m/gün, yer
səthindən sukeçirməyən təbəqəyə qədər olan
dərinlik T0=12,2 m, hesabı basqının qiyməti
hər iki drenaj sistemi üçün eyni olub H1=
=H2=1 m, infiltirasiyanın intensivliyi W=
=0,002 m/gün, drenlərin diametri d=0,2 m
təşkil edir.
Şərti olaraq dayaz və dərin adlandırdığımız drenlərarası məsasfəni (B) və drenlər
üzərində yer səthinə qədər yığılmış izafi suların torpaqdan xaric edilmə müddətini (t)
təyin etmək lazımdır.
Qəbul edilmiş sxem üçün (bax.şək.)
drenlərarası məsafə aşağıdakı düsturlarla
hesablanır [1]:
B2

 k (H  d )
W

( H  d  2T ) ,

B1  2

1  1,5 (1  0,2)
0,002

(1  0,2  2  10)  226 m .

Dərin drenlərarası məsafəni təyin edək.
Dərin drenlərdən sukeçirməyən təbəqəyə qədər olan dərinlik T2=T0-S2=12,2-5,0=7,2 m
təşkil edir. Digər kəmiyyətlər eyni ilə dayaz
drenlərdə olduğu kimidir. Məlum kəmiyyətləri (1) düsturunda yerinə yazıb, dərin drenlərarası məsafəni tapırıq:

(1)
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B2  2

1  1,5 (1  0,2)
0,002

Ümumiləşdirmə və hesablamalar göstərir
ki, həm texniki-iqtisadi cəhətdən, həm də
torpaqların meliorasiya edilməsi, daha dəqiq
desək, şorlaşmanın aradan qaldırılması və
təkrar şorlaşmaya yol verilməməsi, qrunt sularının səviyyəsinin tənzimlənməsi, torpaqda
tələb olunan su, duz, hava, temperatur və qida rejimlərinin yaradılması baxımından əsaslandırılmalıdır.
Mövcud elmi-texniki ədəbiyyatlara və
qəbul edilmiş normativ sənədlərə (“Tikinti
norma və qaydaları”- onların yeniləşməsinə
ciddi ehtiyac duyulur) görə suvarılan torpaqlarda drenajın dərinliyi (S), qrunt sularının
“böhran dərinliyinə” (hb), drenlərarası məsafənin ortasında qəbul edilən “hesabı basqıya” (H) və drenin içində suyun dərinliyinə
(ho) görə təyin edilir, yəni

(1  0,2  2  7,2)  193 m

Göündüyü kimi drenlərin dərinliyinin artması (S) drenlərarası məsasfənin (B) qismən azalmasına gətirib çıxarır. Bu hal drendən sukeçirməyən təbəqəyə qədər olan dərinliyin (T) azalması ilə izah olunur.
Məsələnin ikinci tərəfinə nəzər salaq.
Deyək ki, suvarma, yuma və yaxud da şiddətli yağıntılar nəticəsində qrunt sularının
səviyyəsi yer səthinə yaxınlaşmışdır. Qrunt
sularının səviyyəsini drenaj üzərində qəbul
edilmiş hesabı basqıya qədər endirmək üçün
tələb olunan müddəti təyin etmək lazımdır.
Bu məqsədlə qəbul edilmiş sxem üzrə alınmış aşağıdakı düsturdan istifadə edilir [2]:
t

 B2
8 kT

ln

(2T  ht ) h0
(2T  h0 ) ht

S=hb+H+ho.

(2)

Qrunt sularının “böhran dərinliyi” haqqında müxtəlif mülahizə və təkliflər irəli sürülmüşdür. Meliorasiya elminin banilərindən
və görkəmli nümayəndələrindən biri akademik A.N.Kostyakov [5] “böhran dərinliyin”
torpağın mexaniki tərkibindən, strukturundan və qrunt sularının minerallaşma dərəcəsindən asılı olaraq dəyişdiyini göstərir. Lös
torpaqlarda qrunt sularının minerallaşma dərəcəsindən asılı olaraq “böhran dərinliyin”
qiyməti A.N.Kostyakova görə 1,7 m-dən 3,5
m-ə kimi, gilli və strukturasız torpaqlarda isə
2,21-4,55 m arasında tərəddüd edir [5, səh.
257].
V.A.Kovda [11, səh. 164] “böhran dərinliyin” qiymətinin temperaturdan asılı olaraq
dəyişdiyini və onu aşağıdakı ifadə ilə təyin
etməyi təklif edir:

burada h0=S – drenin qoyulma dərinliyi, m;
ht=H - olub drenlərarası məsafədə qəbul
edilmiş hesabı basqı, m; k – süzmə əmsalı,
m/gün; B – drenlərarası məsafə, m; T – drendən sukeçirməyən təbəqəyə qədər olan
dərinlik;  - torpağın suvermə əmsalı olub
0,001-dən 0,35-ə kimi dəyişir.  =0,08 qəbul
edirik.
Məlum kəmiyyətləri (2) düsturda yerinə
yazıb dayaz drenlər fonunda qrunt sularının
səviyyəsinin yer səthindən hesabı basqıya
qədər enmə müddətini tapırıq:
t1 

0 ,08  226 2 ( 2  10  1,0 ) 2,2
ln
 24 gün.
8  1,5  10 ( 2  10  2 ,2 ) 1,0

Eyni məlumatlar əsasında dərin drenlər
fonunda səviyyənin enmə müddətini təyin
edirik
t2 

(3)

hb=170+8 t

sm,

(4)

burada t – havanın orta illik temperaturudur,
0
C.
Azərbaycanın suvarılan ərazilərdə (düzənlik yerlərdə) orta illik temperatur 14150C təşkil edir. Bu halda “böhran dərinliyin” qiyməti 2,82-2,90 arasında dəyişir.
V.V.Kolpakov və İ.P.Suxarev [7, səh.
158] “böhran dərinliyi” torpaqda suyun maksimal kapilyar qalxma yüksəkliyinə (hmax) və
bitkilərin əsas kök sisteminin inkişaf etdiyi

0 ,08  193 2
( 2  7 ,2  1) 5
ln
 76 gün.
8  1,5  7 ,2 ( 2  7 ,2  5) 1

Misaldan göründüyü kimi dərin drenlərlə
izafi suların torpaqdan xaric edilməsi dayaz
drenlərlə müqayisədə olduqca uzun çəkir.
Daha dəqiq desək, qrunt sularının səviyyəsinin buraxıla bilən dərinliyə (böhran dərinliyə) qədər endirilməsi müddətinin gecikməsi
torpaqda təkrar şorlaşma ehtimalini artırir.
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dərinliyə (a=0,5  0,8 m) görə təyin edilməsini təklif edirlər, yəni
hb=hmax+a.

tin, istismar xərcləri isə daha yüksəkdir. Müasir təsərrüfatçılıq və iqtisadi münasibətlər
şəraitində məsələnin, yuxarıda təsvir edilən
hallar baxımından, həlli məqbul hesab edilə
bilməz.
Təhlillər və təcrübə göstərir ki, sistematik drenajin layihələndirilməsi, əsasən onların dərinliyinin və drenlərarası məsafənin təyini zamanı bir sıra amillər nəzərə alınmalıdır.
1. Drenajın fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə
torpaqlar kənd təsərrüfatı bitkiləri altında
istifadə edildiyindən onlar ildə bir neçə
dəfə şumlanır, diskilənir və malalanır.
Torpaqların hansı mexaniki tərkibə malik
olmasına baxmayaraq onun üst qatı becərmə hesabına kələntələşir, dənavərləşir
və strukturu yaxşılaşdırılır. Bu zaman
qrunt sularının kapilyar qalxma yüksəkliyinin qarşısı alınır.
2. Drenaj fonunda qrunt sularının səviyyəsi
yalnız suvarma dövründə qalxır və bu
qalxma daimi deyil müvəqqəti xarakter
daşıyır. Drenaj qalxmış qrunt sularının səviyyəsini buraxıla bilən müddət ərzində
endirməlidir. Bu halda drenajın layihə
parametrlərindən birinin-drenlərarası məsafənin zaman faktoruna görə təyin edilməsi məsələsi ortaya çıxır. Nəzəri və
praktiki baxımdan müəyyən edilmişdir ki,
dayaz drenlər qrunt sularının səviyyəsini
dərin drenlərlə müqayisədə daha tez
endirir [6, səh. 417-425, bax. məqalənin
əvvəlindəki misala]. Beləki, dərin drenlər
üzərində yığılan torpaq sularının həcmi
çox olduğundan onların torpaqdan kənar
edilmə müddəti dayaz drenlərlə müqayisədə daha uzun çəkir. Məqalənin əvvəlində gətirilmiş misal da bunu əyani
sübut edir.
3. Drenajın fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə
qrunt sularının minerallaşma dərəcəsi tədricən azalır. Odur ki, həmin suların buxarlanması zamanı torpağın üst qatlarına
çökən duzların miqdarı kəskin şəkildə
azalır və torpaqların təkrar şorlaşma təhlükəsi aradan qalxır. Bu prinsipə əsaslanaraq A.N.Kostyakov “böhran dərinliyin”
qrunt sularının minerallaşma dərəcəsindən asılı olaraq qəbul edilməsini təklif
etmişdir [5, səh. 257].

(5)

Müəlliflərə görə maksimal kapilyar qalxma yüksəkliyi yüngül mexaniki tərkibli torpaqlarda 1,5 m, ağır mexaniki tərkibli torpaqlarda 3,5 m, kənd təsərrüfatı bitkilərinin
əsas kök sisteminin nüfuz etdiyi dərinlik
a=0,5-0,8 m təşkil edir [7. səh. 158]. Bu kəmiyyətlərə əsasən “böhran dərinliyin” qiyməti 2,1-4,1 m arasında dəyişir.
“Hesabı basqı” layihə və elmi-texniki
ədəbiyyatlarda 0,5-1,5 m, drendə suyun dərinliyi h0=0,1-0,5 m qəbul edilir.
Yuxarıda qeyd edilən məlumatlara əsasən suvarılan torpaqlarda sistematik horizontal drenajın orta dərinliyi A.N.Kostyakova
görə - 2,90-5,75 m; V.A.Kovdaya görə - 4,05,1 m, V.V.Kolpakova və İ.P.Suxarevə görə
- 3,2-5,2 m arasında olmalıdır.
Əgər bura yerin mailliyini, drenin suyığıcı və kollektorlarla əlaqələndirilməsini də
əlavə etsək, onda daha böyük qiymətlər alınacaq. Qeyd edək ki, praktikada orta dərinliyi 5-6 m arasında dəyişən ilkin drenlərə təsadüf edilmir. Yalnız Şimalı Muğanda Cəfərxan kəndində Muğan Meliorasiya Təcrübə
Stansiyası ərazisində 1929-1931-ci illərdə
orta dərinliyi 4 m olan (XII nömrəli) bir örtülü drenaj inşa edilmişdir. Bu drenajın başlanğıcda dərinliyi 3,7 m, çıxışda isə 4,3 mdir. Drenlərin suyunu axıtmaq üçün dərinliyi
5-8 m olan və suyu nasoslar vasitəsilə kənar
edilən açıq Cəfərxan kollektoru tikilmişdir.
Konstruktiv və tikinti cəhətdən yüksək keyfiyyət və ustalıqla inşa edilmiş Cəfərxan kollektor-drenaj sistemi indiyə kimi, 85 ildən
artıq müddətdə qüsursuz fəaliyyət göstərir.
Onu da qeyd edək ki, Cənubi Muğanda
keçən əsrin 70-ci illərində inşa edilmiş, dərinliyi 1,5-2,0 m arasında dəyişən açıq drenaj şəbəkələri də indiyə kimi effektiv şəkildə
işini davam etdirir.
Dərinliyi 4-6 m olan ilkin drenlərin
inşasını mexanikləşdirmək üçün texnika hələ
mövcud deyildir. Belə dərinliyə malik ilkin
drenlərin suyunu su mənbələrinə axıtmaq
üçün daha dərin suyığıcıların, kollektorların
və nasos stansiyalarının tikintisi tələb olunur. Dərin drenlərin tikintisi və istismarı çə33
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4. Kapilyar suların bitkilərin kök sisteminə
yaxın yerləşməsi onların bitkilər tərəfindən mənimsənilməsinə şərait yaradır. Bu
zaman suvarma suyuna və suvarmaya çəkilən xərclərə xeyli qənaət edilir.
5. Almaniya standartlarına görə ilkin (sorucu) drenajın dərinliyi torpaq və qruntun
xassəsindən, iqlim şəraitindən, əkilən
kənd təsərrüfatı bitkilərinin növündən, istehsalat şəraitinin dəyişməsindən və suqəbuledici mənbənin vəziyyətindən asılı
olaraq qəbul edilir [14]. Lakin ümumilikdə drenlərin dərinliyi torpağın sukeçirmə
(süzmə) qabiliyyətinə və yaxşı sukeçirən
torpaq qatının dərinlik üzrə inkişaf etməsinə görə təyin edilir. Zəif sukeçirən torpaqlarda drenin dərinliyi az (0,7-0,9 m),
orta (1,0-1,2 m) və yaxşı sukeçirən torpaqlarda isə çox götürülür (1,5-1,8 m).
Qeyd edilənlər onu göstərir ki, “böhran
dərinlik” mütləq göstərici olmayıb, konkret
torpaq, hidrogeoloji və təsərrüfatçılıq şəraitlərindən asılı olaraq geniş diapozonda dəyişir [3, səh. 66-67].
Gətirilmiş faktları və arqumentləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki,
sistematik horizontal drenajın dərinliyinin
təyinində istifadə edilən “böhran dərinlik”
və “hesabı basqı” haqqında irəli sürülmüş fikir və təkliflərin korrektə edilməsinə və təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur.
1. Drenajın və suvarmaların təsiri altında
qrunt sularının minerallaşma dərəcəsinin
tədriən azaldığını nəzərə alaraq layihələndirmə zamanı drenajın dərinliyini, A.K.
Kostyakov tərəfindən təklif edilmiş “böhran dərinliyin” aşağı həddini, yəni
hb=1,7 m görə hesablamaq daha məqsədəuyğundur.
2. “Böhran dərinliyin” V.A.Kovdaya görə
hesablanan qiymətindən bitkilərin əsas
kök sisteminin inkişaf etdiyi dərinliyi (a)
çıxmaq lazımdır. Bu halda “böhran dərinlik” aşağıdakı ifadə ilə hesablanmalıdır:
hb=170+8 t – a.

hb=hmax – a və ya hb= hmax– m.

(7)

Bu zaman ağır mexaniki tərkibli gil torpaqlarda (7) ifadəsindən istifadə edilə bilməz. Belə ki, təmiz gil qruntlarda kapilyar
qalxma yüksəkliyi 12 m və daha çox olur
[13, səh. 46]. Gil torpaqlarda məsələn, Şirvan düzündə, drenajın hidravlik hesabatı, layihələndirilməsi və tətbiqi ənənəvi metodlarla deyil xüsusi metodlara əsaslanmalıdır. Belə torpaqlarda (praktiki sukeçirməyən) drenajın parametrləri (dərinliyi, drenlərarası məsafə), onun tipinə, konstruktiv həllinə, drenaj
borularının şum qatından aşağıda yerləşmə
dərinliyinə, tikilmə üsuluna və sair faktorlara
əsasən təyin edilir [1, səh. 129-137, 11. səh.
250-253].
Ümumən kapilyar qalxma yüksəkliyinə
görə “böhran dərinliyin” təyin edilməsi mübahisəli məsələdir. Beləki, əksər hallarda
konkret torpaq və hidrogeoloji şəraitlərdə
dərinlik boyu müxtəlif mexaniki tərkibə malik olan qruntlar bir-birini əvəz edir və yaxud da onlar qarışıq tərkibə malik olurlar.
Məsələn, qumlu torpaqda gil və toz, gil torpaqlarda isə qum, daş və digər hissəciklər iştirak edir. Odur ki, kapilyar qalxma yüksəkliyi drenaj tikiləcək ərazidə aparılan layihəaxtarış işləri zamanı torpaq kəsimləri qoyulmaqla müəyyən edilməlidir [1, səh. 70-72].
Drenlərin dərinliyinin və drenlərarası məsafənin təyinində istifadə olunan əsas kəmiyyətlərdən biri də “hesabı basqı”dır. “Hesabı
basqı” şərti qəbul edilən kəmiyyətdir və onun
təyin edilməsi barədə konkret riyazi ifadə
alınmamışdır. Bu kəmiyyətin qiyməti mütəxəssislərin, layihəçilərin mühazirələri və
məlum təcrübələr əsasında qəbul edilir.
“Hesabı basqının” çox qəbul edilməsi
drenlərin dərinliyinin artmasına, az qəbul
edilməsi isə drenlərarası məsafənin azalmasına gətirib çıxarır. Araşdırmalar göstərir ki,
bir sıra səbəbdən “hesabı basqı” anlayışının
dəqiqləşdirilməsi tələb olunur.
Aşağıdakı hallara nəzər salaq.
1. Aparılan təcrübələrlə müəyyən edilmişdir
ki, il ərzində drenaj üzərində yaranan basqının qiyməti drenin dib səviyyəsindən
yer səthinə qədər dəyişir və hətta basqı
drenaj müstəvisindən aşağıda da formalaşa bilir [6, səh. 424].

