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PLENAR MƏRUZƏLƏR
1. QARABAĞ MEMARLIQ İRSİ 30 İLLİK ƏSİRLİKDƏN
SONRA
S. Hacıyeva
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Azərbaycan kökləri qədim dövrlərdən başlayan zəngin
memarlıq və bədii irsə malik ölkədir. Buna ilk növbədə memarlıq
abidələri yaxşı sübutdur, çünki məhz memarlıq abidələri müxtəlif
tarixi mərhələlərdə ölkənin inkişafını xarakterizə edən
nümunələrdir. Azərbaycan regionlarından biri olan Qarabağ Kür və
Araz çayları ərazisinin bir hissəsi kimi çox qədim zamanlardan
sivilizasiya və mədəniyyətin ocağı olmuşdur. Xocavənd rayonunun
ərazisində yerləşən Azıx mağarasının qədim insanların yaşayış
məskəni olması hələ milyon illər bundan əvvəl Azərbaycanda və
xüsusilə də Qarabağda bəşəriyyətin ilkin inkişaf prosesinin
getdiyini sübut edir.
Ənənəvi olaraq İslam dövləti kimi tanınan Azərbaycanın
tarixinin ən mühüm mərhələlərindən biri Araz çayından şimala
Dərbəndə kimi böyük ərazilərdə 1000 ildən artıq bir zaman ərzində
Qafqaz Albaniyası dövlətinin (e.ə. IV ə. – VIII ə.) sabit şəkildə
mövcud olduğu böyük tarixi dövrdür. Çoxsaylı sərhəd
dəyişikliklərinə baxmayaraq, Azərbaycan Qafqaz Albaniyasının
ərazisinin təxminən 4/5 hissəsini əhatə edir və bu səbəbdən onun
mədəniyyətinin varisidir. Dağlıq Qarabağın ərazisində yerləşən
tarixi sağ sahilyanı Qafqaz Albaniyası 30 ilə yaxın ermənilər
tərəfindən işğal edilmiş 20% Azərbaycan torpaqlarının tərkibində
idi. Bu ərazi Qafqaz Albaniyasının - Azərbaycanın memarlıq
abidələrilə zəngindir. Onların siması, nisbətləri, plan xüsusiyyətləri
həmin abidələrin təkrarsız özəlliklərini qeyd etməyinə və qonşu
dövlətlərin eyni tipli abidələrindən fərqləndirməyə imkan verir.
Qafqaz albanları irsinə aid çoxlu sayda yarıdağılmış
vəziyyətdə kilsələr və monastırlar günümüzə qədər gəlib çatmışdır.
Alban memarlığı və xüsusilə də Qarabağın xristian memarlığı
özünəməxsus parlaq cizgilərə malik idi. Alban xristian
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memarlığının fərqli cəhəti - xristian ikonoqrafiyası, islam dekoru
və
bütpərəstlik
simvolikası
motivlərinin
eyni
binada
birləşdirilməsinə nail olmasıdır. Bu təsadüfi deyildi, hərçənd ki,
tarixi Qafqaz Albaniyasının əhalisi dini mənsubiyyətinə görə iki
hissəyə ayrılsa da, dövlət, ərazi, iqtisadi birlik və vahid qədim
ənənələr- sıx mədəni əlaqələr, qarşılıqlı təsir və zənginləşmə üçün
möhkəm əsas yaradırdı. Bu xüsusiyyət Qarabağın xristian və
müsəlman abidələrinin memarlığında da müşahidə olunur.
İşğaldan əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan alimləri tərəfindən
çoxsaylı alban xristian memarlıq abidələri araşdırılmış və qeydə
alınmışdır. Burada alban-azərbaycan ustad sənətkarların istedad və
məharətini əks etdirən memorial və mülki memarlığın ən yaxşı
nümunələri cəmlənmişdir. Bunların içərisində daha iriləri olan
Xudavəng, Gəncəsər, Xatirəvəng, müqəddəs Yelisey monastırı və
başqaları Qarabağda yerləşir. Bunların arasında ən mühüm
komplekslərdən biri Gəncəsər monastırı idi. Uzun əsrlər boyu, 1836
ildə Alban Katolikosatı Rus kilsəsi tərəfindən ləğv edilənə qədər
Gəncəsər alban katolikosatının mərkəzi olmuşdur. Buna görə də
erməni “alimləri” qarşısında məhz bu abidəni erməni abidəsi kimi
qələmə vermək məqsədi qoyulmuşdur. XIX əsrdə Azərbaycanın
torpağlarına böyük erməni kütləsi köçürüləndən sonra bu əməllərə
təkan verilmişdir,
abidənin daşları üzərində olan yazılar
əvəzlənirdi, bu alban incisinin erməni tarixi abidəsi olması
barəsində saxta kitab və məqalələr çap edilirdi. Əsas məqsədləri
abidələrin memarlığını öyrənmək yox, onların erməni irsinə mütləq
aid edilməsi olduğundan, falsifikasiyalarla və saxta məlumatlarla
dolu erməni müəlliflərin kitab və məqalələri nəşr edilirdi.
Azərbaycan torpaqlarının zəbt edilməsindən sonra artıq abidənin
rekonstruksiyası və falsifikasiyası üçün heç bir maneə qalmamışdır.
İşğal zamanı unikal alban monastır kompleksləri və kilsələrində
aparılan bütün saxta “bərpalardan” sonra nə günə düşmələrini, neçə
tarixi xüsusiyyətini itirmələrini və neçə yeni “tarixi” cəhət
qazandıqlarını təsəvvür etmək olar.
Çox qiymətli tarix, şəhərsalma, memarlıq və təbiət abidəsi
olan Şuşa şəhərimiz 30 ilə yaxın müddətdə isğala, çox saylı
dağıntılara və falsifikasiyalara məruz qalmışdır. 2001-ci ildə tərtib
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olunmuş Azərbaycanın ərazisində dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix
və mədəniyyət abidələrinin siyahısına əsasən, Şuşada 165 abidə var,
onların içində 122 ev və saray, 14 məscid, 27 mülki abidə var. 11
abidə ölkə əhəmiyyətli siyahıdadır. Şuşa şəhərinin tarixi hissəsi
1988-ci ildə dövlət qoruğu elan edilmişdir. Çox sayda milli abidə,
onların
müxtəlifliyi
və
fərqli
xüsusiyyətləri
Şuşanı
mədəniyyətimizin ən zəngin beşiyi adlandırmağa əsas verir. Bu
abidələrin çoxu XVIII-XIX-cu əsrlərə aiddir. Hər ev, hər küçə,
əzəmətli divarlar, məscidlər, incə minarələr, nəhəng qalaların
qalıqları keçmişimizdən danışır.
Qarabağ ərazisinin 30 ilə yaxın davam edən işğalı nəticəsində
Azərbaycanın mədəni irsinə misilsiz zərər yetirilmişdir. İşğal
zamanı özünəməxsus şəhərsalma quruluşuna malik olan Şuşa şəhəri
xüsusilə böyük dağıntılara məruz qaldı, müharibədən əvvəl qoruq
elan edilmiş tarixi məhəllələr, çoxsaylı tarix və memarlıq
abidələrimizin böyük əksəriyyəti məhv edilmişdir. Bütün bu dövr
ərzində, dövlətimiz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki
tarixi və mədəni irsin təkrarsız irsin məhv edilməsi, mədəniyyət
obyektlərinə qarşı davamlı təcavüz faktları ilə bağlı UNESCO,
BMT, ATƏT, Avropa Şurası, ISESCO və digər beynəlxalq
təşkilatlara müraciətlər etmişdir.
Lakin bu cür hərəkətləri
dayandırmaq üçün adı çəkilən qurumlardan təsirli bir dəstək
olmamışdır. Ermənistanın dövlət strukturları isə "əgər Azərbaycan
hakimiyyəti mədəniyyət abidələrinin qorunması ilə maraqlanırsa,
qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının səlahiyyətliləri ilə əlaqə
qurmalıdırlar" deyə absurd “məsləhətlərini” əsirgəmirdilər və
bununla da dolayısı ilə vandalizm, məhv etmə, oğurluq siyasəti
faktını tanıyırdılar.
İşğal olunmuş torpaqlarda 738 tarixi abidə, 83,5 mindən çox
eksponatı olan 28 muzey, dörd sənət qalereyası, 14 xatirə kompleksi
və 1107 mədəniyyət müəssisəsi daxil olmaqla 1891 maddi və
mədəni sərvət məhv edilmişdir. Qarabağdakı 67 məsciddən 63-ünün
izi silinmiş, Cəbrayıl bölgəsindəki 17-ci əsr məscid kompleksi,
Şuşadakı Yuxara və Aşağı Gövhərağa, 18-ci əsr Saatlı məscidləri və
Ağdamdakı 19-cu əsr məscidi tövlələrə çevrilmiş və beləliklə
müqəddəs məkanlar təhqir edilmişdir. Şuşada Vaqifin məqbərəsi,
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Xurşidbanu Natəvanın evi, çoxsaylı memarlıq və sənət abidələri
dağıdılmış və talan edilmişdir.
Bu hərəkətlər, Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Sərvətlərin
Qorunması üzrə 14 may 1954-cü ildə qəbul edilmiş Haaqa
Konvensiyasını və 1999-cu ildə qəbul edilmiş bu Konvensiyanın
ikinci Protokoluna uyğun olaraq Ermənistanın üzərinə götürdüyü
öhdəlikləri pozaraq həyata keçirilmişdir.
Azərbaycanın memarlıq və mədəni irsinə vurulmuş zərərin
nəticələrinin araşdırılmaları və bərpa işləri artıq başlamışdır.
Azərbaycan abidələrin müasir tələblərə uyğun şəkildə bərpasını
həyata keçirmək üçün yerli mütəxəssislərlə yanaşı, xarici
mütəxəssislər də yenidənqurma işlərinə cəlb edilir. İnanırıq ki,
yaxın zamanlarda Qarabağın abidələri bərpa olunacaq.
2. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ SU
RESURSLARI VƏ HİDROTEXNİKİ QURĞULAR ÜÇÜN
YARANMIŞ RİSKLƏR
Elbrus Paşayev
“Azdövsutəslayihə” İnstitutu
Ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək davam edən 44 günlük Vətən
müharibəsi Azərbaycan Ordusunun tarixi Zəfəri ilə başa çatdı və
torpaqlarımızın işğalına son qoyuldu.
Torpaqlarımız azad olunduqca aydın oldu ki, erməni
işğalçıları yaşayış məntəqələrimizi, milli-mədəni, tarixi və dini
abidələrimizi tamamilə dağıtmış, ətraf mühitə, fauna və floraya
ciddi ziyanlar vurmuş, təbii sərvətlərimizi talan etmişlər.
İşğal dövründə respublikamızın su təsərrüfatı və meliorasiya
infrastrukturuna da ciddi ziyan dəymiş, bu ərazilərdə yerləşən 9 su
anbarı, 2 hidroqovşaq, 7 sututarı, 6426 km suvarma şəbəkəsi, 330
km kollektor-drenaj şəbəkəsi, 8003 hidrotexniki qurğu, 88 nasos
stansiyası və 1429 subartezian quyusu və eləcə də, 125 min 800 ha
əkin sahəsi tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüşdür.
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə su ehtiyatları və
hidrotexniki qurğular üçün yaranmış riskləri aradan qaldırmaq, bu
ərazilərdə su təsərrüfatı kompleksini tam bərpa etmək məqsədilə
xüsusi Proqram qəbul edilmiş və bu Proqram üzrə müvafiq
Tədbirlər Planı işlənib hazırlanmışdır. Bu Tədbirlər Planının həyata
keçirilməsində əsas məqsəd azad olunmuş ərazilərdə su təsərrüfatı
obyektlərinin müasir səviyyədə bərpa olunmasına nail olmaqdır.
Yuxarıda qeyd olunan Tədbirlər Planına əsasən müvafiq şərait
yaradıldığı halda uzun illər işğal zonasında qalaraq yararsız
vəziyyətə düşmüş Sərsəng su anbarının təmir-bərpası nəzərdə
tutulur.
2021-ci ildə Suqovuşan hidroqovşağının və ondan su götürən
əsas magistral kanalın təmir-bərpa edilməsi ilə Tərtərçay Sağ və Sol
Sahil kanallarına müvafiq olaraq 50m3/san və 20m3/san suyun
verilməsi nəzərdə tutulur. Bu layihənin icrası Tərtər, Ağdərə,
Goranboy, Yevlax, Bərdə, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının 96 217
ha torpaq sahələrinin su təminatını yaxşılaşdıracaqdır.
2021-2022-ci illərdə Tərtərçay Sol Sahil və eləcə də Xanarx
kanallarının yenidən qurulması sayəsində Tərtər, Goranboy, Yevlax
və Bərdə rayonlarının 29 min ha əkin sahələrinin su təminatının
yaxşılaşdırılmasına imkan yaranacaqdır.
Suqovuşan hidroqovşağından su götürən Tərtərçay Sağ Sahil
kanalının təmiri-bərpası Tərtər, Ağdam və Ağcabədidə torpaqların
su təminatını yaxşılaşdıracaqdır.
2021-2023-cü illərdə Araz çayından su götürən Maralarx
kanalının yenidən qurulması ilə Cəbrayıl rayonunun 3125 ha,
Füzuli rayonunun isə 2466 ha əkin sahəsi, Həsənliarx kanalının
yenidən qurulması ilə Cəbrayıl rayonunun 6597 ha, Füzuli
rayonunun isə 432 ha əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin
olunacaqdır.
2021-2022-ci illərdə Xaçınçay və Ağdamkənd su anbarlarının
nəzərdə tutulan bərpası ilə Ağdam rayonunun 2 min hektara yaxın
əkin sahəsinin suvarılmasına imkan verəcəkdir. 2021-ci ildə Saybalı
və Paprəvənd nasos stansiyalarının təmir-bərpası isə rayonun 580 ha
torpaq sahəsinin su təminatını yaxşılaşdıracaqdır.
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İşğaldan azad olmuş Füzuli rayonu ərazisində yerləşən Aşağı
Köndələn, Köndələnçay 1 və 2 su anbarlarının, eyni zamanda
Quruçay hidroqovşağın 2021-2022-ci illərdə təmir-bərpası ilə bu
rayonun 6000 ha əkin sahəsinin su təminatının yaxşılaşdırılması
təmin olunacaqdır.
2021-2023-cü illərdə Zəngilan rayonu ərazisində uzunluğu
104 km olan 13 ədəd I dərəcəli kanalın təmir-bərpası rayonun 6,1
min hektar əkin sahəsinin su təminatının yaxşılaşdırılmasına imkan
verəcəkdir. Bundan başqa rayon ərazisində 5 ədəd kiçik sututarının
təmir-bərpası ilə 150 ha, 4 ədəd nasos stansiyasının bərpası isə 3500
ha əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təmin edilməsini
yaxşılaşdıracaqdır.
2021-2022-ci illərdə Qubadlı rayonu ərazisində Həkəriçay
çayından su götürən hidroqovşağın və nasos stansiyasının bərpa
edilməsi ilə 3000 hektar əkin sahəsinin su təminatı yaxşılaşacaqdır.
Eləcə də, Bazarçay çayının rayonunun Bəxtiyarlı kəndi
yaxınlığından keçən hissəsində su anbarının tikintisi də
planlaşdırılır.
2021-2022-ci illərdə Kəlbəcər rayonunun 1300 ha torpaq
sahəsini suvarma suyu ilə təmin etmək üçün uzunluğu 91 km olan
33 ədəd suvarma şəbəkəsi, Laçın rayonunun 1500 ha əkin sahəsinin
suvarılması üçün isə 1 ədəd nasos stansiyasnın və 2 ədəd kiçik
sututarın təmir-bərpası nəzərdə tutulur.
Bundan başqa 2021-2022-ci illərdə "Xudafərin" və
"Qızqalası" hidroqovşaqlarından götürüləcək su ilə 252 min ha
mövcud əkin sahəsinin su təminatını yaxşılaşdırılmaq və 12 min ha
yeni əkin sahəsinin suvarılmasını təmin etmək üçün 40 km
uzunluqlu kanalın tikintisi də nəzərdə tutulur.
İşğaldan azad olmuş ərazilərdə mövcud subartezian
quyularının bərpası və yenilərinin tikintisi ərazilərdəki torpaqların
su təminatını, əhalinin isə içməli su ilə təchizatını yaxşılaşdırılacaq,
ümumiyyətlə isə bu ərazilərdə su resurslarının və hidrotexniki
qurğuların bərpa olunması burada yüksək məhsuldarlığın əldə
edilməsinə və ekoloji tarazlığın bərpa edilməsinə təminat
yaradacaqdır.
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3. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ
HUMANİTAR MİNATƏMİZLƏMƏ FƏALİYYƏTLƏRİ
E. Qasımov
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi 2000ci ildən etibarən müharibədən zərər çəkmiş ərazilərimizin mina və
döyüş sursatlarından təmizlənməsini həyata keçirir. 30 il Erməni
işğalında qalmış torpaqlarımız dövlətimizin 44 günlük tarixi savaşı
nəticəsində qələbə ilə nəticələnmişdir.
Lakin, silahlar sussa da düşmənin tərk etdiyi "gizli qatillər
sayılan" mina və sursatlara qarşı mübarizəmiz davam edir. 2000-ci
ildən bu günədək ANAMA tərəfindən 500 mln m2 atıq ərazi
təmizlənərək təkrar təhlükəsiz və məhsuldar istifadəyə qaytarılmış,
2-ci Vətən Müharibəsinədək 10 minlərlə insan keçmiş cəphəyani
rayonlarda minalardan təmizlənmiş ərazilərə və yeni inşa edilmiş
yaşayış məntəqələrinə köçürülmüş və layihələrin təhlükəsizliyi
təmin olunmuşdur.
Minatəmizləmə işləri nəticəsində 827423 ədəd mina və döyüş
sursatı aşkar edilmişdir. Onlardan 815312 ədədi sursat və 12111
ədədi isə müxtəlif növ minalar olmuşdur. Hazırda ANAMA
humanitar minatəmizləmə əməliyyatları vasitəsilə işğaldan azad
edilmiş rayonlarda infrastrukturun bərpası işlərinə öz tövhəsini
verir.
ANAMA-nın həyata keçirdiyi çox illik əməliyyatlara, əldə
etdiyimiz milli və beynəlxalq təcrübəyə istinad edərək işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə aşağıdakı fövqəladə hal risklərini sadalamaq
istərdik.
1. Minalar və müharibənin partlayıcı qalıqlarının yaratdığı
təhlükə, qorxu və təcrid nəticəsində geniş sahələr istifadəsiz hala
gəlir, bu nemətlər insanlar üçün əlçatmaz olur və yararlı torpaqlar
eroziyaya uğrayır.
2. Həmin torpaqları tərk etmiş məcburi köçkünlər əksər
hallarda digər təyinatlı əraziləri istifadə etməli olurlar. Məsələn,
otlaq sahələri əlçatmaz olduğu üçün kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan
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insanlar artıq meşə massivlərini istifadə etməyə başlayırlar ki, bu da
öz növbəsində eko-sistemin təyinat dəyişkənliyinə səbəb olur.
3. Göründüyü kimi mina və sursatlar bir yox, zəncirvari
problemlərin yaranmasına səbəb olur və hər bir problemin həlli
üçün fərqli zərurətlərə ehtiyac yaranır.
4. Minatəmizləmə əməliyyatlarının özü də təbiət üçün
ziyansız ötüşmür. Çünki ərazilərdə olan minaların aşkarlanması
üçün bitkilər yer səviyyəsinə kimi kəsilir ki, minaaxtaran cihazlar
minaları aşkar edə bilsin. Sıx kolluqlar eyni qaydada ya kəsilməli və
ya yandırılmalıdır ki, minaaxtaranlar və minaaxtaran itlər orada
fəaliyyət göstərə bilsin.
5. Ağır tonnajlı xüsusi minaaxtarma vasitələri isə bütün sahəni
20 sm dərinliyə kimi toxmaqlamalı olur ki, minalar aşkarlansın və
olduğu yerdə partlayaraq məhv olsunlar. Bəzi ölkələrdə isə
mexaniki minatəmizləmə işləri zamanı torpağın üst münbit
təbəqəsinin strukturu sıradan çıxdığı üçün həmin torpaqlarda illərlə
heç bir bitki bitmir.
6. Aşkar olunan sursatları olduqları yerdə partlayış yolu ilə
məhv etdikdə isə ətraf mühitə gec sağalan yaralar vurulur.
Partlayışın məhsulu olan isti toksik qazlar, alov, partlayış dalğası və
minlərlə qəlpələr 1km radiusda mövcud olan ətraf mühitə fəsadlar
vurur.
7. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı BMT-nin
Mina Fəaliyyəti üzrə Beynəlxalq Standartlarına əsasən partlayışlar
zamanı ətraf mühitə dəyə biləcək ziyanın öncədən təxmin olunması
metodlarından, qum kisələrindən və dağıdıcı partlayış dalğasını
durduran xəndəklərdən istifadə olunur.
8. Ekologiyaya dəyə biləcək zərərləri azaltmaq üçün təhlükəli
obyektlər bütün mümkün hallarda topa şəkildə məhv edilir.
9. BMT-nin araşdırmalarına əsasən 1 minanın istehsalı 3-75
ABŞ dollarına, 1 minanın tapılıb zərərsizləşdirilməsi isə 300-1000
ABŞ dollarına başa gəlir. Təqribən hər 5000 minanın tapılması
ərzində 1 minaaxtaran həyatını itirir 2 minaaxtaran isə yaralanır.
10. Tərkibində 250 qram partlayıcı maddə olan kiçik piyada
əleyhinə mina partladıqda, onun partladığı yerdə təxminən 30 sm
diametrində çuxur (krater) yaranır, (bu daha çox torpaq növü və
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partlayıcı növündən asılı olur.) Partlayışdan sonra çuxurun ətrafına
atılmış ("o" hərfinə bənzər) torpaq təbəqəsi vaxt keçdikcə vahid
formalı elementə çevrilir, həmin çuxur illərlə qalır və hatta ətraf
mühitin təsirləri nəticəsində böyüyür. Yağış suları isə həmin
çuxurun ortasına çökərək su gölməçəsinə çevrilir. Nəmişli
havalarda həmin krater artıq su hovuzu formasında su saxlayır.
Nəticədə həmin hissə öz yararlığını itirir. eyni zamanda isə
ağcaqanadların artması üçün bir zəminə çevrilir.
11. Mina və PHS-lərin miqrasiyası (yerdəyişməsi) çox
təhlükəli haldır. Bu obyektlər insan hərəkəti və təbii faktorlar
nəticəsində yerləşdikləri təhlükəli yerlərdən təhlükəsiz ərazilərə
çatırlar.
12. İşğal altındakı kəndlərdə baş verən sel və daşqınlar özü ilə
bərabər mina və sursatları (misal üçün Qarqar çayı ilə Ağdam
rayonunun işğal olunmamış) kəndlərinə gətirirdi. Bu plastik gövdəli
minalar gözlənilməz yerlərdə və çay kənarlarında aşkarlanır.
13. Tərtər çayında balıqların kütləvi şəkildə qırılması barədə
KİV-lər vasitəsilə dəfələrlə məlumatlar yayılmışdır. Yerli sakinlərin
sözlərinə görə, çay kənarında çoxlu balıq leşinə rast gəlinib və
onların ölümünə səbəb kimi də ermənilər göstərilirdi. Çünki Tərtər
çayı mənbəyini işğal altında olan Sərsəng su anbarından götürüb.
Ermənilər çaya zəhərləyici-kimyəvi maddələr axıdır və balıqlar
ölür. Sakinlər bildirir ki, suyun zəhərli olması digər heyvanlara da
təsir edə bilər. Odur ki, çay suyundan təsərrüfatda istifadə edənlərə
diqqətli olmaq tövsiyyə edilir. Tərtər çayının suyundan adı çəkilən
rayon da daxil olmaqla Bərdə və Goranboy rayonlarının sakinləri də
istifadə edir.
14. Yer minaları ilə bağlı problemlərin yaxşı sənədləşdirilmiş
məqamlarından biri insanların ehtiyac duyduqları resurslardan
imtina etməsidir. Bu hal mina təhlükəsi və qorxu ucbatından geniş
ərazilərin istifadədən kənarda qalmasıdır. Belə hallarda torpaqlar nə
qədər çox olsa belə, onlar əlçatmaz olur və torpağa olan ehtiyac
gündən günə artır. Bu səbəbdən insanlar tez-tez hərbi zonalara daxil
olur, təmas xətlərinə yaxınlaşır, ot gətirmək və malqara qaytarmaq
məqsədilə getdikdə isə minalara düşür. Yaralıları oradan çıxaran
vaxt isə digər şəxslər də mina qurbanına çevrilirlər.
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15. Tarixi abidələr yaşayış məntəqələrindən kənar ərazilərdə
də yerləşir. Beləliklə onlar təbiətlə iç-içə yerləşdiyi kimi aqibətləri
də oxşar olur. Xüsusən də təhlükəsizliyi təmin edilməmiş ərazilərdə
yerləşdikdə onlar bərpa işləri üçün də əlçatmaz olur. Vaxt keçdikcə
eroziyaya məruz qalan torpaq kimi, tarixi abidələrdə məhv olur.
Mina və Müharibənin Partlayıcı Qalıqlarının Təsir
növləri:
• Sosial-iqtisadi – gəlirlərin azalması, ərzaq çatışmazlığı,
maddi imkansızlıq, təhlükə, əhalinin ölümü, yaralanması və
miqrasiyası, əhalinin bir əraziyə cəmlənməsi, önəmli infrastrukturun
məhv olması, bölgələrin inkişafına mane olması, problemlərin
aradan qaldırılması üçün təkrar və külli miqdarda vəsaitə ehtiyacın
yaranması.
• Biofiziki – torpağın strukturunun pozulması, torpağın
eroziyası, üzvi maddələrin bir axın üzrə cəmlənməsi, torpağın su
saxlama potensialı, bitkilərin məhsuldarlığı, heyvanların yaşam
yerinin sıradan çıxarılması.
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BÖLMƏ A.
1.1. FÖVQƏLADƏ HALLARDA REGİONUN MÜDAFİƏSİ
ÜÇÜN RİYAZİ MODEL
Ə.B.Sadıqov
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində hər bir
subyektin − şəhərin, rayonun, obyektin və vətəndaşın
təhlükəsizliyini təmin edən tədbirlər arasında onların fövqəladə
halların (FH) risklərindən qorunması üçün görülən tədbirlər mühüm
yer tutur.
FH-ın qarşısının alınması və oların nəticələrinin aradan
qaldırılmasının təkmilləşdirilməsinə dair məsələlər hökumətin qəbul
etdiyi bir sıra direktiv və normativ hüquqi sənədlərdə mühüm vəzifə
kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Təbii və texnogen xarakterli FH-ın aradan qaldırılması
obyektlərin və ərazilərin çevik idarə olunmasının səmərəliliyini
əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verən riyazi modellərin,
metodların və informasiya texnologiyayarının işlənməsi və tətbiq
edilməsi zərurətini yaradır. FH-da idarəetmə çevikliyi, qeyri-dəqiq
və natamam informasiya ilə işləmək məcburiyyəti, vəziyyətin
yüksək sürətlə dəyişməsi, qısa müddət ərzində mümkün qədər daha
effektiv qərarların qəbul edilməsi, vaxtın və itkilərin
minimallaşdırılması zərurəti ilə fərqlənir. Bu xüsusiyyətlər
idarəetmə qərarlarının dəstəklənməsi üçün ssenari yanaşmasına
əsaslanan yeni metodologiyanın işlənməsini tələb edir.
FH-ın müxtəlifliyi həddən artıq çox olduğundan onların
təsnifatı üçün ümumi səbəb-nəticə və məkan-zaman əlamətlərindən
istifadə olunmuşdur. Onlar yaranma səbəblərinə (V), arzuolunmaz
nəticələrinə (X), məkan əlamətinə (S), müdafiənin təminatına (Z) və
zaman əlamətinə (T) görə fərqləndirilmişdir.
Beləliklə, baxılan FH açıq təsnifat qruplarının aşağıdakı
çoxluğu ilə xarakterizə olunur:
(1)
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Sonra ümumi baxılmanı məhdudlaşdırmadan, regional
səviyyədə FH-ın məhvedici təsir mənbələri, məhvedici təsirə məruz
qalan və müdafiə olunmalı obyektlərlə müdafiə tədbirləri ehtiyatları
arasında səbəb-nəticə əlaqələri araşdırılmışdır.
Təsnifat nəticəsində məhvedici təsirlərin üzə çıxmasını və
müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsini müəyyən edən
proseslərdən
ən
mühümləri
seçilir.
Bu
faktorların
strukturlaşdırılması və idarə məsələlərinin ümumiləşdirilməsi üçün
real şəraitdə operativ ölçmələrin aparılmasını nəzərdə tutan
müdafiənin göstəricilər sistemi təklif olunur.
FH-da regionun fəaliyyətinə onun komponentlərinin
vəziyyətinin ardıcıl-paralel dəyişməsi prosesi kimi baxılır. Buna
görə də onu aşağıdakı formal sistem şəklində təsəvvür etmək olar:
(2)
burada T − zaman komponentləri çoxluğu; X − sistemin vəziyyətləri
çoxluğu; U − mümkün giriş təsirlərin çoxluğu; Y − çıxış
kəmiyyətləri çoxluğu;
– sistemin keçidlərinin
operatoru;
sistemin çıxışları operatorudur.
Yuxarıda deyilənlər FH-ın yayılmasının müəyyən vaxtlarında
ümumi idarəetmə məsələsini üç əsas məsələyə bölməyə və həll
etməyə imkan verir: təhdid dövrü üçün, böhran dövrü üçün və
böhrandan sonrakı dövr üçün.
Regional müdafiənin idarəedilməsinin səmərəliliyinin
artırılması arzuolunmaz vəziyyətlərin göstəricilərinin qiymətinin
azaldılması, arzuolunan vəziyyətlərin göstəricilərinin qiymətinin
artırılması yolu ilə mümkün olur. FH-ın inkişafının hadisə modelinə
uyğun olaraq ümumi məqsəd göstəricisi
təhdid, böhran və
böhrandan sonrakı dövrlərdə regional komponentlərin vəziyyətinin
aralıq məqsəd göstəricilərinin həyata keçirilməsi yolu ilə əldə
olunur.
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1.2. QARABAĞDA SU ANBARLARI, FİLİZ YATAQLARI
VƏ DÖVLƏT ƏHƏMİYYƏTLİ İRİ QURĞULAR
TİKİLƏCƏK ƏRAZİLƏRDƏ EKOLOJİ-SEYSMİK
RİSKLƏRİN KOMPLEKS GEOFİZİKİ-SEYSMOLOJİ
ÜSULLARLA TƏDQİQATI HAQQINDA
Q.C.Yetirmişli, H.Ö.Vəliyev, A.V.Ağazadə
AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
Azərbaycan Respublikasının Qarabağ ərazisi artıq işğaldan
azad olunub, tikinti quraşdırma işlərinə başlanmışdır. Qarabağda
işğala qədər seysmik şəraitin öyrənilməsi, geoloji-tektonik
quruluşunun dəqiqləşdirilməsi, burada dövlət əhəmiyyətli
layihələrin seysmik təhlükəyə davamlı olması və ərazidə baş verən
zəlzələlərin tədqiqi AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji
Xidmət Mərkəzinin (RSXM) yerinə yetirdiyi əsas elmi
istiqamətlərdən olmuşdur. İşğaldan əvvəl bu ərazilərdə seysmik
stansiyalar fəaliyyət göstərmiş, seysmik aktivlik xəritələri tərtib
edilmiş, geodinamik gərginliyin təsirindən geofiziki sahələrin
dəyişməsi izlənilmişdir. İşğal dövründə Kəlbəcər, Cəbrayıl, Ağdam
rayonlarında yerləşən seysmik stansiyalar ermənilər tərəfindən
dağıdılmış, orda olan seysmoloji və geofiziki cihazlar talan edilmiş
və ərazidə seysmik müşahidələr aparılmamışdır. Hazırda, RSXMnin 2021-2025-ci ilin iş planında Qarabağda çox böyük həcmdə
seysmoloji-geofiziki tədqiqat layihələrinin icrası nəzərdə tutulur.
Qarabağ ərazisində iri yaşayış binalarının, tarixi-arxeloji memarlıq
abidələrin, hərbi obyektlərin, hidrotexniki qurğuların, su
anbarlarının, dağ-mədən işləri aparılan sahələrin və dövlət
əhəmiyyətli obyektlərin seysmik dayanıqlılığının öyrənilməsi və
ekoloji riskin idarə olunması olduqca aktual problemdir.
RSXM-nin Mingəçevir, Taxtakörpü su anbarlarında, Bayıl və
Batamdar sürüşmə zonalarında, Teleqüllə ötürücü qurğusunun,
Filizçay kolçedan-polimetal yatağının sənaye miqyasında
istismarının dayanaqlılığının öyrənilməsi və s. layihələrin yerinə
yetirilməsi təcrübəsi nəzərə alınmaqla Sərsəng, Suqovuşan, Varvara
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və digər su anbarlarının seysmik dayanıqlığının qiymətləndirilməsi,
su bəndinin torpaq hissəsində, anbardan çəkilmiş kanalların keçdiyi
yerlərdə sürüşmə, uçqun meylli sahələrin müəyyən edilməsi, filiz və
qeyri filiz yataqlarında kompleks seysmoloji, geofiziki üsullarla
tədqiqat işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Tədqiqat işlərində
ABŞ, Kanada istehsalı olan müsir, yüksək dəqiqlikli
maqnitometrlər, qravimetrlər, mühəndisi seysmik avadanlıqlar,
müasir CPS sistemli cihazlar, meylliliyi ölçən Tiltimetr və başqa
ölçü avadanlıqları ilə ölçmələr aparılacaq, yüksək texnologiyalar və
emal proqramları əsasında, beynəlxalq səviyyədə layihələr yerinə
yetiriləcəkdir.
İşin məqsədi. Qarabağ ərazisində ekoloji riskin
qiymətləndirilməsi, kompleks seysmoloji-geofiziki tədqiqat işləri
aparmaqla ekoloji risk yarana biləcək sahələrin müəyyən edilməsi
və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi təkliflərinin hazırlanmasıdır.
Həll olunan məsələlər:
1. Əraziyə vizual baxış keçirmək və ekoloji təhlükə ehtimal
olunan sahələri müəyyənləşdirmək. Riskli ərazilərdə mühəndisi
geofiziki kəşfiyyat işlərini aparmaqla 100-150 m dərinlik üzrə
geoloji quruluşu öyrənmək, layların əsas ayırıcı sərhədlərini
müəyyənləşdirmək, dərinlik üzrə seysmik kəsilişlərin qurulması,
laylı mühitin seysmik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.
2. Maqnitometrik və qravimetrik tədqiqatlar aparılacaq
profillər şəbəkəsinin qurmaq, ölçü işləri aparmaq və məlumatların
təhlili nəticələrinə əsasən anomal təhlükəli sahələrin konturlarını
dəqiqləşdirmək. Sürüşmə ehtimalı olan sahənin geofiziki
məlumatlar əsasında 2D və 3D modelini qurmaq.
3. Ekoloji təhlükə sahəsinin dinamikasını qiymətləndirmək
məqsədilə aktiv sahələrdə 4D tədqiqatları aparmaqla ərazinin
müasir ekoloji təhlükəsizlik şəraitinin qiymətləndirilməsi və
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə dair təkliflərin hazırlanması.
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1.3. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ KƏHRİZLƏRİN BƏRPA
MƏSƏLƏSİ
Əlövsət Quliyev
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Dünyada baş verən iqlim dəyişməsi, temperaturun artması
onu göstərdi ki, insanlar su ehtiyatlarından, o cümlədən yeraltı
sulardan düzgün və səmərəli istifadə etməlidir. Artıq dünyanın bir
çox alimləri və dövlət orqanlarının əsas diqqəti kəhriz sistemlərinə
yönəlib. Bu, onu göstərir ki, qədim hidrotexniki qurğu olan
kəhrizlər həmişə insanlara xidmət edib və gələcəkdə də ümidverici
meliorativ sistemlərdən biri olacaq.
Azərbaycan xalqının ən qədim abidələrindən biri olan
kəhrizlər quraq zonalarda ən etibarlı su mənbəyi kimi ta qədimdən
istifadə edilir. Dünyanın 40-dan çox ölkəsində su probleminin
həllində kəhrizlərdən istifadə olunur.
Təbiətin ən ziyansız sistemi olan kəhrizlər ekosistemlərə heç
bir mənfi təsir göstərmir. Təəssüf ki, son yarım əsrdən artıq bir
dövrdə təbii drenaj rolunu oynayan kəhrizlər sıradan çıxıb. Bu isə
minlərlə hektar münbit torpaq sahəsinin əkin dövriyyəsindən
çıxmasına səbəb olub. Nəticədə ekoloji tarazlıq pozulub, mövcud
heyvanat və bitki aləmi məhv olaraq yerində bataqlıq və şoranlığa
uyğun fauna və flora formalaşıb.
1938-ci ildə Azərbaycanda 885 kəhriz rəsmi dövlət
qeydiyyatına alınıb, onlardan suvarma mənbəyi kimi istifadə
olunub. Bu kəhrizlərin cəmi su sərfi saniyədə 13,5 kubmetr, il
ərzindəki həcmi isə 420 milyon kubmetrdir. Bu gün həmin suyun
20-25 faizindən istifadə edilir.
Yəni hər il orta hesabla 350-400 milyon kubmetr təmiz və
keyfiyyətli kəhriz suyundan istifadə olunmur. Belə nəticəyə gəlmək
olar ki, kəhriz iqtisadi cəhətdən səmərəli hidrotexniki qurğu
olmaqla, müasir texnologiyanın məhsulu olan subartezian
nasosundan üstünlükləri ilə fərqlənir. Buna görə də bu sahəyə
diqqətin artırılması ilə mövcud kəhrizlərin qorunması və yeni
kəhrizlərin qazılması aktuallığını saxlayır.
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Bu gün 332 kəhriz düşmən işğalından azad olundu. İndi 30 il
işğala məruz qalmış kəhrizlərin bir qismi dağılmış, bir qismi isə
yarıuçuq vəziyyətdədir. Əksər kəhrizlərə minalar və zərərəli
maddələr atılmışdır. İndi onların minadan təmizlənməsi və bərpası
qarşımızda vəzifə olaraq durur.
Zəngin yeraltı su ehtiyatı olan Azərbaycanda kəhriz sistemi
hələ də elmi-təcrübi cəhətdən dəqiq tədqiq edilməyib. Bu gün
həmin kəhrizlərin öyrənilməsinə, sıradan çıxmaqda olan bəzi qədim
kəhrizlərin bərpasına ciddi ehtiyac var. Bu, həm iqtisadi, həm də
tarixi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Kəhriz sistemləri qədim tarixə malik keçmişimizdən bizə
gəlib çatmış abidələrdir. Kəhrizlərin bərpası, qorunması və yeni
kəhrizlərin qazılması su qıtlığı probleminin həllinə aparan əsas
yoldur və onları bərpa etməyin vaxtı gəlib çatmışdır.
1.4. DAĞLIQ QARABAĞIN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ
ƏRAZİLƏRİNDƏ TƏBİİ RADİOAKTİVLİYİN
PAYLANMASI
Ç.S.Əliyev, F.F.Mahmudova
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
XXI əsrin ən mühüm və aktual problemlərindən biri
ekosistemlərə antropogen təsirin mümkün qədər azaldılması, ətraf
mühitin qorunması və qlobal ekoloji fəlakətlərdən mühafizə
problemlərini özündə birləşdirən ekoloji tarazılığın qurulub
saxlanılmasıdır. Yer qabığındakı radioaktiv sahələrin araşdırılıb
öyrənilməsi bu problemlərin həllində xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Məlum olduğu kimi 30 il müddətində Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarını təcavüzdə saxlaması nəticəsində işğal
olunmuş ərazilərdə müxtəlif texnogen fəaliyyət və döyüş
əməliyyatlarının aparılması ətraf mühitə ciddi ziyan vurmuşdur.
Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərdə vahid ekosistemin
dağılma prosesinin getməsi və bu prosesin illər ərzində beynəlxalq
ekoloji təşkilatların nəzarətindən kənarda qalması bölgədə həmçinin
böyük radioekoloji fəlakətin başlanğıcını qoymuşdur. İstənilən
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müharibənin ekoloji fəsadlarının aradan qaldırılması üçün uzun illər
tələb olunur. Müharibənin ən acı nəticələri dağıntılar və insan
ölümləridirsə, bölgədə radiekoloji vəziyyətin
pisləşməsi ilə
əlaqədar yarana biləcək fəsadları bununla müqayisədə daha dəhşətli
olan "tədrici ölüm" adlandırmaq olar.
Bundan başqa müharibə əməliyyatları zamanı bir sıra
silahların hazırlanmasında istifadə olunan radioaktiv və yüksək
toksikliyə malik olan bəsitləşdirilmiş uran radiekoloji vəziyyəti
pisləşdirən digər əsas mənbələrdən biridir. Həmçinin geridə qalan
illər ərzində Respublika ərazisində ümumi radioaktivlik və radonun
səviyyəsinin öyrənilməsinə həsr olunmuş tədqiqatlarda işğal altında
olan ərazilər məlum səbəblərdən kənarda qalmış və tərtib olunan
xəritələrdə köhnə məlumatlardan istifadə olunmuşdur ki, bu da
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni radiometrik tədqiqatların
aparılması zərurəti yaradır.
İllər öncə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Qarabağ ərazisində
süxurların radioaktivliyi litoloji-stratiqrafik intervalların tərkibindən
və yaşından asılı olaraq dəyişir. Ümumiyyətlə, bu ərazidə süxurların
qamma fəallığı Kiçik Qafqazın müxtəlif yaşlı struktur kompleksləri
üçün xarakterik olan fon əhəmiyyətini aşmır.
Lök-Qarabağ zonasının yuxarı Yura süxurlarında təbii
radioaktivlik 5-6 mkR/saatdan 7,5 mkR/saata qədər, bayos-batın
vulkanogen formalarında isə 10,5 mkR /saata qədər artır.
Göyçə-Həkəri zonası üçün təbii radioaktivliyin nisbətən
yüksək qiymətləri xarakterikdir (7-10 mkR/saat və daha çox).
Təbaşirin müxtəlif struktur-maddi kompleksləri həmçinin
Murovdağ və Qarabağ silsilələrinin aşağı dağlıq və şimal-şərq
yamaclarının (Lök-Qarabağ zonasınnı Qazax-Ağburun və
Xaçınçay-Xocavənd strukturu) quruluşunda, eləcə də Həkəri və
Araz çayının digər sol qollarının hövzələrində (Qafan zonasının
strukturu) geniş təmsil olunmuşdur. Ümumiyyətlə, təbaşir süxurları
üçün təbii radioaktivliyin 4,5-7,5 mkR/saat hüdudlarında dəyişən,
bəzi sahələrdə 8-10 mkR/saata qədər artan aşağı göstəriciləri
xarakterikdir.
Kəlbəcər zonasının eosen-Miosen-qolosen vulkanogen
kompleksi üçün təbii radioaktivlik 5-7 mkR/saat təşkil edir, eosen
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süxurlarının bəzi inkişaf sahələrində isə 8-9 mkR/saat və daha çox
olur.
Qarabağın düzən hissəsində isə təbii radioaktivlik anomal
dəyərlərin mozaik paylanması ilə xarakterizə olunur: mərkəzi
(Tərtər və Qarqar çaylarıarası) və cənub-şərq hissəsində (Qarasu,
Köndələnçay, Quruçay çayları hövzələri) 4-6 mkR/saat, şimal-qərb
(Qazanbulaq-Naftalan düzənliyi), şərq (Mil düzənliyi) və cənubqərb hissəsi (Arazyanı düzənlik) üçün isə təbii radioaktivliyin 6,58,5 mkR/saat göstəriciləri xarakterikdir.
1.5. İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ZƏNGİLAN RAYONU
ƏRAZİSİNDƏKİ ÇAYLARIN SU KEYFİYYƏTİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
F.Y.Hümbətov, İ.İ.Mustafayev, S.Ş.Məmmədzadə,
G.F.Aslanova, Q.İ.İbrahimov
AMEA Radisiya Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti
Zəngilan rayonu Kiçik Qafqaz dağlarının cənub yamacında
Araz çayı sahilində yerləşir. Rayon ərazisində əsas su mənbələri
kimi Bəsitçay, Oxçuçay, Həkəri və Araz çayları hesab olunur. 27 il
Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılan Zəngilan rayonu
ərazisinin, bütün beynəlxalq norma və prinsiplər pozulmaqla
amansızcasına istismar olunması nəticəsində ətraf mühit ciddi
ekoloji təsirlərə və dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Nəticədə rayon
ərazisində mövcud olan çaylarda su keyfiyyətinin dəyişilməsi ilə su
mənbələrinin çirklənməsi üçün şərait yaranmışdır.
Bu tədqiqat işində işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonu
ərazisindəki Bəsitçay, Oxçuçay və Həkəri çaylarından su
nümunələri götürülmüş və su keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün
tədqiqatlar icra edilmişdir. Məlumdur ki, çay sistemlərində baş
verən fiziki-kimyəvi proseslər su parametrlərindən asılı olaraq
müxtəlif xarakterə malik olur. Odur ki, bu parametrlərin həm
monitorinq, həm də elmi tədqiqatlar aparmaq məqsədilə daimi
olaraq nəzarətdə saxlanılması əhəmiyyətli hesab oluna bilər. Eyni
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zamanda, tədqiq olunan çayların içməli su mənbəyi kimi istifadə
olunma potensialı, onlarda kompleks analizlərin həyata
keçirilməsini labüd edən amillərdən biridir.
Götürülən nümunələrdə keyfiyyətin müəyyən edilməsi
məqsədilə su parametrləri (pH, keçiricilik (Cond.), toplam həll
olmuş qatı maddələr (TDS), duzluluq (Sal.), həllolmuş oksigen
(DO), temperatur (T), radiasiya fonu (R)) ölçülmüş, nəticələr
Cədvəl 1 də verilmişdir.
Cədvəl 1.
Həkəri və Oxçu çaylarından götürülən nümunələrin su parametrləri
Nümunə
Oxçuçay
Zengilan, 3cü Ağalı,
Həkəri çayı
Zəngilan,
giriş körpü,
Oxçuçay
Həkəri çayı

pH

Cond.

TDS

Sal.

DO

DO

µS/cm

mg/L

%

mg/L

%

7.87

508

254

0.03

8.89

8.04

320

160.7

0.02

7.93

506

253

7.96

228

114.1

T
o

R

C

µs/h

96.2

19.2

0.047

9.59

103.6

19.1

0.043

0.03

8.44

91.3

17.2

0.047

0.01

9.46

101.9

18.9

0.043

Nümunələr müvafiq hazırlıq mərhələlərindən keçirildikdən
sonra atom absorbsiya spektrmetri vasitəsilə metal tərkibinə görə
analiz olunmuş, müəyyən edilmiş konsentrasiyalar Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təqdim olunan içməli sularda icazə
verilən hədd qiymətləri ilə müqayisəli şəkildə Cədvəl 2 də
verilmişdir.
Cədvəl 1 və 2-dən görüldüyü kimi tədqiq olunan su
parametrləri və metalların konsentrasiyaları üzrə Bəsitçay və Həkəri
çayında ölçülən qiymətlər ÜST tərəfindən içməli sular üçün
məsləhət görülən limit qiymətindən aşağıdır. Lakin Ermənistan
Respublikasının ərazisindən gələrək Azərbaycanın Zəngilan rayonu
ərazisinə daxil olan Oxuçayda Mn elementi üzrə 1.7-1.8 dəfə, Al
elementi üzrə 3.1-3.6 dəfə, Fe elementi üzrə 6-7.5 dəfə
konsentrasiya qiymətləri icazə verilən hədd qiymətlərindən
yüksəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, içməli sularda elektrik
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keçiriciliyinin maksimal qiyməti ÜST tərəfindən 400 µS/cm olaraq
müəyyənləşdirilmişdir. Oxçuçaydan götürülərək tədqiq olunan
nümunələrdə keçiricilik qiymətləri (508 və 506 µS/cm) limit
qiymətindən daha yüksəkdir ki, bu da indiki vəziyyətdə çayın içməli
su mənbəyi kimi istifadə oluna bilməyəcəyindən xəbər verir. Bütün
bunlar Oxçuçayın ölkə ərazisinə daxil olmadan əvvəl antropogen
mənşəli çirkləndiricilərin təsirinə məruz qaldığını göstərir. Bu
səviyyədə ağır çirklənmənin çay hövzəsindəki ekosistemə təsiri də
qaçınılmazdır. Çirklənmə prosesinin Zəngilan rayonunun işğal
altında olduğu uzun illər ərzində davamlı şəkildə həyata keçirilməsi
istisna olunmadığına görə, çay yatağında su və dib çöküntüsü
nümunələrində tədqiqat və monitorinq işlərinin davam etdirilməsi
çirklənmənin hərtərəfli öyrənilməsi və nəzarətdə saxlanılması
baxımından zəruridir.
Cədvəl 2.
Tədqiq olunan nümunələrdə metalların ölçülən konsentrasiyası
(µg/L)
Cr

Mn

Ni

Zn

Al

Fe

Həkəri çayı, 3-cü
Ağalı

0.1

7.592

<0.20

23.18

34.74

137.26

Bəsitçay

1.96

3.485

<0.20

3.47

46.86

111.9

Bulaq

6.03

3.477

0.27

7.16

15.1

29.82

Oxçuçay 1

1.09

181.8

<0.20

1508.8

725.7

1823

Oxçuçay 2 körpü

1.45

170.84

0.53

732

629

2241

Həkəri çayı

0.57

21.644

2.19

17.35

48.1

274.41

ÜST

50

100

70

5000

200

300
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1.6. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ OLAN
HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN İSTİSMAR ŞƏRAİTİNDƏ
METAL AVADANLIQLARIN KORROZİYASI
NƏTİCƏSİNDƏ YARANA BİLƏCƏK FÖVQƏLADƏ
HALLARIN PROQNOZLAŞDIRILMASI
S.C.Verdiyev, H.M.Tahirli, A.S.Hüseynova, D.H.Baxışova
AMEA M.Nağıyev ad.Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnsitutu
Hidrotexniki qurğular hər bir ölkənin iqtisadiyyatında və
kənd təsərrüfatında nə qədər əhəmiyyətli bir rol oynaması ilə
yanaşı, fövqəladə hal yarada biləcək potensial təhlükə mənbəyi
olması hamıya məlum olan danılmaz bir faktdır. Belə ki,
hidrotexniki qurğular düzgün istismar edilmədikdə və ya qəza
yarada biləcək səbəbləri vaxtında aşkarlayıb qabaqlayıcı tədbirlər
görmədikdə çox təhlükəli qəzalar baş verə bilər. Belə olduqda ölkə
iqtisadiyyatına çox böyük ziyan vurmaqla yanaşı, çoxlu insan
təlafatna səbəb ola biləcək fövqəladə hallar yaradır.
Son 100 ildə dünyada 300-dən çox hidrotexniki qəza baş
verib və nəticədə ölkələrin iqtisadiyyatına milyonlarla ziyan dəyib.
Bu qəzaların nəticəsində minlərlə insan həlak olub, evsiz-eşiksiz
qalıb. Statistik məlumatlar göstərir ki, hidrotexniki qəzalar təbii
amillərlə yanaşı, (zəlzələ, tufan, torpaq sürüşməsi və s.) metal
avadanlıqların korroziyası nəticəsində də baş verir. Hidrotexniki
qurğularda ən çox korroziya su ilə təmasda olan təmir və işçi
qapılarda su ötürücü və təzyiq borularında, estakadalarda, xidmət
körpülərində baş verir. Bu qurğular və avadanlıqlar isə bütünlükdə
hidrotexniki qurğuların fasiləsiz və normal işləməsini təmin edən
əsas hissələrdir. Odur ki, bu hissələr daimi nəzarətdə saxlanması və
onların fasiləsiz monitorinqi aparılmalıdır.
Respublikamızda irili xırdalı 140 su anbarı və SES
mövcuddur. Bunlardan 61-nin həcmi bir milyon m³-dən çoxdur.
Bunlar Mingəçevir, Şəmkir, Yenikənd, Varvara, Araz və Sərsəng
SES-lərdir. Son illər isə Taxtakörpü və Şəmkir çay üzərində tikilib
istifadəyə verilən hidrotexniki qurğular ən müasir tələblərə cavab
verən obyektlərdir.
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Ölkəmizin işğaldan azad olunmuş ərazilərində irili, xırdalı 9
SES var. Bunlar uzun müddət erməni işğalı altında qalmışlar.
Bunların ən böyüyü Sərsəng və Suqovuşan su anbarlarıdır. Sərsəng
su anbarı 1976-cı ilə Tərtər çay üzərində Sərsəng dərəsində 726 m
yüksəklikdə inşa olunub. Bəndin hündürlüyü 125 m, eni 570 m, su
tutumu 565 milyon m³, uzunluğu 18 km, eni 600 m-dir. Anbar
respublikada həmən vaxtlar ən hündür bənd sayılırdı. İndi isə ən
hündür bənd 196 m hündürlyündə Şəmkirçay və 142 m
hündürlükdə Taxtakörpü su anbarı bəndləridir. Sərsəng və
Suqovuşan su anbarı 1992-cı ildən Ermənistanın işğalı altındadır,
bu illər ərzində heç bir təmir olunmadığından qəzalı vəziyyətə
düşüb. Odur ki, bu su anbarlarında istər təbii istər texniki, istərsə
təxribat səbəbindən qəza ehtimalı zaman keçdikcə daha real
xarakter almaqdadır. Belə bir qəza baş verərsə, anbar yüksək dağlıq
relyefə malik olduğundan suyun sürəti 100 km/s çata bilər və bu da
400 min əhalisi olan altı rayounun (Ağdərə, Tərtər, Goranboy,
Bərdə, Yevlax) su altında qalmasına səbəb olar. Su qovuşan su
anbarı isə 1975-ci ildə istismara verilib. Bəndin hündürlüyü 28 m,
uzunluğu 600 m, su anbarın həcmi 5,8 milyon m³-dir. Su anbarı
1992-ci ildən işğal altında olub. 3 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan
ordusu tərəfindən işğaldan azad edilib. Hal-hazırda Suqovuşan
SES-da təmir, bərpa işləri gedir.
Bütün bu problemləri nəzərə alaraq bizim insitut 2021-2025ci illərdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki bütün Hidrotexniki
qurğularda monitorinq aparmaq üçün hazırlıq işlərinə başlamışdır.
İlkin olaraq Suqovuşan SES-da tədqiqat aparmağı planlaşdırır.
1.7. MƏHV EDİLMİŞ MEŞƏLƏRDƏ KARBON
EHTİYATINDAKI DƏYİŞİKLİKLƏR
M.Ə.Heraçiyev, A.S.Həbilov
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Qlobal və lokal miqyasda ekoloji tarazlığın qorunmasında
meşələr əvəzolunmaz rola malikdir. Digər antropogen təsirlərdən
(sənaye, məişət, nəqliyyat çirklənmələri və s.) əlavə olaraq
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Ermənistanın 30 ilədək davam edən işğal faktı da Azərbaycan
meşələrinə dağıdıcı təsir etmişir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin
İnkişafı Xidmətinin hesablamalarına görə 1991-2020-ci illərdə
Ermənistanın işğal etdiyi Qarabağ ərazisində 54328,0 ha meşə
sahəsində 5872570 kubmetr ağac kəsilmiş və yandırılmışdır. Qırılıb
dağıdılan meşə ehtiyatları fonunda ərazinin karbon ehtiyatına da
ciddi zərər dəymişdir. İtirilmiş karbon ehtiyatı tərəfimizdən tədqiq
edilmişdir. Tədqiqatlarda əsasən IPCC (İqlim Dəyişkənliyi üzrə
Hökumətlərarası Panel) təlimatlarından istifadə edilmişdir. Ərazidə
baş verən yeraltı və yerüstü fitokütlənin dəyişməsi öyrənilmişdir.
Karbon itkisinin təyini zamanı meşə sahələrindəki dəyişikliklər,
bitki növləri nəzərə alınmış, həmçinin karbon saxlama qabiliyyətini
müəyyənləşdirmək üçün itirilmiş oduncaq həcmindəki biokütlə əsas
parametr kimi götürülmüşdür.
İlkin olaraq, illik artım, təbii itki və invertar məlumatlarına
əsasən itirilmiş oduncaq ehtiyatı və buna uyğun çevrilmə əmsalları
ilə yeraltı və yerüstü biokütlə hesablanmış, daha sonra çevrilmə
əmsallarının köməyi ilə məhv edilmiş meşə sahələrindəki
biokütlənin karbon saxlama qabiliyyəti qiymətləndirilmişdir.
Meşə ekosistemlərində udulmuş karbon 4 (CO2) oksid
miqdarı toplandığı yerlər (karbon hovuzları) üzrə təyin edilmişdir.
Bu hovuzlar 3 əsas, 5 alt kateqoriyaya ayrılmışdır. Karbon
ehtiyatlarının miqdarını təyin etmək üçün hesablanmış ümumi
biokütlə karbona çevrilmişdir. Daha sonra isə quru odundakı
biokütlə, həmçinin meşə torpağı və ölü örtükdəki karbon miqdarı
hesablanmışdır.
Beləliklə, Qarabağ ərazisində işğal olunmuş inzibati rayonlar
üzrə məhv edilmiş ümumi biokütlə miqdarının 5159292 ton, karbon
miqdarının isə 7320122 ton olduğu müəyyən edilmişdir (cədvəl 1).
Yuxarıda qeyd edilən itkilərin bərpası üçün mərhələli şəkildə
bəzi kompleks tədbirlər görülməlidir:
- məhv edilmiş meşələrin bərpası;
- torpaq eroziyası nəticəsində itirilən üzvi karbonun bərpası
cəhdləri;
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- meşələrdəki ağacların yaş siniflərinə görə karbon toplama
əmsalları öyrənilməli;
- meşələrə mənfi təzyiq edən əsas amillərin karbon tutumuna
təsiri dəqiqləşdirilməlidir.