(6)

3. Böhran dərinliyi V.V. Kolpakov və İ.P.
Suxarevə görə təyin edilərkən faktiki kapilyar qalxma yüksəkliyindən bitkilərin
əsas kök sisteminin inkişaf etdiyi dərinliyi (a) və ya şum qatının dərinliyini (m)
çıxmaq lazımdır, yəni
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2. Qəbul edilmiş “hesabı basqının” əsil qiymətini müəyyən etmək praktiki baxımdan
olduqca çətindir. Beləki, il boyu müxtəlif
rejim formalaşdıran amillərin təsirindən
qrunt sularının səviyyəsi qalxıb-enir və
onun nisbi sabit vəziyyəti yalnız payız-qış
aylarında müşahidə olunur. Bu zaman
drenlərarası məsafədə basqı ən kiçik (minimum) qiymətə malik olur.
3. Nəzəri və təcrübələr əsasında müəyyən
edilmişdir ki, drenaj üzərində basqı artdıqca drenə daxil olan suyun sürəti və
sərfi də artır. Eyni zamanda qrunt sularının səviyyəsinin enmə tempi sürətlənir.
Nəticədə drenajın təsir gücü və effektivliyi yüksəlir.
Drenajın dərinliyi və drenlərarası məsafə
təyin edilərkən hesabı basqı iki baxımdan,
birincisi, drenajın texniki-iqtisadi cəhətdən
səmərəli olması, yəni onun tikintisinə və istismarına çəkilən xərclərin azaldılması; ikincisi, drenaj sisteminin faydalı işinin təmin
edilməsi, yəni onun qarşısında qoyulan məsələlərin həlli baxımından qəbul edilməlidir.
Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, drenajın layihə parametrləri təyin edilərkən iki - minimal (qalıq) və maksimal (hesabı) basqılardan istifadə etmək lazımdır. Drenlərin dərinliyi minimal – “qalıq basqıya”, drenlərarası
məsafə isə maksimal – “hesabı basqıya” görə təyin edilməlidir.
Depresiya əyrisinin drenajın yerləşmə
səviyyəsində və ondan aşağıda formalaşa
bilməsi nəzərə alınaraq “qalıq basqının”
qiymətini 0,2-0,5 m arasında qəbul etmək
olar.
Drenlərarası məsafədə depressiya əyrisinin yer səthinə qədər qalxmasını nəzərə alaraq “hesab basqının” qiymətini drenajın qoyulma dərinliyinə bərabər qəbul etmək lazımdır.
Beləliklə, sistematik horizontal drenajın
dərinliyini (S) dəqiqləşdirilmiş “böhran dərinliyinə” (hb), “qalıq basqıya” (hq) və drendə suyun dərinliyinə (h0) görə aşağıdakı ifadə ilə təyin edilməlidir:
S=hb+hq+h0.

tal drenajın ən optimal dərinliyi 1,8-2,4 m
arasında dəyişir.
İstənilən torpaq-qrunt və hidrogeoloji şəraitdə drenlərarası məsafə (B) onun yerləşdiyi torpaq-qruntun süzmə əmsalından (k),
sukeçirməyən təbəqənin yerləşmə dərinliyindən (T), drenajın qidalanma intensivliyindən
(W), drenlərarası məsafədə qəbul edilmiş
basqıdan (H) və drendə suyun dərinliyindən
(h0) asılı olaraq dəyişir (şək.).
Torpaq qruntun süzmə əmsalı (k) və
sukeçirməyən təbəqənin yerləşmə dərinliyi
(T) konkret şəraitdə mövcud olan amillərdir,
onları dəyişmək mümkün deyil, yəni sabit
kəmiyyətlərdir.
Drenajın qidalanma intensivliyi (W) və
drenlərarası məsafədə qəbul edilən “hesabı
basqı” (H) dəyişən kəmiyyətlərdir, yəni onları idarə etmək mümkündür.
Drenajın içindəki (borusunda) suyun dərinliyi (h0) və ya drenajın diametri d (drenaj örtülü inşa edilən halda) drenlərarası məsafənin dəyişməsinə olduqca cüzi təsir göstərir.
Konkret hidrogeoloji şəraitdə iki kəmiyyəti - drenlərarası məsafədə hesabı basqını
və drenajın qidalanma intensivliyini tənzimləməklə drenlərarası məsafəni həm azaltmaq, həm də artımaq mümkündür.
Suvarılan torpaqlarda drenajın qidalanma intensivliyi (W) ümumi su balansına görə təyin edilir:
W=Op +A+Фк – U – T  P,

(9)

burada Qp - suvarmaya verilən suyun miqdarı; A - atmosfer yağıntılarının miqdarı; Фк –
bütün növ kanallardan gedən süzmə itkiləri;
U - buxarlanma; T - bitkilər tərəfindən istifadə olunan suyun miqdarı (transpirasiya); P təzyiqli sularla qidalanmadır.
Suvarmaya verilən suyun miqdarını suvarma texnika və texnologiyalarının köməyi
ilə kanallardan gedən süzmə itkilərini antifiltrasiya yolu ilə buxarlanma və transpirasiyanı aqrotexnika tədbirlərlə tənzimləmək və ən
optimal həddə gətirmək mümkündür. Layihələndirmə zamanı qidalanma intensivliyinin qiymətini müasir texnika və texnologiyaların inkişafı nəzərə alınmaqla ən optimal
həddini qəbul etmək lazımdır.
Basqının az qəbul edilməsi drenlərarası
məsafənin kəskin azalmasına və son nəticə-

(8)

Hesablamalara və ümumiləşdirmələrə
əsasən suvarılan torpaqlarda “böhran dərinliyin” qiyməti 1,2-1,7 m, sistematik horizon35
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də onun texniki-iqtisadi cəhətdən səmərəsiz
olmasına gətirib çıxarır. Odur ki, drenlərarası məsafəni optimal həddə saxlamaq üçün
hesabı basqının (H) qiymətini drenajın dərinliyindən (S) şum qatının qalınlığını (m)
çıxmaqla qəbul etmək lazımdır, yəni
H=S – m.

Drendən sukeçirməyən təbəqəyə qədər
dərinliyi tapırıq:
T2=T0 – S =10 – 2,9=7,1 m.
Drenlərarası məsafəni (1) düsturu ilə təyin edək:

(10)
B2  2

İrəli sürülən təklifi əsaslandırmaq üçün
konkret bir misala müraciət edək.
Fərz edək ki, drenaj inşa ediləcək ərazidə
böhran dərinliyinin qiyməti hb=1,7 m; süzmə
əmsalı k=0,9 m/gün; yer səthindən sukeçirməyən təbəqəyə qədər olan dərinlik T0=10
m, şum qatının qalınlığı m=0,3 m təşkil edir.
Balans tənliyinə görə infiltrasiyanın intensivliyi W=0,002 m/gün, drendə suyun dərinliyi h0=d=0,2 m, “qalıq basqı” hq=0,4 m-dir.
Bu məlumatlara əsasən drenin dərinliyini
(S) və drenlərarası məsafəni (B) təyin etmək
tələb olunur.
Məsələni iki variantda - təklif olunan və
mövcud qaydaya əsasən həll edək.
I variant. Təklif edilən variantda ”qalıq
basqının” qiymətini hq=0,4 m və drenin diametrini d=0,2 m (8) ifadəsində yerinə yazıb, drenin dərinliyini tapırıq:

0,9 (1,0  0,2)
0,002

(1,0  0,2  2  7,1)  149 m

Misaldan göründüyü kimi, təklif edilən
halda drenlərin dərinliyi, mövcud qayda ilə
müqayisədə, təqribən 1,3 dəfə və ya 30%
azalır, lakin drenlərarası məsafə 1,64 və ya
64 % artır. Bu da tikinti və istismar xərclərinin azaldılmasına və torpaqdan istifadə əmsalının yüksəldilməsinə imkan verir.
Nəticələr

Hesabı basqının qiymətini (10) ifadəsinə
əsasən tapırıq:

1. Drenin dərinliyinin hədsiz artırılması eyni
hesabı basqıda drenlərarası məsafənin
azalmasına gətirib çıxarır.
2. Şərti dayaz drenlər dərin drenlərlə müqayisədə izafi suları torpaqdan daha tez kənar etmək və qrunt sularının səviyyəsini
daha intensiv tənzimləmə qabiliyyətinə
malikdir.
3. Sistematik drenlərarası məsafənin təyini
zamanı hesabı basqının drenin dərinliyinə
bərabər qəbul edilməsi drenlərarası məsafənin artırılmasına, tikinti və istismar xərclərinin azaldılmasına, torpaqdan istifadə
əmsalının yüksəldilməsinə və tikinti işlərinin mexanikləşdirilməsinə imkan verir.

H=2,3 – 0,3=2,0 m.

ƏDƏBİYYAT

Hesablanmış qiymətlərə əsasən (1) düsturu ilə drenlərarası məsafəni (B1) təyin
edək:

1. Щясянов С.Т.Дренаъ: щесабаты, лайищяляндирилмяси вя истисмары. Бакы,
Елм, 2009, 236 с.
2. Həsənov S.T. Subasma zamanı səth və
qrunt sularının drenajla kənar edilmə müddətinin proqnozlaşdırılması. /İnşaat kompleksində riskin qiymətləndirilməsi və
təhlükəsizlik problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə
həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi-Praktiki

S1=1,7+0,4+0,2=2,3 m.
Drendən sukeçirməyən təbəqəyə qədər
dərinliyi müəyyən edirik:
T1=T0 – S =10,0 – 2,3=7,7 m.

B1  2

0 ,9 ( 2 ,0  0 ,2)
( 2 ,0  0 ,2  2  7 ,7 )  238 m
0 ,002

II variant. Mövcud qaydaya əsasən
“hesabı basqının” qiymətini H=1 m qəbul
edib, (8) ifadəsinə görə drenin dərinliyini
tapırıq:
S2=1,7+1,0+0,2=2,9 m.
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К вопросу об определении глубины
заложения и расстояния между систематическими горизонтальными
дренами в аридной зоне
РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены вопросы определения глубины заложения и междренного расстояния, а также основных параметров как «критическая глубина» грунтовых вод, «расчѐтный напор», «остаточный напор», используемые при расчѐте и
проектировании систематического горизонтального дренажа орошаемых земель
и установления их оптимальных значений. Впервые предложено, что при расчѐте расстояния между дренами, следует
принимать значение «расчѐтного напора»
равным глубине закладки дрен за вычетом мощности пахотного слоя почвы.
Уточнена методика определения упомянутых расчѐтных параметров. Выдвинутые положения были обоснованы как в
научно-практическом, так и в техникоэкономическом отношениях. Также установлено, что на орошаемых землях, за исключением практически водонепроницаемых глинистых почв, значение критической глубины грунтовых вод составляет 1,2-1,7 м, а оптимальные значения
глубины дрены – 1,8-2,4 м, остаточного
напора - 0,2-0,5 м.
Məqaləyə Azərbaycan Hidrotexnika və
Meliorasiya Elm İstehsalat Birliyinin
“Meliorasiya işlərin mexanikləşdirilməsi
və təşkili” bölməsinin müdiri t.e.n.
Q.Bayramov rəy vermişdir

UOT: 556.18:658.261/262
ELEKTRİKLƏ İŞLƏYƏN NASOS STANSİYALARINDA
DOLAYISI İLƏ BAŞ VERƏN ENERJİ İTKİLƏRI
g.-m.ü.f.d. Gülməmmədov C.Ç. , t.e.d. Həsənov S.T.,
Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm İstehsalat Birliyi
Xülasə. Məqalədə elektriklə işləyən nasos stansiyalarında elektrik enerjisi itkilərinə dolayısı yolla səbəb olan amillər araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, elektrik

enerjisi itkilərinin dolayısı ilə yaranma səbəbləri suvarma suyunun magistral və təsərrüfatlararası kanallarla nəqli, təsərrüfatdaxilində və sahədə paylanılması və istifadəsi
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zamanı beton üzlüklü və torpaq kanallardan
gedən sızma itkiləri hesabına yaranan enerji itkiləridir.
Acar sözlər. nasos stansiyaları, enerji,
itki,elektrik, aqreqat, səmərəli.
Giriş. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Acıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
ümumi güçü 605 min kvt-dan cox olan 944
nasos stansiyası istismar edilir ki, bunun da
650-dən coxu elektrik enerjisi ilə işləyir [1].
Ona görə də enerjidaşıyıçılardan daha qənaətlə və səmərəli istifadə etmək ücün obyektlərin istismarı zamanı baş verən enerji itkilərinə səbəb olan amilləri öyrənmək və bu itkiləri aradan qaldırmaq zərurəti yaranır.
Tədqiqat obyekti və metodikası. Tədqiqat obyekti elektriklə işləyən nasos stansiyaları vasitəsilə, su ilə təmin olunan təsərrüfatlararası, təsərrüfatdaxili suvarma kanalları
və suvarılan ərazilərdir. Dolayısı ilə baş verən enerji itkiləri suvarma suyunun nəqli zamanı təsərrüfatlararası və təsərrüfatdaxili kanallarda gedən sızma itkiləri və ya kanalların
faydalı iş əmsalı (f.i.ə), suvarma texnikasının
tətbiq səviyyəsi əsasında müəyyən edilmişdir.
Təhlil və müzakirə. Aparılan tədqiqat
işlərinin və ədəbiyyat mənbələrinin təhlili
əsasında müəyyən edilmişdir ki, nasos stansiyalarında enerji itkiləri iki qismə - bilavasitə və dolayısı ilə baş verən itkilərə bölünür
[2].
Dolayısı ilə baş verən itkilərdən biri vurulan suyun nəqli, paylanması və istifadəsi
zamanı sızma və buxarlanma hesabına baş
verən su və bununla əlaqıdar enerji itkiləridir.
Su mənbələrindən mexaniki üsulla götürülən sular magistral, təsərrüfatlararası, təsərrüfatdaxili, sahə kanallarına, müvəqqəti
arxlara və oradan isə ləklərə və ya zolaqlara
verilir. Beləliklə, mənbədən götürülüb tələbatçıya çatdırılana qədər yaranan su itkiləri
(Q) suyu nəql edən kanalların ümumi f.i.ədan (  ) asılı olaraq dəyişəcək.
Q  Qb (1   )

ümumi f.i.ə. ayrı-ayrı kanalların f.i.ə.-nın hasilinə bərabərdir.
  1   2   3   4   5 .

(2)

Burada 1, 2, 3, 4, 5 - müvafiq surətdə
magistral, təsərrüfatlararası, təsərrafatdaxili,
sahə və müvəqqəti kanalların f.i.ə-dır.
Mənbədən nasoslarla vurulan suyun sərfinə (Qb), qaldırılma yüksəkliyinə (H) və nasos aqreqatının f.i.ə.-na (a) görə istehlak
edilən elektrik enerjisinin sərfi məlum düstura əsasən belə hesablanır.

 9 ,81  H  Qb 
 T .
a



P  

(3)

burada T – nasos aqreqatlarının il ərzində işləmə vaxtıdır, saat.
Suyun nəqli zamanı baş verən su itkilərinə (Q) əsasən enerji itkisini aşağıdakı ifadə
ilə hesablamaq olar

 9,81  H  Qb 
 T  (1   ) .
a



Pi  

(4)

(4) ifadəsindən görünür ki, kanallardan
gedən sızma itkiləri bilavasitə enerji itkilərinə gətirib çıxarır.
Suvarma sistemləri idarələrinin və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında AzHvəM EİB-də müəyyən edilmişdir
ki, su mənbələrindən götürülən suyun 27-41
%-i mənbə ilə supaylayıcı məntəqələr arasında, 45-58 %-i isə supaylayıcı məntəqə ilə
sahə arasında itir [3].
Beton üzlüklü kanallardan gedən sızma
itkilərini müəyyən etmək üçün Qaraçuq beton kanalında təcrübələr aparılmışdır. Kanalda gedən sızma itkisi ara məsafələri 1 km
olan iki ölçü stvorunda, sərfləri ölçmə metodu ilə təyin edilmişdir. Bu məqsədlə hər
stvorda yenidən bir-birindən 20 m məsafədə
yerləşən iki stvor yerləşdirilmişdir. Stvorların ortasında kanalda suyun dərinliyi (h),
dibdən və üstən eni (b və B), kanalın yamaclıq əmsalı (m) ölçülərək axının canlı en kəsik
sahəsi hesablanmışdır

(1)

burada Qb – mənbədən nasoslarla vurulan
suyun sərfi və ya həcmidir, m3/san və yam3.
Məlum olduğu kimi nəqledici kanalların

  (b  m h) h .
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Kanalda iki kəsikdə orta surət üzgəc vasitəsilə təyin edildikdən sonra hər kəsikdən
axan suyun sərfi məlum düsturla təyin edilmişdir:
Q   o .
(6)
İki stvor arasında axının sərfləri Q1 və
Q2-nin fərqi əsasında kanaldan gedən sızma
itkisi müəyyən edilmişdir və nəticələr cəd.
1-də əks etdirilmişdir.
Cədvəlin məlumatları əsasında kanaldan
gedən sızma itkisinin Q1=3,430-3,414=0,016
m3/san  1 km olduğu müəyyən edilmişdir. Beton kanalın f.i.ə. onun uzunluğu üzrə baş verən itkiyə görə aşağıdakı ifadə ilə təyin edilmişdir.



Q1  Q i l
Q1



3 ,430  0 ,16  5
3 ,430

 0 ,963 (7)

burada l – I stvorundan hesablamaqla kanalın supaylayıcı şülüzünə qədər olan məsafədir, km.
Eyni qayda ilə təsərrüfatlararası kanalların f.i.ə. təyin edilmişdir. Konkret təcrübə və
hesabat materiallarının təhlili göstərir ki,
əgər mexaniki üsulla hasil edilən suvarma
suyu hətta, beton kanallarla nəql edilirsə, onda enerji itkilərinin miqdarı 80 %-dən çox
olur. Bura su səthindən gedən buxarlanmanı
da ləlavə etsək, onda enerji itkisinin mütləq
qiyməti bir az da artacaq.
Cədvəl 1

Kanalda suyun dərinliyi
h, m

Canlı en kəsik sahəsi
, m2

Stvorlar arasında məsafə
l, m

Vaxt t, san

1,0
1,0

1,7
1,8

6,29
7,02

20
20

33
37

Torpaq məcralı kanallardan gedən sızma
itkilərinin qiyməti kanalın keçdiyi ərazinin
sukeçiricilik qabiliyyətindən (k), kanalın sərfindən (Q), kanalın ölçülərindən (uzunluğundan l və üstən enindən B), kanalda suyun dərinliyindən (h), kanalın işləmə müddətindən
(t) və süzülmə prosesinin sərbəst və şişilmiş
halda olmasından asılıdır. A.N.Kostyakov
torpağın sukeçiricilik qabiliyyətindən və kanalın sərfindən asılı olaraq sızma itkilərini
hesablamaq üçün sadə üsul və hesablama
düsturu vermişdir [1]:
 

A
Qm

;

%  km

0,606
0,541

0,9
09

Sərf Q,
m3/san

Yamaclıq
əmsalı, m

2,0
2,1

Orta surət
vn, m/san

Kanalın dibdən eni b, m

I–I
II – II



Axının səthində surət v,
m/san
Düzəliş
əmsalı k

Stvorun
№-si

Beton kanalda itkiləri hesablamaq üçün məlumatlar

0,545
0,486

3,430
3,414

dan sonra kanalın faydalı iş əmsalı təyin edilir [1]:
 l
(9)
  (1 
)
100

Kanallardan gedən sızma itkilərinə kanalın sərfi böyük təsir göstərir. Odur ki, sərfi
müxtəlif olan kanalların hər biri üçün sızma
itkiləri və f.i.ə. ayrılıqda təyin edilmişdir.
Hesablamalar göstərir ki, torpaq məcralı kanallardan ən çox sızma itkiləri Muğan-Salyan düzündə, ən az itki Şirvan düzündə baş
verir. Suvarma sistemlərindən gedən ümumi
itkilər və sistemin f.i.ə. belədir: Muğan-Salyan düzündə itkilərin miqdarı – 29 %, sistemin f.i.ə. – 0,71; Mil-Qarabağ düzündə 19 %
və 0,81, Şirvan düzündə - 13 % və 0,87 təşkil edir.
Tədqiqatlar göstərir ki, magistral və
təsərrüfatlararası beton kanallardan gedən
sızma itkiləri 2-5 % arasında dəyişdiyi halda
torpaq məcralı təsərrüfatdaxili kanallardan
gedən sızma itkiləri 3-10 % təşkil edir. Bu
halda ümumi suvarma sisteminin f.i.ə. 0,850,96 həddində dəyişir.