Ölü Örtükdə Karbon
Miqdarı, ton

Torpaqdakı Karbon
Miqdarı, ton

Cəmi Karbon Miqdarı,
ton

206582

4617473

7320122

19555

Torpaq altı biokütlə, ton
998671

479374

Torpaq üstü biokütlə, ton
4160621

1997138

Köküstə gövdə həcmi, m3
5871315

Torpaq Üstü Canlı
Biokütlə Karbon Miqdarı,
ton
Torpaq Altı Canlı
Biokütlə Karbon Miqdarı,
ton
Quru Odun Karbon
Miqdarı, ton

sahə, ha
54328

MƏHV EDILMIŞ MEŞƏLƏRDƏ KARBON EHTIYATI
Cədvəl 1

1.8. ERMƏNİSTAN TƏRƏFİNDƏN APARILAN DAĞMƏDƏN İŞLƏRİNDƏN YARANMIŞ RİSKLƏR
Mirzəli Fətəliyev
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Kiçik Qafqaz metallogenik regionunun tərkib hissəsi olan
Qarabağ bölgəsində 1993-cü ilədək böyük həcmdə geoloji-kəşfiyyat
işləri aparılmış, çoxsaylı filiz, qeyri-filiz, inşaat və tikinti
materialları, içməli, mineral-termal su yataqları və təzahürləri aşkar
edilmişdir. Bunlardan 167 yataqda dəqiq qiymətləndirmə işləri
aparılmış, ehtiyatları hesablanaraq Dövlət və Sahə balanslarında
qeydiyyata alınmışdır.
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Ötən 27 il ərzində erməni işğalçıları faydalı qazıntıları
vəhşicəsinə talan etmişdir. Onların bu əməllərində bir sıra xarici
ölkələrdən (Kanada, ABŞ, Rusiya, İsveçrə, Böyük Britaniya,
Fransa, Almaniya, İspaniya, Hollandiya və s.) cəlb edilmiş 30-dək
şirkətin (STERLİTE GOLD” LTD-İngiltərə, ”ProMiningCompani”Rusiya, “Geologix Group”-Rusiya, “First Dynasty Mines”-Kanada,
“İndian Sterlite Gold Ltd”-Hindistan, “İnternational Base Metals
Limited” -Avstraliya)
müxtəlif dövrlərdə iştirakı isə bütün
beynəlxalq hüquq norma və konvensiyalarının kobud şəkildə
pozulmasıdır.
Kosmofotoşəkillərin təhlili və aparılmış monitorinqlərin
ilkin nəticələrinə görə Ağduzdağ-qızıl, Söyüdlü-qızıl, Qızılbulaqqızıl Vejnəli-qızıl, Dəmirli mis-porfir, Ağyataq-civə, Heydərəqəzəl, Qərbi qızılitən-qızıl, Ağzıbir-qızıl, Çaplı-1, Çaplı-2,
Tərtərçay-qum-çınqıl, Ağdərə 1-mişar daşı, Ağdərə 2-əhəng
xammalı, Boyəhmədli. Çobandağ, Göyərçin Veysəlli, və Şahbulaq
sement xammalı, Dilağarda və Dövlətyarlı əhəngdaşı, Hacılı gəc,
Kərimbəyli və Qaraçala gil, Soltanlı qum, Tulus mişar daşı,
Xankəndi və Həkəri qum-çınqıl yataqları plansız şəkildə istismar
edilmişdir.
Bu istiqamətdə bir sıra tədbirlər, o cümlədən filiz və qeyri-filiz
faydalı qazıntıların, yeraltı şirin suların axtarışı və
qiymətləndirilməsi layihələrinin icrası nəzərdə tutulur.
1.9. ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINA
QARŞI HƏYATA KEÇİRDİYİ HİDROTERROR SİYASƏTİ
Yeganə Baxşıyeva
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
Ermənistanın bəşəriyyətə və insanlığa qarşı yönələn terror
siyasəti Azərbaycan Respublikasının hidromühitinə ciddi təhlükə
yaratmışdır. Kür və Araz çaylarının çirkləndirilməsi, Azərbaycan
Respublikasının işğal altında olan mineral bulaqlarının dağıdılması,
meşə sahələrinin yandırılaraq məhv edilməsi, mineral və xammal
ehtiyatlarının qanunsuz mənimsənilməsinə səbəb olan işğalçılıq aktı
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dövlət siyasətinə çevrilmişdir. Ermənistanın təbiətə və təbii
sərvətlərə mənfi münasibəti XXI əsrdə daha da artaraq ən yüksək
həddə çatmışdır.
Azərbaycan Respublikasının daxili su ehtiyatlarının yalnız
30%-i ölkənin şirin suya olan tələbatını ödəmək iqtidarındadır.
Digər qalan şirin su ehtiyatlarının 70%-i isə qonşu ölkələrdə
formalaşır. Bunun da əsas hissəsini Kür və Araz çaylarının suları
təşkil edir. Cənubi Qafqazın ümumi şirin su ehtiyatlarının 62%-i
Gürcüstanın, 28%-i Ermənistanın və yalnız 10%-i Azərbaycanın
payına düşür. Ona görə də Cənubi Qafqaz regionunda Azərbaycan
Respublikasının hidrotəhlükəsizlik problemini bu reallıqlar fonunda
təhlil etmək gərəkdir.
Eyni zamanda Araz çayının əsas qollarının Ermənistan
ərazisindən keçdiyini, ölkə ərazisində Metsamor AES-in bütün
beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq fəaliyyət göstərməsi və
tullantılarını Araz çayının Zəngi qolu ilə axıtması regionda
hidrotəhlükəsizlik mühitinə yönələn hədələrdir.
Cənubi Qafqazda 30 il müddətində Ermənistanın hidroterror
siyasətinin başlıca hədəflərindən biri Sərsəng su anbarı olmuşdur.
Ermənistanın hidrotəxribatı nəticəsində Qafqazın ən böyük
meliorasiya obyekti olan Sərsəng su anbarı və onun ətraf regionları
humanitar böhran vəziyyətində idi. Regionun digər su anbarlarından
texniki parametrlərinə görə fərqlənən Sərsəng su anbarı işğalçı
dövlətin nəzarəti altında baxımsız vəziyyətdə qalmaqla cəmiyyətin
həyatında, təsərrüfatında böyük problemlər yaratmışdır.
Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan Respublikası
ərazilərində təbiətə vurduğu zərərlər bunlarla bitmir. Ermənistan
işğal etdiyi Azərbaycan Respublikası ərazilərində 2 qoruq, 4
yasaqlıq və bir çox qiymətli təbii-tarixi abidələri zəbt etmişdir.
Bunlar Bəsitçay dövlət qoruğu, Qaragöl dövlət qoruğu, Laçın,
Qubadlı, Daşaltı, Arazboyu yasaqlıqlardır. Bundan başqa 269 min
hektar meşə sahəsi və 6 geoloji obyekt məhv edilmişdir. İşğal
zonasında qalan qoruq və yasaqlıqlar çox bərbad vəziyyətdədir.
Füzuli rayonu yaxınlığında Ərgünəş adlanan yerdə ermənilər tikinti
aparmaq məqsədi ilə meşə sahəsini tamamilə məhv etmiş, Hadrut və
36

Tuğarasında yol çəkmək üçün bu ərazidə olan qiymətli ağacları
kəsmiş və həmin ağacların bitki aləminə ziyan vurmuşdurlar.
Terrorçu dövlət beynəlxalq hüququn ekologiya sahəsində
nəzərdə tutulan konvensiyalarının əksəriyyətinə qoşulmaqdan
imtina etməklə regionda ekoloji fəlakəti daha da dərinləşdirmişdir.
Bu gün Azərbaycan Respublikası 44 günlük müharibədən
sonra əzəli torpaqlarını işğaldan azad etməklə bərabər 30 il ərzində
Cənubi Qafqazın hidrotəhlükəsizliyinə yönələn təxribatlara və
təhdidlərə son qoydu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar, tədbirlər və
yenidənqurma siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf
rayonlarda ekoloji sistemin bərpası uğurla həyata keçirilir.
1.10. ERMƏNİLƏRİN GÜRCÜSTANDA XRİSTİAN
ABİDƏLƏRİNİ MƏNİMSƏMƏLƏRİ
V.A. Ömərov
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
Ermənilərin hədəfi təkcə gürcü abidələri deyil, həm də
Gürcüstan ərazisindəki yunan, alban, qıpçaq xristian abidələridir.
Cənubi Qafqazın gəlmə ünsürlərindən olan ermənilər
Gürcüstana kütləvi şəkildə XIX əsrdə yerləşmələrinə baxmayaraq,
gürcü tarixinə, kilsələrinə, mədəniyyətlərinə, ərazilərinə, bütün
xristian abidələrinə şərik çıxırlar. Tədqiqatçılar sübut edirlər ki,
gürcülərin, yunanların, albanların, qıpçaqların xristian tarixiarxeoloji abidələrini ermənilər vicdansızcasına talayırlar,
abidələrdəki yazıları silir, boşalmış qədim kilsələri zəbt edir, yalan
tarix uydurur, bütün abidələrin guya qədim erməni abidəsi
olduğunu göstərirlər.
Gürcü ziyalıları ermənilərin nankorluqlarından ürək ağrısı ilə
yazırdılar. Onlar qeyd edirlər ki, ermənilər Samtsxe-Cavaxetidə
incəsənət və mədəniyyət nümunələrini özünküləşdirirlər.
Ermənilərin vicdansızlıqları o həddə çatıb ki, onlar kilsələrin
üstündəki yazını ağ boya ilə rəngləyərək onu özlərinki elan edirlər.
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Müasir mərhələdə də bu siyasət davam etdirilir. Məlum
olduğu kimi, kilsə - ermənilər üçün “Kiçik Ermənistan” anlamını
daşıyır. Onlar yerlərini möhkəmləndirmək üçün kilsə qurmağa və
orada dini ayinlərdən əlavə millətçilik ruhunda təbliğat aparmağa da
başlayırlar. Belə ki, digər kilsələrə iddia irəli sürərək öz “Kiçik
Ermənistan”larının sayını çoxaldır və bu yolda yorulmadan
çalışırlar. Belə ki, Gürcüstanda erməni katolik kilsəsi və erməni dini
qurumları rəsmi olaraq 465 gürcü məbədinə iddia qaldırıb.
Ermənilərin gürcü müqəddəs məbədlərinə iddiasının əsasında
guya Gürcüstan ərazisində 650 erməni kilsəsinin olduğuna dair
saxtakarlıqlarla dolu elmi tədqiqatlar aparan Samvel Karapetyan
dayanır. Cavaxetidə ermənilərin xristian abidələrini mənimsəmələri
onların separatçı meyilləri ilə əlaqədardır. Gürcüstan Mədəniyyət
Abidələrinin Mühafizəsi Nazirliyi ermənilərin gürcü abidələrinə
təcavüzünün qarşısını almağın bir yolunu həmin abidələrin
qeydiyyata alınması və pasportlaşdırılmasında görür.
Şərqşünas gürcü alimi B. Arveladze 1995-ci ildə İrəvanda
nəşr olunan “Gürcüstanda erməni kilsələri” əsərinə cavab olaraq
1996-cı ildə “Gürcüstanda “erməni”, yoxsa gürcü kilsələri” adlı
fundamental bir əsər yazdı. Əsərdə vurğulanır ki, son vaxtlar erməni
tədqiqatçıları Gürcüstanın tarixi torpaqlarına göz dikiblər. Onlar
xristian kilsələrini erməniləşdirməyə və ya qriqorianlaşdırmağa
cəhd edirlər. İrəvanda fəaliyyət göstərən “Ermənistan memarlıq
tədqiqatları təşkilatı” da bu istiqamətdə çalışır. B.Arveladze
ermənilərin XIX əsrdən əvvəlki dövrlərdə Gürcüstan ərazisində inşa
edilmiş xristian abidələrinə dair A.Erisyan, S.Karapetyan,
R.Muradyan kimi müəlliflərin əsərlərində əksini tapmış erməni
iddialarının yalan olduğunu faktlarla sübut edib. O, Gürcüstana
ermənilərin XIX əsrdə köçüb gəldiyini yazaraq vurğulayır ki, Qərbi
Gürcüstanda-İmereti və Sameqrelo-Kolxitidə erməni kilsələri yalnız
XIX və XX əsrlərdə inşa olunub. Ermənilərin tarixi saxtalaşdırmaq
üçün öz yalanlarına istinad məsələsini ifşa edib. Belə ki, iddiaların
sübutu üçün S.Karapetyan öz “əsəri”ndə R.Muradyana, onun da öz
növbəsində A.Erisyana istinad etdiyini göstərib.
B.Arveladzenin qeydlərindən aydın olur ki, Eçmiədzin kilsəsi
gürcülərin qriqorianlaşdırılması üçün emissarlar göndərməklə
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yanaşı, abidələrin ələ keçirilməsi üçün ermənilər kilsələrinin
ətrafında məskunlaşmağa cəhd göstərir,
kilsələrin bəzi
əlamətlərinin dəyişdirirlər. Nəticədə xristianlara aid olan
ornamentlər və yazılar itir, kilsə üzərində erməni yazıları peyda
olur.
Saxtakar erməni “alimləri” öz yalanlarını “təsdiq etmək üçün”
“qədim” saxta erməni mənbələrinə istinad edirlər. Ermənilər indiki
Gürcüstanın şərq və cənub ərazilərinin “tarixi erməni torpağı”
olması üçün dəridən-qabıqdan çıxır, bunu Qərb ölkələrinin bütün
rəhbərlərinə çatdırırlar. Onlar Gürcüstandakı kilsələrin “erməni
mənşəli olmasını təsdiqləyən” xəritələr tətbiq edərək bütün dünyaya
yayırlar.

1.11. EKOLOJİ MƏNŞƏLİ TƏHLÜKƏLİ RİSKLƏRƏ GÖRƏ
ERMƏNİSTANIN MƏSULİYYƏTİ
Ramilə Dadaşova
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
2021-ci il 44 günlük Vətən müharibəsinin nəticəsi olaraq
Azərbaycan Ordusu tərəfindən azad edilən ərazilərdə bütün yaşayış
məntəqələri Ermənistan tərəfindən dağıdılmış, yandırılmışdır, başqa
sözlə, ”yanmış torpaq”, “səhralaşdırma”, “minalanmış ölü şəhərlər”
taktikası həyata keçirilmişdir. Ermənistanın bu siyasəti təkcə
Azərbaycana qarşı deyil, həm də bəşəriyyətə qarşı cinayətdir.
Azərbaycanın işğal edilən ərazilərində Ermənistanın “yandırılmış
torpaq” taktikasını həyata keçirməsi bu torpaqların uzun müddət
istifadəsini mümkünsüz edir, torpaqların səhralaşdırılmasına gətirib
çıxarır. Çünki dağıdılmış, yandırılmış, minalanmış ərazilərin tez bir
zamanda bərpası mümkün deyildir. II Qarabağ müharibəsi zamanı
Ermənistanın istifadə etdiyi yandırıcı silahlar, həm də meşələrin
yandırılmasına səbəb oldu. Torpaqların yararsız hala salınması ilə
yanaşı, yandırılan meşələrdən qaçan heyvanlar qonşu rayonların
təsərrüfatına ciddi ziyan vurdu, təbabətdə işlədilən bitkilər məhv
edildi.
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Müharibədən sonra da 30 dan çox hərbiçi, yaxud mülki
vətəndaş minaya düşmüş, həlak olmuş, yaxud ayaqları, qolları
amputasiya olunmuşdur. Ermənistan müharibə qurtardıqdan sonra
minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycan hökumətinə vermir.
Beynəlxalq birlik Ermənistanın bu cinayətinə göz yummamalıdır.
Kəlbəcər, Ağdərə, Bərdə və Tərtər rayonları ərazisindən
axan Tərtərçay, Azərbaycanın Gədəbəy, Tovuz və Ermənistanın
Berd rayonu ərazilərindən axan Axınca çayının sol qolu Tovuzçay,
Kəlbəcər, Ağdam və Bərdə rayonları ərazisindən keçən Xaçınçay və
s. çayların mənbələri uzun müddət erməni işğalı altında olan
bölgələrdə olduğu üçün həmin sulara ermənilər zəhərli maddələr
axıtmışlar. Bu cür sulardan nəinki məişətdə, hətta kənd təsərrüfatı
sahələrində istifadə edilməsi olduqca təhlükəlidir. Araz, Kür və
Ağstafa çayları üzərində inşa edilən onlarca su anbarı Ermənistan
tərəfdən intensiv şəkildə çirklənməyə məruz qalmışlar.
Ermənistanın Qafan rayonu və Azərbaycanın Zəngilan rayonu
ərazisindən keçən Oxçuçaydan Araza, oradan Kürə və nəhayət,
Xəzər dənizinə ağır metallar, turşu, qələvi və aşı maddələrlə zəngin
tullantılar axıdılmışdır.
Bundan
başqa,
Ermənistan
radiaktiv
maddələrin
yayılmasının yolverilməzliyi prinsipini də pozur. Ermənistanda olan
Metsamor AES-i Türkiyənin 16 km-də, İranın 60 km-də,
Gürcüstanın və Azərbaycanın 120-150 km-də yerləşir və yalnız
Azərbaycan üçün deyil, həm də region ölkələri üçün təhlükə törədir.
Əgər orada fəlakət olarsa, bütün Cənubi Qafqaz ölkələrinə, Yaxın
və Orta Şərq ölkələrinə zərbə dəyəcək, Cənubi Qafqazın əksər
hissəsində olan canlılar məhv olacaqdır.
Ətraf mühitin mühafizəsi barədə prinsipləri pozan dövlətlər
məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. Bu məqsədlə Ermənistan barədə
Beynəlxalq Ekologiya Məhkəməsinin yaradılması, yaxud
Azərbaycana vurulan zərərin əvəzinin ödənilməsi və ekoloji
təhlükəsizlik prinsiplərini pozan Ermənistanın məsuliyyətə cəlb
edilməsi üzrə komissiya yaradılmalıdır. Ermənilərin işğal edilən
əraziləri yandırması qlobal səviyyədə ekoloji problem yaradır. Hər
hansı bir dövlət digər dövlətə qarşı onun təbiətinin dağılmasına
yönəldilmiş hərbi, yaxud digər vasitələrdən istifadə etməməlidir. Bu
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prinsip 1907-ci il Quru müharibəsinin adət və qanunları barədə
Haaqa konvensiyasında və ona əlavə 1949-cu il Müharibə zamanı
mülki əhalinin qorunması barədə Cenevrə konvensiyalarında,
həmçinin 1977-ci il Beynəlxalq silahlı münaqişə qurbanlarının
müdafiəsinə dair Cenevrə konvensiyalarına I Əlavə protokolda,
1977-ci il Ətraf mühitə hərbi və istənilən ədavət yolu ilə təsir
etməyin qadağan edilməsi barədə konvensiyada, 1980-ci il Adi
silahların konkret növlərinin qadağan edilməsi, yaxud
məhdudlaşdırılması barədə konvensiyada təsdiqini tapmışdır. 1980ci il Adi silahların konkret növləri barədə konvensiyaya əlavə olaraq
Yandırıcı silahların qadağan edilməsi, yaxud məhdudlaşdırılması
barədə III Protokol yandırıcı silahların tətbiq edilməsi ilə meşə və
digər növ bitki sahələrinin hücum obyekti edilməsini qadağan edir.
1977-ci il Beynəlxalq silahlı münaqişə qurbanlarının müdafiəsinə
dair Cenevrə konvensiyalarına
I Əlavə protokolun 35-ci
maddəsində yazılır ki, təbiətə geniş, uzunmüddətli və ciddi
zərərlərin vurulması məqsədilə hərbi əməliyyat metodlarının tətbiqi
qadağan edilir.

1.12. CƏBRAYIL VULKAN KÜLÜ ƏSASINDA YAPIŞDIRICI
MATERİALLAR VƏ BETONLAR TEXNOLOGİYASININ
İŞLƏNMƏSİ
T.A.Haqverdiyeva
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Tikinti sənayesi sahəsində elmi-texniki tərəqqinin əsas
istiqamətlərindən biri də bina və qurğuların material tutumunun
azaldılması, enerji ehtiyatından səmərəli istifadəsi və istismar
keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Buna isə keyfiyyətli və uzun ömürlü
inşaat materiallarının tətbiqi ilə əldə etmək mümkümdür. Ona görə
də inşaat materialşunasları yerli xammal və texnogen tullantılarının
tətbiqi ilə iqdisadi cəhətdən ucuz başa gələn az və ucuz material
tutumlu məhsulların istehsalının təşkili istiqamətində fəaliyyət
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göstərməkdədirlər. Hazırda beton və dəmir beton məmulatlarının və
konstruksiyalarının istehsalında istifadə olunan sementə qənaət
qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir. Müasir dövrdə bir çox xarici
ölkələrdə qələvi kompozisiyalı yapışdırıcıların istehsalı və tətbiqi
kimə məsələlər alkual olmaqla tətbiqini genişləndirməkdədir.
Qələvi kompozisiyalı materialların nisbətən geniş inkişaf edilmiş
sahəsi olan qələvi-posa sementləri və onların əsasında betonların
alınması texnologiyasına aid olan bölmədir. Qələvi−posa
yapışdırıcısı qələvi-qələvi torpaq alüminium oksidi sementinin
hidravlik növü olub, narın üyüdülmüş dənəvərləşdirilmiş posa ilə
qələvi metal birləşmələri məhlulunun qarışığı alınır. Qarışıqda
əsasən domna və elektrotermofosfor dənəvərləşmiş posaları ilə su
məhlullarında qələvi reaksiyası verə biləcək qələvi işlədilir. Bu
məqsədlə əsasən silikat duzları və ya maye şüşələrdən istifadə
olunur. Onların əsasında betonlar quru hava, təbii şəraitdə, suda,
buxarda, avtoklav şəraitində bərkiyir. Qələvi-posa sementin
müxtəlif növlərinə aid olan və tərkibində 50%-ə qədər effektiv turş
(perlit, liparit), neytral (andezit, andezit-dasit) və əsası (bazalt,
diabaz) dağ süxurları əsasında tərkiblər tədqiq olunmuşdur.
Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq cari işin məqsədi vulkan
mənşəli təbii mineral aktiv süxur olan Cəbrayıl vulkan külü və
qələvi-metal
oksidləri
əsasında
effektli
qələvi-mineral
kompozisiyalı yapışdırıcı materialın alınma texnologiyası tədqiqi
olmuşdur.
İşin praktiki əhəmiyyəti, vulkan mənşəli təbii mineral aktiv
süxurların tətbiqilə avtoklavsız, isti-quru axınlı havada mülayim
rejimlə emal olunan qələvi-mineral çoxməsaməli betonlar əsasında
effektli yapışdırıcı və betonun istehsalının mümkünlüyüdür.
Təcrübələrdə narın üyüdülmüş silisium -4 oksidi komponenti
kimi istifadə edilən Cəbrayıl vulkan külünün kimyəvi tərkibinin
rentgenspektral analizi aparılmış və hidravlik aktivlik göstəriciləri
öyrənilmişdir. Alınan nəticələr cədvəl 1 və 2-də verilmişdir.
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Cədvəl 1.
Mineral komponentlərin kimyəvi tərkibi

MgO

K2O

Na2O

MnO

P2O5

TiO2

1,62

2,48

2,23

0,06

0,14

0.39

cəmi

CaO
5,79

100.6

Fe2O3
3,98

K.i

Al2O3
16,1

1,2

SiO2
66,6

Cəbrayıl
Materialın
vulkan külü
adı

Tərkibin kütlə üzrə %-lə miqdarı

Cədvəl 2.
Mineral komponentin hidravlik aktivlik göstəriciləri.
Materialın adı
Cəbrayıl vulkan
külü

Məs.

Ma

Kəs

0,09

0,24

0,35

İstifadə edilən Cəbrayıl vulkan külünün mineraloji tərkibi və
narınlığı cədvəl 3-də göstərilmişdir.
Cədvəl 3.
Mineral xammalların mineraloji tərkibi və narınlığı
№

1

Materialın
adı

Mineraloji tərkibi

0063
nömrəli
ələkdəki
qalıq, %

Cəbrayıl
vulkan
külü

oliqoklaz
10-30Na(AlSi3O8)1070Sa(Al2Si3O8),
anortit Ca(Al2Si3O8), kvars SiO2 ,
koxçolonq SiO2 ,
illit KAl2(Si2AlO2)(OH)2,
montmorillonit
Na0,3(AlMg)2 Si4O10OH2.H2O,

9

Mineralların
xüsusi
səthi,
sm2/q

2850

Tədqiqatlarda qələvi komponenti kimi Na2O∙nSiO2 maye
şüşəsindən istifadə edilmişdir. Maye şüşənin bərkiməsini
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tezləşdirmək məqsədilə qızdırmaq üsulundan və ya çəkisinin 10%-i
qədər Na2SiF6 katalizatorundan istifadə olunmuşdur.
Təcrübələrdə natrium hidroksid qələvisini 5−20% həddində
dəyişməklə su mühitində mineral əlavələrlə qarışdırılıb nümunələr
hazırlanıb. Eyni zamanda paralel olaraq müxtəlif nisbətlərdə maye
şüşə mineral qarışıqları da hazırlanmışdır. Nümunələr yeddi gündən
sonra 105−110°C temperaturda quruducu şkafda sabit kütləyə
qədər qurudulmuş və sonra onların sıxılmada möhkəmlik həddi
yoxlanılmışdır. Nəticələrə əsasən NaOH və maye şüşə qələvilərinin
ayrı-ayrılıqda mineral əlavə ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində alınan sıx
strukturlu daş materiallarının sıxılmada möhkəmlik həddi kəskin
fərqləndiyini demək olar. Belə ki, mineral əlavələrin kimyəvimineraloji tərkiblərindən asılı olaraq maye şüşə əsasında alınan
materialların sıxılmada möhkəmlik həddi NaOH qələvisi əsasında
alınan materialların sıxılmada möhkəmlik həddi 8-ə qədər
yüksəkdir. Göründüyü kimi tədqiq olunan qələvi-mineral sistemlər
üçün maye şüşə qələvisi daha effektli sayıla bilər.
V.D.Qluxovskiy və onun şagirdləri yapışdırıcı kimi qələvi,
qələvi-torpaq metalların birləşmələrilə müxtəlif kimyəvi tərkibə
malik qələvi-posa yapışdırıcılarını əsaslı şəkildə tədqiq edərək
müəyyən etmişlər ki, bu sistemlərin bərkiməsi dövründə baş verən
reaksiyalar əksər hallarda məlum portlandsement yapışdırıcısının
strukturunun formalaşması zamanı baş verən proseslərlə eynilik
təşkil edir. Yəni bu kompozisiyaların hidravlik yapışdırıcı kimi
istifadə olunmasının mümkünlüyünün əsas şərti onların hidratasiya
və disperqasiyaya uğrayaraq hel əmələgətirmək və yeni yaranmış
struktur elementlərinin polikondensasiya edərək suya dayanıqlı
sement daşına çevrilmək qabiliyyətidir.
Tədqiqatlarda
qələvi-mineral
yapışdırıcı
sistemləri
mühütünün əsasiliyini artırmaq məqsədilə silikat modulu 2,9 olan
natrium maye şüşəsi, qələvi birləşmələri kimi NaOH və Ca(OH)2
istifadə olunmuşdur. Maye şüşə və mineral əlavələr əsasında alınan
yapışdırıcı sistemlərə NaOH, Ca(OH)2 qələvilərinin ayrı-ayrılıqda
təsirləri müxtəlif olduğu müəyyən olunmuşdur. Ümumi halda
NaOH qələvisinin təsiri nəticəsində tədqiq olunan sistemlərin
sıxılmada möhkəmlik həddi 25−43% artır, Ca(OH)2 qələvisilə
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əksinə 1,7−2,6 dəfə kəskin azalır. Təcrübələrdə təkcə NaOH
qələvisinin müsbət rolunu nəzərə alaraq mühitin pH göstəricisini
artırmaqla qələvi-mineral yapışdırıcı sistemlərin inşaat-texnoloji və
fiziki-mexaniki xassələrinə təsiri araşdırılmışdır. Qarışıqlara 2−7%
natrium hidroksid qələvisini əlavə etməklə mühitin pH göstəricisi
8−12 həddində tənzimlənmiş, qələvi mineral yapışdırıcı materialın
inşaat-texnoloji və fiziki-mexaniki xassələri öyrənilmişdir. Nəticələr
göstərmişdir ki, qarışığın pH qiyməti artırmaqla qələvi-mineral
qarışıqların yayılması (Süttard viskozimetrinin göstəricisinə görə)
mineral əlavələrin kimyəvi-mineraloji tərkibindən asılı olaraq
dəyişir. Cəbrayıl vulkan külü əsasında hazırlanan qarışıqların
yayılmasının azalması müşahidə olunur. Bu zaman ümumi halda
qələvi-mineral kompozisiyalı daş materiallarının sıxılmada
möhkəmlik həddi artmışdır.
Yüksək möhkəmlik qarışığın pH göstəricisinin 8,2 həddində
müşahidə olunub. Göründüyü kimi, NaOH qələvisinin tədqiq
olunan sistemlərdəki rolu yüksəkdir. Bununla belə hər iki qələvinin
birgə təsirinin öyrənilməsi mühüm amildir. Bu məqsədlə tədqiq
olunan qarışıqlara hər iki qələvidən bərabər miqdarda əlavə edilmişdir və nəticədə Cəbrayıl vulkan külü əsasında alınmış qələvimineral daş materiallarının sıxılmada möhkəmlik həddi artması
müşahidə olunmuşdur. Təsir edən amillər nəzərə alınaraq
təcrübələrin riyazi planlaşdırma metodu ilə qələvi-mineral
yapışdırıcı materialların tərkiblərinin optimallaşdırılması həyata
keçirilmişdir. Cəbrayıl vulkan külü əsasında alınan qələvi-mineral
yapışdırıcı materialın yayılmasının və sıxılmada möhkəmlik
həddinin riyazi modelləri:
Y=13,1+2,858X1 +4,86X2 −2,358X3 +1,592X1X2 +1,43X1X3 −
−1,464X2X3+1,15X1X2X3
(1)
Rsıx = 17,68−2,28X1X2 − 2,042X2X3 + 1,05X1X2X3
(2)
Təcrübələr göstərmişdir ki, Cəbrayıl vulkan külü əsasında
alınan qələvi-mineral qarışığın yayılması 6−24 sm həddində dəyişir.
Hazırlanmış nümunələr 2 gündən sonra isti-quru axınlı havada 10545

110oC temperaturda qurudulduqda sıxılmada möhkəmlik həddi isə
8,0−23,73 MPa olmuşdur. Bu qarışığın yayılmasının riyazi modeli
(1) göstərir ki, tədqiq olunan texnoloji amillərin hamısı qarışığın
yayılmasına təsir göstərir. Bu zaman maye şüşə (X1) və NaOH (X2)
qələvisinin miqdarının artması, Ca(OH)2 (X3) qələvisinin
miqdarının azalması ilə qarışığın yayılmasının artması müşahidə
olunur və əksinə. Sıx strukturlu materialın sıxılmada möhkəmlik
həddinin riyazi modeli (2) göstərir ki, komponentlərin əsas
səviyyəsindəki sistem maksimum sıxılmada möhkəmlik həddi alır.
Ümumiyyətlə, hər iki parametrin riyazi modelinin müqayisəli təhlili
göstərdi ki, sıx strukturlu materialın sıxılmada möhkəmlik həddinin
artması qarışığın ilkin axarlığının azalması istiqamətində alınır.
Belə halın əmələ gəlməsi görünür, qarışıqda sərbəst suyun hesabına
məsaməliliyin azalması, digər tərəfdən isə komponentlər arasında
kimyəvi reaksiyanın tam getməsi şəraitinin yaranmasıyla bağlıdır.
Göstərilənləri nəzərə alaraq, müxtəlif mineral əlavələr əsasında sıx
strukturlu qələvi-mineral yapışdırıcı sistemlərin tərkibinin
optimallaşdırılmasına baxılmış, qısa yüksəliş yolu ilə optimal
tərkib hesablanmış və təcrubə yolu ilə dəqiqləşdirilmişdir.
Nəticə:
− mineral əlavələrin kimyəvi-mineraloji tərkiblərindən asılı
olaraq maye şüşə əsasında alınan materialların möhkəmlikləri
NaOH qələvisi əsasında hasil olan materialların möhkəmliklərindən
xeyli yüksəkdir və qələvi-mineral sistemlər üçün maye şüşə daha
effektli qələvi mühitidir;
− qısa yüksəliş yolu ilə Cəbrayıl vulkan külü əsaslı qələvimineral yapışdırıcı materiallar üçün optimal tərkiblər təcrübələrin
nəticələrinə uyğun olaraq dəqiqləşdirilmiş və Cəbrayıl vulkan külü,
maye şüşə, NaOH və Ca(OH)2 əsasında (kütlə üzrə %-lə): maye
şüşə−48, Cəbrayıl vulkan külü−44, NaOH−2 və Ca(OH)2 −6 kimi
olmaqla müəyyənləşdirilmişdir.
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BÖLMƏ B.
2.1. EKOLOJİ VƏZİYYƏTİN REGİONAL MİQYASDA
ANALİZİ ÜÇÜN RİYAZİ MODEL
Ə.B.Sadıqov, R.Ə.Həsənov
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
Regionların davamlı iqtisadi inkişafı, buradakı sərvətlərin
istifadəsi ilə yanaşı onların ekoloji vəziyyətinin daim nəzərətdə
saxlanılması çox vacib məsələdir.
Ekosistemlərə çoxsaylı faktorların təsir göstərdiyi indiki
şəraitdə
informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının
imkanlarından istifadə etmədən bu problemin öhdəsindən gəlmək
qeyri-mümkündür. Hər bir region öz mürəkkəb fiziki-coğrafi və
iqtisadi xüsusiyyətləri ilə mürəkkəb bir sistemdir. Bu sistemin
xüsusiyyəti odur ki, o, çoxsaylı dəyişən kəmiyyətlərlə və bu
dəyişənlər arasında əks rabitələrin, qeyri-xətti asılılığın olması ilə
xarakterizə olunur.
Belə sistemlərin təsvir edən tənlikləri, bir qayda olaraq,
analitik yolla həll etmək olmur. Lakin riyazi modelləşdirmə yolu ilə
bunun öhdəsindən gəlmək olar. Məhz sistemli analiz və riyazi
modelləşdirmə belə sistemlərin mümkün vəziyyətlərini və
dəyişikliklərini proqnozlaşdırmağa və idarə etməyə imkan verir.
Təqdim olunan işdə regional miqyasda ətraf mühitin və
ekosistemlərin mümkün ekoloji vəziyyətinin kompleks və hərtərəfli
sistemli analizi üçün riyazi model işlənmişdir.
Mümkün müdaxilənin miqyasına görə təbii obyektləri
müxtəlif kateqoriyalara bölmək olar (müdaxilənin minimum və
hətta bəzən sıfra endirildiyi nadir qoruq edilmiş obyektlərdən
tutmuş, ekosistemlərin kəskin antropogen dəyişmələrinə məruz
qaldığı obyektlərə qədər).
Regionun
ekoloji
sistemində
dəyişikliklərin
proqnozlaşdırılaması, antropogen mənbələrin təsirinin üzə
çıxarılması və dəyişikliklərin başvermə səbəblərinin öyrənilməsi,
regionun müxtəlif hissələrinin qonşu hissələrə mümkün təsirinin
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müəyyən edilməsi, müxtəlif ərazi-altsistemlər, fiziki-coğrafi şərtlər
nəzərə alınmaqla və ekosistemlərin təsərrüfat fəaliyyətinin
modelinin qurulması, bu fəaliyyətin nəticələrinin analizi və ardıcıl
qiymətləndirilməsi lazımdır. Bu məqsədlə regionu yuxarıda qeyd
olunan mülahizələr nəzərə alınmaqla ərazi-altsistemlərə bölürük.
Altsistemlərin seçilməsi regionun bir hissəsinin istənilən digər
hissəsinə təsir funksiyasını təyin etmək üçün zəruridir.
Belə ki, regionun istənilən hissəsindən regionun digər
hissəsinə (zaman intervalında ortalanmış) daxil olan çirklənmələrin
payını aşağıdakı kimi hesablayırıq:
(1)
burada
– regionun hissəsinin mühitində çirklənmənin orta
qiymətidir;
– çirklənmənin regionun hissəsinin mühitindən
regionun

hissəsinin

mühitinə yayılmasının ehtimalı;

isə

-lə eyni kəmiyyətdir, lakin regionun xaricindən daxil olan
çirklənmədir.
Əgər yayılma yalnız bir mühiti üçün hesablanırsa, (1) ifadəsi
əhəmiyyətli dərəcədə sadələşir:
(2)
Model qurulan zaman region bircins hesab edilən oblastlara
bölünür, onların ölçüləri təyin edilir və onların arasındakı qarşılıqlı
təmas tədqiq olunur.
Verilənlər müşahidə materiallarından (aşkar edilmiş
çirkləndirici mənbələr, onların çirkləndirmə intensivliyi) və
müəssisələrin texniki sənədlərindən götürülür.
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2.2. HAVA LİMANLARINA MÜMKÜN KİMYƏVİ, BİOLOJİ
HÜCUMLARA QARŞI MÜBARİZƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Nağıyev N.T., Əlizadə S.N.
Milli Aviasiya Akademiyası
Məlumdur ki, hava limanı terminalları təhlükəli kimyəvibioloji maddələrlə (silahlarla) hücumlar üçün cəlbedici bir hədəfdir.
Kimyəvi, bioloji silahların tətbiqi zamanı, onların zədələyici
amilləri təkcə kütləvi itki potensialına malik olmasına görə deyil,
həm də bu təhlükəyə adekvat cavab verə biləcək hər hansı strategiya
və texnologiyanın olmaması çox ciddi problemlər yarada bilər. Bu
səbəbdən hava limanlarında kimyəvi, bioloji hücumların qarşısının
alınması istiqamətində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi vacib
əhəmiyyət daşıya bilər.
ABŞ və digər ölkələr bu növ hücumların qarşısını almaq və
ya onlardan müdafiə olunmaq üçün tətbiq edilən təhlükəsizlik
tədbirlərini yenidən qiymətləndirdikdə hava nəqliyyatı sistemi üçün
əsas hədəf olaraq belə risklərin mövcudluğu tam aydın
görünmüşdür.
Məsələn,
ABŞ
tədqiqatçıları
aşağıdakı
çatışmazlıqıları və onların aradan qaldırılması üçün tövsiyələrini
təklif etmişlər:
1) Ölkənin hava nəqliyyatı sistemi kimyəvi və bioloji
hücumlar üçün cəlbedici bir hədəf kimi qalır, lakin bu cür
hücumlardan müdafiə strategiyası hazırlamaq üçün heç bir federal
təşkilat müəyyən edilməmişdir. Bu səbəbdən də tövsiyə edilir ki,
Nəqliyyat Təhlükəsizliyi İdarəsi ABŞ hava limanlarında
təhlükəsizlik əməliyyatlarına federal nəzarət üzrə məsuliyyət
daşıdığı üçün kimyəvi, bioloji hücumlara qarşı müdafiə
strategiyasını daha geniş təhlükəsizlik planına daxil etməlidir.
2) ABŞ hava nəqliyyat sistemini kimyəvi, bioloji
hücumlardan qorumaq üçün xüsusi bir strategiya, yanaşma və ya
prosedur hazırlanmamışdır. Tövsiyə edilir ki, Nəqliyyat
Təhlükəsizliyi İdarəsi, Milli Təhlükəsizlik Departamentindəki digər
müvafiq qurumlarla birlikdə müvafiq funksiyaları yerinə yetirmək
üçün yüksək səviyyəli işçi qrupu yaratmalı və müvafiq müdaifə
strategiyası hazırlanmalıdır.
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Qeyd etmək lazımdır ki, hava limanlarına kimyəvi, bioloji
hücumların qarşısının aılınması istiqamətində yuxarıda göstərilmiş
tədbirlərin həyata keçirilməsi çox geniş şaxəli fundamental işlərin
görülməsini tələb edir. Bunlarla bərabər, əgər, artıq hava limanları
ərazisində kimyəvi silah tətbiq edilərsə, onun fəsadlarının
qiymətləndirilməsi də vacib əhəmiyyət daşıyır.
Bunun üçün ilk əvvəl vəziyyəti qiymətləndirmək məqsədilə
zəhərləyici kimyəvi maddənin növü, silahın tətbiq edilməsi vaxtını,
meteoroloji şəraiti və hava limanı ərazisinin topoqrafik şəraitini,
insanların mühafizəsi səviyyəsini, texnikanın və maddi dəyərlərin
gizlədilməsi imkanları barədə məlumat toplanılmalı və təhlükə riski
qiymətləndirilməlidir.
Hücumdan
sonra
vəziyyətin
aşkar
edilməsi
və
qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı məsələlər həll edilməlidir:
1) Tətbiq olunan vasitənin, kimyəvi zədələnmə zonasının
sərhədlərinin, sahəsinin və zəhərləyici maddənin təyini;
2) Zəhərli maddələrlə çirklənmiş hava buludlarının yayılması
dərinliyinin, əraziyə və texnika üzərinə çökmüş zəhərli kimyəvi
maddənin dayanıqlığının, həmçinin insanların zəhərlənmə
ərazisində qalma müddətlərinin təyini;
3) İşçi personalı və ətrafda yaşayan əhali arasında, həmçinin
axtarış-xilasetmə personalı sırasında mümkün itkilərin təyini.
Burada qeyd etmək olar ki, ikinci və üçüncü məsələdə
göstərilmiş parametrləri hesablamaq üçün “Fövqəladə halların
proqnozlaşdırılması və monitorinqi” (Nağıyev N.T., Səfərov S.H.,
1-ci hissə)-də verilmiş metodikadan istifadə etmək olar.
2.3. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ
RADİOEKOLOJİ RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
F. Aslanov, A.Qəribova
FHN “İzotop” xüsusi kombinatı
Müharibələr nəticəsində ekologiyaya dəyən təsirin tarixi
qədim əsrlərə gedir və bilavasitə müharibələrin tarixi ilə bağlıdır.
Demək olar ki, bütün müharibələrin gedişi ətraf mühitin dəyişilməsi
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və ya dağıdılması ilə müşayət olunur. İnsan cəmiyyəti inkişaf
etdikcə və texniki tərəqqi yüksəldikcə müharibələr daha da amansız,
onun təbiətə vurduğu təsir isə daha güclü olmuşdur.
Müasir hərbi münaqişələrdə yeni silah və sursat növlərindən
istifadə olunur ki, bundan da ilk öncə torpaq-bitki örtüyü zədələnir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, istənilən hər hansı ekoloji təsir
zamanı ən çox təhlükə heç də dərhal baş vermiş effektlər deyil, daha
çox qorxulu olan, tədricən toplanan mövcud dəyişiklər və ya az
öyrənilmiş proseslərdir. Buna əyani olaraq ikinci Qarabağ
müharibəsini göstərmək olar.
İşin əsas məqsədi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müharibə
nəticəsində yaranmış radioekoloji risklərin ilkin təhlili, onların
aradan qaldırılması üçün müvafiq tövsiyələrin hazırlanmasıdır.
30 illik Ermənistan işğalı altında qalmış ərazilər və 44 günlük
müharibə nəticəsində Qarabağın unikal təbii biogeoekoloji
sisteminə ciddi zərər dəymişdir. Müharibə zamanı Ermənistan
beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş silahlardan - fosforlu
və kasset bombalarından, taktiki raketlərdən istifadə etmişdir.
Ehtimal olunur ki, tank və zirehli texnikanın məhv edilməsi üçün
Ermənistan tərəfi yoxsullaşdırılmış uran tərkibli silah sursatlarından
da istifadə etmişdir. Açıq məlumat mənbələrinə görə,
yoxsullaşdırılmış uran tərkibli silah sursatı 14-dən çox dövlətdə, o
cümlədən Rusiya Federasiyasında vardır. İlk dəfə 1991-ci ilin
əvvəlində Fars körfəzində baş vermiş hərbi münaqişədə, sonralar isə
Bosniya və Yuqoslaviyada, Əfqanıstanda müharibə zamanı geniş
istifadə edilmiş və döyüşdə iştirak edən veteranların
sağlamlıqlarında “Fars körfəzi müharibəsi sindromu” və “Balkan
sindromu” adı altında problemlər yaranmışdır (xərçəng xəstəliyi,
onların yeni doğulmuş uşaqlarında anadan gəlmə defektlər və digər
genetik xəstəliklər). Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş
döyüşçülər
arasında
gələcəkdə
“Qarabağ
sindromu”nun
aşkarlanması heç də şübhə doğurmur.
2-ci Qarabağ müharibəsində radioekoloji problemlərdən biri
də gecə vaxtı işıq saçan, təkibində radium-226 izotopla rənglənmiş
hərbi əşyaların silah və texnikalarda geniş istifadə olunmasıdır
(Kalaşnikov silahı və müxtəlif topların gecə vaxtı nişana almaq
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üçün vasitələr, müxtəlif cihazlarda istifadə olunan şkala, əqrəblər və
tumblerlər). Rəsmi məlumata əsasən 44 günlük Qarabağ
müharibəsində Ermənistan tərəfindən minə yaxın
tank və
piyadaların döyüş maşını, müxtəlif çaplı top, artilleriya qurğusu və
raket kompleksinin məhv edilməsini nəzərə alaraq, həmin
ərazilərdən bu əşyaların aşkar edilib radioaktiv tullantı kimi
götürülməsi prioritet məsələlərdən biridir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin hələ də minalardan tam
təmizlənməməsini nəzərə alaraq, ilkin olaraq həmin əşyaların
aşkarlanması üçün müasir, qabaqcıl texnoloji və innovativ üsulları
tətbiq etmək lazımdır. Bu məqsədlə özəl sektorun texniki köməkliyi
ilə dronlardan və robotlardan istifadə edilməlidir.
Birinci mərhələdə, təcili olaraq, prioritet ərazilərdə robot
texnikasından istifadə etməklə radioaktiv çirklənmiş əraziləri
təmizləmək, sonra torpaq-bitki örtüyünün zədələnmiş digər
ərazilərinə keçərək klark səviyyəsinə gətirmək lazımdır.
Məhv edilmiş və sıradan çıxarılmış Ermənistanın bütün hərbi
texnikasının sonraki aqibəti onların dozmetrik nəzarətdən
keçirdikdən sonra həll olunmalıdır.
Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş veteranlarda “Qarabağ
sindromu”nun olub-olmamsını müəyyən etmək məqsədəilə onları
uzun müddətli həkim nəzarətinə götürərək müvafiq müayinələrin
aparılamasını vacib hesab edirik.
2.4. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ
FÖVQƏLADƏ HALLARIN HƏLLİNDƏ AEROKOSMİK
VASİTƏLƏRDƏN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ
F. Hacızadə, A. Hacızadə
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Azərbaycanda yeni yaradılmış “Azərbaycan Respublikasının
Kosmik Agentliyi (Azərkosmos)” publik hüquqi şəxs
olaraq
ölkənin iqtisadiyyatında bir sıra məsələlərin həllində aparıcı rol
oynayaraq, müdafiə və fövqəladə hallar sahələrində mühüm
problemlərin üzərindən gələ bilməsi üçün imkanları böyükdür. Bu
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baxımdan Agentliyin “Azersky” peykindən alınan məlumatlar
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qarşısında
duran bir çox məsələlərin həllini mümkün edə bilər. Bu Agentliyin
və respublikada 1975-ci ildən fəaliyyət göstərən Milli Aerokosmik
Agentliyin imkanlarının birləşdirilməsi nəticəsində aşağıdakı işlərin
birgə aparılması mümkün olar. Qeyd edək ki, kosmik tədqiqatların
məlumatları ilə yanaşı digər, ənənəvi uçuş aparatlardan (təyyarə və
helikopterlərdən) və son onillikdə özünə xüsusi yer və rəğbət
qazanmış pilotsuz uçuş aparatlarından (PUA) alınan məlumatları da
cəsarətlə istifadə etmək zərurəti yaranmışdır. Bunlar aşağıdakılardır:
I. Respublika ərazisində, o cümlədən, işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə fövqəladə halların kosmik monitorinq sisteminin
yaradılması.
II. Respublika ərazisində, o cümlədən, işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə yerüstü obyektlərin fövqəladə haldan əvvəl və sonra
aerospektroradiometrik ölçmələrinin və aerofotoçəkilişlərinin
aparılması.
I. Fövqəladə halların Kosmik Moitorinq Sistemi
Bu Sistem respublikanın bütün ərazilərində, o cümlədə
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aşağıdakı məsələlərin həllini
mümkün edə bilər (Müxtəlif ərazilərdə yanğınların mənbələrinin
qısa müddətdə aşkar və xəbərdar edilməsi, çay hövzələrinin və
subasmaların monitorinqi, sututarların və hidrotexniki qurğuların
monitorinqi, enerji obyektlərinin monitorinqi, təbii və texnogen
dağıdıcı hadisələrin başverməsi nəticəsində vurulan ziyanın
qiymətləndirilməsi, dövlət əhəmiyyətli nəql magistrallarının
monitorinqi, quruda və suda neft çirklənmələrinin və dağılmalarının
monitorinqi, ərazilərin vəziyyətlərinin monitorinqi və s.).
II. Yerüstü obyektlərin fövqəladə haldan əvvəl və sonra aerospektroradimetrik ölçmələri və aerofotoçəkilişləri
Təklif olunur ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və digər bu
sahədə maraqları olan nazirliklərin ehtiyaclarını nəzərə alaraq
respublika ərazisinin müntəzəm xüsusi təyyarələr və PUA-lar
vasitəsi ilə aerospektroradimetrik ölçmələri və aerofotoçəkilişləri
aparılsın.
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1. Radiasiya fonunun qiymətləndirilməsi. (Vulkanik aktiv
zonalar, işlənmiş neftçıxartma materiallarının (şlam) basdırılma
əraziləri, neftçıxarma və neft məhsullarının nəqli əraziləri, yüksək
radiasiyalı ərazilər). 2. Mütəmadi foto və infraqırmızı çəkilişlər,
hidroloji məlumatlar və kontakt ölçmələr əsasında sututarların,
çayların, su kanalların və hidrotexniki qurğuların vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi (Mingəçevir, Şəmkir, Varvara, Ceyranbatan,
Yenikənd, Sərsəng və Naxçıvan Muxtar Respublikasında Araz su
anbarlarının, bir sıra çayının sahilləri və suaşmaya məruz qalan
hissələri). 3. Dəniz akvatoriyasının və sahil zonasının
çirklənməsinin, neft məhsulları və çirkab sularla ərazilərin
çirklənməsinin, neft və neft məhsullarının dağılmalarının
qiymətləndirilməsi (Xəzər dənizinin cənub sektorunda yerləşən
neft-qazçıxartma zonaları, Abşeron yarımadası və Bakı buxtası,
Qızılağac qoruğunun akvatoriyası, Kür çayının mənsəbi).
4.
Eroziyaya uğramış dənizkənarı (sahil) torpaqların və qruntların
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. 5. Sürüşmə və sel zonalarının
vəziyyətinin və inkişafının dinamikasının qiymətləndirilməsi.
6. Müntəzəm aerofotoçəkiliş və kontakt ölçmələr ərzində alınan
məlumatlar əsasında neft kəmərlərinin (Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıSupsa, Bakı-Novorossiysk) ərazilərinin videopasportlaşdırılması.
2.5. PUA VASİTƏSİLƏ ƏRAZİNİN MONİTORİNQİ
ƏSASINDA RADİASİYA TƏHLÜKƏLİ RİSKLƏRİN
ARADAN QALDIRILMASI
Azad Bayramov, Ədalət Paşayev, Elxan Səbziyev
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
İşğaldan azad olunmuş Qarabağın ərazilərində ekoloji mənşəli
təhlükəli risklərin aradan qaldırılması çox mühüm məsələlərindən
biridir. Onların arasında bu ərazilərdə radioaktiv maddələrin və ya
Ermənistan Respublikasının Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının
(MAES) işlənilmiş nüvə materiallarının tullantılarının basdırılması
problemi xüsusi yer tutur. Hələ 1998 ildə Bakıda Azərbaycanın o
vaxtkı prezidenti Heydər Əliyev Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq
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Agentliyinin baş direktoru Məhəmməd Əl Bərədeyi ilə görüşəndə
MAES-in nüvə materiallarının tullantılarının Qarabağ ərazilərində
qanunsuz basdırılması haqqında söhbət aparmışdır. Deməli, bu real
bir ekoloji riskdir.
Bu problemi böyük ərazilərdə operativ həll etmək üçün
Pilotsuz Uçuş Aparatlardan (PUA) istifadə etmək təklif olunur.
PUA vasitəsilə məsafədən aero-qamma-spektrometrik və neytron
radiasiya monitorinqi həyata keçirilməsinə imkan yaranır. O
cümlədən:
–şüalanmaya məruz qalmadan operatorun yüksək radiasiyalı
ərazilərdə işləmə imkanı;
–qısa müddətdə böyük əraziləri müayinə etmə imkanı;
–çətin keçilə bilən dağlıq ərazilərdə müayinə etmə, eyni
zamanda radioaktiv tullantı şleyfinin (axınının) parametrlərinin
müəyyən edilməsi mümkün olur.
Radiasiya ölçmələrinin aparılması üçün PUA-da asma
spektrometrik və dozimetrik avadanlığından istifadə olunur.
Avadanlığın korpusun daxilində 3131 mm ölçüdə NaI(Tl) kristalı
əsasında qamma-spektrometr və dörd Geiger–Müller sayğacı
yerləşir. Radiasiya şüalanmanın 10–7 Zv/saat-dan 10–4 Zv/saata
qədər diapazonda doza gücünün qiymətləndirilməsi spektrometrin
məlumatları əsasında yerinə yetirilir, 10–4 10–1 Zv/saat diapazonu
isə dörd Geiger–Müller sayğacı vasitələri ilə ölçülər aparılır.
Neytron şüaları buraxan işlənilmiş nüvə materialların tullantılarını
qeyd etmək üçün PUA-da əlavə neytron detektorlar yerləşdirilir.
PUA-dan məlumatlar operativ halda yerüstü baza
stansiyasına ötürülür. Uçuşdan sonra məlumatların işlənib
hazırlanmasına aşağıdakılar aiddir:
– ölçmə blokunun yaddaşından spektrlərin hesablanması;
– ölçmə nöqtələrinə görə spektrin cəminin tərtib edilməsi;
– spektr üzrə seçilmiş ölçmə nöqtələri qrupunda orta doza
gücünün müəyyən edilməsi;
– təbii radionuklidlərin fonunun müəyyən edilməsi və
hesabatlarda nəzərə alınması;
– səthi çirklənmənin sıxlığının müəyyən edilməsi alqoritmi;
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– nöqtəvi mənbənin vəziyyətinin axtarış alqoritmi və onun
aktivliyinin müəyyən edilməsi.
Azərbaycan
Respublikasının
ərazisində
radioaktiv
çirklənməsinə nəzarət etmək üçün PUA-ın istifadəsi təklif olunur.
Bu məqsədlə, spektrometrik və dozimetrik radiasiya monitorinqinin
aparılma metodikası işlənilmişdir.
Gələcəkdə texnogen təhlükəli obyektlərdə baş verə biləcək
qəza zamanı böyük maliyyə, insan və digər resursları cəlb etməmək,
eyni zamanda qoyulmuş tapşırıqların daha operativ yerinə
yetirilməsi və radioaktiv çöküntülərin yayılmasına nəzarət
məqsədilə PUA-da spektrometrik və dozimetrik ölçmələr aparmağa
imkan verən radiasiya kəşfiyyatı vasitələrinin istifadəsi təklif
olunur.
2.6. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ
FÖVQƏLADƏ HAL RİSKLƏRİNİN NƏZARƏTDƏ
SAXLANMASI
A. Bayramov, Ə. Paşayev, E. Səbziyev, Y.Nəsibov
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fövqəladə hall risklərin
daimi nəzarətdə saxlanılması mühüm məsələlərdən biridir. Bu
risklərə aşağıdakıları aid etmək olar:
Ekoloji mənşəli təhlükəli risklər, meşələrin yandırılması
nəticəsində fauna və floranın məhv edilməsi ilə bağlı yaranmış
risklər, su resursları və hidrotexniki qurğular üçün yaranmış risklər
və s.
Hal-hazırda dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrinin
ordularında və sərhəd qoşunlarında müşahidə olunan ərazilərdə
fövqəladə hall risklərin daimi nəzarətdə saxlanması üçün müxtəlif
tipli elektro-optik müşahidə sistemlərindən geniş istifadə edilir. Bu
sistemlərinin təyinatı gecə və gündüz şəraitində düşmənin şəxsi
heyət, texnika və silah sistemlərini və sərhədi pozanları, o
cümlədən, yaranmış fövqəladə halları orta və böyük uzaqlıqda
yüksək keyfiyyətlə müşahidə etməkdir.
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Texniki müşahidə sistemlərinin dağlıq ərazidə optimal
(rasional) yerləşdirilməsi məqsədilə ərazinin rəqəmsal yüksəklik
modelindən istifadə edərək coğrafi təhlillərin aparılması
mümkündür. Aparılan coğrafi təhlillər nəticəsində ərazidə optimal
yerlər (mövqelər) seçilir. Texniki müşahidə sistemlərinin dağlıq
ərazidə optimal yerləşdirilməsi müşahidə cihazlarının rasional
sayıda istifadəsini mümkün edəcəkdir. Müşahidə cihazlarının
rasional sayıda istifadəsi mütəxəssis heyətinə olan tələbatı da
azaldacaqdır. Eyni zamanda rəhbərliyin qərar qəbuletmə prossesini
sürətləndirməklə, doğru qərarların verməsinə kömək edəcəkdir.
Müşahidə cihazlarının mövqelərinin doğru seçilməsi, ərazidə
mövcud olan çay yatağı, dərə kimi ölü zonaların müşahidə altına
alınması imkanını verəcəkdir. Yerlərin (mövqelərin) doğru
seçilməsi görünən fövqəladə halların ehtimal olan sahələri
artırmaqla bərabər, görünməyən bölgələri də azaldacaqdır. Doğru
yerdə (mövqedə) və rasional sayıda yerləşdirilən müşahidə cihazları
böyük sahələri müşahidə altına almağa və ərazidə baş verən bütün
fövqəladə hadisələrə nəzarət etməyə imkan verəcəkdir. Bundan
başqa, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə düşmənin təxribat
xarakterli fəaliyyətlərinin aşkar olunmasına və bu fəaliyyətlərə qarşı
vaxtında cavab tədbirlərinin görülməsi imkanını qazandıracaqdır.
Beləliklə, təqdim olunan işdə texniki müşahidə sistemlərinin
dağlıq ərazidə rasional yerləşdirilməsinin riyazi modeli işlənilib və
təklif edilib. Ərazinin seçilmiş nöqtələr arasındakı müşahidə olan və
fövqəladə hall risklərin ehtimal olan ərazinin təyini metodikası
işlənilib. Rasional yerləşdirilməsinin qiymətləndirmə meyarı və
məsələ həllinin sürətli alqoritmi təklif edilir.
Məsələni həll etmək üçün aşağıdakı alqoritm təklif olunur:
1) Ərazini tor şəkilində təsvir edirik, burada torun düyün
nöqtələri relyefin yüksəkliklərini əks edir (şəkil 1);
2) Hər bir yüksəklik ətrafında bütün düyün nöqtələri
müşahidə sistemlərinin yerləşdirmə nöqtələri çoxluğu kimi qəbul
edilir;
3) Hər bir seçilmiş müşahidə sisteminin yerləşdirmə nöqtəsi
üçün görünən və görünməyyən nöqtələrin çoxluğu təyin edilir;
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4) Yerdəyişmə düyün nöqtələri çoxluğundan maksimal
görünən zonanı təyin edən minimal (rasional) sayda maşahidə
sistemlərin yerləşdirmə nöqtələri seçilir.