(8)

Burada  - kanalın 1 km uzunluğunda baş
verən itki, %; Q – kanalın sərfi, m3/san; A
və m – torpağın sukeçiricilik qabiliyyətindən
asılı olaraq dəyişən kəmiyyətlərdir; torpağın
sukeçiricilik qabiliyyətindən asılı olaraq ağır
torpaqlarda A=0,7, m=0,3, orta - A=1,9,
m=0,4, yüngül - A=3,4, m=0,5 olur (cəd.2).
Kanalın vahid uzunluğuna düşən su itkisi
 və kanalın ümumi uzunluğu l məlum olan39
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Cədvəl 2

S/s
1
2
3

Regionlar
Muğan-Salyan düzü
Mil-Qarabağ düzü
Şirvan düzü

Regionlar üzrə süzülmə kəmiyyətlərinin qiyməti
Torpaqların sukeSüzülməni təyin etmək üçün
çirmə qabiliyyəti
kəmiyyətlər
A
m
Yüksək
3,4
0,5
Orta
1,9
0,4
Zəif
0,7
0,3

Torpaqların
xüsusiyyəti
Yüngül
Orta
Ağır
Cədvəl 3

Təsərrüfatdaxili torpaq kanalların təsnifatı
S/s
Kanalın adı
Sərfi Q, l/san
Orta sərfi Qor., l/san Uzunluğu l,m
1 Birinci dərəcəli paylayıcı
400-5000
2200
> 2000
2 Sahə paylayıcı
200-1000
600
800-1200
3 Müvəqqəti arxlar
20-100
60
400-1000
4 Şırımlar
60-80

Orta uzunluğu, m
2000
1200
1000
70
Cədvəl 4

Regionlar üzrə torpaq kanallardan gedən sızma itkiləri və kanalların f.i.ə.
Birinci dərəcəli
Sahə paylayıcı
Mqvəqqəti
paylayıcı
kanal
kanal
kanal
Regionlar

S/s
1
2
3

Muğan-Salyan düzü
Mil-Qarabağ düzü
Şirvan düzü

1 , %

3

2 , %

4,66
3,06
1,21

0,95
0,97
0,98

5,30
2.8
1,00

Şirvan düzündə torpaqların süzmə qabiliyyəti olduqca aşağı olduğundan (k<0,01
m/gün) sızma itkiləri az, kanalların f.i.ə. isə
yüksəkdir;  üm .  0 ,96 .
Mil-Qarabağ zonasında torpaqlar orta
sukeçirmə qabiliyyətinə malik olduğu üçün
f.i.ə.  üm .  0 ,81 olur.
Suvarma suyunun magistral və təsərrüfatlararası kanallarla nəqli zamanı baş verən
enerji itkiləri. Nasos stansiyaları və subartezian quyuları ilə vurulan suvarma suları beton kanallara və bağlı boru kəmərlərinə vurulur. Hər bir nasos stansiyası və subartezian
quyusu üzrə baş verən enerji itkilərini təyin
etmək üçün hər nasos aqreqatının məhsuldarlığını (Q), yaratdığı basqını (H) və f.i.ə.
bilmək lazımdır.
Beton kanalların f.i.ə.   0,92 olduğu
üçün bir gündə məhsuldarlığı 0,5 m3/san, yaratdığı basqı 6 m və f.i.ə. 0,75 olan nasosla vurulan suyun nəqli zamanı baş verən
enerji itkisi
P

9 ,81  0 ,5  6  24
0 ,75

4
0,95
0,97
0,99

Ümumi

,%

3 , %

5

14,17
5,94
1,63

0,86
093
0,98

24,1
11,8
3,8


0,78
0,88
0,96

Respublikada fəaliyyət göstərən nasos
stansiyaları və subartezian quyuları ilə magistral və təsərrüfatlararası kanallara vurulan
suyun həcmini (Vüm.) və nasosların yaratdığı
orta basqını (H) bilməklə ümumi enerji
itkisini aşağıdakı kimi hesablamaq olar
P

V H
367   a

(1   )

(10)

burada T – il ərzində nasos aqreqatlarının işləmə müddətidir, gün. Salyan SSİ-nin 2007ci il məlumatlarına görə il ərzində Akuşa
magistral kanalına 241864 min m3 və ya 7,7
m3/san nasoslarla su vurulmuşdur. Kanal
beton üzlüklə üzlənildiyindən bir il ərzində
sızma hesabına baş verən enerji itkisi
P

241  864000  5
( 1  0 ,96 )  35148 kVt-saat
367  0 ,75

olacaq.
Suyun təsərrüfatdaxilində paylanması zamanı baş verən enerji itkiləri. Təsərrüfatlararası kanallardan su birinci dərəcəli paylayıcı kanallara oradan isə sahə paylayıcı kanallara verili. Birinci dərəcəli və sahə paylayıcı
kanalların f.i.ə. regionlar üzrə 0,95-0,99 ara-

( 1  0 ,92 )  75 ,3 kVt  saat

olacaq.
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400 m3/san, nasosların yaratdığı orta basqı
16-25 m təşkil edir. Nasos aqreqatları il ərzində 100-160 gün işləyir.

sında dəyişir. Hər iki kanalın birgə işi zamanı f.i.ə.  2,3   2   3  0,95 olur.
Nasos stansiyaları ilə birinci dərəcəli
paylayıcı kanallara vurulan suyun sərfi 300-

s
/s
1
2
3

Cədvəl 5
Suyun təsərrüfat daxilində paylanması zamanı baş verən vahid enerji itkiləri
Paylayıcı
Vahid enerji itkisi
1-
Regionlar
kanalın f.i.ə., 
kVt%
saat
Muğan-Salyan düzü
0,90
0,10
31,4
10
Mil-Qarabağ düzü
0,94
0,06
18,7
6
Şirvan düzü
0,97
0,03
9,4
3
Cədvəl 6

/
s

Suyun istifadəsi zamanı baş verən vahid enerji itkiləri
s
Müvəqqəti
Vahid sərf və basqıya görə enerji
1
itkisi
Regionlar
kanalın f.i.ə., 
-
kVt-saat
%
1 Muğan-Salyan
0,86
0
43,96
14
düzü
,14
2 Mil-Qarabağ düzü
0,93
0
21,96
7
,07
3 Şirvan düzü
0,97
0
6,28
2
,02

Vahid enerji itkiləri Q=1 m3/san, H=1,
a=0,7, T=1gün=24 saat olan halda
P=314(1-) düsturu ilə hesablanır və 3%dən 10%-ə kimi dəyişir.
Suyun sahədə paylanması zamanı baş verən enerji itkiləri. Birinci dərəcəli kanallardan suvarma suyu sahə paylayıcı kanallara,
oradan isə müvəqqəti kanallara verilir. Enerji itkiləri (10) ifadəsi ilə hesablanır, nəticələr
cədvəl 6-da verilmişdir.
Hesablamadan göründüyü kimi, suvarma
suyunun sahədə paylanması zamanı baş verən enerji itkiləri suyun nəqli zamanı yaranan itkilərdən təqribən 1,5 dəfə çoxdur. Yerli itkiləri də (1-3%) nəzərə alsaq, onda suyun
sahədə paylanması zamanı baş verən enerji
itkilərinin miqdarını 5-15% qəbul etmək olar.
Təkmilləşdirilmiş üsulları tətbiq etməklə su
itkilərini 5-10%-ə qədər, mütərəqqi suvarma
üsullarını tətbiq etməklə 3-5%-ə qədər azaltmaq mümkündür.

Beləliklə, suyun nəqli və paylanması zamanı baş verən enerji itkilərinin %-lə miqdarı regionlar üzrə aşağıdaki kimidir: MuğanSalyan zonasında-35%; Mil-Qarabağ zonasında – 24%; Şirvan zonasında- 16%.
Nəticələr
1. Suyun beton üzlüklü və torpaq kanallarla,
eyni zamanda, magistral və təsərrüfatlararası kanallarla nəqli, təsərrüfat daxilində
və sahədə paylanılması və istifadəsi zamanı süzülmə itkiləri və buxarlanma baş
verir ki, bu da dolayısı ilə enerji itkilərinə
səbəb olur.
2. Hesablamalarla müəyyən edilmişdir ki,
beton üzlüklü kanallarla nəql edilən suyun 8%-i süzmə itkilərinə gedir. Ümumiyyətlə, müxtəlif dərəcəli kanallardan
gedən süzmə itkiləri regionlardan asılı
olaraq 8%-dən 35%-ə kimi dolayısı ilə
enerji itkilərinə səbəb olur.
Ədəbiyyat
41

Еколоэийа вя су тясяррцфаты ъурналы, №2, aprel, 2015 - жi иl
Ключевые слова: насосные станции,
энергия, потери, электричество, агрегат,
эффективно.

1. Костяков А.Н. Основы мелиорации. М.
Сельхозгиз, 1960, 662с.
2. Meliorasiya və Su təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatları, 19912010-cı illər.
3. Həsənov S.T., Gülməmmədov Ç.C. Meliorasiya və Su təsərrüfatı sahəsində enerjidən səmərəli istifadə, Azərbaycan aqrar
elmi, 2006, № 5-6, s.163-165.

Indirect occurrence of energy losses
at the pumping stations working
with electricity
Resume
Indirect losses of electricity for pumping
stations working with electricity is the infiltration of water during transportation of the
main and inter-farm canals, in the distribution of nutricionistа and fields and using irrigated water from the concrete and ground
channels.
Keywords: pump stations, energy, losses, electric, unit, effectively.

Косвенные возникновения потерь
электроэнергии на насосных станцииях работающих электричеством
Резюме
Косвенным возникновением потерь
электроэнергии на насосных станциях работающих электричеством является инфильтрация воды при транспортировке
магистральных и межхозяйственных каналов, при распределении внутри хозяйства и полей, а также при использовании
орошаемых вод в бетонных и грунтовых
каналах.

Məqaləyə
Azərbaycan Hidrotexnika və
Meliorasiya Elm İstehsalat Birliyinin
“Suvarma” laboratoriyasının müdiri,
a.e.d., prof. N.B. Bəşirov rəy vermişdir.

УДК 627 824.8.196.
З.С.МУСАЕВ, М.С. ЗАРБАЛИЕВ, Р.Р. ГАНИФАЗАДЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОТОКА
В ОТВОДЯЩЕЙ ВОДОВОДЕ ВОДОВЫПУСКНОГО СООРУЖЕНИЯ
Режим течения потока воды в отводящем водоводе определяется назначением
и условиями эксплуатации самого водовода. В технической литературе по гидравлике затворов и затворных камер /1/
режим течения принято принимать как
заранее заданный, а все методы расчета и
требования к проектированию базируются на уже заданном режиме течения. Например, в /1, § 18.3/ режим течения заранее
отнесен к числу исходных данных, необходимых для дальнейших расчетов. При
этом все последующие расчеты отнесены
к двум крайним моментам: либо к напорному, либо к безнапорному течению. Наличие переходных режимов течения считается, как минимум, нежелательным явлением, а количественные сведения об

условиях работы затворов при переменном режиме течения является крайне скудными.
Расчеты и опыты по анализу условий
существования стационарного перехода в
закрытом водоводе из безнапорного течения в напорное выполнялись рядом исследователей (К. Хаинди, А.М. Швенштейн). Однако, к сожалению, эти данные
являются недостаточными в силу того,
что они не дают прямых ответов на вопросы о том, с какой скоростью и куда перемещается прыжок при тех или иных
маневрах с затвором, да и вообще, чем
отличается в смысле обычной гидравлики
прыжок в трубе от прыжка в открытом
русле.
Для ответа на поставленные вопросы
42

Еколоэийа вя су тясяррцфаты ъурналы, №2, aprel, 2015 - жi иl
рассмотрим стационарный переход из безнапорного течения в напорное в закрытом водоводе в классической постановке
вопросов гидравлики, используя для этого уравнение количества движения. Для
простоты вычислений и сравнения с общеизвестными результатами, примем закрытый водовод прямоугольным с высотой hT и постоянной шириной В.
«Прыжковая функция» /П/ представляет собой количество движения плюс
импульс сил в проекции на направление
течения. Она для расчетных сечений со
свободной поверхностью имеет вид:

порном течении). На рисунке 1 «б» приведен вид функции   f h для случая,
когда режим течения из безнапорного
состояния переходит в напорное. В этом
случае получается кривая с переломом
(разрывом производной) при h  hT , а
тому же значению /П/=const отвечает
другая пара сопряженных глубин, одна из
которых h одинакова для обоих случа  в напорном режиме буев, а вторая hнап
дет почти всегда меньше таковой для безнапорного режима h  . Прямая пересечься с кривой еще в некоторой точке «А»
(при глубине h A ), координаты которой
может быть получена решением соответствующего кубического уравнения, получаемого приравниванием (1) и (2).
Имея ввиду, что в точке “А” hA>>hkp;
3
3
hkp
hkp
hA>>hT, на основе
легко полу
hA
hT
чить приближенное решение простого
квадратного уравнения:

 hkp h 2 
Q 2 Bh 2

 B 
  (1)

2
2 
 h
3

 

где:   Bh . hkp  3

Q 2
gB 2

- критическая

глубина; h – любая глубина h1 или h2 
безнапорного потока.
Для расчетных сечений с несвободной
поверхностью прыжковая функция имеет
вид:

Q 2
h2  h
 
 B T  2  1  

2  hT

(2)
3
 hkp

hT2  h
 B 
  2  1 
2  hT
 hT


3

 hkp  

  hT 1  2 F
h A  hT 1  2

hT  






 (3)

3

 hkp 
И Т2
Q2




где: F 
- число
ghT
gB 2 hT3  hT 
Фруда, определенное по высоте тоннеля.
В практически интересных случаях,
когда по безнапорной части тоннеля проходит бурный высокоскоростной поток,
значение F ощутимо превышает единицу.
Это можно показать следующим образом:
пусть истечение в тоннель (трубу, закрытый водовод) происходит из напорного
водовода через камеру затворов, высота
которой hT . Скорость истечения:

где: h – пьезометрический напор в напорном потоке над плоскостью до который
больше или равен hT:
Нетрудно убедиться, что (2) является
известной в гидравлике открытого потока
непрерывной функцией глубины h при
постоянном расходе с минимальным значением при h  hkp . Значению /П/=const
отвечают два значения h, которые в теории гидравлического прыжка называются
сопряженными глубинами.
В случае закрытого водовода значение /П/ по (1) определяется только при
h  hT . При h  hT значение /П/ определяется также по (2), но только в этом случае функция /П/ линейно возрастает с
ростом пьезометрического напора (в отличие от нелинейной функции при безна-

И ист   2 gH p
где: H p - расчетный напор камеры (затвора), заведомо превышающий ее высоту.
Тогда число Фруда будет составлять:
2
2 2 Н р
И ист
в начале тоннеля: Fнач 

ghнач
hнач
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по высоте тоннеля: F 

потока, определяемые в точки «А» практически недостижимы.
Принципиальным вопросом является
физическое толкование состояния потока
в точке минимума функции /П/=f(h). В
классической гидравлике в этой точке,
т.е. при h  hkp , наблюдается минимум
осредненной удельной энергии потока в
сечении и поэтому имеют место различные аномалий в турбулентности.
Как известно, при h  hkp , т.е. при

2 2 H p

hT
Очевидно, что если Hp= hT, что является нереальным, то и в этом случае (имеется ввиду что =0,950.97) значение F
превышает единицу. В действительности
же трудно встретить реальный случай,
когда H меньше (34)hT. Как правило, на
средних и малых сооружениях Hp>(10
15)hT, поэтому реальное минимальное
значение F составляет 2030, зачастую
поднимаясь до 5060 и более. В этих случаях приемлема и более простая оценка
положения точки пересечения «А»:
3

hkp  

   hT 1  2 F
h A  hT 1  2

hT  








3

h 
F   kp   1.0 , наблюдается разрыв
 hT 
производной глубины по длине и
dh / dx   , ввиду чего в классической
гидравлике переход от h  hkp возможен
только в виде гидравлического прыжка, а
переход от h  hkp к h  hkp - в форме водопада. В классической гидравлике указанные особенности течений, связанные с
переходом через hkp и многократно проверенные опытом, считаются основополагающими. В случае с переходом из безнапорного режима в напорный в закрытом
водоводе ничего подобного не происходит. Минимум удельной энергии, присущей внутренним свойствам потока, здесь
не достигается, если, как бывает обычно,
hT  hkp . Минимум энергии, как и на прыжковой функции /П/, постигается на «изломе» характеристик течения просто при
достижении глубиной значения hT , далее
энергетические характеристики двух разбираемых случаев вообще не пересекаются на рисунке 2 представлены графики
изменения удельной энергии сечения потока, аналогичные графикам /П/ по подходу к их построению. Они строились по
зависимостям:
для случая безнапорного течения:
Q 2
Ý б h   h 
- гладкая функция с
2 gB 2 h 2
минимумом:
для случая напорного течения:
Q 2
- линейная функция
Ý H h  h 
2 gB 2 hT2
с углом наклона 450.

(4)

a)

б)
Рис. 1. Зависимость прыжковой
Функций /П/ и глубигной потока (h):
а) для открытого потока;
б) для закрытого водовода.

Видимо, можно считать, что в абсолютном большинстве реальных конструкций и компоновок сооружений режимы
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Очевидно, минимум энергии (Э) в
случае «а» (рис. 2) определяется физикой
дела, а в случае «б» - только лишь геометрией сооружения, т.е. высотой потолка.

порное в закрытом водоводе является
качественно иным явлением, по сравнению с обычным гидравлическим прыжком;
б) описание переходных режимов в закрытом водоводе обычными приемами
гидравлики, такими как уравнениями
количества движения, вполне возможно
и приводит к приемлемым результатам.
Что не касается достоверности получаемых на таком пути решений, то она
апробирована многочисленными исследованиями и признается высокой. По крайней мере для условий, в точности отвечающих расчетной схеме, ошибка результатов применения уравнений баланса
количества движения, в сравнении с опытами, не выходит за пределы 2  5% , что
определяется либо нетоностью значений
 , либо ошибками имрний.

Рис. 2. График изменения энергии потока.

Поэтому при переходе через Эмин и
/П/мин в случае закрытого водовода с бурным потоком не происходят качественные изменения в характере течения, а роднят такой переход с классическим гидравлическим прыжком только лишь внешние признаки явления, такие как вспучивание потока, местная турбулизация,
появление поверхностного вальца, захват
воздуха и др. принимая во внимание указанные различия, было бы неправильным
подводить обе явления под одно общее
название «гидравлический прыжок», как
это в литературе обычно принято /1,
§13.2/. Иногда бытует и литература и среди специалистов выражение беспрыжковое сопряжение, под которым понимается переход от безнапорного течения в напорное в закрытом водоводе с бурным
потоком. Такое выражение по физике дела представляется правильным.
В заключение сделанного рассмотрения и выполненного анализа отметим что:
а) в рамках подходов классической гидравлики показано, что при всем внешнем сходстве, явление перехода безнапорного течения бурного потока в на-
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1. Гидравлические расчеты водосбросных гидротехнических сооружений.
Справочное пособие. М., Энергоматомиздат, 1988 г. с. 624.
XÜLASƏ
Suqəbuledici qurğuların aparıcı boru
kəmərində axının hidravliki rejiminin
tədqiqi
Suqəbuledici qurğuların aparıcı boru
kəmərində axının rejimi onun istismar şərti
ilə müəyyən olunur. Qapalı boru kəməri
adətən ya basqısız, ya da basqılı rejimdə
işləyir. Bəzən isə boru kəmərlərində keçid
rejimi yaranır ki, bu da hidravliki sıçrayışın
yaranmasına səbəb olur. Hidravlikanın
hərəkət miqdarının saxlanması tənliyindən
istifadə etməklə qapalı boru kəmərlərində
yaranan keçid rejimini təhlil etmək olar.
Məqaləyə AzMİU-nun
“HTQ və hidravlika” kafedrasının
professoru K.M. Məmmədov rəy vermişdir.
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BORU KƏMƏRİNİN KORROZİYADAN QORUNMASI VƏ ONUN
TİKİNTİSİNDƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ
Бору
кямярляринин
лайищяляндирилмяси,
чякилмяси
(тикинтиси) заманы, кямярин гурьуларынын вя боруларын юзцлляринин
ятраф мцщитин тясириндян горунмасы
мясяляляри юз щяллини тапмалыдыр.
Бору кямярляри йералты вя йерцстц
(тюкмядя) чякиляркян еррозийайа гаршы
мцбаризя тядбирляри кими йералты
материалладан
истифадя
олунур.
Йералты бору кямярляри иля кясишмя
йериндя субасмайан сащиллярин бяркидилмя сявиййясинин гашы, 50 илдян
бир баш веря биляжяк дашгын сявиййясиндян вя еляжя дя сащиля чырпылан
дальаларын тясириндян 0,5м йухарыда
олмалыдыр.
Су басан сащиллярин йамажларындан
башга диэяр щиссяляриндя 1-5м узунлуьунда йамажлара бирляшян сащяляр
бяркидилмялидир.
Сащиллярин
бяркидилян золагларынын ени эеолоъи вя
щидроэеолоъи шяраитдян асылы олараг
лайищя ясасында тапылыр. Бору кямярляринин
трассасы
сцрцшмя
районларындан кечярся, ятраф мцщитин
вя кямярин мцщафизяси цчцн борулар
дайаг цстц (чалынма, газма – чалынма
свайлар вя диряклярля) кечирилмялидир.
Бору
кямяринин
трассасына
йахынлыгдакы
яразиляр
еррозийайа
уьрамыш вя чатларла ящатя олунмуш
щалдадырса, щямин сащяляр кямярин
чякилишиндян габаг мющкямляндирилир. Бунунла да эяляжякдя ятраф
мцщитин горунмасы цчцн габаглайыжы
тядбирляр эюрцлмцш олур.
Бору кямярляринин конкрет чякилмя
вя истисмары шяраитиндян асылы олараг
онларын
коррозийадан
мцдафия
юртцкляри ики типдя тятбиг олунур:
эцжляндирилмиш вя нормал. Мцдафия
юрцтцйцнцн эцжляндирилмиш типи 1020

мм диаметрли вя истянилян диаметрли
дюшянмя бору кямярляриндя ашаьыдакы
гайдада тятбиг едиля биляр:
Kямяр кечян трасса, жянубдан
шимала доьру 500 – ли бужаг алтында
йюнялдикдя; цзря юлкянин истянилян
районун яразисиндя мцнбит торпаг
щиссяси шоранлашдыгда вя шоракятлишдя; батаглыг, гара торпаг вя суварылан яразидян кечдикдя; суалты кечид,
чай мяжрасы, автомобил вя дямир
йоллары иля кясишдикдя; диэяр бору
кямярляри трассасы иля кясишдикдя щяр
ики тяряфдян 20 м мясафядя юртцкля
мцдафия олунур; сянайе вя мяишят
чиркаб сулары ахан вя зибил туллантылары атылан яразилярля кясишдикдя;
313 К (400Ж) температурунда майе нягл
едян бору кямяри хятти иля кясишдикдя;
чай, канал, эюл, су анбары, щямчинин
йашайыш мянтягяси йерляшян яразидян
1000 м-дян аз мясафядя олдугда.
Йерцстц чякилян бору кямярлярини
атмосфер коррозийасындан горумаг цчцн
лаклы бойа, емал олунмуш шцшяли
памбыг, метал, йахуд консистентли
сцртэц юртцклярдян истифадя олунур.
Лаклы бойанын цмуми галынлыьы 0,2 мм
- дян аз, жяряйан кечирижилийи ися 1 кВ
- дан чох олмамалыдыр.
Лак
рянэлямядя
нязарят
галынлыгюлчян МТ-41НЦ, ТУ 2506.2500-83 вя Крона -1Р типли ТУ 2506.2515-83 жищазлары иля йериня
йетирилир.
Емал олунмуш шцшяли памбыг бору
кямяриня ОЖТ 26-01-1-90 аваданлыьы
иля 0,5 мм - дян аз олмайан галынлыгда
сарыныр.
Шцшяли
памбыг
бору
ятрафына щямчинин йухарыда адлары
чякилян аваданлыгларла да юртцля
биляр.
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Бору кямярляринин атмосфер коррозийасындан горунмасы цчцн температуру
(-600Ж) - дян ашаьы вя +400Ж - дян
йухары олан яразилярдя консистентли
сцртэу юртцйцндян истифадя олунур.
Онун тяркибиндя чякисиня эюря 20%
тяшкил едян «ПАК-3» вя «ПАК-4»
алцминиум тозлу гарышыг вардыр. Бу
сцртэцнцн галынлыьы бору кямяринин
сятщиндян яразидя щаванын температурундан асылы олараг 0,2 -0,5 мм гябул
едилир.
Металын коррозийасы – онун ятраф
мцщитин
тясири
иля
даьылма
просесидир. Нефт- газ гурьуларынын
коррозийасы онларын вахтындан яввял
сырадан
чыхмасына,
технолоъи
просеслярин позулмасына сябяб олур.
Цмумиййятля, металын коррозийасы
кимйяви вя електрокимйяви олмагла ики
йеря айрылыр.
Кимйяви коррозийа заманы метал иля
агрессив
кимйяви
компонентляр
арасында эедян реаксийа нятижясиндя
металын ашынмасы вя йа даьылмасы баш
верир. Мясялян, нефт чянляринин вя йа
бору
кямярляринин
коррозийасы
кцкцрдлц нефт вя газын сахланыlмасы вя
нягли заманы баш верир.
Торпаьын хцсуси
електрик мцгавимяти,
Ом.м
Торпаьын коррозийа
фяаллыьы

Кимйяви коррозийадан фяргли олараг
електрокимйяви
коррозийа
заманы
металын сятщиндя мцхтялиф дяринликли
вя формалы лякя вя кяща шякилиндя
локал (йерли) даьылмалар ямяля эялир.
Бу щалда коррозийа просеси микро вя
макро коррозийа просесляриня айрылыр.
Метал конструксийанын коррозийасы
щаванын оксиэени вя атмосферин
нямлийи нятижясиндя баш верирся, буна
атмосфер коррозийасы дейилир. Бу нюв
коррозийа бору кямярляринин йерцстц вя
йа щава кечидляриндя, щямчинин
йерцстц нефт чянляриндя йараныр.
Йералты гурьуларын (чянлярин, бору
кямярляринин вя с.) коррозийадан
мцщафизя васитясиндя вя методунда
мцщитин
вя
торпаьын
коррозийа
габилиййятляри нязяря алынмалыдыр.
Торпаьын електрик мцгавимяти ня гядяр йцксяк оларса, жяряйан да бир о
гядяр аз олажаг вя бунунла ялагядар
металын коррозийасы – даьылмасы
азалажагдыр.
Торпаьын
коррозийа
фяаллыьы
онун
хцсуси
електрик
мцгавимяти цзря ашаьыдакы эюстярижилярля характеризя олунур.

5

5  10

10  20

20  100

 100

Чох йцксяк

Йцксяк

Артырыл
мыш

Орта

Ашаьы

Торпаьын
хцсуси
електрик
мцгавимятини
тяйин
етмяк
цчцн
мцхтялиф
метод
вя
жищазлардан
истифадя
олунур.
Бу
методлар
ичярисиндя дюрд електродлу метод даща
эениш йайылмышдыр. Бу методла хцсуси
електрик мцгавимятини юлчмяк цчцн
МС-08 типли потенсиометрдян истифадя
олунур.
Нефт-газ кямярлярини вя чянлярини
мцщафизя
етмяк
цчцн
мцхтялиф
конструксийалы материаллардан ибарят
горуйужу юртцк тятбиг олунур ки, бу да
пассив мцщафизя методу адланыр.
Йералты маэистрал полад бору кямярлярини коррозийадан мцщафизя етмяк

цчцн ики нюв горуйужу юртцкдян –
нормал
вя
эцжляндирилмиш
юртцклярдян истифадя олунур.
Диаметри 1000мм вя даща бюйцк олан нефтгаз кямяриндя йалныз эцжляндирилмиш
горуйужу юртцк тятбиг едилир. Бцтцн
щалларда горуйужу юртцкляр агрессив
шяраитдя йцксяк кимйяви дайаныглыьа,
нейтраллыьа, механики мющкямлийя,
истилийя давамлылыьа, диелектриклик
хассясиня, бору сятщиня йахшы йапышмаг вя щидроизолйасийа габилиййятиня малик олмалыдырлар.
Метал нефт чянляринин дибинин
харижи сятщляри битум юртцйц иля
мцщафизя олунмалыдыр. Яксяр щалларда
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бору кямярляринин вя нефт чянляринин
истисмар мцддятини артырмаг вя нормал
тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн
онларын харижи вя дахили сятщляри щям
горуйужу юртцкля, щям дя електрик цсули иля мцщафизя олунурлар. Горуйужу
юртцйцн зядя вя насаз йери ИП -1-60
типли зядяахтарыжы жищазла ашкар
едилир. Бу жищазын иш принсипи, онун
ики нюгтяси арасындакы потенсиаллар
фяргинин юлчцлмясиня ясасланыр. Бу
эюстярижинин максимал гиймятини билаваситя зядя цзяриндяки електрод
эюстярир.
Минимал
мцщафизя
потенсиалыны ашаьыдакы дцстур иля
тяйин етмяк олар:

басдырылмыш
хцсуси
електрод
васитясиля бирляшдириллир. Нятижядя
жяряйан хцсуси електроддан бору
кямяринин коррозийасынын гаршысыны
алыр.
Протектор мцщафизя цсулу – бору кямярлярини вя диэяр гурьулары, катод мцщафизя цсулуну тятбиг етмяк мцмкцн олмайан щалларда, тятбиг олунур. Бу цсул
мцщафизя
олунан
гурьуларын
йахынлыьында торпаьа басдырылмыш
електродлар – протекторлар васитясиля
щяйата кечирилир. Протектор мцщафизя
гурьусунун иш принсипи електролитя
батырылмыш ики електродун гапанмасы
заманы дюврядя ямяля эялян жяряйанын
аз мянфи потенсиаллы електроддан
(аноддан) даща чох мянфи потенсиаллы
електрода (катода) доьру щярякятиня
ясасланыр.
Метал
бору
кямярляриндя
коррозийайа гаршы УПДУ - 57 типли
електромагнит
дренай гурьусу даща
эениш тятбиг олунур.
Катод мцщафизясинин щесабатынын
ясас елементляри ашаьыдакылардыр:
катод стансийасы (даими жяряйан
мянбяйи),
анодун
торпаьа
ялагяляндирилмяси вя дренаъ електрик
хятти.
Катод мцщафизясинин щесабаты
ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылыр.
1. Ики гоншу катод гурьусу арасындакы
мясафя (Л) тяйин едилир:

U min t  U min 18( 1   u t )

бурада, Умин-т – т0Ж температурда минимум мцщафизя потенсиалы; Умин-18 –
180Ж
температурда
мцщафизя
потенсиалы;
u
–
потенсиалын
температур ямсалы 0–180Ж температур
цчцн u=0,003; 18–300Ж температур цчцн
 u =0,01;

t  tr  18 ;
тр – бору кямяринин
йахынлыьында

диварынын

температурдур.
Маэистрал бору кямярляринин коррозийадан мцщафизяси катод протектор вя
електродренаъ гурьулары васитяси иля
мцщафизя олунур. Електрик мцщафизя
методу сярбяст мцщафизя тядбири ким
айрылгда
тятбиг
олунмур,
чцнки
гурьунун эцжц чох артар вя кямярин
мцщафизя олунан сащясинин узунлуьу
чох сярт гысалыр. Она эюря дя бу нюв
мцщафизя електрокимйяви цсулу тамамлайыр.
Катод мцщафизя цсулунда бору кямяринин сятщиндя мянфи потенсиал
йарадылыр вя онун сятщиндян електрик
жяряйанынын чыхмасынын гаршысы
алыныр. Бу мягсядля бору кямяри катода
чеврилир вя она даими жяряйанын мянфи
гцтбц, мцсбят гцтбц ися анода – йяни
бору кямяриндян кянарда торпаьа

L

U max
4 ,6
lg
a
0 ,5U min

(1)

бурада, а – бору кямяринин електрик
параметридир, м-1
R1
a
;
(2)
Rn
Рт – бору кямяринин мцгавимяти, Ом∙м;
Rt 

t

 10 d n   
3

(3)

Рт – нин гиймяти жядвялдян эютцрлцр.
Кямярин
юлчцляри
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Д  ,мм
Рт10-6, Ом∙м

16,94

13,69

10,03

щесабламаларда Ржх=0,3Ом эютцрцлцр;
e – гоншу електродла бирликдя ишляйян
електродун
истифадя
ямсалыдыр
 e  0 ,7 .
Дренаъ хяттинин (кабелинин) ен
кясик сащяси, мм2;
l
S n,
(7)
Rk

7,061

 t –бору кямяринин хцсуси мцгавимяти:
Om  mm 2
m
дн– кямярин харижи диаметри, мм;  –
кямярин диварынын галынлыьы, мм; Рн–
бору кямяринин 1м узунлуьуна дцшян горуйужу юртцйцн мцгавимяти, Ом∙м; Умах
– сцхурларын вязиййятиндян асылы олараг дренаъ нюгтясиндяки потенсиаллар
фярги, В (ням сüхурлар цчцн Умах=0,627В; гуру сüхурлар цчцн Умах=-0,95В);
Умин–
бору вя
торпаг
арасында
потенсиаллар фярги, В (Умин=–0,32В).
2. Катод мцщафизяси ишин башланьыж
периодунда
дренаъ
нюгтясиндя
жяряйан гцввясинин гиймяти (Ън)
ашаьыдакы дцстур иля тяйин едилир:
U max
Jn 
,
(4)
 qaz
 z0
2y
бурада,  qaz – жяряйанын катод гурьусуна
кечдийи зонада сухурун хцсуси мцгавимяти, сухурларын вя зиййятиндян асылы
олараг интервалында дяйишир;

 t  0 ,135

бурада,  – дренаъ хяттин (кабелин)
материалынын
хцсуси
мцгавимяти
2
Om  mm
; ле – дренаъ хяттин (кабелин)
m
узунлуьу, ле =100 – 200м гябул едилир.
Рк– дренаъ хяттинин мцгавимяти
олуб, тяжрцбц олараг Рк=РА гябул
едилир. Яэяр дренаъ хяттинин ен кясийи
даиряви оларса онда щямин хяттин тяляб
олунан минимал диаметри
4S
d

олажагдыр.
4. Анодун йерля бирляшмясинин ишлямя
мцддяти
G
T
,
(8)
kgJH
Бурада:
Э
–
йерля
бирляшмя
материалынын кцтляси (Э=1000-1200 кг
гябул едилир); к – истисмар мцддяти
цчцн анодун йерля бирляшмясинин
нормал ишини тямин етмяк цчцн ещтийат
ямсалы к=1÷1,3 гябул едилир.
эк – ярийябилян (щяллолабилян) йерля
бирляшмя материалынын кцтлясидир.
5. Мцщафизя
схеминдя
эярэинлик
дцшэцсц:

 qaz  10  100 Om  m
й – анодун йерля бирляшмя нюгтясиндян
мцщафизя олунан бору кямяриня гядяр
олан мясафядир вя й=100÷200м гябул
едилир; з0 – бору кямяринин эириш
мцгавимяти, Ом:
Rt Rn
z0 
(5)
2
3. Електродларын цмуми сайы:
R
n h
RA e

 

U cx  J k  RA  RK  z0  qaz   J k Rcx (9)
2y 


(6)

6. Катод стансийасы шябякясинин тяляб
олунан эцжц:
W
W
(10)


Бурада: Рщор – щоризонтал електродун
мгавимяти Ом;
R
RA  cx
2
гябул едилир.
Ржх– катод стансийасынын мцщафизя
схемасынын цмуми мцгавимятидир вя