a).
b).
Şəkil 1. a).-ərazinin 3D təsviri; b).- ərazini tor şəkilində verilməsi.

2.7. PİLOTSUZ UÇUŞ APARATLARI ƏSASINDA MİNA
AXTARAN SMART KOMPLEKSİN İŞLƏNİLMƏSİ
Ə.Sadıqov, A.Bayramov
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
İşğaldan azad edilmiş Qarabağ ərazilərinin həlli tələb olunan
vacib problemlərindən biri də onların ən qısa müddətlərdə
minalardan təmizlənməsi problemidir. Tank əleyhinə (yaxud
nəqliyyat vasitələri əleyhinə) olan mina yerüstü avtomobil
texnikasının və zirehli texnikanın məhv edilməsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Piyada əleyhinə mina isə düşmən ordusu piyadalarına
qarşı yönədilmiş yerüstü minaların müxtəlif növləridir. BMT-nın
1996-cı il (Ottava, Kanada) konvensiyasına uyğun olaraq piyada
əleyhinə minaların istehsalı və tətbiq olunması bu konvensiyanı
imzalamış bütün ölkələrdə qadağandır. Buna baxmayaraq,
Ermənistan respublikası indiyədək piyada əleyhinə minalar istehsal
edərək tətbiq edir və bununla da bir daha öz mürtəce siyasətini
təsdiqləyir.
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Tank əleyhinə minalar sırasından misal olaraq aşağıdakıların
adını çəkmək olar: М21, М18, М15, М225 minaları, həmçinin 13
tipli plasmas korpusda hazırlanan minalar. Piyada əleyhinə
yönəldilən minalar sırasında isə daha çox tətbiq olunanlar
aşağıdakılardır: ОЗМ-72 (tullanan mina) və ya ПФМ-1
(“Лепесток”).
Aşkarlanmasını
çətinləşdirmək
məqsədilə
Ermənistan həmçinin kauçuk korpusa malik piyada əleyhinə
minalar istehsal edir. Tank əleyhinə və piyada əleyhinə tətbiq edilən
bütün bu minalar təsir etmə prinsipinə, istifadə olunan trotilin
(partlayıcı maddənin) kütləsinə və korpusunun materialına görə
(metal yaxud plasmas olması) bir-birindən fərqlənir. Həmçinin
plastik minalar istifadə olunur ki, onların adi metal axtaran qurğular
vasitəsilə aşkarlanması mümkün deyil.
Minaların axtarışı və aşkarlanması məqsədilə çox zaman əldə
daşınan mina axtaranlar tətbiq olunur, onların sırasında ИМП-2,
Кондор-7272М kimi impulslu mina axtaranları və digərlərini
göstərmək olar. Bu mina axtaranların əsas çatışmayan cəhəti ondan
ibarətdir ki, operator (mina axtaran hərbçi) cihazı piyada gəzməklə
tətbiq edir və bu zaman çox kiçik hərəkət sürətinə malik olur.
Hazırkı işdə yuxarı torpaq qatında (dərinliyi 1 metrə qədər
olan) tank əleyhinə və piyada əleyhinə gizlədilmiş minaların
effektiv şəkildə axtarışı və aşkarlanması məqsədilə pilotsuz uçuş
aparatlarının (PUA) tətbiqi ilə SMART kompleks sisteminin
istifadə olunması təklif olunur. Kompleks çətin əraziləri yüksək
keçmə qabiyiyyətinə malik UAZ tipli avtomaşının bazasında
yerləşdirilə bilər. Belə ki, həmin avtomaşında qatlanmış şəkildə bir
neçə PUA yerləşdirilə bilər.
Pilotsuz uçuş aparatları axtarış rejimində işlədikdə bir-cüt
kabel vasitəsilə avtomaşınla birləşmiş olur, onlarda biri elektrik
enerjisi ilə qidalanma kabeli, ikincisi isə idarəetmə kabelidir. Metal
axtarışı sistemi hər bir PUA-nın aşağı hissəsində asılmış şəkildə
yerləşdirilmiş olur. Aparatlar maşından bir qədər qabaqda kiçik
hündürlükdə (1 metrdən çox olmayaraq) avtomatik rejimdə
təxminən 5 km/saat sürətilə uçur və ərazinin monitorinqini həyata
keçirirlər. Operator isə avtomaşında yerləşərək PUA-nın marşrutunu
verməklə onların hərəkətini idarə edir. SMART sistem bütün
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aparatlardan daxil olan siqnalları emal edir, təhlil edir və operator
üçün tövsiyyələr verir. Əgər PUA-larından biri hər hansı bir yerdə
şübhəli bir şey aşkar edərsə, o həmin yerdə donub qalır, operatora
xəbərdarlıq siqnalı göndərir və cari vəziyyət haqqında operator
qərar verənədək gözləyir.
Pilotsuz uçuş aparatları avtomaşından operator tərəfindən
idarə olunduğundan, operatorun istirahətini nəzərə alsaq, kompleks
fasiləsiz olaraq 10-12 saat işləyə bilər. Belə kompleks minaların
axtarışı üzrə yüksək effektivliyə və sürətə malik olmaqla praktik
olaraq istənilən yerdə, hətta dağlıq ərazilərdə də tətbiq oluna bilər.

2.8. AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ
ƏRAZİLƏRİNDƏ EKOLOJİ RİSK VƏ TƏHLÜKƏLƏRİN
ANALİZİ
S.R. Rəsulov, L.A. Kazımova
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Terrorizmin bəşəriyyət üçün ən təhlükəli formalarından biri
ekoloji terrordur. Ekoloji terror əsasən, hərbi və milli münaqişə
dövründə ətraf mühitin qəsdən məhv edilməsi, istismarı və ya
dəyişdirilməsi kimi xarakterizə olunur. Qeyd etmək olar ki, son 30
ildə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi hərəkətlər
ekoloji terrordur.
Ermənilərin ekoloji terroru nəticəsində Azərbaycanın su
resurslarına, meşə massivlərinə, mədəni və tarixi abidələrinə misli
görünməyən zərbələr vurulmuşdur.
Azərbaycan ərazisində 30 illik ekoloji terrorun törədilməsinə
dair çoxsaylı faktlar mövcuddur. Bu faktlardan bəzilərini qeyd
etmək məqsədəuyğun olardı.
Dağlıq Qarabağ bölgəsində, xüsusilə Şuşada da çox zəngin və
qiymətli ağac növlərindən ibarət meşə massivi mövcuddur. İşğaldan
əvvəl meşə fondunun ümumi sahəsi 8526 hektar olub. Əsasən
qiymətli və çoxillik palıd, ardıc, fıstıq, vələs, şam, göyrüc, qoz
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ağaclarından ibarət sıx meşəliklərin yaratdığı unikal bir ekosistem
ekoloji terrorla üz-üzə qalmışdır.
Beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş ağ fosfor tipli
bombalardan istifadə edilməklə Şuşa və ətraf ərazilərin meşə
massivində yanğınların törədilməsi müəyyən olunmuşdur.
Məlumdur ki, belə
yanğınların söndürülməsi olduqca çətin
prosesdir və bu səbəbdən yanğın uzun müddət davam edərək böyük
ərazinin tamamilə yararsız hala düşməsinə səbəb olur.
- 30 oktyabr 2020-ci ildə döyüş zonasından kənarda yerləşən
Göygöl rayonunun ərazisinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır
artilleriya qurğularından atəşlərə məruz qalması nəticəsində meşəlik
ərazidə yanğın baş vermiş və hektarlarla meşə ərazidə yanğın
törədilmişdir;
- Tərtər rayonunun Dəmirli mədən yatağının 740 hektar
ərazisində geoloji kəşfiyyat, qazıntı-hasilat işlərinin və yeni
infrastruktur elementlərin (yol, bina, qurğu və s.) tikintisinin
aparılması və hektarlarla meşənin məhv edilməsi müəyyən olunub;
- Peyk vasitəsilə aparılmış son monitorinqlər zamanı kənd
təsərrüfatı sahələrinin qanunsuz istismarının davam etdirildiyi və
geniş miqyaslı yanğınların törədildiyi müşahidə edilib. Təkcə Füzuli
rayonunun təxminən 15.000 hektar sahəsində yanğınların törədildiyi
qeydə alınıb.
Prezident İlham Əliyev cari ilin dekabr ayının 1-də
Azərbaycan xalqına müraciətində demişdi: "Laçın rayonunda
bizim böyük meşə sahələrimiz var - ərazinin 22 min hektarı meşə
sahəsidir. Bu da bizim böyük sərvətimizdir. Kəlbəcər rayonunda
24 min hektar meşə sahəsi vardır. Zəngilan və Qubadlı
rayonlarında 12 min hektar və eyni zamanda işğaldan azad
edilmiş Hadrut rayonunda və Xocavənd rayonunun bir hissəsində
böyük meşə sahələri vardır. Meşələr isə planetimizin ağciyəridir.
Mənfur, vəhşi düşmən bizim meşələrimizi 30 il ərzində qırıb,
talayıb və son müddət ərzində yandırıb”.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı
monitorinqların ilkin nəticələrinə görə 228 min hektar meşə ilə
örtülü ərazinin 54 min hektarı ermənilər tərəfindən məhv edilib.
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Ermənilərin ekoloji terroru təkcə meşələrin yandırılması və
məhvi ilə kifayətlənmir, su ehtiyatlarının çirkləndirilməsi
Ermənistanın ekoloji terror siyasətinin əsas elementlərindən sayılır.
Bu məsələdə ən vacib sayılan məqam isə Ermənistan ərazilərindən
gələn və Azərbaycanın içməli su mənbələrini formalaşdıran çayların
kimyəvi, bioloji və digər radioaktiv tullantılarla çirkləndirilməsidir.
Ermənistan ərazisindən Azərbaycana daxil olan sularda bütün növ
kimyəvi və zərərli maddələr normadan dəfələrlə artıq olduğundan,
ərazidə olan flora və faunaya mənfi təsiri müəyyən edilmişdir.
Sadalanan bu faktlar real vəziyyətin ancaq bir qismini özündə ehtiva
edir.
Nəticə etibarı ilə demək olar ki, işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə 30 illik ekoloji terror nəticəsində təbii mühitin –
landşaftların özünü bərpa prossesi pozulmuş, ərazinin təbii
landşaftları kəskin deqradasiyaya uğramış, torpaqların münbitliyi
azalmış, ekoloji cəhətdən təhlükəli sayılan bir sıra toksik elementlər
ekosistemə daxil olmuşdur. Ekoloji risk və təhlükələrin təhlili
məqsədilə aşağıdakı zəruri tədbirlərin görülməsini məqsədəuyğun
hesab etmək olar:
1) Ərazinin çöl tədqiqat işlərində kəsimlərin qoyulması
metodundan istifadə edərək deqradasiyaya məruz qalmış
landşaftların geokimyəvi xüsusiyyətlərini ekoloji cəhətdən
öyrənməli;
2) ekoloji terror nəticəsində torpaqda və suda yaranan
konsorogen xarakterli toksik maddələrin miqdarını və ərazidə
yayılma areallarını müəyyən etməli;
3) ərazidə radioaktiv fonun, radioaktiv elementlərin yayılma
areallarını, həmçinin torpaq və sudan götürülmüş nümunələri
kimyəvi və spektral analizini aparmalı;
4) ərazidə kimyəvi və radioaktiv elementlərin yayılma
qanunauyğunluğuna müvafiq olaraq onların insan sağlamlığına və
həyat fəaliyyətinə təsirini öyrənməli.
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2.9. FÖVQƏLADƏ HALLARIN NƏTİCƏLƏRİNİN ARADAN
QALDIRILMASINDA RİSKİN TƏHLİLİNİN ROLU
Ü.A.Sadıq-zadə
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
Risk-cəmiyyətdə baş verən ən adi prossesdən istənilən
mürəkkəb prosseslərə qədər özünü bu və ya digər şəkildə büruzə
verir. İnsan cəmiyyətində elə bir fəaliyyət sahəsi yoxdur ki, orda
riskli hallara rast gəlinməsin.
Risk - arzu olunmayan təhlükə və ya itki olub, müasir
dünyada insan fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edir. Etinasız
qalınan riskli hadisələr nəticə etibarı ilə fəaliyyət sahəsinin tədricən
zəifləməsinə və ya bilavasitə məhvinə gətirib çıxarır. Bu səbəbdən
də risklərin idarə olunması müxtəlif sahələrdə, xüsusən də
idarəetmə prossesində daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Riskin idarə olunması - fəaliyyət sahəsi ilə əlaqəli olan
risklərin identifikasiyası, qiymətləndirilməsi, qarşısının alınması və
s. kimi prosedurların yerinə yetirilməsini təmin edən metodları
özündə birləşdirən bir prosses olmaqla, idarəetmə sisteminin
ayrılmaz və əsas tərkib hissələrindən biridir. Həyat fəaliyyətinin
müxtəlif sahələrində risklər müxtəlif cür xarakterizə olunduğu üçün
bu risklərin idarə olunması üsulları da bir-birindən fərqlənir. Belə
ki, maliyyə, texniki, ekoloji və s. risklər fərqli risk sahələrini əhatə
etdikləri üçün onların analiz və qiymətləndirilmə üsulları da fərqli
olur. Lakin bütün fəaliyyət sahələrini əhatə edən risklərin idarə
olunması prossesini ümumiləşdirmək mümkündür. Bu cür
ümumiləşdirmə müxtəlif vaxtlarda müxtəlif mənbələr tərəfindən
aparılmışdır. Lakin ən dəqiq və ətraflı təklif Avstraliya Standartlar
Şurası və Yeni Zelandiya Standartlar Şurasının birgə hazırladığı
AS/NZS 4360:1999 və onun ikinci buraxılışı olan AS/NZS
4360:2004–risklərin idarə olunması üçün beynəlxalq standart
olmuşdur. Burada fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq risklərlə
bağlı olan terminlər, açar sözlər, riskin idarə olunmasının
mərhələləri və idarəetmə ardıcıllığı göstərilmişdir. Bu sənəd
istənilən sahədə riskin idarə olunması prosesinin işlənib
hazırlanmasında əsas köməkçi sənəd kimi istifadə oluna bilər.
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Yuxarıda adları qeyd olunan bu iki təşkilatın bu sənəddən başqa,
müxtəlif sahələrdə risklərin idarə olunması prosesi üçün hazırlanmış
təlimatlar və köməkçi materialları vardır.
Müasir dövrdə dünyada fəallaşmış təbii fəlakət prosesləri və
təbii mühitə getdikcə daha da artan antropogen yükləmələr nəzarətsiz texnoloji prosseslər ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb
olmuşdular. Qeyd edilənlər nəticəsində son onilliklər ərzində təbii
fəlakətlərin tezliyi və onu müşayiət edən insan və maddi itkisinin
miqyasları əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
Hərbi əməliyyatlar zamanı yaranmış risklər daha geniş
miqyaslı problemlər yaratdığından, onların təhlili və əvvəlcədən
müəyyən olunması mürəkkəb bir prosses hesb edilir. Fövqəladə
halların nəticələrinin aradan qaldırılmasında və nəticələrinin
minimuma endirilməsində risklərin təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bu səbəbdən də baş verə biləcək hərbi potensiallı fövqəladə
halların qarşısının alınması üçün daima müşahidə, proqnoz və
monitorinq
nəzarətinin
keçirilməsi
risklərin
minimuma
endirilməsində yardımcı olur.
İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda, hərbi əməliyyatlardan
sonra yaranmış problemlər və baş verə biləcək istənilən növ
fövqəladə hallarım qarşısının alınması üçün əvvəlcədən hazırlanmış
xüsusi müşahidə postlarının yaradılması mühüm məsələlərdən
hesab edilir. Qəza-xilasetmə və axtarış-xilasetmə işlərinin
aparılması zamanıda şəxsi heyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məqsədi ilə risklərin əvvəlcədən aşkar edilməsi baş verə biləcək
fəlakətin qarşısının alınmasında öz əvəzsiz tövhəsini verəcəkdir.
Beləliklə, müharibə və post müharibə dövründə bütün növ
əməliyyatların icra edilməsi zamanı risklərin müəyyən olunması,
onların təhlili və onlara qarşı görüləcək işlər bilavasitə əhalinin,
ərazilərin və orada çalışan şəxsi heyyətin təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında vacib məsələlərdən hesab edilməlidir.
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2.10. MİNALANMIŞ ƏRAZİLƏRDƏ MÜHƏNDİSİGEOLOJİ TƏDQİQATLAR ÜÇÜN YARANMIŞ RİSKLƏR
VƏ ONLARIN İDARƏ OLUNMASI
Q. Abbasov
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Ermənistanın işğalından azad olunmuş Azərbaycan
ərazilərində erməni vandalizmi sayəsində demək olar ki, bütün
infrastruktur, mədəni və tarixi abidələr, o cümlədən bina və tikililər
tamamilə dağıdılmışdır.
2021-ci il üçün büdcə zərfinə daxil olan “Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il və növbəti 3 il üçün iqtisadi- sosial
inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri”ndə əksini tapmış
işğaldan azad olunan ərazilərin sosial- iqtisadi inkişafı ilə bağlı
qəbul ediləcək konsepsiya çərçivəsində dövlət investisiyaları ilə
yanaşı, yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə işğaldan
azad olunan ərazilərin bərpası və regionların davamlı - tarazlı
inkişafının təmin edilməsi siyasətinin həyata keçirilməsini nəzərdə
tutan prioritet istiqamətlərdən biri də işğaldan azad olunan inzibati
rayon mərkəzlərində və kəndlərdə yaşayış binalarının və evlərin
tikintisi və əhalinin məskunlaşdırılmasının təmin edilməsidir.
Daşı-daş üstündə qoymayan erməni vandalları işğalda
saxladıqları ərazilərdə məskunlaşmaq üçün normal vəziyyətdə,
eləcə də rekonstruksiya hesabına bərpası mümkün olan bir dənə də
olsun bina və tikililəri salamat qoymamışlar.
Reklam etdirdikləri “basılmaz” sədləri (dərin səngərlər,
barikadalar, xəndəklər, bunkerlər və s.) qurmaq məqsədi ilə
irihəcimli qazma işləri aparmaqla ərazilərin mühəndisi- geoloji
şəraitinin vacib elementi olan geomorfoloji quruluşu pozaraq bu
əraziləri səciyəvi layihələndirmə və tikinti normaları tələb edən
korlanmış ərazilərə çevirmişlər.
Bu azmış kimi işğaldan azad olunmuş bütün ərazilər
minalanmış və bu günə qədər düşmən tərəfi hərbi cinayət işlətməklə
ərazilərin minalanmış xəritələrini təqdim etməmişlər.
Mövcud İnşaat Norma və Qaydaların tələblərinə görə istənilən
tikinti işlərini həyata keçirməzdən əvvəl müvafiq tikinti rayonlarının
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geoloji, geomorfoloji, hidrogeoloji şəraitləri özündə ehtiva edən
mühəndisi- geoloji şəraiti öyrənən mühəndisi- geoloji tədqiqatlar
aparılmalıdır ki, bu da minalanmış ərazilərdə böyük risk tələb edir.
Belə ki, minalanmış ərazilərdə mühəndisi- geoloji tədqiqatların
tərkib hissəsi olan çöl tədqiqat işlərinin aparılması təhlüsəzlik
baxımından xüsusi riskli işlər qrupuna aiddir.
Minalanmış ərazilərdə bu cür risklərin qısa vaxt ərzində tam
neytrallaşdırılmasının mümkünsüzlüyü, eləcə də işğaldan azad
olunan inzibati rayon mərkəzlərində yaşayış binalarının və evlərin
tikintisi və əhalinin məskunlaşdırılmasının nəzərdə tutulan vaxtda
icra edilməsi yeni mühəndisi- geoloji tədqiqat metodlarından
istifadənin zəruriliyini yaradır.
Belə ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılacaq
mühəndisi- geoloji tədqiqatlar zamanı yaranmış riskləri idarə etmək
və ya onlardan qaçmaq məqsədi ilə landşaft indikasiyası,
aerokosmiki və digər metodlardan istifadə etmək daha məqsədə
uyğundur.
Aerokosmiki metodlardan və aeroplanalmadan geniş şəkildə
istifadə etməklə olduqca vacib geoloji iş hesab olunan mühəndisigeoloji planaalmaları təmin edən landşaft indikasiyası metodu
aerofoto təsvirləri əsasında ərazinin xarici görünüşünü və yaxud
onun mühəndisi-geoloji şəraitini öyrənməyə imkan verir.
Vertolyot, təyyarə, dron və digər kosmik obyektlər vasitəsi ilə
uzaq məsafədən kompleks tədqiqatları aparmağa imkan verən
aerokosmiki tədqiqat metodu isə mühəndisi- geoloji tədqiqatlar
zamanı əldə edilən xəritələrin keyfiyyətinin yüksəlməsinə,
tədqiqatların effektliv və sürətlə aparılmasına xidmət edir.
Yuxarıda qeyd edilən hər iki metoddan, o cümlədən ərazilər
üzrə işğaldan əvvəlki illərin fond və ədəbiyyat mənbələrindən,
kataloq və mühəndisi- geoloji xəritələrdən istifadə etməklə
minalanmış ərazilərdə ən təhlükəli hesab edilən çöl tədqiqat işlərinə
ehtiyac duymadan mühəndisi- geoloji tədqiqatlar zamanı yarana
biləcək riskləri idarə etmək mümkündür.
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2.11. İŞĞAL OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ XLORLAŞMIŞ
BİFENİLLƏRİN YARATDIĞI RİSKLƏR
Z.İskəndərova
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
Xlorlaşmış bifenillər uzun müddət enerji sektorunda müxtəlif
növ transformator, kondensator və elektrik açarlarında istifadə
olunur. Onlar müxtəlif səbəblərdən (texniki nasazlıq, qəsdən yaxud
müharibə zamanı və s.) ətraf mühitə yayılmış və insan sağlamlığına
ciddi təhlükə yaradır.
Erməni silahlı qüvvələrinin kənd və yaşayış məntəqələrini
atəşə tutması nəticəsində 250 dəfədən çox müxtəlif gərginlikli
xətlər, həmçinin 30-dan çox transformator məntəqəsi vurulub.
Xlorlaşmış bifenillərlə uzun müddət təmasda olan zaman
onlar orqanizmdə yığılaraq güclü toksiki effekt yaradır. Bu
birləşmələr dəri və ağ ciyərlər vasitəsilə orqanizmə daxil olaraq piy
hüceyrələrində, ana südündə toplanır və orqanizmin immun
sisteminə mənfi təsir edir. Polixlorbifenillərin (PXB) ən qorxulu
təsiri onların mutagen effektə malik olmasıdır. İnsan orqanizmindən
yarımçıxma dövrü 5 ildir.
Azərbaycanda PXB-lər istehsal olunmayıb, lakin Sovet
dövründə istehsal olunan PXB-li yağlar Azərbaycana gətirilmiş və
enerji sektorunda geniş istifadə olunmuşdur. Bu PXB-li yağların
istehsalı 1990-1993-cü ildə dayandırılmışdır. Azərbaycanda
tərkibində PXB olan çirklənmiş transformator yağlarının miqdarı
680 tondan artıqdır və çarpaz çirklənmə indiyə kimi davam edir.
Bunu nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Davamlı üzvi
çirkləndiricilər haqqında Stokholm Konvensiyasına qoşulmuşdur.
Onların ətraf mühitdə yaratdığı risklərin qiymətləndirilməsi
üçün aşağıdakı tədbirlərin aparılması təklif olunur:
1. Sıradan çıxan transformatorlarda olan yağların xlor
tərkibinin öyrənilməsi
2. Avadanlıqların ərazi üzrə paylanması
3. Alınmış qiymətlərin yol verilən hədlərlə müqayisəli təhlili
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Polixlorbifenillərin ətraf mühitdə yol verilən qatılıq həddi –
(YQH) Atmosfer havası – 1 mkq/m3, Su – 1 mkq/l, Torpaq – 0,1
mq/kq.
2.12. 16EPA POLİTSİKLİK AROMATİK
KARBOHİDROGENLƏRİN TOKSİKLİK AMİLİ
A. Səmədova, S.Hacıyeva, N. Quliyeva
BDU, AMEA Radisiya Problemləri İnstitutu
Ətraf mühitdə neftlərin transformasiyası məsələsinin tədqiqi
həm ekoloji baxımdan, həm də neft məhsullarının ətraf mühitdən
toplanması baxımından maraq kəsb edir. Neft çirklənməsinin su
hövzəsində yayılması və təkamülünün miqyası neftin tərkibindən,
mikrobioloji proseslərdən, suyun vəziyyətindən, küləyin gücündən,
temperaturdan, Günəş və ionlaşdırıcı radiasiyadan və s. asılıdır.
Neft və onun deqradasiyasının məhsulları ətraf mühitdə ciddi
ekoloji problemlər yaradır, bütövlükdə insan sağlamlığına və
ekosistemə mənfi təsir göstərir. Neftin komponentləri arasında
mikroorqanizmlərin və ətraf mühitin digər faktorların təsirinə ən
çox dayanıqlı olanlar suda toksik təsiri və suda həll olmamağı
səbəbindən politsiklik aromatik karbohidrogenlərdir (PAK). PAK –
ların üç əsas qrupu araşdırılır. 16EPA, NPD qrupundan olan və 2-5
aromatik həlqəli politsiklik aromatik karbohidrogenlərin analizi
GC/MS Trace Dsq (Thermo Electron, ABŞ Finngan, 2005) kütlə
spektrometrində aparılır. Beləliklə, ətraf mühitin təsiri altında, suda
qaldıqdan sonra neftin strukturu əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz
qalır.
16EPA-nın çirkləndiriciləri ekoloji baxımdan tədqiq olunması
gərək olan ən mühüm birləşmələrdir. Onlardan əksər nümayəndələri
kanserogen təsirə malikdir.
Yuxarıda qeyd edilən birləşmələr haqqında məlumat
ümumiləşdirilmiş formada cədvəl 1-də verilmişdir.
Benz(a)pren PAK-ların kanserogenlik indiqatoru kimi istifadə
edilə bilər. Onun ətraf mühitdə olması ilk növbədə bu birləşmələrin
mövcudluğunun əsasını izah edir. Daha real vəziyyəti
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qiymətləndirmək üçün atmosfer havasında PAK-ların 16 prioritet
maddəsinin qatılığına nəzər yetirilməlidir: naftalin, asenaftalin,
asenaften, flüoren, fenantren, antrasen, flüorantren, piren, xrizen,
tetrafen, 3,4-benzoflüoranten, 11,12-benzflüoranten, 3,4-benzpiren,
1,12-benzperilen, 2,3-о -fenilenpiren, 1,2,5,6-dibenzantrasen. PAKların mühüm altılıq qrupun suda miqdarı 0,2 mkq/l-i keçməməlidir.