бурада, W  – катод стансийасынын
чыхышында
эцжц;
катод
–
стансийасынын файдалы иш ямсалы:
  0,8  0,85 .
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Нефт-газ
гурьуларынын
метал
щиссялярини коррозийадан мцщафизя
етмяк
цчцн
тятбиг
олунан
инщибиторларын су-нефт мцщитиндя мцщафизя габилиййяти електрометрик вя
гравиметрик цсулла мцяййян едилир. Инщибиторларын мцщафизя габилиййятини
мцгайися етмяк цчцн ейни шяраитдя
(мцщит, инщибиторун гатылыьы, реъим),
ейни
метал
нцмуняляри
сынанылмалыдыр.
Електрометрик
методла
тядгиг,
електродун
потенсиалы,
жяряйан
сыхлыьы
арасында
полйаризасийа
яйриляринин гурулмасына ясасланыр.
Сынаг мцщити – инщибиторлу вя инщибиторсуз су – нефт мцщитидир. Сынаг
цчцн нцмуня коррозийайа мяруз галан
гурьунун материалындан щазырланыр.
Тядгиг олунан електродун мцгавимяти
107 Ом - дан артыг олмалыдыр.
Гравиметрик метод метал нцмунянин
чякисинин мцяййян вахт мцддятиндя инщибиторлу вя инщибиторсуз су – нефт
мцщитиндя дяйишмясиня ясасланыр ки,
бу да коррозийа сцрятиня тясир едир.
Коррозийа сцряти ашаьыдакы дцстурла
тяйин едилир:

k 

m1  m2
,
s 

Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин
«Нефтгазтикинти» трести тяряфиндян
гайдалар щазырланмыш вя щяйата
кечирилмишдир. Бу гайдаларда ятраф
мцщитин мцщафизясиндя мягсяд нядир,
щансы шяраити ящатя едир, няйя ясасланыр, апарылажаг ишин методу, тяряфляр
арасында баьланажаг мцгавилялярдя
эюрцляжяк ишляря еколоъи бахыш,
сащядя щазырлыг – бярпа ишляринин
эюрцлмяси, сянайе туллантыларынын
идаря олунмасы вя она нязарят, чирклянмянин гаршысыны алмаг, тяляб олунан
ишляря жавабдещлик дашыйан шяхсляр
вя
диэяр
мясяляляр
юз
яксини
тапмышдыр. Neft şиркятi тяряфиндян
щазырланмыш ятраф мцщитин мцщафизяси гайдаларын və əmək məcəlləsinin мязмуну ашаьыдакы кимидир:
– Əhatə olunan сащяляр – маэистрал
бору кямярляринин кечдийи бцтцн
сащяляр
ясасланdırılmış,
инзибати
дцшярэя вя чай кечидляри, ИСО – 14001
стандартларынын тялябляри; «Еколоъи
тящлцкясизлик щаггында» ганун 1999;
Истещсалат вя мяишят туллантылары
щаггында» ганун 1998; норматив (бейнялхалг вя милли) сянядляр топлусу; бейнялхалг вя мили тялябляр.
Görüləcək иш aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır:
– лайищянин йериня йетирилмяси цчцн
мцгавиля шяртляринин вя СТЯММ
планынын щяйата кечирилмяси;
– лайищянин мцвафиг еколоэийа гурумларындан експертизадан кечирилмяси;
– сащянин гиймятляндирилмиш еколоъи
аспектляринин
даима
нязарятдя
сахланылмасы;
– сащянин
санитар
–
эиэийеник
говшагларынын санитар – эиэийеник
тялябляря уйьун истифадясиня нязарят
едилмяси;
– сащядя формалашан туллантылар цчцн
тяйинаты цзря тулланты габларынын
йерляшдирилмяси;
– сащядя
формалашан
су
туллантыларынын утилизасийасынын
йерли ганунлар чярчивясиндя низамланмасы;
– сащянин
флора
вя
фаунасынын
юйрянилмяси.
Сащядя
йашайан

(11)

Бурада,  k – коррозийа сцряти, грм-2саат1
; м1 вя м2 – мцвафиг олараг, нцмунянин
сынагдан яввялки вя сонракы кцтляляри,
гр; с – нцмуня сятщинин сащяси, м2;  –
сынаг мцддяти, саат. Инщибиторун
мцщафизя дяряжяси (з, %) ашаьыдакы
дцстур иля тяйин едилир:
Z

0  i
100 %
0

(12)

0 , i
Бурада
–
уйьун
олараг
инщибиторсуз вя инщибиторлу мцщитлярдя нцмунянин коррозийа сцрятидир.
Mаэистрал
бору
кямярляринин
тикинтисиндя
ятраф
мцщитин
мцщафизяси гайдалары. Маэистрал бору
кямяри тикинтиси вя истисмары дюврцндя ятраф мцщитин мцщафизясиня
дцзэцн ямял едилмяси цчцн Азярбайжан
50

Еколоэийа вя су тясяррцфаты ъурналы, №2, aprel, 2015 - жi иl

–

–
–

–

–

–

–
–
–

–

щейванат аляминин сийащысынын
щазырланмасы, биткиляр аляминин юйрянилмяси вя онларын тохумларынын
топланмасы;
газынты заманы щяр щансы бир
археолоъи вя мядяни ирс галыглрына
раст эялинярся, бу заман йерли
Археолоэийа вя Етпографийа органларына мцражият едилмяси;
торпаьын мцнбит гатынын мцгавиля
шяртляриня уйьун сиврилиб кянара
йыьылмасы;
газынты заманы раст эялинян надир
щейванларын (тысбаьа, кирпи, гуш
йувалары вя с.) щямин сащядян башга
йеря кючцрцлмяси (ян азы 50 м) вя йа
мцвафиг йерляря тящвил верилмяси;
газынты заманы чирклянмиш торпаг сащяляриня раст эялинярся, щямин
сащянин
чирклянмиш
торпагдан
тямизлянмяси;
бору
кямяри
хяндяйя
йерляшдирилдикдян
сонра
якс
долдурма заманы яввял минерал, сонра
ися мящсулдар гатын юз яввялки вязиййятиня гайтарылмасы;
маэистрал
бору
кямярляринин
тикинтиси
баша
чатдырылыб
истифадяйя верилдикдян сонра яразидя
вя кямяр кечдийи сащялярдя бярпа
ишляринин апарылмасы;
щямин сащялярин туллантылардан
тямизляниб
яввялки
вязиййятя
салынмасы;
фаунасы позулмуш сащялярдя яразини
бярпа
едя
биляжяк
битки
тохумларынын сяпилмяси;
маэистрал
бору
кямярляринин
тикинтиси заманы формалашан мяишят
вя
сянайе-истещсалат
суларынын
ахыдылмасына нязарят едилмяси, бу
ахыдылма цчцн Еколоъи ганунлара вя
ИСО -14001 стандартынын тялябляриня
уйьун мцвафиг тядбирлярин ишляниб
щяйата кечирилмясидир.
маэистрал бору кямяринин тикинтиси
заманы истифадя олунан суларын
ахыдылмасына
мцвафиг
дювлят
органларындан ижазя алынмалыдыр.
Истещсалат суларынын сянайе суларына гатышдырыб хцсуси йерляря, о жцмлядян, канализасийайа ахыдылмасы

цчцн
ашаьыдакы
шяртлярин
мцяййянляшдирилмяси
важибдир.
Бурада ахыдылма йери, ахыдылан суйун тяркиби, хассяси вя формалашдыьы
йер,
суйун
щяжми
мцяййян
едилмялидир.
Мяишят вя истещсалат суйунун
щяжми вя ахыдылма йери тяйин олунур.
Бцтцн мяишят вя истещсалат сулары
(мяишятдя истифадя едилян вя кямярин
сынаьы заманы истифадя едилян сулар)
тулланты кими характеризя олунур вя
онун
тяркиби
мцяййянляшдирилир.
Бцтцн
чирклянмиш
сулар
нейтраллашдырылыр,
(пЩ=6,8-7,2;
анализ эюстярижиси) вя норматив сянядлярə uyğun тясдиг едиляряк разылыг
алыныр. Яэяр мцяййян едился ки, tullantı
suyu
нормаya
uyğundursa,
онда
канализасийа
шябякясиня
ахыдыла
биляр.
Мяишят
вя
сянайе-истещсалат
суларынын ахыдылмасы иля баьлы
ашаьыдакы гайдалара ямял етмяк
лазымдыр:
– онларын тяркиби норматив сянядляря
ясасланараг йохланылыр. Яэяр мцяййян
едился ки, onun tərkibi йол верилян
щяддядир, онда тулланты канализасийа
шябякясиня ахыдыла биляр.
– tullantı suyunun тяркиби чирклянмя
dərəcəsindən артыг оларса, онда онун
ахыдылмасына ижазя верилмир.
– истещсалат
сащяси
канализасийа
шябякясиндян хейли аралыдырса вя
туллантылары
дашымаг
игтисади
бахымдан сярфяли дейился, онда бу
жцр туллантылар хцсуси айрылмыш
тулланты сащясиня ахыдылыр.
– суларын тяркибинин анализи хцссуи
дювлят гуруму тяряфиндян апарылыр
вя рясми сяняд верилир.
Туллантыларын идаря едилмяси.
Маэистрал бору кямярляринин тикинтиси
заманы формалашан еколоъи ганун вя
гайдалара
уйьун
сахланылмасы,
габлашдырылмасы
вя
кянарлашдырылмасы
тядбирляринин
щяйата
кечирилмяси
вя
онлара
нязарят
edilməsindən ибарятдир.
Туллантылар. Щяр щансы истянилян
материаллардан ямяля эялян, сянайе
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ахмалары вя йа мцяййян бир просес
заманы арзу едилмяз формада йаранан
галыг маддяляри, утилизасийа олан
кющнялмиш хараб олмуш истянилян
маддя вя йа жисим, щяр бир лазымсыз
шей тулланты щесаб олунмур. Онун
тулланты олмасы сцбут олундугдан сонра
0 тулланты щесаб edilir.
Маэистрал
бору
кямярляринин
тикинтиси
заманы
формалашан
туллантылар
«нязарят
едилян
туллантылар» кими гябул олунур вя 3
група бюлцнцр:
а) Тякрар емала йарарлы тулланты –
тякрар емалдан сонра истифадяси
мцмкцн олан метал, аьаж, картон вя
каьыз нязярдя тутулур.
б) Цмуми туланты – тящлцкясиз вя
тякрар истифадя едилмяйян, нязарят
едилян тулланты нязярдя тутулур.
ж) Хцсуси тулланты – тящлцкяли
хассяйя малик, еколоэийайа вя
саьламлыьа зярярли олан туллантылар
нязярдя тутулур (бойа габлары, йаьлы
яскиляр вя с.).
Туллантыларын
сахланылмасы
дедикдя, Ятраф мцщитин мцщафизяси
ганунуна
уйьун
олараг
бцтцн
туллантыларын növlərə бюлцнмяси вя
мцвяггяти сахланмасы цчцн стандарта
уйьун тулланты габларыna айрылмасына;
тулланты габларыnın рянэи və коду стандарта уйьун низамланır.
Мцвяггяти сахланылан туллантылар
ашаьыдакы щалларда чяпярлянмялидир:
– тясадцфи ахмалар вя ахарлар olduqd;
– сахланма вя дашынма заманы ятрафа
сяпяляниб даьылdıqda;
– saxlama yerdən кянар шяхсляр və
йолдан кечянляр olduqda вя йа ətrafda
щейванлар olduqda.
Бцтцн
тулланты
габлары
бялядиййялярин йерляшдирмя планыа
уйьун
олараг
ачыг
сащялярдя
йерляшдирилмялидир.
Туллантыларын кянарлашдырылмасы
тулланты дашыйыжылары вя йа мцяссися
tərəfindən həyata keçirilir. Тулланты
габлары
75%
олдугда
онларын
бошалдылмасы вя дашынмасы тямин
едилмяли,
дашынма
заманы
туллантыларын
даьылмасыna
yol

verilməməlidir.
Маэистрал
бору
кямярляринин тикинтиси заманы метал
туллантылар
формалашыр.
Бу
туллантылар
ясасян
полад
бору
qırıtılarından вя гайнаг чубугларынda
ibarətdir. Формалашан туллантыларын
топланмасы цчцн müəyyən олунмуш
йерlərdя xüsusi qablar гойулур. Карбонлу
поладдан олан туллантыларын утилизасийа edilir və bunun цчцн 3 кюмякчи
проседур гайдаларыны йериня йетирмяк
лазымдыр;
1. Туллантыларын габлашдырылыб йыьылмасы просеsi;
2. Туллантыларын утилизасийа просеsi;
3. Тулланты габларынын дашынмасы
просеsi.
Тулланты габыны сащядян эютцрян
шяхс йцкцн гябулу щаггында мцшащидя
сянядиня имза атмалы вя мцшащидя
сянядиндя тулланты тясвир едилмялидир.
Чирклянмянин
гаршысынын
алынмасына
нязарят
етмяк
цчцн
атмосфер гатынын горунмасына сащядя
ишляйян машын вя механизмлярин
сазлыьына эцндялик нязарят едилмяли,
нязаряти нятижяси хцсуси формаларда
гейд олунмалы, торпаьын цст гатынын
горунмасы
цчцн
машын
вя
механизмлярин йаь сызмасына эцндялик
нязарят олмалы, сызманын гаршысынын
алынмасы мцмкцн олмазса, бу заман сызан йеря хцсуси алтлыглар йерляшдирилмялидир. Алтлыгларын йерляшдирилмяси
мцмкцн олмазса, хцсуси (йаь щорусу) материаллардан истифадя едилмялидир.
Нефт мящсуллары иля чирклянмиш
торпаг хцсуси кисяляря йыьылмалы,
машын вя механизмлярин эур ишляйян
йериндя тозун гаршысынын алынмасы вя
ишчи персонал цчцн нормал шяраитин
йарадылмасы цчцн сащя хцсуси су
чиляйижи машын васитяси иля су
сяпилмялидир.
Еколоъи шикайятин йаранмамасы
цчцн бору кямярляринин кечдийи
яразилярдя
йерляшян
йашайыш
мянтягяляриндя, идаря вя тяшкилатларда
инсанларын йашайыш вя иш реъиминин
позулмасына йол вермямяк, щямин яразидяки инсанларла эюрцшцб онларын ряй
вя тяклифлярини нязяря алмаг, хяндяк
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газылмыш сащялярдя инсанларын эедишэялишини позмамаг цчцн хцсуси кечид
гурашдырмаг лазымдыр. Яэяр щямин
инсанларын щяр щансы бир шикайят вя
йа тяклифи оларса, щямин шикайят вя
тяклифи гейдя алmalı, онлара сащянин
рящбярлийи тяряфиндян гыса мцддят
ярзиндя жаваб верилмялидир.
Сащядя
ишляйян
вя
ишчи
персоналлара хидмят едян машын вя
механизмляр цчцн хцсуси иш реъими
йарадылмалы, иш сааты гуртардыгдан
сонра ятраф мцщитя зийан вурмамаг
цчцн машын вя механизмляр хцсуси айрылмыш йердя сахланылмалы, машын вя
механизмлярин хидмяти цчцн истифадя
едилян
нефт
мящсулларынын
сахландыьы йер щасара алынмалы вя
щямин сащя бетонланмалыдыр.
Нязарят вя йохламалар. Маэистрал
бору кямярляринин тикинтиси заманы
ятраф мцщитин проседуруна сащялярдя
ямял олунмасына нязарят едилир вя
лазыми
щалларда
фактлары
дягигляшдирмяк мягсяди иля йохламалар
апарылыр.
Сащялярдя
ишлярин
эедишинин
излянмяси
цчцн
фяалиййятлярин айлыг вя апарылмалыдыр.
Жавабдещ шяхс маэистрал бору кямяринин тикинтиси заманы ятраф мцщитин
мцщафизяси проседуруна сащялярдя
ямял олунмасына нязарят едилмяси
лайищянин екологуна тапшырылыр.
Йерлярдя ятраф мцщитин мцщафизяси
проседуруна ямял олунмасына жавабдещ
шяхс
ися
сащя
ряиси
вя
иш
ижрачыларыдыр.
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Məqalədə boru kəmərlərinin tikintisi və
istismarı dövründə ətraf mühitin mühafizəsinin, boruların yeraltı və yerüstü korroziyadan qorunmasının, neft - qaz qurğularında
metalın korroziyasına təsir edən amillərin,
korroziyaya qarşı qoruyucu örtüklərin, boru
kəmərinin katod mühafizəsini hesablanma
yollarının, korroziyaya qarşı inhibitorların
tətbiqinin və boru kəməri trassasında ətraf
mühitin qorunma qaydalarının öyrənilməsinə baxılmış və müxtəli təkliflər verilmişdir.
РЕЗЮМЕ
В статье были рассмотрены и дано
различные предложения для охрана окружающей среды при строительстве эксплуатации трубопроводов, защита о коррозии поверхностных и подземных труб,
коррозии металла которые влияют на
нефтяные и газовые сооружения, антикариозное покрытия, катодную защиту расчета маршруты трубопроводов, кариозное
и трубопроводной маршрут применения к
изучению экологических норм.
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Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun müəllimi
KÜRDƏ DAŞQINLAR VƏ LANDŞAFT DEQRADASİYASI
Açar sözlər: Kür çayı, daşqınlar, relyef,
landşaft, eroziya, akkumulyasiya, daşqın riski.
Ключевые слова: река Кура, наводнения, рельеф, ландшафт, эрозия, аккумуляция, риск наводнения.
Key words: Kura river, flooding, relief,
landscape, erosion, accumulation, flood risk.
Kür çayı Türkiyənin Ərdahan əyalətindəki Qızıl Gədik dağlarında, dəniz səviyyəsindən 2740 m yüksəklikdən başlayır, Gürcüstandan və Azərbaycandan keçməklə, dəniz səviyyəsindən 27 m aşağıda Xəzər dənizinə tökülür. Kür çayının uzunluğu 1515km,
hövzəsinin sahəsi isə 188000 km2. Bu hövzəyə Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, İran
və Ermənistanın ərazilərinin bir hissəsi daxildir [1].
Kür çayında hidroloji rejimi formalaşdıran amillərin tərəfimizdən öyrənilməsi [2]
göstərmişdir ki, bu çayın hövzəsinin geniş
olması, landşaft quruluşu, hidrometeoroloji
və torpaq şəraiti, habelə çoxlu sayda sulu
qollarının olması tez-tez gözlənilməz sel və
daşqın təhlükələri yaradır. Məhz təhlükəli
və qəfil daşqınlarına görə əhali bu çayı
“Dəli Kür”, bəzən də “Qanlı Kür” adlandırmışdır. Kürdə suyun səviyyəsi il ərzində
çox geniş diapazonda dəyişir və orta illik səviyyənin bəzən yeddi mislinə qədər artır. Bu
səbəbdən də, mövsümü daşqınlar hövzə ölkələri, o cümlədən də Azərbaycan üçün böyük problemlər yaradır. Daşqınlar nəticəsində yaranan təbii fəlakətlərin miqyası ildənilə genişlənir, ölkənin əhalisinə, iqtisadiyyatına, ekologiyasına və biomüxtəlifliyinə dəyən ziyan artır [3]. Təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması xeyli miqdarda
maliyyə vəsaitlərinin sərfinə səbəb olur.
Bu əbədi problem, təkcə Kür çayının
problemi deyil.
Hələ XX əsrin 60-cı illərində akademik
Y.İbad-zadə Kür çayında məcranın dinamikası məsələlərini tədqiq edərkən qeyd etmişdi ki, Kür çayının aşağı axımda formalaşması məcranın dibinin aramsız olaraq qalxması
ilə xarakterizə olunur ki, bu da çayın yuxarı
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axımındakı eroziya prosesləri nəticəsində
aşağı axıma daşınan və çökən akkumulyasiya fəaliyyətinin nəticəsidir. Dibin qalxması
və daşqınlar zamanı sahillərin lillənməsi nəticəsində çay aşağı axımında ətraf vadilərə
nəzərən hündürlükdə axır.
Buna görə də, çay məcrasının üfqi müstəvisinin kifayət qədər qalxması nəticəsində,
daşqınlar zamanı çayın suyu sahil bəndlərin
üstündən aşır və ətraf ərazilərə yayılır. Uzun
illər ərzində vadilərdə yaşayan əhalidə daşqınlarla müəyyən mübarizə üsulları, bacarıqları yaranmışdır ki, bu da sahillərə torpaq
toplamaqla bəndlər yaradılmasıdır. Çay məcrasının dibinin qaxması prosesi dayanmadığından çökəklik əraziləri daşqından qorumaq üçün daim çay boyunca sahil bəndləri
yaratmalı olurlar.
Azərbaycanda çay daşqınlarına qarşı
mütəşəkkil mübarizənin tarixi 1915-ci ildən
başlayır – həmin ildə ilk dəfə ən dəhşətli
daşqın fəlakəti baş vermiş, 200000 hektardan artıq sahəni su basmışdı. Sahil bəndlərini qalaqlamaq üçün 1921-ci ildə xüsusi Sahil Bəndlərini Qalaqlama idarəsi yaradılmışdı. Daşqınlarla mübarizə üzrə bütün işlər bu
idarədə cəmlənmişdi.
1936-cı ildən çay boyunca ikinci səddlərin qurulmasına başlanmışdı. İkinci sədlər
birincidən 300-500 m məsafədə idi. İki xətt
arasında traverslər qurulmuşdu. İkinci bənd
səddinin hündürlüyü 2-5 m olmuşdu, tilləri
isə 1:3 idi.
Ötən əsrin 60-cı illərində yalnız Kür çayı boyunca olan bəndlərin uzunluğu 650 km
idi.
Yağışlar zamanı çayda suyun səviyyəsinə təsir edə bilmədiyimizdən bütün qüvvəmizi çökək ərazilərin daşqından qorunması
işinə sərf edirik. Çünki sahilqoruyucu bəndləri layihələndirərkən bəndin ehtiyat artıq
hündürlüyü olmalıdır ki, bu da çayda suyun
səviyyəsinin mümkün maksimal həddini nə
zərə almalıdır.
Sahil qoruyucu bəndlər üçün ən yaxşı
material 20% gil qarışığı olan gilçə hesab
olunur. Gilin normadan artıq olması bəndin
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möhkəmliyinə mənfi təsir edir. Qumcalıdan
yaradılan bəndlər isə böyük filtrasiyası ilə
fərqlənir.
Qalaqlama zolağında qruntların tam mühəndis-geoloji araşdırılması həmin qruntların tikinti materialı kimi xassələrini öyrənməkdən ibarətdir. Bu xassələri bilmək bəndlərin kəsiyini layihələndirmək üçün lazımdır.
Bir qayda olaraq sahil qoruyucu bəndlər
əlçatan materiallardan yaradılır. Ancaq hər
bir qrunt üçün bəndin həmin materiala uyğun en kəsiyi layihələndirilir. Daha yaxın
olan, daha əlçatan materiallardan istifadə
olunması vadilərdə relyefin, habelə landşaftın quruluşuna müdaxilələri qaçılmaz edir.
Morfometrik baxımdan müasir dövrdə
Kür çayında fövqəladə vəziyyət yaradan fiziki proseslərin əsasında üç vacib məqam
dayanır:
Birincisi, artıq qeyd etdiyimiz kimi,
məcranın mailliyinin həddindən az, asılqan
(sülb) maddələrin miqdarının isə həddindən
çox olması nəticəsində məcranın dibinin
qalxmasıdır [4. 5].
İkincisi, Kür və Araz çaylarının dolanbac (meandrlı) məcraya malik olmasıdır.
Aşağı Kürün orta meandrlıq əmsalı 2,5 təşkil edir ki, bu da çox böyük rəqəmdir. Araz
çayının Azərbaycan sektorunda orta meandrlıq əmsalı 1,55-dir. Kürdə sərt meandrların olması suyun dinamikasına güclü təsir
edərək ona turbulentlik verir, bu isə meandrın qabarıq sahillərinin erroziyasını gücləndirir [6]. Meandrın qabarıq hissəsində yuyulma nəticəsində ovulan qrunt, meandrın
çökük hissəsində akkumulyasiya edir. Başqa
sözlə, meandrların olması sahil bəndlərində
eroziya-akkumulyasiya proseslərini intensivləşdirir. Təsadüfi deyil ki, Aşağı Kürün sahil
bəndləri meandrların qabarıq sahillərində
daha yüksək tezliklə dağılır. Başqa sözlə çay
məcrasının horizontal morfometriyası dəyişir.
Üçüncüsü isə, Sovet hakimiyyəti illərindən qalmış ekoloji mirasla bağlıdır [7]. Belə
ki, əkin sahələrini genişləndirmək məqsədi
ilə bir çox rayonlarda Kürün çaybasar hissəsi sıxışdırılaraq çay boyunca süni torpaq
bəndlər yaradılmışdır. Bu prosesdə suvarma
suyunun yaxın olması və görülən hidrotexniki tədbirlərin (torpaq işlərinin) maya də-