Adı

Cədvəl 1.
16EPA PAK-nın əsas xarakteristikaları
Mole
Benzol
Zəhərlikulyar
Kimyəvi
Kimyəvi həlqəlik
çəkisi,
quruluşu
düsturu lərinin
amili
q/mol
sayı

Naftalin

128

C10H8

2

0.001

Asenaftalin

152.2

C12H8

3

0.001

Asenaften

154.2

C10H10

3

0.001

Flüoren

166.2

C13H10

4

0.001

Fenantren

178.23

C14H10

3

0.001

Antrasen

178.23

C14H10

3

0.01
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Flüoranten

202.26

C16H10

4

0.001

Piren

202.26

C16H10

4

0.001

Benzo(a)
antrasen

228.29

C18H12

4

0.1

Xrizen

228.29

C18H12

4

0.01

Benzo(k)
flüoranten

252.32

C20H12

5

0.1

Benzo(b)
flüor-anten

252.32

C20H12

5

0.1

Benzo(a)pi
Ren

252.3

C20H12

5

1

İndeno(123cd)
piren

276.3

C22H12

6

0.1

C22H12

6

1

C22H14

5

5

Benzo(ghi)perilen
Dibenzo(ah)
antrasen

276.3

278.3
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2.13. DAĞILMIŞ MAYE YANACAQLARIN TORPAQDA
YARATDIĞI EKOLOJI RİSKLƏR
İ.İ.Mustafayev, G.İ.İmanova, A.H Əhmədova, S.F.Əliyeva
AzMİU, AMEA RPI, ADNSU
Ermənistan
tərəfindən
işğal
olunmuş
Azərbaycan
torpaqlarının azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə maye
yanacaqla işləyən 1000-dən çox texnika və yanacaq anbarları məhv
edilmişdir. Bir çox hallarda işğalçılar əraziləri tərk edərkən bu
anbarları, habelə yaşayış məskənlərini və meşələri yandırmışlar. Bu
döyüş proseslərində ətraf mühitə, torpaqlara və sututarlarına böyük
miqdarda neft məhsulları dağıdılmışdır. Bu məhsulların uzun
müddət ətraf mühitdə qalması nəticəsində yaranan deqradasiya
məhsulları ciddi ekoloji risklər yaratmaqdadır. Sututarlarında neft
məhsullarının deqradasiyası qanunauyğunluqları Bakı Dövlət
Universiteti və Radiasiya Problemləri İnstitutu tərəfindən aparılan
birgə tədqiqatlarda öyrənilmişdir. Bu tədqiqatlarda neftin torpaqda
deqradasiyanın qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Uzun müddət
Balaxanı neft mədənləri ərazisində torpaqda qalmış neftin
tərkibində və toksik xassələrində baş verən dəyişikliklər tədqiq
edilmişdir.
Xromato-masspektrometrik analiz vasitəsilə neftin 5 qrup
karbohidrogenlərinin dəyişməsinə nəzarət edilmişdir: THC
(C4H40)-həll olunan neft karbohidrogenləri, UCM –ayırd
edilməyən karbohidrogenlər, 2-6 halqalı politsiklik aromatik
karbohidrogenlər, NPD və yüksək toksikliyə malik 16EPA aromatik
karbohidrogenlər. Göstərilmişdir ki, torpaqda deqradasiya
nəticəsində yağ fraksiyasında və qətran fraksiyasında bu
komponentlərin qatılığının dəyişməsi müxtəlif sürətlərlə baş verir.
Belə ki, yağ fraksiyasında həll olmayan hissənin qatılığı 10%-dən
çox artırsa qətran fraksiyasında bu baxımdan ciddi dəyişmə
müşahidə olunmur. Deqradasiya nəticəsində polikondensasiya
proseslərinin getməsi yüngül PAK –ların qatılığını azaldır. Ayrıayrı PAK-ın qatılıqlarının dəyişmə dinamikası və buna uyğun
toksiklik əmsalı hesablanmışdır.
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2.14. RADİASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜÇÜN
TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ SİLİSİUM FOTOELEKTRON
GÜCLƏNDİRİCİ ƏSASLI SSİNTİLYATOR
DETEKTORLARI
A.H.Məmmədli, F.İ. Əhmədov, A.Z. Sadıqov
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Milli Nüvə Tədqiqatları
Mərkəzi
Hazırda radiasiya təhlükəsizliyi sahəsində ssintilyatorlar
əsasında hazırlanan detektorlar optimal qeydedicilər hesab edilir.
Məlum olduğu kimi, radioaktiv materiallardan bir çox sahələrdə
məs: tibbdə, energetika və s. sahələrdə geniş tətbiq edilir. Radiasiya
fonunun yüksək olması, canlı orqanizimdə bir sıra xoşa gəlməz
dəyişikliklərə: canlı hüceyrələrin dağılmasına və genetik strukturun
dəyişdirilməsinə səbəb ola bilər. Bu məqsədlə radiasiya fonunu
təyin etmək üçün spektroskopik və dozimetrik qurğulardan geniş
istifadə edilir. Spektroskopik və dozimetrik qurğular əsasən 3
hissədən ibarət olur: Detektor bloku, elektronik bloklar və çox
kanallı
analizator
bloku.
Detektor
bloku
fotoelektron
qeydedicilərdən və ssintilyatorlardan ibarətdir. Ssintilyatorlar
əsasında hazırlanan detektorlarda isitfadə edilən fotoqeydedicilər
yüksək fotonqeydetmə effektivliyinə (25 %), yüksək piksel sıxlığına
(10000 piksel/mm2), yüksək gücləndirmə əmsalına (105), aşağı
deşilmə gərginliyinə (100V), aşağı işləmə gərginliyinə (100V) və
aşağı qaranlıq cərəyana (500nA) malik olmalıdır. Ssintilyatorlu
detektorlarda ionlaşdırıcı şüalar detektor üzərinə düşür
və
ssintilyatorda udularaq görünən dalğa uzunluğu oblastındakı
fotonlara çevrilir və bu fotonların qəbuledicinin həssas sahəsinə
düşərək elektrik siqnalının formalaşmasına səbəb olur. İonlaşdırıcı
şüalanmanın enerjisindən asılı olaraq yaranan siqnalın amplitudu
dəyişir və detektor vasitəsi ilə onun enerjisi qeyd edilir.
Ssintilyatorlu radiasiya detektorlarının hazırlanmasında üzvi (silben,
perterfenil və s.) və qeyri üzvi (NaI, LFS- Lutetium Fine Silicate,
CsI, LaBr3 və s.) ssintilyatorlar geniş tətbiq edilir. Dozimetrik
qurğularda istifadə olunan ssintilyatorlar bir sıra üstünlüklərə
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malik olmalıdır: işıq çıxışının 30000 foton/MeV-dan böyük,
parçalanma sabitinin 50 nsan kiçik, yüksək sıxlığa malik, buraxılan
foton selinin maksimumunun 400 nm-550 nm intervalında olması,
enerjidən asılı olaraq xəttiliyə malik və bir növ ionlaşdırıcı
şüalanmaya həsas olmasıdır.
Ssintilyator detektorlarının hazırlanması üçün təqdim edilən
işdə ssintilyator olaraq qeyri üzvi LFS-3 ssintilyatoru və selvari
fotodiod olaraq isə MSFD-3NM fotodiodu istifadə edilmişdir.
İstifadə edilən LFS ssintilyatorunun ölçüsü 3mm*3mm*10mm,
sönmə müddəti 35 nsan, kristalın sıxlığı 7.34 q/sm³, emissiya
spektrinin maksimal dalğa uzunluğu 435 nm və işıq çıxışı 35000
foton/MeV olmuşdur. MSFD-3NM fotodiodu
2019-cu ildə
Malasiyanın MIMOS şirkəti tərəfindən istehsal edilmişdir. Diod
yüksək piksel sıxlığına~ 10000 piksel/mm2, 74,5 V işləmə
gərginliyinə, 448 nA qaranlıq cərəyana və 1,1*105 güclənmə
əmsalına malikdir. MSFD-3NM
və LFS-3 ssintilyatorulu
detektorlarda qeyd edilən siqnalın amplitudu enerjidən asılı olaraq
xətti dəyişir və detektor bloku 14.43 keV-1408 keV enerji
intervalında öz xəttiliyini saxlayır. Xəttiliyin saxlanması MSFD3NM fotodiodlarında toplam piksellərinin sayının 136900 olması
hesabına baş verir. Detektor bloku vasitəsi ilə minimum qeyd edilə
bilən enerji 14.43 keV olmuşdur və detektor blokunun qamma
şüalara həssaslığını yoxlamaq üçün nöqtəvi Co-57, Na-22, Eu-152
mənbələrindən istifadə edilmişdir. Beləliklə, alınan nəticələr
göstərir ki, MSFD-3NM və LFS-3 ssintilyatoru əsasında
hazırlanmış detektorlar dozimetriya və spektroskopiya sahəsində
uğurla tətbiq oluna bilər.
Aparılan işlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Yanında Elmin İnkişafı Fondunun № EİF—BGM-5-AZTURK1/2018-2/01/1-M-01 nömrəli qrant layihəsi çərçivəsində yerinə
yetirilmişdir.
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2.15. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ TORPAQLARIMIZDA
TEXNOGEN FÖVQƏLADƏ HAL RİSKLƏRİ
A.Ə.Bağırova
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
Azərbaycanın füsunkar və dilbər guşəsi, dünyada çox nadir və
təkrarolunmaz iqlimə, bitki örtüyünə və heyvanlar aləminə malik
olan Qarabağ torpaqları uzun illər düşmən tapdağı altında qalmışdı.
Nəhayət, II Qarabağ müharibəsi zamanı bu torpaqlar işğaldan azad
olundu. Vətən müharibəsi nəticəsində eyni zamanda yalnız
Azərbaycan üçün endemik olan, dünyanın heç bir yerində təbii
halda rast gəlinməyən bir çox bitki növləri ilə yanaşı, heyvan
növləri də düşmən tapdağından azad edildi. Azərbaycanın Şuşa,
Laçın, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər rayonları dərman bitkilərinin
vətəni hesab olunur.
Arazboyu ərazilərdə aparılan monitorinq və müşahidələr
göstərib ki, yaşayış məntəqələrində olmuş bütün evlər, binalar,
tarixi abidələr, qəbristanlıqlar tamamilə dağıdılıb, yolların
kənarındakı tut, qovaq, çinar, şam və meyvə ağacları kəsilib, bəzi
yerlərdə isə tamamilə yandırılıb.
Bildirilib ki, meşələrdə və yaşıllıq massivlərində qəsdən
törədilmiş yanğınlar nəticəsində bitki örtüyü, münbit torpaq qatı və
digər canlı aləm məhv edilib: "Erməni vandallığını sübut edən
faktlardan biri də, keçmiş Sovet dövründən xüsusi qorunma statusu
olan unikal təbiət abidələri siyahısına daxil edilmiş minillik qədim
ağacların qəsdən kəsilməsi və zəngin təbiət tarixinin bilərəkdən
silinməsinə şərait yaradılmasıdır. Belə ki, bir neçə gün ərzində
aparılan monitorinqlərin nəticələrinə görə, Qubadlı, Füzuli və
Cəbrayıl rayonlarının ərazisində yaşı 1600, 900 və 500 il olan Şərq
çinarlarının məhv edildiyi müəyyən olunub. Bu ağacların yerində
bitən 2 metrə qədər pöhrələr bu qədim çinarların bir neçə il əvvəl
kəsildiyini təsdiq edir". 1 / 4
Erməni işğalçıları Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər və
Xocavənd rayonlarının ərazilərini düşünülmüş şəkildə od vuraraq
yandırmışlar. Qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində meşə sahələri
yanaraq məhv olmuş torpağın üst münbit qatı yararsız hala düşmüş,
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ətraf mühitə və canlı təbiətə çox ciddi ziyan dəymişdir. Şuşa
meşələrinin yandırılması zamanı ağ fosforlu top mərmilərindən
istifadə edilmişdir. Bu silahlardan istifadə insan sağlamlığı üçün də
təhlükəlidir. Göründüyü kimi, II Qarabağ müharibəsi zamanı
işğaldan azad olunan Qarabağ və ətraf ərazilər uzun illər erməni
işğalçıları tərəfindən tarixi, mədəni abidələrin dağıdılmasına, flora
və faunanın bir çox növlərinin məhvinə və ətraf mühitin
çirklənməsinə məruz qalmışdır. Torpaqlarımızın geri qaytarılması
nəticəsində Qarabağ və ətraf rayonların canlılar aləmi mənfur
düşmənin ekoloji terrorundan qurtulmuşdur. Azərbaycan
Respublikası ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasını strateji məqsəd
sayır. Müasir dövrdə təbiətdən istifadə nə qədər aktualdırsa, onu
qorumaq, bərpa etmək bir o qədər əhəmiyyətlidir. İnanırıq ki, yaxın
gələcəkdə bu ərazilərin canlılar aləminin bərpasına nail olacağıq.
Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə yaşıl enerji zonasının, günəş və külək enerjisi növlərinin
yaradılması üçün hər cür imkanın mövcudluğunu, su resurslarımızın
kifayət qədər geniş həcmli olmasını xatırladaraq, bu işlərə xarici
tərəfdaşları, investorları cəlb etməyin, habelə yerli şirkətlərə şərait
yaratmağın zəruriliyini də vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı
çıxışında azad edilmiş torpaqlarda bərpa işlərinin aparılması zamanı
mütləq yüksək texnologiyalardan istifadə olunması vacibliyini də
xatırladıb. Ölkə rəhbəri hazırda minalardan təmizləmə prosesinin
getdiyini qeyd edərək, bununla bərabər şəhərsalma layihələrinin
hazırlandığını da diqqətə çatdırıb. Həmçinin, bu iş yekunlaşandan
sonra artıq praktiki inşaat işlərinə start veriləcəyini, infrastruktur
layihələri ilə yanaşı, nəqliyyat və texnologiyalar sahələrinin də
diqqət mərkəzində saxlanılacağını qeyd edib. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci ilin yekunlarına
həsr olunan videokonfrans şəklində keçirilən müşavirədə dediyi
kimi: “Bizim planlarımız böyükdür. Müharibə başa çatıb. Bərpa
işləri artıq başlanıb və bu, onu göstərir ki, bizim sözümüzlə
əməlimiz arasında bu dəfə də heç bir fərq yoxdur. Biz demişdik ki,
torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bu torpaqları tezliklə bərpa
edəcəyik. Mən bu yaxınlarda demişdim ki, biz Qarabağ bölgəsində
cənnət yaradacağıq və sözümdə dururam. Bu bizim hamımızdan
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asılıdır ki, bu sözlər yerinə yetirilsin. Təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli
fəaliyyətin və rifahın davamlı artmasının dəstəklənməsi məqsədilə
“Qarabağ Dirçəliş Fondu” yaradılıb. İşğaldan azad olunmuş
ərazilərimizin bərpası prossesində bir sıra ölkələr iştirak etmək
arzusunda olduqlarını bildiriblər. Azərbaycan dövləti də dost
ölkələrlə bu sahədə əməkdaşlıq etmək niyyətini açıqlayıb.
Qarabağ dirçələcək və dünyanın ən inkişaf etmiş
regionlarından birinə çevriləcək. İçməli su, sanitariya və irriqasiya
sistemlərinin yenidən qurulması prosesi isə insanların həyat
səviyyəsinin yaxşılaşmasına və sonrakı mərhələdə iqtisadi
baxımdan ailə-ev təsərrüfatlarının canlanmasına töhfə verəcək.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunan torpaqlarda bu
potensialdan üzümçülük, tütünçülük, pambıqçılıq, baramaçılıq,
meyvətərəvəz, bostançılıq və heyvandarlığın inkişafı üçün səmərəli
istifadə etmək gücündədir. Eyni zamanda, bölgədə emal və ərzaq
sənayesinin inkişafı potensialı da yetərincədir.
Prezidentimiz İ.H.Əliyev qeyd etmişdir ki, azad edilmiş
torpaqlarda
bərpa
işlərini
apararkən
mütləq
yüksək
texnologiyalardan istifadə olunmalıdır. Hazırda minalardan
təmizləmə prosesi gedir. Bununla paralel olaraq şəhərsalma
layihələri icra edilir. Şəhərsalma layihələri hazır olandan sonra biz
artıq praktiki inşaat işlərinə start verəcəyik. Eyni zamanda, günəş və
külək enerjisi növlərinin yaradılması üçün imkanlar var. Xarici
tərəfdaşları, investorları bu işlərə mütləq cəlb etmək, yerli şirkətlərə
şərait yaratmaq lazımdır.
Azərbaycan su ehtiyatlarını səmərəli idarə etməklə həm də
Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı hidro müharibəyə son
qoyacaq. Xüsusən də, Kəlbəcər və Laçın rayonları şirin su
ehtiyatları ilə zəngindir, hətta Ermənistanın şirin su mənbəyi olan
Göyçə gölünü qidalandıran Arpa və Bərgüşad çaylarının da
mənbəyi bu rayonlardadır. Bütün bunlarla bərabər, dağ-mədən
sənayesi üzrə Kəlbəcər və Zəngilan rayonlarında qızıl, mis, gümüş,
civə və xromit ehtiyatları, Cəbrayıl rayonunda yerləşən “Yəşəm” və
“Xalsedon” yataqları zərgərlik sahəsini inkişaf etdirməyə imkan
verir. Azərbaycanda elmin inkişaf səviyyəsi, intensiv istehsal
texnologiyaları, innovativ becərmə üsulları və digər amillər
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Qarabağın bu potensial imkanlarından səmərəli istifadə etməyi və
yüksək göstəricilər qazanmağı şərtləndirəcək.
Düşünürəm ki. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə
birlikdə ətraf mmühitin qorunması, topoqrafiya və xəritəçəkmə
işlərinin aparılması, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə məqsədilə
onların ilkin qiymətləndirilməsi və mühafizəsi, tarix və mədəniyyət
obyektlərinin
(abidələrinin
və
müəssisələrinin)
ilkin
inventarlaşdırılması və mühafizəsi Qarabağın iqtisadi dirçəlişinə
kömək edəcəkdir.
2.16. KƏLBƏCƏR RAYONU ƏRAZİSİINDƏ SÜRÜŞMƏNİN
BAŞ VERMƏ SƏBƏBLƏRİ VƏ MÜHƏNDİSİ -TƏŞKİLATI
TƏDBİRLƏR
L.K.Əliyeva, E.K.Qafarov
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Qarabağ ərazisi, Azərbaycanın əsrarəngiz dilbər guşələrindən
biridir. Relyef baxımından Qarabağ ərazisi düzən və dağlıq
hissələrə bölünür. Bu ərazilərdən biridə, Kəlbəcər rayonudur. Həm
təbii sərvətlərlə zənginliyinə görə, həm iqliminin gözəlliyinə görə
fərqlənir. Kəlbəcər Azərbaycanın ən yüksək dağ rayonudur.
Kəlbəcər mürəkkəb geoloji quruluşlu inzibatı ərazi olmaqla yanaşı
həmçinin relyef baxımından da respublikamızın digər ərazilərindən
fərqlənir.
Geoloji quruluşu: Kəlbəcərdə Yura, Tabaşir, Paleogen,
Neogen, Antropogenin çökmə, vulkanogen - çökmə və vulkanik
süxurları yayılmışdır. İşğal dövründə Kəlbəcərdə yerləşən seysmik
stansiyaları işğalçılar tərəfindən dağıdılaraq, orada olan seysmoloji
və geofiziki cihazlar talan edilmişdir. Otuz ilə yaxın müddətdə
davam edən işğal səbəbindən bu ərazidə seysmik və geoloji
tədqiqatlar aparılmamışdır. Bu ərazilərdə baş verən təbii xarakterli
fövqəladə hadisələrdən biri də sürüşmədir.
Sürüşmə əksər dünya ölkələri üçün xarakterikdir.
Araşdırmalardan bəlli olur ki, sürüşmə ehtimalı olan zonaların
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əksəriyyətində əhali məskunlaşmış, həmçinin bu ərazilərdə intensiv
nəqliyyat vasitələri hərəkət edir.
Sürüşmə riskli ərazilərdə geoloji müşahidələr aparmaq,
mühəndisi tədbirlər yerinə yetirmək və ərazidən əhalinin
köçürülməsi vacib və təxirəsalınmaz tədbirlərdir.
Tədqiqatlar və təhlillər göstərir ki, dünyada hal-hazırda
sürüşmələrin baş vermə intensivliyi daha da artmışdır. Bu artım
meteoroloji, antropogen amillərlə sıx əlaqədardır.
Azərbaycan Respublikasının müxtəlif ərazilərində sürüşmə
təhlükəsi olan zonaların ümumi sahəsi təqribən 820 km2-dir.
Sürüşmə adətən mailliyi 100-dən artıq olan bütün yamaclarda baş
verir ki, bu da Kəlbəcər ərazisi üçün də səciyyəvidir. Bu fövqəladə
hadisənin səbəbləri antropogen amillər, gilli torpaqların yeraltı
sularla və normadan artıq yağıntılar sayəsində əmələ gəlməsi və s.
amillərlə bağlıdır. Kəlbəcər rayonu ərazisində də gilli ərazilər
mövcuddur ki, bu da sürüşmə riskini artırır.
Sürüşməyə qarşı aşağıdakı mühəndisi-texniki tədbirlər yerinə
yetirilməlidir:
• Sürüşmə riskli ərazidə mövcud olan yerüstü və qrunt
sularının xəndək və drenajlar vasitəsi ilə sürüşmə ərazisindən
kənara axıdılması;
• Sürüşən yamaclara düşən artıqlığın qarşısını almaq üçün
terras qurğularının hazırlanması;
• Sürüşmə təhlükəsi olan yamaclarda uzunköklü bitkilərin
əkilməsi;
• İsdinad divarlarının tikilməsi və s.
Ərazilərə aidiyyatı icra hakimiyyəti orqanları və yerli özünü
idarəetmə orqanları (bələdiyyələr) ciddi nəzarət etməlidir. Onlar bu
ərazilərdə aşağıdakı təşkilati tədbirləri yerinə yetirməlidirlər:
• Mövcud
ərazi
üzrə
sürüşmə
riskli
əraziləri
müəyyənləşdirmək və onları xəritə üzərində işləmək;
• Əhali arasında maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirməklə
sürüşmə riskini azaltmaq;
• Təhlükəli ərazilərdə xəbərdarlıq nişanları yerləşdirmək və
daimi müşüahidələr aparmaq.
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2.17. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ
EKOLOJİ TERROR
R.Əhmədova, N.Aşurova, T.Babayeva
Sumqayıt Dövlət Universiteti
İlkin olaraq qeyd edək ki, ekoloji terror əsasən münaqişə
dövründə ətraf mühitin qəsdən və ya qanunsuz şəkildə məhv
edilməsi, istismarı və ya dəyişdirilməsi kimi xarakterizə olunur.
Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi davam etdiyi müddətdə bədxah ermənilər daha çox
qiymətli ağac növlərini kəsib və yandırıb, Azərbaycanın çaylarını
çirkləndirib, işğal etdikləri əraziləri ölü zonaya çevirmişlər. Dağlıq
Qarabağda ekoloji vəziyyət gərgindir, hətta erməni separatçıları
tərəfindən ərazilərin işğal olunduğu dövürdə, orada ekoloji vəziyyət
barədə birbaşa məlumat olmasa da, hazırda ETSN tərəfindən
aparılan monitorinqlər bunu deməyə əsas verir.
Müharibə dövründə Azərbaycanın ictimayyəti Beynəlxalq
təşkilatların diqqətini məhz hərbi münaqişələr zamanı ətraf mühitə
vurulan zərərə yönəldib. Əgər erməni təcavüzkarlarının təsiri
altında olan ərazilər uzun müddətli ekoloji tərrora məruz qalsaydı,
nəticədə eksosistemin və təbii ehtiyatların vəziyyəti daha da kritik
böhran vəziyyəti alardı, yalnız bir dövlətə və yalnız indiki nəsilə
deyil, sonrakı nəsillərə də geniş miqyasda zərər vurulardı.
Təbii ki, nəzarətsiz torpaqlarda təbiəti mühafizədən söhbət
belə gedə bilməzdi. Dağ meşələri sürətlə qırılıb, materialları qonşu
ölkələrə aparılıb, nadir bitkilər və heyvanlar məhv edilib. Öz
başlanğıcını işğal olunmuş ərazilərdə olan meliorasiya kanallarının
işləməməsi Azərbaycanın aşağı rayonlarının kənd təsərrüfatına ağır
zərbə vurmuşdur.
Deyilənlərdən aydın olur ki, həmyerlilərimizlə yanaşı
Azərbaycanın ölçüyə-gəlməz, zərərə məruz qalan təbiəti də işğalın
acı nəticələrini yaşamışdır. İşğal etdikləri ərazilərdə müvəqqəti
olduqlarını başa düşən ermənilər burada olan faydalı qazıntıları,
təbii resursları vəhşicəsinə dağıtmışlar. Asan əldə edilən mineral
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sular, müxtəlif tikinti materialları və digər sərvətlər iri həcmlərlə
mənimsənilmişdir.
Azərbaycanın nəzarət edə bilmədiyi ərazilərdə ekoloji durum
həm də onunla pisləşməyə başlamışdır ki, 2006-cı ilin iyun ayından
üzü bəri, ermənilər məqsədli şəkildə, qoruq sahələri də daxil
olmaqla, həmin ərazilərdə yanğınlar törədərək meşə sahələrini məhv
etmişlər. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər və Xocavənd rayonlarının
işğal edilmiş kəndləri yandırılmışdır. Ermənilər tərəfindən
törədilmiş yanğınlar Azərbaycanın nəzarəti altında olan ərazilərə də
keçmişdir.
Məlumdur ki, Respublikamızda 200-ə yaxın endemik bitki
növü mövcuddur, onlardan təxmini 80 növünə Dağlıq Qarabağ
ərazisində rast gəlinir. Belə bitki növlərindən 20-si Azərbaycan
areallı endemik bitkilərdir ki, bunun da 7 növü (Şuşa vələsi, Qarabağ
tülpanı, Sağsağan gülxətmisi, Şuşa gəvəni və s.) Dağlıq Qarabağ
ərazisinə aiddir. Ermənistan işğalçıları tərəfindən Azərbaycanın
“Qırmızı Kitabı” və Beynəlxalq Qırmızı siyahıya daxil olmuş nadir,
sayı kritik həddə qədər azalan bitki və heyvan növlərinin məhv
edilməsi nəticəsində
heyvanların yaşayış arealları dağıdılmış,
ekosistemin tarazlığı pozulmuş, ətraf mühit komponentlərinə ciddi
zərər dəymişdir.
44 günlük müharibə zamanı ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən fosfor təyinatlı silahlardan iştifadə edilmişdir. Nəzərə
çatdırmaq lazımdır ki, ağ fosforlu hərbi silahların istifadəsi qadağan
olunmuşdur. Çünki ağ fosfor atmosferlə birləşdikdə yanğın əmələ
gəlir, bu zaman istilik 1000C-ni keçir. Ağ fosforun 0,5 qr yetərlidir
ki, insanı öldürsün, ətraf mühiti isə məhv etsin.
Ermənistan işğal etdiyi torpaqlarda təbiət abidələrinə,
biomüxtəlifliyə, meşə sahələrinə, yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərə
ciddi zərər vurmaqla böyük miqyaslı ekoloji terror aktları
törətmişdir. Beləliklə, işğalçı Ermənistan təbiətə qarşı ağır
cinayətlər törətməklə ətraf mühit sahəsində mövcud olan “Bioloji
Müxtəliflik”, “Ramsar” və “Berin” Beynəlxalq konvensiyalarının
tələblərini kobud şəkildə pozmuşdur.
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2.18. KƏLBƏCƏR KAOLİNLƏRİ VƏ TİKİNTİ
MATERİALLARI İSTEHSALI
A.Əhmədova, T.Abdullayeva, M. Hümbətov
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Kəlbəcər rayonu ərazisində kaolinlər, serpentinitlər, seolitlər,
kinovar və onun modifikasiyaları geniş yayılmışdır və onlardan
səmərəli istifadə ekoloji riskləri azaltmaqla bərabər iqtisadi
əhəmiyyət kəsb edir. Kaolin alümosilikatlardan ibarət olmaqla
müxtəlif tərkibə malikdir və əsasən Al2O3∙2SiO2∙2H2O formulu ilə
xarakterizə olunur. Kaolinlər eyni zamanda müxtəlif minerallarınkarbonatların, serpentinintlərin, aşaritlərın, fosforitlərin, boratların
və s. tərkibində mövcuddur. Lakin onların kimyəvi formulaları eyni
olsalar belə strukturları müxtəlif olduğundan xassələri də fərqlidir.
Məlumdur ki, əsas tikinti materialı olan sement əsasən
əhəngdaşı (CaCO3) ilə gil (nAl2O3∙nSİO2∙nH2O) qarışığının
yandırılması və alınan məhsula gips əlavə olunaraq emal edilməsilə
alınır.
Lakin sənaye sahələrində və tikintidə sement və sementdən
hazırlanan betona tələbat (möhkəmlik, suya, istiyə, şaxtaya,
karroziyaya davamlılıq və s.) müxtəlif
olduğundan onun
hazırlanması prosesinə müxtəlif tərkibli maddələr – modifiksiya
edicilər əlavə etməklə sementin çeşidini artırmağa və verilən
tələblərə uyğun sement alınmasına nail olunur. Belə halda həm
əhəngdaşının tərkibində əsas birləşmə - kalsium karbonatda əlavə
olan birləşmələr, həm də korrektə zamanı əlavə olunan birləşmələr
nəzərə alınmalıdır. Digər tərəfdən əlavə olunan maddələrin
texnoloji proseslər zamanı hansı tərkib dəyişikliyinə məruz qalması
nəzərə alınmalıdır. Xammal qarışığının yandırılması yüksək
temperaturda (1400-15000C) aparıldığından materialın tərkibində
mürəkkəb fiziki-kimyəvi proses gedir. Ona görə də əlavə olunan
maddələrin tərkibi və miqdarı nəzərə alınmalıdır.
Kaolin sementin alınmasında əlavə olunan maddələrdən
(minerallardan) biridir. Yüksək temperatur şəraitində (200-7000C)
qarışıqda olan üzvi birləşmələrin yanması baş verir və kaolinin
susuzlaşması (parçalanması) aşağıdakı reaksiya üzrə gedir.
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Al2O3∙2SiO2∙H2O → Al2O3∙2SiO2+2H2O
Sonra temperatur artdıqca (900-12000C) alümosilikatların kaolinin oksidlərə və metaməhsullara parçalanması baş verir.
Kaolinlərdən ən çox oda davamlı beton hazırlanmasında
istifadə olunan sement hazırlanmasında istifadə olunur. Kaolinlərin,
eləcə də digər Kəlbəcər rayonunda olan mineralların əlavə
olunması sementin istehsal texnologiyasına və xassələrinə güclü
təsir etdiyindən onların tərkibi təhlil (analiz) edilməli, verilən
miqdarı sementə və digər tikinti materiallarına qoyulan tələbə
uyğunlaşdırılmalıdır.
2.19. FÖVQƏLADƏ HALLARDA ƏHALİNİN
MƏLUMATLANDIRILMASINDA SOSİAL
ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ
F.Hacızadə, A.Hacızadə
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
XXI əsrin əsas trendlərindən biri sosial şəbəkələrin yayılması
olmuşdur. İnternetin sürətlə yayılması və bununla insanların
gündəlik təlabatına çevrilməsi onu əhalinin fövqəladə hallar
haqqında məlumatlandırılması və xəbərdar etməsi üçün istifadə
etməyə imkan verir.
Əhalinin məlumatlandırılması məsələsi fövqəladə hallar
zamanı müdafiəni təşkil edən bütün səviyyəli idarəetmə
orqanlarının əsas vəzifələrindən biridir. İstənilən fövqəladə hallara
reaksiya (FH) əhalinin fövqəladə vəziyyətin yaranması və ya
yaranması təhlükəsi barədə məlumatlandırılmasından başlayır.
Dünyada 7,7 milyard insan yaşayır və onların 4,4 milyardı
internetin fəal istifadəçisidir. Bu göstərici gündən-günə artmaqdadır
və bu da sosial şəbəkələrdə fəaliyyət səviyyəsini artırır. 3.7 milyard
insan isə sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Əsas maraq ondan
ibarətdir ki, son bir il ərzində dünya əhalisinin sayı 1%, sosial
şəbəkə istifadəçilərinin sayı isə 10% artıb. Bu onu göstərir ki, erkən
yaşlarından
başlayaraq,
yaşlılara
qədər
sosial
şəbəkə
istifadəçilərinin dairəsi genişlənir.
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Sosial şəbəkə internetdə sosial əlaqələrin qurulması, əks
etdirilməsi və təşkili üçün nəzərdə tutulmuş onlayn xidmətdir.
"Dostlar" və "qruplar" sistemi sosial şəbəkələrin xüsusiyyətlərindən
biridir. Misal üçün, göstərmək olar ki, Rusiya Federasiyasında
aparılmış araşdırmalara əsasən bu ölkə istifadəçilərin sosial
şəbəkələrdə olduğu müddətə görə dünyada birinci yeri tutur. Sosial
şəbəkələr internetə sərf olunan vaxtın 30% - dən 40% - ə qədərini
təşkil edir. Ən məşhur sosial şəbəkə - vk.com (ayda təxminən 50
milyon nəfər), ikinci yerdə Odnoklassniki (ayda 43 milyon nəfər),
üçüncü yerdə isə - mail.ru göstərilmişdir.
Bir sıra inkişaf etmiş xarici ölkələrdə fövqəladə hallar üzrə
dövlət qurumları Facebook, Tvitter və s. kimi sosial mediada ildənilə daha fəal iş aparır. Çox zaman əsas heyətə həmin qurumların
fəaliyyət göstərən və keçmiş əməkdaşları, bu istiqamətdə fəaliyyət
göstərən ali məktəblərin tələbələri və kursantları daxildir. Onlar
“Like” xəbərini qeyd edərkən və paylaşdıqda, bu məlumatları
qeydiyyatdan keçdikləri sosial şəbəkədə olan bütün dostları oxuya
bilər. Beləliklə, xəbərləri oxuyan insanların sayı dəfələrlə artır.
Fövqəladə hallar baş verdikdə sosial şəbəkələr və internet baş
verənlər barədə operativ məlumat əldə etməyə, təfərrüatları
öyrənməyə, yaxınlarınızla əlaqə saxlamağa imkan verir. FHN-in öz
sosial şəbəkəsindən və digər sosial şəbəkələrdən istifadə etməsi
istifadəçilərə fövqəladə hallar haqqında məlumat mübadiləsi
aparmağa və xilasedicilərlə onlayn əlaqə yaratmağa imkan verəcək.
Azərbaycan Respublikasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
“112” qaynar xətti Nazirlik yaranan tarixdən fəaliyyət göstərir və bu
qaynar xəttinə zəng etməklə baş verə biləcək hər hansı bədbəxt
hadisənin qarşısını almaq, qəzaya düçar olan insanları xilas etmək
və maddi itkiləri azaltmaq mümkündür. Eyni zamanda nazirliyin
müvafiq qurumları bir sıra hallarda hər hansı bədbəxt hadisə
haqqında SMS-lə də əhalinin bir hissəsinə xəbər vermək imkanları
da var.
Bizim fikrimizcə Fövqəladə Hallar Nazirliyi sosial şəbəkələr
formatını da sınaqdan keçirə bilər: sosial şəbəkələr həm əhalinin
məlumatlandırılması və xəbərdar edilməsi, həm də əhalinin təbii və
texnogen xarakterli fövqəladə hallar zamanı fəaliyyətə hazırlanması
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üçün uğurla istifadə oluna bilər. FHN Twitter və Facebook
səhifərini yaradaraq bu sosial şəbəkələrdən istifadə edilməsi
aşağıdakılara imkan verə biləcəkdir:
- fövqəladə vəziyyətin yaranması və təhlükəsi, həmçinin
fövqəladə hallar zamanı əhalinin hərəkət qaydaları barədə onları
vaxtında məlumatlandırılması;
- fövqəladə hallar zamanı kömək etmək üçün vaxtın
qısaldılması.
Sosial şəbəkələr əməliyyat mesajlarının əhaliyə tez və kütləvi
çatdırılması üçün bir vasitə kimi qəbul edilməlidir. Sosial
şəbəkələrin imkanlarından istifadə əhalinin fövqəladə hallarda
hərəkətlərə öyrədilməsi prossesini daha səmərəli həyata keçirməyə
imkan verəcəkdir.
2.20. EKSTREMAL ŞƏRAİTDƏ ÇƏTİN PSİXOFİZİOLOJİ
VƏZİYYƏTLƏRİN ARADAN QALDIRILMASINDA
EMOSİONAL İNTELLEKTİN ROLU
A.Əlizadə, F.Dadaşov
Milli Aviasiya Akademiyası
Ekstremal şəraitdə çətin psixoloji vəziyyətlərdə emosional
intellektin (Eİ) inkişaf etdirilməsinin xüsusi rolu vardır. Eİ özünün və digərlərinin emosiya və motivlərini başa düşüb
idarəetmək qabiliyyətidir. Azərbaycanda müharibədən sonrakı
dövrdə Eİ yüksəldilməsi istiqamətində çoxcəhətli tədbirlərin
görülməsinə ehtiyac var. Bura həm FHN işçilərin bu istiqamətdə
fəaliyyətinin artırılması, müharibə dövründə psixi sarsıntılar
nəticəsində çətin psixoloji vəziyyətlərə düşmüş şəxslərin
psixokorreksion üsullar vasitəsi ilə həyata keçirmək olar ki, burada
Eİ yüksəldilməsi vasitələrinə xüsusi yer vermək lazımdır.
Daniel Qolmana görə Eİ dörd komponentdən ibarətdir:
• Öz emosiyalarını dərk edərək motivini aydınlaşdırmaq
bacarığı;
• Öz emosiyalarını idarə etmək qabilliyəti;
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• Digərlərinin emosiyalarını dərk edərək motivini
aydınlaşdırmaq bacarığı;
• Digərlərinin emosiyalaını idarə etmək qabilliyəti.
Hər bir idarəetmə prossesinin zəruri şərti identifikasiya
olduğu kimi, müharibə dövründən sonra zərər şəkən şəxslərin Eİ
identifikasiyası bu istiqamətdə əsas məsələlərdəndir. Eİ
identifikasiyası üçün müxtəlif verbal testlər mövcuddur. Lakin bu
testlərin adaptasiyaya ehtiyacı var. Belə ki, qoyulan suallar ayrıayrı ölkələrin kross-kulturoloju xüsusiyyətlərini nəzərə almır. Buna
misal olaraq G.Xofstedə görə baza göstəricilərdən olan qeyrimüəyyənliyə münasibət müxtəlifdir.
Eİ inkişaf səviyyəsinə görə fərdlər dörd qrupa bölünür.
Onların Eİ qabilliyyətinin yüksəldilməsi cari səviyyədən,
ekstremal şəraitdəki çətin psixofizioloji vəziyyətdən asılıdır. Bu isə
kompleks şəkilli elmi-praktiki tədqiqatların aparılmasını tələb edir.
2.21. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ QARABAĞDA ƏTRAF
MÜHİTƏ VƏ TARİXİ-COĞRAFİ ADLAR ÜÇÜN
YARANMIŞ RİSKLƏR
Ş. Əzizov
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
Azərbaycan xalqı Vətən müharibəsində əldə olunmuş zəfərlə
Qarabağı işğaldan azad etdi və öz tarixi hüquqlarını, ədaləti bərpa
etdi. Bu zəfər yalnız dünya erməniliyi üzərində deyil, həm də
erməni
havadarları
üzərində
parlaq
qələbə
kimi
qiymətləndirilməlidir. Son 300-illik dövr ərzində Azərbaycan xalqı
itirilmiş torpaqları 2020-ci ilin payızından başlayaraq qaytarmağa
başlamışdır.
Vətən müharibəsindəki zəfər Azərbaycan xalqının
məğlubedilməzliyini və böyük daxili potensialını bütün dünyaya
göstərdi, hamıya aydın oldu ki, “böyük Ermənistan” xülyası heç
vaxt gerçəkləşməyəcək. 2020-ci il 10 noyabr tarixində Azərbaycan
xalqı bu erməni mifi tarixin zibilliyinə atdı və orda basdırdı.
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1828-ci ildən başlayaraq, antiazərbaycan siyasətin
təşkilatçıları ermənilərdən istifadə edərək Azərbaycana qarşı elan
olunmayan həm gizli, həm açıq formalarda təcavüzkar siyasəti sürünən təcavüz, hərbi təcavüz və kartoqrafik-toponimiya
müharibəsini həyata keçirmişdilər. Qarabağda və başqa Azərbaycan
torpaqlarında aparılan müharibənin açıq və gizli formaları:
1) Rusiya imperiyası və Sovet hakimiyyəti illərində ermənilərin
Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi hesabına (1828-1990-cı illərin
əvvəlinə kimi) demoqrafik balansın onların xeyirinə dəyişməsi,
2) mühacir ermənilərin süni artımından sonra ərazi iddiaların
artması, 3) sürünən ilhaq (anneksiya), 4) hərbi təcavüz, 5) etnik
təmizləmə, 6) xaricdən erməni miqrantların köçürülməsi, 7) işğal
olunmuş torpaqlarda “yandırılmış torpaq” taktikasının tətbiqi,
8) Azərbaycan xalqının maddi-mədəniyyət irsinin soyqırımı,
9) Azərbaycan torpaqlarında ekoloji terror - ekosid, 10) kartoqrafiktoponimiya müharibəsi və təcavüzü.
Erməni işğalçıları ətraf mühitə, biomüxtəlifliyə elə yaralar
vurdular ki, onların sağalması uzun illərdən sonra qismən mümkün
ola bilər. Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən biri olan Qarabağ
bənzərsiz və zəngin təbiətə - meşə, fauna və floraya, torpaq
örtüyünə, su ehtiyatlarına, yeraltı mineral sərvətlərə malikdir.
Azərbaycanın Kiçik Qafqaz regionunda yerləşən bütöv (düzənlik və
dağlıq) Qarabağ respublikanın sahəsinin 1/6-ni təşkil edir. İşğaldan
əvvəl meşələr Qarabağın 36%-ni və ya 160000 ha sahədə
yayılmışdır. Qarabağda 140 adda nadir və nəsli kəsilmək
təhlükəsində olan bitkilər (daş səhləbi (xarı bülbül), Şuşa gəvəni,
qaraçöhrə, Qarabağ dağlaləsi, Şuşa xaşası, azad ağacı və s.) rast
gəlinirdi.
Ermənilər işğal olunmuş ərazilərdə ekoloji terror (ekosid)
apararaq qoruqları, yasaqlıqları, meşələri talan ediblər, endemik,
relikt və nəsli kəsilməkdə olan növləri, çoxyaşlı ağacları məhv
etməyə çalışıblar. Onlar çoxyaşlı şərq çinarı, qızıl palıd, qoz, vələs,
ağcaqayın ağaclarını kütləvi şəkildə qıraraq Ermənistana daşıyıb,
mütamadi yanğınlar törədib, yeraltı sərvətləri (qızıl, mis, xrom,
civə, gümüş, molibden, nikel, selen, daş kömür və s.) çıxarmaq
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üçün açıq üsulla qazıntı işləri apararaq Qarabağın təbiətinə olduqca
böyük ziyan vurublar.
AR Ekoloqiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində ekspertlər
Azərbaycana dəymiş ekoloji zərərin dəyərini 285 milyard dollar
qədərində qiymətləndiriblər. Azərbaycan Prokurorluğunun Xüsusi
İstintaq şöbəsi erməni işğalı nəticəsində dövlətə və vətandaşlara
dəymiş maddi zərərin məbləgini, ilkin hesablamalara görə 818
milyard 880 milyon dollar həcmində qiymətləndirmişdir. Hazırda
Azərbaycan iqtisadiyyatına dəymiş ziyanın hesablanması davam
edir. Güman edirlər ki, maddi ziyanın ümumi məbləgi 1 trilyon
dollara bərabər ola bilər.
İşğal dövründə Qarabağ və ətraf rayonlarda Azərbaycan-Türk
mənşəli tarixi-coğrafi adlar (toponimlər) üçün təhlükəli risklər
yaranmışdır. Erməni təcavüzkarları Qərbi Azərbaycanda (indiki
Ermənistan) olduğu kimi, işğal etdikləri ərazilərdə Azərbaycan
toponimlərin soyqırımını təşkil etmişdilər – onlar məqsədli şəkildə
mərhələ-mərhələ erməniləşdirilirdi. Akademiklər Cəlal Əliyev və
Budaq Budaqov (2003) belə qənaətə gəlmişdilər ki, 1935-ci ildən
başlayaraq erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan torpaqlarında
bütün Türk-Azərbaycan coğrafi adları kütləvi şəkildə dəyişdirməyə
başladılar və nəticədə 15 mindən çox türk etimo-qiyasına aid
coğrafi adlar (makro-, mezo- və mikrotoponimlər) toponimik
soyqırıma məruz qaldılar.
Qondarma DQR-ın 18-ci ildönümü (2009) ilə əlaqədar
Yerevanda erməni, rus və ingilis dillərdə “Dağlıq Qarabağ
Respublikasının atlası” nəşr olunub. Həcmi 96 səhifə olan atlasda
70-ə yaxın xəritə var və demək olar ki, onların hamısı yalançı,
uydurma, saxta xəritələrdir. Atlasın girişində onun əhəmiyyəti
haqqında yazıblar: “DQR-ın atlasın nəşri bütün dünyaya sübut edir
ki, Qarabağ Mets Haykın (Böyük Ermənistanın) əyalətlərindən biri
olmuşdur”.
Postmüharibə dövründə Azərbaycan xalqı hazırki geosiyasi və
regional şəraitdə varlığına, gələcəyinə təhlükə yaradan riskləri
nəzərə alaraq, aşağıdaki tarixi faktları həmişəlik genetik yaddaşında
saxlamalıdır: 1) Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan) 959
kəndimiz məhv edilib, 2) son 200 ildə iki milyon Azərbaycanlı
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qətlə yetirilib, 3) yalnız XX əsrdə iki milyon azərbaycanlı Qərbi
Azərbaycandan (indiki Ermənistan) qovulmuşlar, 4) XIX və XX
ərlərdə azərbaycanlıların 8 dəfə kütləvi deportasiyaları - XIX əsrin
1828-1832-ci illərində, 50-ci, 70-ci və 90-cı illərində, sonra XX
əsrin 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 və 1988-1993-cü illərdə
təşkil edilmişdir, 5) təkcə 1828-1911-ci illərdə bir milyondan çox
erməni İran və Türkiyədən gətirilərək Cənubi Qafqaza, xüsusilə
Azərbaycan ərazilərinə yerləşdirilmişdir, 6) Xocalı, Ağdaban,
Meşəli, Qaradağlı, Kərkicahan, Bağanis-Ayrım ... soyqırımları XX
əsrdə dünyanın gözü qarşısında baş vermişdir, 7) Ermənistan və
Qarabağda 15000-ən çox azərbaycan-türk mənşəli makro-, mezovə mikrotoponimlər soyqırıma məruz qalmışdır.
İkili standartların hökm sürdüyü müasir dünyada yuxarıda
qeyd olunmuş faciələri, işğalçılıq siyasəti kifayət qədər bilirlər,
lakin bu günə kimi Azərbaycan xalqına qarşı davamlı xarakter almış
faciələrə dünyanın güc mərkəzlərin əsasən kor, kar və lal
münasibətini müşahidə etməkdəyik.
2.22. ERMƏNİLƏRİN İŞĞALI NƏTİCƏSİNDƏ MƏHV
EDİLƏN TARİXİ –DİNİ ABİDƏLƏRİMİZ
A.A.Əhmədli
Gəncə Dövlət Universiteti
Qarabağı bütünlüklə işğal edən ermənistan işğal etdiyi bütün
coğrafi –tarixi əraziləmizi talan etmiş, yandırmış, fauna və floraya
böyük ziyan vurmuşdur. Qoca tarix çox belə talanların və
dağıntıların şahidi olub. Qarabağın bütünlüklə tarixini, onun maddimənəvi sərvətlərini özündə minilliklər boyu qoruyub saxlayan şəhər
və qəsəbələrimiz 44 günlük Vətən müharibəsində erməni işğalından
azad edildi. İşğaldan azad edilən şəhər, rayon və kənd yaşayış
məskənləri tam olaraq dağıdılmışdır. Bu dağıntılar əlbətdəki tarixidini abidələrdən də yan keçməmişdir. Bu məqsədlə də mədəniyyət
və turizm nazirinin tapşırığına əsasən tarix və mədəniyyət
abidələrinin pasportlaşdırılması işinə başlanılıb. Bildirilir ki, bu
məqsədlə «Azərbərpa» Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu tərəfindən
beynəlxalq standartlara cavab verən yeni pasport nümunələri
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hazırlanıb. İlkin mərhələdə 234 tarix və mədəniyyət abidəsinin
pasportlaşdırılması nəzərdə tutulub. Azərbaycan Respublikasında
mövcud olan tarix və mədəniyyət abidələrinin ilk dəfə kütləvi
şəkildə pasportlaşdırılması işi 1970-1980-ci illərdə aparılıb. Bu
müddət ərzində 1000-dən artıq abidənin sənədləşdirilməsi həyata
keçirilib. Bundan əlavə, təxminən 2000-ə yaxın yeni aşkar olunmuş
abidə vardır ki, hazırda onların siyahılarının dəqiqləşdirilməsi
aparılır. Bununla belə, Azərbaycanda tarix-mədəniyyət abidələrinin
pasportlaşdırılmasına dair gec də olsa başlayan iş bir daha
Qarabağda ermənilər tərəfindən dağıdılaraq izləri yer üzündən
silinən, yaxud saxtalaşdırılaraq “erməni abidəsi” kimi
pasportlaşdırılan misilsiz tarix-mədəniyyət abidələri ilə bağlı ağrılı
problemi gündəmə gətirir. Azərbaycanda tarix və mədəniyyət
abidələrinin ilk dəfə kütləvi şəkildə pasportlaşdırılması işi 19701980-ci illərdə aparılıb. Üstəlik, bu proses Qarabağda yerləşən
abidələri əhatə etməyib, yaxud çox məhdud şəkildə əhatə edib.
Nəticədə həmin əraziləri işğal edən ermənilər orada qalan tarixmədəniyyət abidələrini “erməniləşdirmək” üçün yaxşı fürsət əldə
ediblər.
Erməni mənbələrində ayrı-ayrı vaxtlarda yer alan
məlumatlara, peyk çəkilişlərinə, ATƏT-in işğal olunuş ərazilərdəki
vəziyyəti araşdıran missiyasının hesabatına, habelə digər
mənbələrdən toplanan məlumatlara görə, bu ərazilərdə indiyədək
yüzlərlə tarixi abidə tamamilə dağıdılıb. Digər abidələr isə erməni
abidələri adı altında pasportlaşdırılır. İşğal altındakı Azərbaycan
ərazilərində tarix-mədəniyyət abidələrinin kütləvi məhvi və
saxtalaşdırılması hərbi konfliktlər zamanı mədəni dəyərlərin
qorunması haqqında 1954-cü ildə qəbul edilmiş Haaqa
Konvensiyasına ziddir. Bu konvensiya hərbi münaqişələr zamanı
hər bir dövlətin öz ərazisində və rəqib tərəfin ərazisində yerləşən
mədəni dəyərlərin qorunması, arxitektura, incəsənət, tarixi abidələr,
arxeoloji qazıntılar kimi daşınan və daşınmaz mədəni dəyərlərin
müdafiə edilməsini iştirakçı dövlətlərin qarşısında vəzifə kimi
qoyur. Həmçinin işğal ərazilərində tarix-mədəniyyət abidələrinin
dağıdılması və saxtalaşdırılması YUNESKO-nun “Ümumdünya
mədəni və təbii irsin qorunması haqqında” konvensiyasının
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pozulmasıdır. Azərbaycanın tələbi əsasında ATƏT iki dəfə işğal
altındakı ərazilərdəki vəziyyəti öyrənmək üçün missiya təşkil edib,
bu zaman tarixi abidələrin vəziyyəti də qismən araşdırılıb. Bununla
belə, Ermənistan YUNESKO-nun işğal altındakı ərazilərdə tarixi
abidələrin vəziyyətini öyrənmək üçün bitərəf missiya göndərməsini
əngəlləyib. Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi işğal altındakı
ərazilərdə tarix-mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasına dair hesabat
hazırlayaraq YUNESKO-ya təqdim edib.
Ermənilər işğal edilmiş ərazilərdə qalan tarixi abidələri
dağıtmaqla və saxtalaşdırmaqla kifayətlənməyib bu ərazilərdə
arxeoloji qazıntılar da aparmağa cəhd göstərmişlər. Məqsəd
ermənilərin Qarabağa 19-cu əsrin əvvəllərindən etibarən
köçürüldüyünə dair təkzibolunmaz tarixi faktları ört-basdır etmək,
ermənilərin guya min illər boyu bu torpaqlarda yaşadıqlarına dair
saxta tarixi dəlillər ortaya çıxarmağa calışsalar da tarix öz faktları
ilə erməni saxtakarlığını ifşa edir.
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 13 dünya
əhəmiyyətli - 6 memarlıq və 7 arxeoloji, 292 ölkə əhəmiyyətli -119
memarlıq və 173 arxeoloji və 330 yerli əhəmiyyətli -270 memarlıq,
22 arxeoloji, 23 bağ, park, monumental və xatirə abidələri, 15
dekorativ sənət nümunəsi tarix və mədəniyyət abidələri qalıb.
Ermənistanın işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində mədəni irsi
məhv etməyə yönələn siyasətinin bir hissəsi də bu ərazilərdə qalan
muzeylərdə saxlanılan misilsiz tarixi eksponatları, qiymətli
incəsənət və mədəniyyət nümunələrini talan etməsidir. Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin statistikasına görə, işğal olunmuş ərazilərdə
40 mindən çox eksponata malik olan 22 muzey qalıb. Bu
muzeylərdən Azərbaycan xalqının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı
qiymətli əşyalar, rəsm və heykəltəraşlıq əsərləri, dünya şöhrətli
Azərbaycan xalçaları, xalça məmulatları, Azərbaycanın görkəmli
şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları, digər qiymətli eksponatlar talan
edilib. Qədim sikkələr, qızıl və gümüş məmulatlar, nadir və bahalı
daşlar, xalçalar və digər əl işləri ilə zəngin olan Kəlbəcər rayonunun
Tarix muzeyi, Şuşa rayonunun Tarix muzeyləri, Ağdam rayonunun
dünyada nadir olan Çörək Muzeyi, Qubadlı tarix-diyarşünaslıq
muzeyi, Zəngilan rayonunun tarix-diyarşünaslıq muzeyi, daş
90