yərinin aşağı olması əsas amil olaraq götürülmüşdür. Gələcəkdə bu torpaq bəndlərin
dağılması ilə əlaqədar yarana biləcək risk və
təhlükə məsələləri nəzər-diqqətdən kənarda
qalmışdır. Sovet illərində analoji proseslər
Orta Asiyada, o cümlədən Amudərya, Sırdərya, Pənc və s. çayların ətrafında da aparılmışdır və bu gün həmin urbanlaşmış ərazilərin əhalisi üçün acı nəticələr verir [8. 9].
Başqa sözlə çay məcrasının horizontal morfometriyası antropogen təsir nəticəsində dəyişir.
İstənilən böyük çay hövzələrində sel və
daşqın riskini azaltmaq üçün çayın və onun
əsas qollarının üzərində iri bəndlər, su anbarları (dəryaçalar) və suvarma kanallarından ibarət mürəkkəb hidrotexniki sistemlər
yaradırlar. Bir qayda olaraq, bu sistemlər
kaskad xarakterli olur və bir-birindən müəyyən optimal məsafədə yerləşir. Hər bir anbar
və ya bənd izafi suyu müəyyən rasionallıqla
bölməklə daşqının intensivliyini müəyyən
qədər azaltmağa, daşqın riskini idarə etməyə
imkan verir. Digər tərəfdən bu bəndlərdə su
elektrik stansiyaları qurmaqla energetika
problemlərini, su anbarlarından isə kənd təsərrüfatında meliorasiya problemlərini həll
etmək üçün istifadə edirlər. Bu da ölkənin
dayanıqlı inkaşafını təmin etmək üçün olduqca vacib amildir [10].
Kür çayı hövzəsində daşqın riskini qiymətləndirmək üçün hər şeydən öncə nəzərə
almaq lazımdır ki, bu riskin mənbəyi həm
təbii proseslər, həm də antropogen təsirlər
ola bilər. Bu hallar ayrılıqda analiz olunmalıdır.
İstər Kür çayında, istərsə də Mingəçevir
su anbarında suyun səviyyəsi əsasən xaricdə
formalaşaraq ölkəmizə gələn suyun miqdarı
ilə müəyyən olunur. Buna görə də, daşqın
riskinin idarə olunmasında transsərhəd problemləri yaranır. Sovet hakimiyyəti illərində
Azərbaycan və Gürcüstan vahid məkanda olduğu üçün belə bir problem yox idi. Bu ölkələrin müstəqillik qazanmasından sonra hidrotexniki sistemlərin idarə olunması sahəsində mövcud əlaqələrin zəifləməsi bir çox
fəsadlar yaratmışdır [11].
Digər bir problem ondan ibarətdir ki,
Kür çayının Azərbaycan hissəsində yaradılmış Mingəçevir, Şəmkir, Yenikənd və Varvara bəndləri seysmiklik baxımından aktiv
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zonada yerləşdiyindən, onların təbii seysmik
və tektonik proseslər nəticəsində dağılması
təhlükəsi də vardır [12]. Buradan bir daha
aydın olur ki, Kür çayı hövzəsində daşqın
riskinin analizi olduqca aktual bir məsələdir.
2010-cu ilin yazında Kür çayının Azərbaycan hissəsində baş verən daşqınlar öz
miqyasına görə ötən illərdəki analoji fəlakətlərdən xeyli fərqlənirdi. Bunun da əsas
səbəbi, Kür çayı hövzəsində eyni vaxtda
həm Türkiyə və Gürcüstan, həm də Azərbaycan ərazisində davamlı surətdə yağan
leysan yağışları idi. İfrat dərəcədə artan su
səviyyəsi eyni vaxtda bir çox rayonların ərazisində sahil bəndlərini dağıdaraq, ərazinin
landşaft quruluşuna müvafiq şəkildə, çay
məcrasından aşağı səviyyədə olan ərazilərə
yönəldi. Yaranmış fövqəladə vəziyyətin aradan qaldırılması, sahil bəndlərinin bərpa
olunması və möhkəmləndirilməsi üçün ətraf
ərazilərdən külli miqdarda torpağın, süxurların və iri qaya parçalarının götürülməsi geniş bir ərazidə relyefin və landşaftın deqradasiyasına səbəb oldu. İstənilən təbii və ya
antropogen fəlakətlər zamanı birinci növbədə əhalinin sağlamlığına dəyə biləcək ziyanın minimuma endirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Məhz, bu bəndbərkitmə işlərində
də əsas məqsəd su altında qala biləcək kəndlərin və onların əhalisinin mühafizəsindən
ibarət idi.
Bundan əlavə, bir qayda olaraq sahil dağılmaları zamanı izafi su vadinin çökəkliklərinə doğru yönəlir. Daşqınlar mövsümü keçdikdən sonra çökəkliklərə dolmuş sular orada qalır və axmazlar yaradır. Bu isə daşqın
zonasında biomüxtəlifliyə güclü təsir etməklə bərabər, həm də bir sıra ekocoğrafi və
epidemioloji problemlər yaradır.
Beləliklə də, daşqınların cəmiyyətdə sosial gərginlik yaratması, icra strukturlarının
və aidiyyəti qurumların böyük narahatçılığına səbəb olması, daşqın riskini qiymətləndirmək, analiz etmək, təhlükə mənbələrini
aşkara çıxartmaq, landşaftın deqradasiyasını
və regionunda biomüxtəlifliyə və ekocoğrafi
şəraitə mənfi təsirlərinin öyrənilməsini zəruri edir. Bu istiqamətdə tədqiqatlarımız davam edir və gələcək məqalələrdə bu haqda
daha təfsilatlı məlumat veriləcəkdir.
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Kürdə daşqinlar və landşaft
deqradasiyasi
XÜLASƏ
Kür çayının hövzəsinin relyefi və landşaft quruluşu, hidrometeoroloji və torpaq
şəraiti, habelə çoxlu sayda sulu qollarının olması tez-tez gözlənilməz təbii fəlakətlər yaradır. Məhz təhlükəli daşqınlarına görə əhali
bu çayı “Dəli Kür” adlandırmışdır.
Təqdim olunan məqalə Kür çayında sahilbərkitmə işləri zamanı vadilərdə baş verən
relyef və landşaft deqradasiyasının ilkin
qiymətləndirilməsinə həsr olunmuşdur.
Наводнения в реке кура
и деградация ландшафта
РЕЗЮМЕ
Рельеф и ландшафт местности, наряду
с климатическими и почвенными условиями, так же как большое количество и
объем рек, вызывают неожиданные, очень
опасные стихийные бедствия в бассейне
реки Кура. Из-за опасных наводнений
люди назвали реку Кура, как “Дели Кюр”.

районе Мингячевирского водохранилища до и после его заполнения. – Известия АН Академии наук, науки о
Земле, 2005, №1, с.52-57.
Уровень воды в реках бассейна Куры
в течение года чрезвычайно нерегулярная.
Представленная статья посвящена предварительной оценке деградации рельефа
и ландшафта долины реки Кура в период
берегоукрепительных работ.
Haevy floofs in kura river and
landscape degradation
ABSTRACT
Special features of the relief and landscape combined with climatic and soil conditions as well as large number and volume of
rivers cause unexpected highly hazardous
natural disasters in Kura river basin. Knowingly in people, the Kura River was named
as “Deli Kur”, because of heavy flooding.
Rivers of the Kura basin has extremely irregular discharge throughout a year.
The article deals with the preliminary assessments of relief and landscape degradation during bank restoration measures in Kura
River.
Məqaləyə AzMİU-nun “HTQ və
hidravlika” kafedrasının müdiri
E.S. Qənbərov rəy vermişdir.

QƏHRƏMANLI Y.V. MƏMMƏDOV G.T. CƏFƏROV N.T.
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
KÜR-ARAZ DÜZƏNLİYİNDƏ TORPAQ VƏ SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏ
VƏZİYYƏTİNIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Azərbaycanda suvarılan torpaq sahələrinin iki dəfədən də çox artırılması imkanlarının olmasına baxmayaraq hazırda hələlik,
bu göstərici 1,426 mln. hektardır ki, onun da
60 faizindən çoxu Kür-Araz düzənliyindədir.
Ümumi sahəsi təxminən 2,2 mln. hektar təşkil edən, Kür-Araz düzənliyində yerli təbii
iqlim amilləri ilə bağlı təbii halda əsasən
şoranlaşmış torpaqlar yayılmışdır. Bunun da
səbəbi ərazi üzrə yer səthinin mailliyinin çox
kiçik olması, yeraltı minerallı qrunt sularının

təbii normal axımının olmaması, eləcə də
əksər suvarılan ərazilərdə qrunt sularının
səviyyəsinin yer səthinə çox yaxın yerləşməsi ilə bağlı intensiv allüvial şorlaşmaların
baş verməsi həmçinin düzənliyin dağətəyi
ərazilərə yaxın hissələrində delüvial şorlaşmaların əmələ gəlməsi hallarının mövcudluğudur.
Bununla belə Respublikamızda əsasən
keçən əsrin 50-ci illərindən sonrakı dövrlərdə kənd təsərrüfatının, xüsusən də suvarma
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əkinçiliyinin inkişafı üçün olduqca əlverişli
təbii-iqlim şəraitinə malik olan Kür-Araz düzənliyində torpaqlardan eləcə də mövcud su
ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi
məqsədilə çox iri miqyaslı, sistemli kompleks meliorasiya və su təsərrüfatı tədbirlərinin həyata keçirilmişdir. Həmin işlərin nəticəsidir ki, Azərbaycanda, o cümlədən KürAraz düzənliyində uzun illər ərzində suvarılan torpaq sahələrinin davamlı inkişafı təmin
edilmiş və Respublikada ümumi suvarılan
torpaqların sahəsi 1 mln. 426 min hektara
çatdırılmışdır. Qeyd olunduğu kimi bu işlərə
keçən əsrin 30-cu illərindən başlamış, 50-ci
illərdən sonra isə elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri nəzərə alınmaqla, daha təkmilləşdirilmiş iri miqyaslı, nəhəng meliorasiya və su
təsərrüfatı işlərinin-irriqasiya sistemlərinin,
hidroqovşaqların, mexaniki su ötürmələrin,
kollektor-drenaj şəbəkələrinin yaradılması
nətıcəsində nail olunmuşdur. Bunlardan Yuxarı Qarabağ, Yuxarı Şirvan, Sabir, Mürsəlli, Əzizbəyov, və bir çox digər böyük ka-

nalları, o cümlədən həmin kanallara tələb
olunan miqdarda suvarma suyunun ötürülməsini təmin edən Mingəçevir, Bəhramtəpə,
Mil-Muğan kimi çox böyük hidroqovşaqları,
eyni zamanda Kür və Araz çaylarından
müxtəlif növ nasoslarla su götürən çoxsaylı
kanalları, subartezian quyularını, həmçinin
geniş əhatəli drenaj şəbəkələrini və onların
drenaj sularının Xəzər dənizinə ötürülməsini
təmin edən Muğan-Salyan su tullayıcısını,
Baş Şirvan, Mil-Qarabağ kimi magistral kollektorları, nəhayət Baş Mil-Muğan kollektorunun istismara verilməsini, müxtəlif texnologiyaların tətbiqi ilə şorlaşmış torpaqların
duzdan təmizlənməsi və yararlı hala salınması istiqamətində görülmüş geniş miqyaslı
meliorasiya tədbirlərini göstərmək olar.
Görülən çox iri miqyaslı kompleks meliorasiya və su təsərrüfatı işlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində 1925-2000-ci illərdə
Respublika üzrə suvarılan torpaqların sahəsi
510 min hektardan 1,426 mln. hektara qədər
artırılmışdır.

Şəkil 1. Kür-Araz düzənliyinin əsas irriqasiya və kollektor-drenaj sistemləri.
Azərbaycanda suvarılan torpaqların 60
faizdən çox hissəsinin yerləşdiyi, perspektivdə orada suvarılan sahələrin 1,5 dəfəyə qədər artırılması imkanlarının olduğu və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi təminatının həyata
keçirilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik
Kür-Araz düzənliyində torpaqlardan həmçinin su ehtiyatlarından istifadə vəziyyəti daim
dövlət nəzarətində saxlanılan əhəmiyyətli
çox aktual vacib məsələlərdəndir. Kür-Araz
düzənliyində torpaqlar və su ehtiyatlarından

istifadəni səciyyələndirən əsas amillərdən biri həmin sahələr üzrə optimal su-duz rejimlərinin yaradılmasını, eyni zamanda torpaqların yararlı vəziyyətdə saxlanılmasını təmin
edən texniki cəhətdən əlverişli normal istismar şəraitinə malik kollektor-drenaj və irriqasiya sistemlərinin mövcudluğudur.
Azərbaycan Respublıikasının “Torpaq atlası” (2007) məlumatlarına əsasən Kür-Araz
düzənliyində kənd təsərrüfatı bitkiləri altında
istifadə olunan şorlaşmamış və zəif şorlaş58
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mış torpaqların sahələri 1,028 mln. ha təşkil
edir. Bu da umumi suvarılan sahələrin
46,1%-i qədərdir. Belə torpaqların üst 1,0
metrlik qatındakı duzların miqdarı 0,5%-dən
azdır. Lakin 1,0 metr qalınlığında torpaq qatında duzların miqdarı 0,5-dən çox olan tor-

paqların sahəsi isə 1,20 mln. ha təşkil edir.
“Torpaq atlası”-nda 2007-ci ilə olan məlumatlara əsasən Kür-Araz düzənliyinin ayrı
ayrı bölgələri üzrə torpaqların şorlaşmaya
görə paylanması cədvəl 1-də verilir.

Cədvəl 1.
Kür-Araz düzənliyinin bölgələri üzrə suvarılan torpaqlarınşorlaşma dərəcəsinə görə paylanması, min.ha
Muğan-Salyan
Şirvan
Qarabağ
Mil
Düzənlik üzrə
Torpaqların
şorlaşma dərəcəsi Sahə, ha % Sahə, ha % Sahə, ha % Sahə, ha
%
Sahə, ha %
Şorlaşmamış
173,9 23,6
99,8
16,0
172,5
44,4 175,8
36,9
622,0
27,9
<0,25
Zəif şorlaşmış
86,2
11,7 134,1 21,5
101,0
26,0
85,0
17,8
406,3
18,2
0,25-0,5
Orta şorlaşmış
123,1 16,7 131,0 21,0
40,4
10,4
92,7
19,4
387,2
17,4
0,5-1,0
Şiddətli
198,2 26,9 169,7 27,2
39,6
10,2
75.0
15,7
482,5
21,7
şorlaşmış1,0-2,0
Çox şiddətli
155,5 21,1
89,3
14,3
35,0
9,0
49,2
10,3
329,0
14,8
şorlaşmış>2,0
Cəmi
736,9
100
623,9 100
388,5
100 477,7
100
2227,0 100

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi “Torpaq
atlası” na əsasən Kür-Araz düzənliyi üzrə
suvarılan torpaqların yalnız 622,0 (27,9%)
şorlaşmamışdır. Zəif şorlaşmış torpaqlar
406,3 min (18,2%), orta şorlaşmış torpaqlar–
387,2 ha (17,4%) şiddətli şorlaşmış torpaqlar
329,0 min ha (14,8%) və nəhayət çox şiddətli şorlaşmış torpaqlar 329,0 (14,8%)təşkil
edir. Bu göstəricilər düzənliyin ayrı-ayrı bölgələri üzrə müxtəlifdir və aşağıdakı kimidir.
Şorlaşmamış torpaqlar Qarabağ və Mil düzlərində nisbətən daha geniş sahələrdə yayılmışdır. Belə ki, şorlaşmamış torpaqlar Qarabağ düzündə172,5 min ha (44,4%), Mil düzündə isə 175,8 min ha (36,9%) olduğu hada
bu göstərici Şirvan düzündə 99,8 min ha
(16,0%), Muğan-Salyanda isə 173,9 min ha
(23,6 ha) həddindədir. Zəif və orta şorlaşmış
torpaqlar ümumi düzənlik üzrə 793,5 min ha
(35,6%) həddindədir. Həmin şorlaşmalarla
uyğun əhatə olunan sahələr də ayrı-ayrı düzlər üzrə fərqlidir. Qeyd olunan zəif və orta
şorlaşmış suvarılan torpaqlar Şirvan düzündə
nisbətən geniş sahələrdə - 265,1 min ha
(42,5%) yayılmışdır.
Belə torpaqlar Mil düzündə 177,7 min
ha, (37,2%), Qarabağ düzündə -141,4 min
ha (36,4%), Muğan-Salyan düzlərində isə
209,3 min ha (28,4%)-dir.
Şiddətli və çox şiddətli şorlaşmış torpaq
saələri ümumi düzənlik üzrə 811,5 min hek-

tardır (36,5%) ki, onun da ayrı-ayrı düzlər
arasında bölünməsi aşağıdakı hədlərdədir.
Muğan-Salyan düzlərində - 353,7 min ha
(48,0%). Şirvan düzündə - 259,0 min ha
(41,5%), Mil düzündə 124,2 min ha (26,0%),
Qarabağ düzündə 74,6 min ha (19,2%).
Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü
kimi Kür-araz düzənliyinin demək olar ki,
bütün bölğələrinin əksər hissələrində torpaqların meliorasiya vəziyyəti tələb olunan səviyyədə deyil. Şiddətli və çox şiddətli şorlaşmış torpaqlar ümumi sahənin 36,5%-ni
(811,5 min ha) təşkil edir. Bu göstərici Muğan-Salyan və Şirvan düzlərində daha geniş
əraziləri əhatə edir, müvafiq olaraq 48,0%
(353,7 min ha), 41,5% (259,0 min ha) həddindədir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Respublikada suvarılan torpaqların əsas hissəsinin yerləşdiyi Kür-Araz düzənliyində torpaqların daim yararlı halda saxlanılması davamlı olaraq əsaslı kompleks meliorasiya
tədbirlərinin həyata keçirilməsini tələb edir.
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC- nin Hidrogeoloji-Meliorativ Xidmət İdarəsinin 01.01.2006-cı il məlumatlarına əsasən Kür-Araz düzənliyi üzrə suvarılan
torpaqların 2005-ci ilə olan drenaj təminatı
cədvəl 2.-də verilir.
Cədvəl 2-dən göründüyü kimi Kür-Araz
düzənliyinin 2005-ci ilə olan ümumi suvarılan 782717 hektar torpaq sahələrindən o
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dövrdə 537806 hektarı (68,8%) kollektordrenaj sistemləri ilə təmin olunmuşdur ki,
onlardan da 264591 hektarında (49,3%)
üfüqi-açıq, 262217 hektarında (48,7%) üfüqi
örtülü konstruksiyalı və 10998 hektarında
(2,0%) şaquli drenlərdir. Drenaj təminatı düzənliyin bölgələri aşağıdakı kimidir: MuğanSalyan düzündə ümumi suvarılan 257622 ha
sahənin 230100 hektarında (89,3%) fəaliyyət
göstərir, daimi drenlərin 85,5%-i açıq,
14,5%-i örtülü konstruksiyalarıdır, Şirvan
düzündə ümumi suvarılan 209705 hektardan
139642 hektarında (60,4%) drenaj inşaa edilib, daimi drenlərin 22%-i açıq, 78%-i örtülü
konstruksiyalıdır; Qarabağ düzündə ümumi
suvarılan 167057 ha sahənin 66340 hektarında (37,9%) drenaj mövcuddur, daimi drenlə-

rin 6,0%-i açıq, 88,0%-i örtülü konstruksiyalıdır, 6,0%-i isə şaquli drenajdır. Mil düzündə ümumi suvarılan 148333 hektar sahənin
101724 hektarında (68,6%) drenaj şəbəkəsi
istismara verilib, burada, daimi drenlərin
39,5%-i üfüqi-açıq, 53,6%-i üfüqi-örtülü
konstruksiyalıdır, 6,9%-i isə şaquli drenajdır.
Kür-Araz düzənliyinin bölgələri üzrə
ümumi suvarılan torpaq sahələri, onların
meliorasiya vəziyyəti, qrunt sularının yatım
dərinlikləri və minerallıq dərəcələri haqda
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2008-ci ilin
əvvəlinə olan əsas məlumatlar cədvəl 3 və
cədvəl 4-də verilir.

Cədvəl 2
Kür-Araz düzənliyinin bölğələri üzrə suvarılan sahələr və onların drenaj təminatı (2005)
Suvarılan torpaqların drenaj təminatı (ha)
O cümlədən
Suvarıla
n saAçıq ha (%)
Örtülü ha (%)
hədən,
%-lə
Qarabağ düzü
63,0
4000 (16,7)
20000 (83,3)
78,5
38400 (90,7)
37,9
4000 (6,0)
58400 (88,0)
Mil düzü
60,1
5687(21,7%)
20502(69,3)
63,5
26501(74,0%)
9308(26,0)
82,1
8000(20,1%)
31726(68,1)
68,6
40188(39,5%)
61536 (53,6)
Şirvan düzü
67,3
7327(31,5)
15900(68,5)
51,0
3400(25,4)
10000(74,6)
83,0
5000(18,4)
22185(81,6)
75,2
8000(42,6)
10758(57,7)
70,1
7000(18,9)
30060(81,1)
54,0
20012 (100)
-

Suvarılan sahə,
ha

Ümu
mi
sahəd
ən
%-lə

Yevlax
Bərdə
Tərtər
Ağdam
Cəmi

38039
53949
25352
49717
167057

26,0
56,6
61,4
45,4
42,6

24000
42340
66340

İmişli
Ağcabədi
Beyləqan
Cəmi

43551
56414
48368
148333

23,0
32,1
42,8
31,0

26189
35809
39726
101724

Ağdaş
Göyçay
Zərdab
Ucar
Kürdəmir
Ağsu
Mingəçevir

34521
26272
32756
24935
52843
37071
1307

33,7
35,7
38,3
29,9
32,4
36,33
6,5

23227
13400
27185
18758
37060
20012
-

Cəmi

209705

33,3

139642

66,6

30727(220)

108915(78,0)

-

Sabirabad
Saatlı
Hacıqabul
Salyan
Neftçala
Biləsuvar
Şirvan (ƏliBayramlı)
Cəmi
Düzənlik
üzrə cəmi

67212
47529
22013
44892
36659
38909

45,7
40,3
13,4
27,9
25,2
28,6

67212
47529
13638
44892
36659
20170

Muğan-Salyan düzü
100,0
62832(93,5)
100,0
45146(95,0)
61,9
9748(71,5)
100,0
43004(95,8)
100,0
33709(92,0)
51,8
2325(11,5)

4380(6,5)
2383(5,0)
3890(28,5)
1888(4,2)
2950(8,0)
17845(88,5)

-

408

15,9

-

-

196734(85,5)

33366(14,5)

-

257622

29,5

230100

89,3

196734(85,5)

33366(14,5)

-

782717

33,0

537806

68,8

264591(49,3 )

262217(48,7)

10998(2,0)

Rayonlar

Ümumi

Şaquli ha (%)

3940 (9,3)
3940 (6,0)
2374(9,0)
4684(11,8)
7058(6,9)
-

Düzlər
üzrə
kollektor
drenaj
sistemlər
inin sayı

32

12

37

17

98

cədvəl 3
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Kür-Araz düzənliyinin suvarılan torpaqlarının meliorasiya vəziyyəti haqqında məlumatlar

S/s

1
2
3
4
5

Bölgələ
rin adları
MuğanSalyan
Şirvan
Qarabağ
Mil
Cəmi

Ümumi
suvarılan
sahə, ha

Suvarılan torpaqların şorlaşma vəziyyəti, ha

Suvarılan torpaqların şorakətləşmə
vəziyyəti, ha
Orta və
ŞoraZəif şoşiddətli
kətsiz
rakətvari
şorakətvari

Şorlaşma
mış

Zəif
şorlaşmış

Orta
şorlaşmış

Şiddətli
şorlaşmış

218305

84413

102679

21664

9549

55560

132705

30040

231192
192340
217776
859613

76848
138246
120300
419807

101157
18350
62605
294791

35216
20682
18849
96411

17971
5062
16022
48604

108266
108258
129065
401149

117041
63331
68509
381586

5885
20751
20202
76878

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi Kür-Araz
düzənliyinin suvarılan ərazilərində torpaqların xeyli geniş sahələrdə şorlaşması ilə yanaşı, şorakətləşməsi halları da mövcuddur. Belə ki, ümumi suvarılan 859613 ha sahənin
458464 hektarında (53%) torpaqlar həm də
şorakətləşmişlər, o cümlədən 44,4%-i zəif

şorakətləşmiş, 8,9%-i isə orta və şiddətli şorakətləşmişdir. Digər tərəfdən cədvəl 3-də
göstərilən məlumatlara əsasən Kür-Araz düzənliyinin ümumi suvarılan 859613 hektar
ərazisi üzrə qrunt sularının yatım dərinliklərinə uyğun əhatə olunan sahələr aşağıdakı
kimidir.
cədvəl 4

Kür-Araz düzənliyinin suvarılan əraziləri üzrə qrunt sularının yatım dərinliyi
və minerallığı haqqında məlumatlar
Qrunt sularının minerallıq
Bölgələ
Qrunt sularının yatım dərinliklər, m/tutduqları sahə
dərəcələri, qr/l/ tutduqları
S/s rin adsahə
ları
<1,0
1,0-1,5
1,5-2,0 2,0-3,0 3,0-5,0
>5,0
<1,0
1,,0-3,0
>3,0
Muğan1
4786
28546 125622 50324
8307
720
138359
79946
Salyan
2 Şirvan
18251
42240
66319
57349
38323
8710
27674
56602
146916
Qaraba
3
6563
7902
35680
43104
22414
76677 102762
59786
29792
ğ
4
Mil
8444
22679
64858
76203
30445
15147
15738
99758
102280
5
Cəmi
38044 101367 292479 226980 99489 101254 146174 354505 358934

Qrunt sularının yatım dərinliyi hq.s1,01,5 m-101367 ha (11,8%); hq.s=1,5-2,0 m 292479 ha (34,0%), hq.s=2,0-3,0 m -226980
ha (26,4%), hq.s=3,0-5,0 m -99489 ha
(11,6%); hq.s5,0-101254 ha (11,8%)-dir.
Qeyd edilən göstəricilərdən məlum olur ki,
Kür-Araz düzənliyinin suvarılan ərazisinin
431890 hektar (50,2%) hissəsində qrunt sularının yatım dərinlikləri 1,0-2,0 m həddindədir. Qrunt sularının yatım dərinliyi hq.s=
=1,0-2,0 m arasında olan suvarılan sahələr
Muğan-Salyan düzündə -158954 ha (72,8%),
Şirvan düzündə 126810 ha (54,9%), Qarabağ
düzündə-50145 ha (26,1%), Mil düzündə isə
95981 ha (44%) təşkil edir.
Kür-Araz düzənliyinin suvarılan əraziləri
üzrə qrunt sularının minerallığı 1 qr/l olan
sahələr -146174 ha (17%), 1,0-3,0 qr/l olan

sahələr -354505 ha (41,2%), 3,0 qr/l olan
sahələr isə 358934 ha (41,8%)-dir.
Beləliklə, cədvəl 5-dən görünür ki, KürAraz düzənliyinin Qarabağ düzü üzrə torpaqların suvarılmasına 827126 min m3 su
verilmiş və düz üzrə orta dövrü suvarma norması 1272 m3/ha olmuşdur, Mil düzü üzrə
suvarmaya 805268 min m3 suvarma suyu
verilmiş və orta dövrü suvarma norması
1351 m3/ha olmuşdur. Şirvan düzü üzrə
suvarmaya verilən ümumi su həcmi 1029250
min m3 olmuşdur ki, bu bölgədə orta dövrü
suvarma norması 1596 m3/ha təşkil etmişdir.
Araşdırmalardan məlum olur ki, mövcud
şəraitdə Kür-Araz düzənliyində suvarmada
su ehtiyatlarından kifayət qədər səmərəli
istifadə olunmur, çox böyük həcmdə su itkilərinə yol verilir.
cədvəl 5
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Kür-Araz düzənliyinin ayrı-ayrı düzləri üzrə suvarmada sudan istifadə
Suvarma sisBütün suvarma
Bütün suvarma
Su ayrıcılardan
Su ayrıcılarından
temləri idarəmənbələrindən
növləri üzrə
verilən suya görə
F.İ.Ə təsərrüfatlara velərinin (SSİ)
götürülən su,
suvarılan sahə
dövrü suvarma
rilən su, min m3
adları
min m3
cəmi, ha
norması, m3/ha
Yevlax
291404
0,72
210752
173563
1214
Bərdə
512365
0,75
384273
287796
1335
Tərtər
157800
0,86
136300
99400
Ağdam
105725
0,91
95801
89546
1070
Cəmi
1067294
0,81
827126
650305
4990
Mil düzü suvarılan torpaqları
İmişli
379615
0,75
285573
203860
1401
Ağcabədi
439000
0,69
305000
219500
1390
Beyləqan
302387
0,71
214695
172526
1244
Cəmi
1121002
0,72
805268
595886
4035
Şirvan düzü suvarılan torpaqları
Göyçay
227956
0,72
164926
89417
1844
Zərdab
289042
0,70
202704
143818
1409
Ucar
270350
0,74
210080
120015
1675
Kürdəmir
219283
0,64
140460
86170
1630
Mollakənd
154301
0,68
104925
71097
1476
Ağdaş
179587
0,76
136563
87947
1553
Ağsu
107186
0,65
69592
46543
1495
Cəmi
1447705
0,70
1029250
645007
11082
Saburabad
3477045
0,60
270023
158919
1303
Sabirabad
239810
0,59
142515
107042
1331
Saatlı
463420
0,62
288807
178549
1618
Salyan
275551
0,75
206508
151232
1366
Neftçala
252612
0,69
173300
110000
1575
Biləsuvar
204900
0,69
142000
99200
1431
Cəmi
1838728
0,68
1207243
840304
9956
Düzənlik üzrə
5474729
0,73
3868887
2731502
1416

Bunun da əsas səbəbləri Kür-Araz düzənliyindəki irriqasiya sistemlərinin texniki
vəziyyətlərinin müasir tələblərə uyğun olmamaları, çox böyük əksəriyyətinin torpaq
məcralı olmaları ilə bağlıdır. Digər əsas səbəb isə suvarmada demək olar ki, mütərəqqi
suvarma üsul və texnologiyaların tətbiq
olunmamasıdır. Təbii ki, belə şərait hələlik
çox ciddi problemlər yaratmasa da, az su təminatlı ölkələr sırasına daxil edilən Respublikamız üçün yol verilməz haldır.
Məlumdur ki, Azərbaycanın 28-30 km3
(quraqlıq illərində isə 20,3 km3-a qədər azalan) həddində olan yerüstü su ehtiyatlarının
yalnız 30-35 %-i Respublika ərazisi daxilində formalaşır, qalan 65-70 %-i isə qonşu
ölkələrin ərazilərindən transsərhəd çayları
vasitəsilə daxil olur. Belə şəraitdə mövcud su
ehtiyatlarından səmərəli istifadə xeyli çətindir. Belə ki, transsərhəd çayları Gürcustan və

Ermənistan ərazilərində ciddi antropogen təsirlərə məruz qalırlar, müxtəlif tullantılarla
çirkləndirirlər. Azərbaycan Meliorasiya və
Su Təsərrüfatı ASC-nin 1912-ci ilə olan
məlumatına əsasən 1990-2011-ci illər
arasındakı dövrdə suvarılan sahələrin və
suvarma suyundan istifadənin dəyişmə
dinamikası şəkil 2.-də verilmişdir.
Şəkil 2-dən göründüyü kimi Azərbaycanda suvarılan torpaqların sahəsi hələlik 1
mln. 426 min hektar olsa da, onu perspektivdə 3,2 mln. hektara qədər genişləndirmək
imkanları var. Bu istiqamətdə ən böyük
problem Kür və Araz transsərhəd çaylarının,
eləcə də onların 21 transsərhəd qollarının Ermənistan və Gürcüstan ərazilərində təmizlənməmiş zərərli sənaye, kommunal-məişət
suları ilə, o cümlədən bölgə üçün ən böyük
təhlükə mənbəyi Metsamor AES-dən olan
axıntılarla çirkləndirilməsidir.
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Şəkil 2. 1990-2011-ci illərdə Azərbaycanda suvarılan
sahələrin və suvarma suyundan istifadənin dəyişmə dinamikası
3. Məmmədov R.H., Cəfərov X.F., Həşimov A.C., Osmanov T.Ə., Verdiyev Ə.Ə.
“Azərbaycanda torpaqların meliorasiyası”
Bakı, 2000
4. Məmmədov Q.Ş., Həşimov A.C., Cəfərov
X.F. “Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi”
Bakı, 2006
5. Y.V. Qəhrəmanlı, Adıgözəlov M.N “Şirvan düzünün suvarılan torpaqlarının ekoloji-meliorasiya vəziyyətinin araşdırılması” «Еколоэийа вя су тясяррцфаты» ЕТ
вя И ъурналы, №1, Bakı, 2013, 5 səh.
6. Y.V. Qəhrəmanlı “Kür çayının ekoloji vəziyyəti və onun su təsərrüfatında istifadəsinə təsiri” Eko energetics scientific-technical journal, № 1, Bakı-2014, səh.72-78

NƏTİCƏ
Yekun olaraq araşdırmaların aşağıdakı
nəticə və təkliflərini qeyd etmək olar:
1. Keçən əsrin 50-ci illərindən sonrakı
dövrlərdə Kür-Araz düzənliyində çox iri
miqyaslı meliorasiya və su təsərrüfatı
işləri görülsə də suvarılan torpaqların
60%-ə qədər hissəsi müxtəlif dərəcədə
şorlaşmış və həm də şorakətləşmişdir.
2. Araşdırmalar göstərir ki, suvarılan torpaqların müəyyən hissələrində yaranan
şorlaşmalar əsasən allüvial xarakterlidir
və onların əmələ gəlməsi drenaj təminatı,
həmçinin çox böyük həcmli su itkiləri ilə
bağlıdır.
3. Suvarılan torpaqlardan götürülən kənd
təsərrüfatı məhsullarının həcmi yüksək
olsa da Kür-Araz düzənliyində torpaq və
su ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini yüksəldilməsi istiqamətində kompleks meliorasiya tədbirlərinin (kanallara
üzlüklərin çəkilməsi, yeni konstruksiyaların tətbiqi, drenaj təminatının yüksəldilməsi, əsaslı yumaların aparılması) görülməsinə də ehtiyac vardır.

Qəhrəmanlı Y.V., Məmmədov G.T.,
Cəfərov N.T.
Kür-araz düzənliyində torpaq və su
ehtiyatlarindan istifadə vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi
XÜLASƏ
Məqalədə Azərbaycanın suvarılan torpaqlarının 60 faizindən çox hissəsinin yerləşdiyi Kür-Araz düzənliyinin ayrı-ayrı düzləri üzrə torpaqların meliorasiya şəraiti, onların drenaj təminatı, həmçinin torpaq və su
ehtiyatlarından istifadə vəziyyəti geniş şəkildə təhlil edilmiş, onların effektivliyinin yüksəldilməsi istiqamətində təkliflər hazırlanmışdır.
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Джафаров Н.Т.
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Cafarov N.T.

Оценка использования земельных
и водных ресурсов в кура-аразской
равнине

Evaluating usage of land and water
Resources of kura-araks plain
Summary

Резюме
In the article they analyze the melioration state of separate zone of Kura-Araks
plain, where are concentrated more than 60
percents of watered land of Azerbaijan; the
drenage providing; as well as the state of
usage of land and water resources; they offer
proposals to increase their effectiveness.

В статье дан широкий анализ мелиоративного состояния отдельных равнинных зон Кура-Аразской равнины, где сосредоточены более 60 процентов орошаемых земель Азербайджана; их дренажное обеспечение, а также состояние использования земельных и водных ресурсов, подготовлены предложения в направлении повышения их эффективности.
1

Məqaləyə AMEA-nın “Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya” İnstitutunun direktoru a.e.d.,
professor Quliyev Ə.G. rəy vermişdir.

C.S. Жцмшцдов, и.е.д., prof. 2С.Г. Жцмшцдов
1

BDU, 2AzTU

SU ТЯСЯРРЦФАTI VЯ MELIORASIYA OBYEKTLЯRINDЯ
АВТОМАТЛАШДЫРЫЛМЫШ ИДАРЯЕТМЯ СИСТЕМЛЯРИНИН
ТЯТБИГИНИН ИГТИСАДИ СЯМЯРЯЛИЛИЙИ
Mяqalяdя su тясяррцфаti vя meliorasiya obyektlяrindя автоматлашдырылмы
идаряетмя системляринин тятбигинин
игтисади
сямярялилийиnin mцяyyяn
edilmяsi metodikasыnыn tяkmillяшdirilmяsi
mяsяlяlяri araшdыrыlmышdыr.
Aчar sюzlяr: Su tяsяrrцfatы, meliorasiya, avtomatlaшdыrma, idarяetmя, sistem,
sяmяrяlilik.
Su тясяррцфаты vя meliorasiya
obyektlяrindя elektron nяzarяt sisteminin
tяшkili
informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarыnыn tяtbiqinи яsaslanыr. Su
тясяррцфаты vя meliorasiya obyektlяrindя
aralыq proseslяrinin vя tam sistemin
elektron
nяzarяtindя
olmasы
isя
avtomatlaшdыrыlmыш idarяetmя
sistemlяrinin tяtbiqini шяrtlяndirir. Odur ki, bu
sistemin tяtbiqinin iqtisadi сямярялилийинин mцяyyяn edilmяsi metodikasыnыn
tяkmillяшdirilmяsi xцsusi яhяmiyyяt kяsb
edir.
Su тясяррцфаты vя meliorasiya obyektlяrindя avtomatlaшdыrыlmыш idarяetmя

sistemlяrinin
tяtbiqinin
игтисади
сямярялилийи ашаьыдакы metodika vя
эюстярижиляр иля мцяййян едилир:
1. Тяляб
олунан
ясаслы
вясаит
гойулушунун цмуми мябляьи:
ЯвгS  НВ  г НВ  АВ  г АВ  т г х  йтх

  АВ  г АВ
  т г х
ЯвгM  РтВ  г тВ
бурада: А - йени texniki qurğuların сайы;
г0ин
йени
texniki
qurğuların
топдансатыш гиймяти; П - йени
avadanlıqların сайы; г 0 - йени avadanlıqların топдансатыш гиймяти; 0 – йени tərtibatların сайы вя г 0 - онун топданАс сатыш
гиймяти;
рабитя
васитяляринин сайы; Н ук - норматив
хцсуси ясаслы вясаит гойулушунун мябляьидир. Хцсуси ясаслы вясаит гойулушу
(xidmət vahidinə düşən ясаслы вясаит гойулушу) - Х явг , хидмятдян ялдя едиляжяк
эялирин щяр манатына дцшян ясаслы
 :
вясаит гойулушу - Х явг
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Х явг 

Я  Х ,
Г
Я - тябяб
вг

 
Х явг

н
явг

Я
Э

иллик истисмар хяржляринин цмуми
мябляьидир.
б) эялирин щяр манатына дцшян

вг

бурада
олунан ясаслы
вг
вясаит гойулушунун цмуми мябляьидир;
Г - хидмятин щяжми və ya məhsulun

истисмар хяржляри - М д :

ТХ и  Е Я
и

Н

бурада Х явг - хцсуси ясаслы вясаит
гойулушунун нормативидир (хидмят
сащяляринин мцяссисяляри цчцн тясдиг
едилир). Ону да гейд едяк ки, Явг ясаслы вясаит гойулушунун цмуми
мябляьи бюйцк тядбирляр цчцн ясаслы
тикинти планына ясасян, лайищя-смета
сянядляриня вя титул вярягяляриня
мцвафиг олараг мцяййян едилир.
3. Ямяк мящсулдарлыьы:
–
хидмятин
щяжминя
(məhsulun
miqdarına) эюря бир ишчинин və bir
fəhlənin орта ямяк мящсулдарлыьы:
; Я 1Хf

nи

nи

Г
:
Х тх

 ХМ
nи

; Я 1ХМ
f

Мд 

и
Г

х

;

э

Г

7. Ясаслы
юдянилмя

nf

Ющ 

э
Х тх


ТХ
Э

.

вясаит
гойулушунун
мцддяти
Ющ:

Я  Ю
М
М вг

Н

;

б

бурада:
цмуми
(баланс)
б
мянфяятидир.
Автоматлашдырылмыш идаряетмя
системляринин мцгайисяли тятбиги иля
ялгядар ясаслы вясаит гойулушунун
юдянилмя мцддяти беля щесабланыр:

nf

 ХМ

Ющ 

nf

бурада

1
ЮН

ТХ
Г

Г
Х тх


мясряфляр - Х тх:

Бу щесаби эюстярижиляр щасилат
нормалары иля мцгайися едилир.
4. Хидмятин (məhsulun) майа дяйяри - Мд:
а) хидмят ващидиня дцшян истисмар
хяржляри:

вг

б) эялирин щяр манатына düşən там

– халис мящсула эюря бир ишчинин bir
fəhlənin орта ямяк мящсулдарлыьы:
Я 1ХМ
и

Н

бурада: ЮН8ил - ясаслы вясаит
гойулушунун юдянилмя мцддятинин
нормативидир.
6. Хцсуси там хяржляр - Хтх:
а) хидмят ващидиня düşən там хяржляр –

 Э ; Я Э
э
1f

х

ЕН 

– эялиря эюря бир ишчинин və bir
fəhlənin орта ямяк мящсулдарлыьы:
Я 1эи

х

бурада: ЕН - ясаслы вясаит гойулушунун
игтисади сямярялилийинин норматив
ямсалыдыр.
Ясаслы вясаит гойулушунун игтisadi
сямярялилийинин норматив ямсалы - ЕН:

Н
Н
  Х явг
; Х явг
Х явг  Х явг

Г

и
Э

5. Иллик там хяржляр:

miqdarı;
Э - эялирин цмуми
мябляьидир.
Бу щесаби эюстярижиляр мцвафиг
норматив эюстярижиляр иля мцгайися
едилир, йяни:

Я 1Хи

М д 

Ющ 
Ющ 

и х
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Я  Я
И  И
т
вг
к
х

т
к
Х явг
 Х явг

М дк  М дт

к
вг
т
х

 ЮН вя йа

Я  Я
И  И
т
вг
к
х

 ЮН ;

к
вг
т
х



Я вг
г
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системляринин тятбигинин игтисади
сямярялилийи мцяййян едилир. Лакин
автоматлашдырылмыш идаряетмя системляринин тятбигинин игтисади сямярялилийи
бунунла
битмир.
Базар
игтисадиййаты
шяраитиндя
su
тясяррцфаты və meliorasiya müəssisələrinin бизнес фяалиййятинин сямярялилийинин
йцксялдилмяси
хцсуси
ящямиййят
кясб
едир.
Щямин
тясяррцфатларын бизнес фяалиййятинин
сямярялилийинин
йцксялдилмясинин
башлыжа амили мянфяятлилик нюгтейинязярдян
ресурсларын
сямяряли
истифадясинин
тямин
едилмясидир.
Ресурсларын сямяряли истифадясинин
идаря
едилмясиндя
автоматлашдырылмыш
идаряетмя
системляринин тятбиги мцщцм ящямиййятя маликдир. Одур ки, щяр бир тясяррцфат юз сярянжамында олан тябии,
материал-техники, енеръи, ямяк вя
малиййя
ресурсларынын
сямяряли
истифадясиня диггяти артырмалыдыр.
Мцтямади олараг ресурсларын сямяряли
истифадясини
характеризя
едян
эюстярижилярин тящлили ясасында su
тясяррцфаты
və
meliorasiya
müəssisələrinin бизнес фяалиййятинин
сямярялилийини гиймятляндирмяк лазым
эялир. Ресурсларын сямяряли истифадяси
бир сыра эюстярижилярля характеризя
олуна биляр. Бу эюстярижилярдян
ресурсларын
эялирлилик
вя
мянфяятлилик дяряжясини характеризя едян
ямсаллар, ресурсларын щяр бири цзря
хидмятин цмуми вя щесаби рентабеллийи, щабеля, тясяррцфатын (истещсал
фондларынын)
цмуми
вя
щесаби
рентабеллийи кими эюстярижиляри мцгайисяли тящлил едилмяли, цмумиляшдирилмяли, гиймятляндирмяли вя мцвафиг нятижяляр чыхарылмалыдыр. Бу нятижяляр
ясасында
ресурсларын
сямярялилийинин
йцксялдилмяси
мягсяди иля комплекс тядбирляр планы
ишляниб щазырланыр вя бу тядбирлярин
щяйата кечирилмясинин тямин едилмяси
цчцн щямин тясяррцфатларын бизнеспланына дахил едилир. Бунунла йанашы
ресурсларын сямяряли истифадясинин
тямин едилмяси иля ялагядар комплекс

М дк  М дт
бурада
–
автоматлашдырылмыш
идаряетмя
системляринин тятбигиня гядяр вя сонра
хидмятин (məhsulun) майа дяйяри;
 Ихк   Ихт –автоматлашдырылмыш
идаряетмя системляринин тятбигиня
гядяр вя сонра истисмар хяржляринин
мябляьи;
Явгт  Явгк автоматлашдырылмыш
идаряетмя
системляринин тятбиги üçün вя əvvəl
тяляб олунан ясаслы вясаит гойулушунун
мябляьи; Явг – автоматлашдырылмыш
идаряетмя системляринин тятбиги цчцн
тяляб олунан ялавя ясаслы вясаит гойулушу; г – автоматлашдырылмыш идаряетмя
системляринин
тятбиги
нятижясиндя истисмар хяржляринин
ашаьы салынмасындан ялдя едилян
гянаятин мябляьидир.
8.Ясаслы вясаит гойулушунун игтисади
сямярялилик ямсалы:

Ещ 

Е щ 

1

Ющ

М
Я

б

 ЕН ;

вг

М к  М дт
1
 тд
 Е Н вя йа
к
Ющ Х явг  Х явг
Е щ 

И  И
Я  Я
к
х
т
вг

т
х
к
вг

т
к
бурада Х явг
автоматлашдырылмыш
 Х явг
идаряетмя системляринин тятбигиня
гядяр вя сонра хидмят (məhsul) ващидиня
дцшян ясаслы вясаит гойулушуnun
məbləğidir.
9. Автоматлашдырылмыш
идаряетмя
системляринин тятбиги нятижясиндя
яляд едиляжяк иллик игтисади сямяря
(пул ифадясиндя):

С  TX
и

və ya

к
i



TK 
t
i

 С   И  Е Я  И  Е Я 
к
х

1
и

və ya

С  М
и

иля

к
д

Н

к
вг

 

т
х

Н

к
т
 Е Н Х явг
 М дт  Е Н Х явг

Г

т
вг

и

Йухарыда эюстярилян методика
автоматлашдырылмыш идаряетмя
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тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсяди иля ян яввял маркетинг тядгигатлары апарылыр. Бу тядгигатларын
нятижяляри нязяря алынмагла ямялитягвим графикляр тяртиб едилир. Бу
графикдя щяйата кечириляжяк тядбирлярин ады, бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси мцддяти, тядбирин hяйата кечирилмясиня
жавабдещ
шяхсин
вязифяси, ады вя фамилийасы, щабеля,
тядбирлярин
щяйата
кечирилмяси
нятижясиндя ялдя едиляжяк иллик
игтисади сямяря (пул ифадясиндя)
эюстярилир.
Su тясяррцфаты və meliorasiya müəssisələrinin щяртятяфли фяалиййятинин
planlaşdırılması üçün zəruri olan норма вя
нормативлярин
ишлянмяси,
тякмилляшдирилмяси
вя
мцтярягги
нормаларын тятбиг едилмяси bu sahənin
сямярялилийинин йцксялдилмяси амилляриндян биридир. Одур ки, щямин
тясяррцфатларын
щяртятяфли
фяалиййятини планлашдыраркян, бизнеспланын мцвафиг бюлмяляриндя норма вя
нормативлярин ишлянмяси, тякмилляшдирилмяси йарымбюлмялярдян бири
кими планлашдырылмалыдыр. Норма вя
нормативлярин мцтяряггилийинин тямин
едилмяси обйектив игтисади ганунларын
тялябляринин нязяря алынмасыны зярури
едир. Су тясяррцфаты вя мелиорасийа
мцяссисяляринин бизнес фяалиййятинин
планлашдырылмасында истифадя олунан
норма вя нормативляри ики група
бюлмяк олар:
1. Йухары тяшкилатлар тяряфиндян
тясдиг едилян нормативляр;
2.Тясяррцфатын
юзцндя
ишляниб
щазырланан вя тясдиг едилян норма вя
нормативляр.
Цмумиййятля, су тясяррцфаты вя мелиорасийа мцяссисяляринин щяртяряфли
фяалиййятинин планлашдырылмасында
истифадя олунан норма вя нормативляр
бунлардыр:
1. Ямяк
вя
ямяк
щаггынын
планлашдырылмасында
истифадя
олунан норма вя нормативляр.
2. Материал-техники
ресурсларын
планлашдырылмасында
истифадя
олунан норма вя нормативляр.

3. Ясаслы
тикинтинин
планлашдырылмасында
истифадя
олунан нормативляр.
4. Истисмар хяржляринин сметасы вя
хидмят (мящсул) ващидинин майа
дяйяринин
планлашдырылмасында
истифадя олунан нормативляр.
5. Игтисади
щявясляндирмя
фондларынын планлашдырылмасында
истифадя олунан нормативляр.
Беляликля,
автоматлашдырылмыш
идаряетмя системляринин вя онун тяркиб
щиссяси
олан
информасийакоммуникасийа
технолоэийаларынын
тятбиги ясасында су тясяррцфаты вя мелиорасийа
системинин
идаряедилмясинин
сямярялилийинин
йцксялдилмясиня наил олмаг мцмкцндцр.
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В статье приведены методика определения экономической эффективности
внедрения автоматизированной системы
управления в объектах водного хозяйства и мелиорации. В работе также рассмотрены вопросы эффективного использования ресурсов.
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In the article resulted methodology of
determination economic эффективно-сти
introductions of CAS of management in the
objects of water economy and landreclamation. The questions of the effective
use of resources are also considered inprocess.
Keywords: the Water economy, landreclamation, automation, управ-ление,
systems, efficiency.
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