abidələr muzeyi çərçivəsində və bir çox başqa muzeylər bura
daxildir. Bu muzeylərin demək olar ki, heç birini xilas etmək,
köçürmək mümkün olmayıb. Qarabağın tarixini, onun maddimənəvi sərvətlərini özündə qoruyub saxlayan ərazilərimiz 44
günlük Vətən müharibəsində erməni işğalından azad edildi.
Dağıdılmış, talan edilmiş qədim yaşayış məntəqələrindəki
mədəniyyət və mənəviyyat abidələrimizin yenidən bərpası
Prezidenti İlham Əliyevin diqqət mərkəzindədir. Bu günlərdə
İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunda “ağıllı kənd” layəsinin
təməl qoyuluşunda iştirak edən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki,
işğaldan azad edilən bütün yaşayış məntəqələri və tarixi-dini
abidələr yenidən bərpa olunacaqdır.
Qeyd: 1988-ci ildə azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağın 30,
ətrafdakı rayonların isə 99 faizini təşkil edib. Ümumilikdə Erməni
işğalı zamanı ilkin hesablamalara görə, Azərbaycan ərazilərinin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində dəymiş
maddi ziyan 818 milyard 880 milyon ABŞ dolları təşkil edir (2018ci ilin hesablamsına əsasən).
2.23. XUDAVƏNG MONASTRININ QORUNMASI
HAQQINDA
R. Əliyeva
AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
XII-XIII əsrlərdə Azərbaycan, eləcə də Qarabağ (AlbanXaçen-Arsax knyazlığı) ərazisində mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı
olaraq monastr komplekslərinin tikintisini artırdı. Bu dövrdə gözəl
memarlıq ansamblları yaradılmaqla monastrların çiçəklənmə dövrü
kimi qeyd etmək olar. Belə monastrlar dağlıq və ya dağətəyi
ərazilərdə landşaftla harmoniyada, içməli su hövzələrinə yaxın
məkanlarda həllini tapırdı. Belə dini mərkəzlərdən Yeddi Kilsə,
Xudavəng, Gəncəsər, Gutəvəng, Xatirəvəng və s. Qafqaz
Albaniyasının bu bölgədəki böyük monastr komplekslərindəndir.
30 ilə yaxın işğal altında olan Qarabağ torpaqlarında erməni
vandallarının törətdikləri vəhşiliklər monastr komplekslərini də
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böyük risq altında qoymuşdur. Alban məbədlərini erməni qriqoryan
kilsələrinə çevirmiş ermənilər, dünyaya Qafqazdakı bütün xristian
məbədlərinin onlara məxsus olmasını bəyan edirlər. Onlar
vənglərdə istədikləri “təmir-bərpa” işlərini aparmış, xaç daşlarını
dəyişdirmiş, kitabələri demontaj etmişlər. Belə monastrlardan olan
Xudavəng monastrı, Azərbaaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən dünya əhəmiyyətli abidə kimi qeydiyyata
alınmışdır. Xudavəng monastrına dini və dünyəvi xarakter daşıyan
10-dan çox müxtəlif ölçü və dizayna malik tikililər daxildir. Həmin
tikililər müxtəlif tarixi dövrlərdə, müxtəlif şəxslərin sifarişi və
himayəsi ilə inşa edilmişdir. Monastır Murovdağ və Qarabağ
silsilələrinin yaxınlaşdığı yerdə formalaşan dağlıq vadidə, yüksək
təpəlik üzərində yerləşir. Ərazi olduqca cazibədar təbiətə malikdir.
Buna görə də monastr memarlarının qarşısında duran tələblərdən
biri
kompleksin
memarlığının
landşaftla
vəhdətinin
yaradılmasından ibarət olmuşdur. Qarabağ işğal olunduqdan sonra,
2004-cü ildə erməni əsilli ABŞ iş adamı Edel Hovnanyan
monastırda “bərpa” işləri apartdırır ki, bu proses 2005-ci ildə
tamamlanır. 2017-ci ilin avqust ayında əvvəllər Xudavəng
monastrında bərpa işləri aparmış olan italyan mütəxəssislər
monastrın təmizlənməsinə və bərpa prosesinə davam etmək üçün
Kəlbəcərə qayıdırlar. Freskalar daxil olmaqla dörd kilsənin
bərpasından sonra, layihənin tamamlanması 2020-ci ilə kimi
nəzərdə tutulmuşdu. Abidə ermənilərin istəklərinə uyğun olaraq
qriqoryan kilsəsinin elementləri əlavə olunmaqla özününkiləşdirilir.
Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edildikdən sonra,
ermənilər Xudavəng monastrını tərk edirlər və monastrın baş
rahibinin göstərişi ilə kompleksdəki xristian incəsənət nümunələri, o
cümlədən zənglər və xaç daşları Ermənistana daşınılır. 16 dekabrda
İrəvan şəhərindəki Xalq Sənətləri Muzeyində “Dadivəngdən
İrəvana” adlı satış-sərgi keçirilmişdir. Sərgidə Xudavəng monastır
kompleksindən gətirilmiş Bibliya, xaçlar, ikonalar, suvenirlər,
həmçinin kitablar, fotoalbomlar nümayiş olunur. Erməni qoşunları
bölgədən çıxarıldıqdan sonra monastır Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin himayəsinə verilir, buna baxmayaraq erməni
rahiblərinin monastrda ibadəti təmin olunur. Lakin bütün bunlar
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yenə də Xudavəng monastrını böyük risq altında qoymaqla, erməni
vandallarının öz çirkin əməllərinin davam etdirməsinə şərait
yaradır.
Xudavəng monastrının qorunması və dünyada təbliği
məqsədilə aşağıdakı işlərin aparılması mütləqdir: 1. Monastr
kompleksinin ekspert qrupu tərəfindən monitorinqinin keçirilməsi.
2. Abidənin bərpa layihələrinin abidənin arxiv materiallarına əsasən
əslinə uyğun olaraq hazırlanması ilə bərpa işlərinin aparılması,
ermənilərin qriqoryan kilsəsinə uyğun olaraq əlavə etdiyi detallar
təmizlənməsi. 3. Monastr kompleksinin “Qoruq” elan olunması
üçün lazım olan sənədlərinin hazırlanaraq Azərbaycan Nazirlər
Kabinetinə təqdim olunması. 4. Qoruq idarəsinin monastr daxilində
yerləşdirilməsi ilə yaradılması. 5. Azərbaycanda yaşayan əhalinin,
eləcə də xristian turistlərin ibadətinin təşkili. 6. Abidənin
YUNESKO-ya təqdimatı.

2.24. GƏNCƏYƏ QARŞI ELAN OLUNMAMIŞ MÜHARİBƏ
İ.Hacıyeva
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan və
cəbhə zonasından 100 km kənarda yerləşən Gəncə şəhərini
Ermənistan silahlı qüvvələri Ermənistan ərazisindən raket atəşinə
tutub. İçərisində uşaq, qadın, ahıl insanların da yaşadığı çoxmənzilli
binalar dağılıb, insanlar həlak olub. Onlarla insan yaralanıb,
çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə külli miqdarda ziyan
dəyib.
2020-ci ilin oktyabr ayında Gəncə şəhərinə Ermənistan
ərazisində istifadəsi qadağan olunmuş ballistik raketlərdən istifadə
edərək 5 dəfə hücüm edilmişdir. Gəncənin mərkəzində sıx yaşayış
məntəqəsinə atılan raketin parçaları onun "Toçka U" raketi
olduğunu, başqa parçaların təhlili bunun "Elbrus" ballistik raketi
olduğunu dəqiqliklə söyləməyə imkan verir. Raketin üzərində onun
növünü müəyyənləşdirməyə imkan verən "8K14" yazısı aşkarlanıb
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və onun raketin uçuş məsafəsi 300 kilometrdir."SCUD" adı ilə
tanınan ballistik raket ilə bu qədər böyüklükdə bir şəhəri hədəf
almaq vandalizm və müharibə cinayətidir. Azərbaycanın dinc
əhalisini qəsdən hədəfə alıb yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan
atəşə tutaraq terror əməliyyatıdır.
Mənfur düşmən döyüş meydanında olan zəifliyinin,
qorxaqlığının xaincəsinə qisasını mülki insanlardan aldı. Haqq səsi
bütün beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırıldı. Səfirlər, diplomatlar və
digər xarici ölkə nümayəndələri də öz ölkələrinə bu barədə məlumat
çatdırırlar. Biz 44 günlük Vətən müharibəsində qalib gəldik və
şəhidlərimizin qisasını aldıq.
2.25. DÖYÜŞ ƏMƏLİYYATLARINDA ŞƏXSİ HЕYƏTİN
MƏNƏVİ-PSİXOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN
FORMALAŞDIRILMASI
Gözəlov Səyavuş, Abbaszadə Günay
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Döyüş əməliyyаtlаrının gеdişi və nəticəsi həllеdici dərəcədə
hissələrin şəxsi hеyətinin mənəvi-psixoloji vəziyyətindən аsılıdır.
Şəxsi hеyətin mənəvi-psixoloji vəziyyəti döyüşçülərin əxlаqi
sаğlаmlığı və psixoloji vəziyyəti olub, onlаrın döyüş xidməti
vəzifələrini yеrinə yеtirməyə hаzırlığının göstəricisidir.
Mənəvi аmil hərbi qulluqçulаrın döyüş hаzırlığı və döyüş
qаbiliyyətinin ən mühüm və аyrılmаz tərkib hissəsidir.
Onun məzmunu insаnlаrın fəаliyyəti və dаvrаnışlаrındа
təzаhür olunаn əxlаqi, siyаsi, hüquqi, tаrixi, fəlsəfi, dini və digər
biliklərin, idеyаlаrın, bаxışlаrın, hisslərin və irаdə gücünün
məcmusu dеməkdir.
Mənəvi аmilin psixoloji tərəfi insаnlаrın konkrеt şərаitdə
xüsusi psixi xüsusiyyətlərində, psixi prosеslərində, vəziyyətlərində,
münаsibətlərində, həmçinin insаn qruplаrının psixologiyаsının
müəyyən əlаmətlərində təzаhür olunur.
Mənəvi-psixoloji durumu tənzimləyən əsаs аmillərdən biri
şəxsi hеyətin fiziki hаzırlığıdır. Fiziki hаzırlıq isə hərbi təlimlərin
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еlə bir vаcib еlеmеntidir ki, bunа döyüş hаzırlığının digər
еlеmеntləri kimi yаlnız təlim ərəfəsində, yа dа təlim prosеsində
dеyil, həmçinin mütəmаdi olаrаq çox sаylı fiziki məşğələlərin,
kütləvi hərbi idmаn tədbirlərinin həyаtа kеçirilməsi yolu ilə nаil
olmаq mümkündür.
Fiziki hаzırlığı nəzərə аlаn, bir çox komаndirlər sərt müdаfiə
vəziyyətində olаn hissələrin еhtiyаt bölmələrini səhrа şərаitinə
uyğun olаrаq fiziki məşğələlərə və mаrşlаrа cəlb еdirlər. Bu dа şəxsi
hеyətin mənəvi-psixoloji hаzırlığı və hərbi təlimlərin səmərəli
kеçirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Gеniş ərаzini əhаtə
еdən yüksək gərginlik və mаnеvrlərlə kеçən bu cür böyük həcmli
hərbi təlim əməliyyаtlаrı şəxsi hеyətdən, o cümlədən möhkəm fiziki
hаzırlığа mаlik olmаsını tələb еdir.
Qoşunlаrın həyаt fəаliyyətində mənəvi fаktorun rolunu ingilis
psixoloqu M.Kouplеnd kifаyət qədər ifаdəli şəkildə göstərmişdir:
"Mənəvi vəziyyət ölüm-dirim məsələsidir. Bunu nəzərdən qаçırmаq
olmаz. Hər hаnsı bir ordu düşmən üzərində mаddi üstünlük
qаzаnmаq üçün yüksək döyüş hаzırlığınа mаlik olmаlı və ən müаsir
silаhlаrlа təchiz olunmаlıdır. Ordu üçün onun mənəvi-psixoloji
vəziyyətinin аşаğı səviyyədə olmаsı döyüş sursаtlаrının
çаtışmаzlığındаn dаhа təhlükəlidir".
1911-ci ildə Rusiyа və Türkiyə аrаsındа olаn Prut döyüşü
bunа bаriz nümunədir. Bu döyüşdə I Pyotrun qoşunlаrı türk
qoşunlаrındаn fərqli olаrаq tüfənglərlə və аğır toplаrlа
silаhlаnmışdır. Türklərin hərbi müşаviri gеnеrаl Ponyаtovski bu
döyüşü bеlə təsvir еdir: "Yеniçərilər (türk əsgərləri)… əmr
gözləmədən hücumа kеçir, аrdıаrаsı kəsilmədən "Аllаh", "Аllаh"
dеyə-dеyə qılınclаrını sıyırıb düşmənin üzərinə аtılırdılаr…".
Dаnimаrkа səfiri gündəliyində yаzırdı: "…türk ordusu tərəfindən
mühаsirəyə аlınmış çаr məyus olmuşdu. Ordugаh dа şаşqın
vəziyyətdə o tərəf, bu tərəfə gеdir, sinəsini yumruqlаyır, bircə
kəlmə də dаnışа bilmirdi".
Lаkin döyüşdən-döyüşə möhkəmlənən və formаlаşаn
Аzərbаycаn əsgəri düşmənin dəfələrlə istifаdə еtdiyi həmin bəsit
tаktikаnın puçluğunu üzə çıxаrtdı və 44 günlük müharibə şəraitində
Dağlıq Qarabağı azad etdilər.
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2.26. QARABAĞDA HƏRBİ ƏMƏLİYYATLAR VƏ İKİNCİ
QARABAĞ MÜHARİBƏSİ
Gözəlov Səyavuş, Abdullayev Oğuzxan
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
1988-ci ilin yanvarından etibarən Ermənistanda etnik
təmizləmə siyasəti planlı şəkildə həyata keçirilməyə başlanmışdır.
27 Sentyabr 2020-ci il tarixdə Ermənistan silahlı qüvvələri
yenidən genişmiqyaslı təxribat törədərək cəbhəboyu zonada
yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini iriçaplı silahlar,
artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmuşdur. Ermənistanın
hərbi-siyasi rəhbərliyi təxribatçı əməllərini davam etdirərək, 3-cü
ölkələrin münaqişəyə cəlb edilməsi üçün müxtəlif səylər göstərmiş,
Cenevrə Konvensiyaları ilə üzərinə düşən öhdəlikləri kobud şəkildə
pozmaqla dinc əhalinin sıx yaşadığı əraziləri ağır silahlardan atəşə
tutmuş, bununla da mülki əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər
törətmişdir.
Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta
Qərvənd, Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli, Cəbrayıl
rayonunun Cocuq Mərcanlı, Goranboy və Daşkəsən rayonunun bir
neçə kəndlərinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali
arasında həlak olanlar və yaralananlar olmuş, o cümlədən çoxsaylı
ev və mülki obyektlərə külli miqdarda ziyan dəymişdir. Azərbaycan
Ordusunun ön xətt bölmələri bu təxribatın qarşısını almaq və
qoşunların qarşıdurma xəttinə yaxın zonalarda yaşayan mülki
əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə cavab tədbirləri
görmüşdür.
Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin
Ermənistanın işğalı altındakı ərazilərin boşaldılması ilə bağlı dəqiq
tarixlər göstərilməklə yol xəritəsinin hazırlanması, BMT
qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi və sülh danışıqlarının
başlanılması ilə bağlı müraciətləri Ermənistan siyasi isteblişmenti
tərəfindən qəbul edilməmişdir. 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən
başlayan hərbi əməliyyatlar nəticəsində 27 oktyabr tarixinədək
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Azərbaycan hərbi qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq
Qarabağ işğaldan azad edilmişdir.
Azərbaycana qarşı Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü
nəticəsində beynəlxalq humanitar hüquq normalarının ciddi
pozulduğunu, mülki vətəndaşların düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən
öldürüldüyünü, habelə əhalinin əmlakının bilərəkdən məhv edilməsi
cinayətlərinin törədildiyi aşkar edilmişdir. BAMF-ın fakt araşdırıcı
missiyası Füzuli, Ağdam, Tərtər, Goranboy, Naftalan və Gəncə
şəhərlərində xeyli sayda şəxsi mülkiyyətə, avtomobillərə, sosial
infrastruktura, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının ofislərinə, məktəb
binalarına, baxçalara, sosial mədəni obyektlərə ziyan dəydiyini
müəyyən etmişdir. Mülki əhalinin yaşadığı ərazilərin atəşə
tutulması nəticəsində 398 mülki obyekt, 2174 yaşayış evi və 90
çoxmənzilli yaşayış binası yararsız hala düşmüşdür. Ümumilikdə
mülki şəxslərin yaşadığı kəndlərin, şəhərlərin qadağan olunmuş
raketlərlə atəşə tutulması nəticəsində 91 nəfər mülki şəxs həlak
olmuş, 363 nəfər yaralanmışdır. Ağır humanitar vəziyyət
yaranmışdır. Böyük infrastruktur layihələrin və transmilli
proqramların icraçısı olan Azərbaycanın münaqişənin həll olunması
üçün sülhə məcbur etmə əməliyyatlarını həyata keçirməkdən başqa
çıxış yolu qalmamışdır.

2.27. SYNTHESIS AND PROPERTIES OF RHENIUM
COMPLEX COMPOUNDS WITH PHENANTHROLINE
Gunel Safarli
Azerbaijan State Oil and Industry University
The chemistry of coordination compounds is one of the main
rapidly developing areas of inorganic chemistry. The coordination
chemistry of rare and trace elements, including rhenium, has
received special development.
In recent years, the coordination chemistry of rhenium has
developed significantly due to the interest in the creation of
radiopharmaceuticals with biological activity.
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Against the background of research in the field of complex
compounds of rhenium with sulfur- and phosphorus-containing
ligands, there is a certain gap in the study of their compounds with
nitrogen-containing ligands.
This fact necessitates the search for new convenient methods
for the synthesis of rhenium complexes with nitrogen-containing
ligands and their deeper study.
The work is devoted to the synthesis of coordination
compounds of rhenium with a nitrogen-containing organic ligand phenanthroline. The starting material was the compound
H2
[ReOCl5] —oxochlororenic acid, obtained by reducing a solution of
potassium perrhenate in concentrated hydrochloric acid.
The composition and structure of the synthesized
compounds were established by the methods of elemental and
thermal analyzes, as well as on the basis of the results of IR and
EAS spectral studies. The reaction of a solution of oxochlororhenic
acid in hydrochloric acid with an equivalent amount of hydrochloric
acid solution of o-phenanthroline isolated the compound [PhenH2]
[ReOCl5] in the form of crystals having a light brown color.
The IR spectrum of the compound contains a broad
absorption band in the region of 3300-3340 cm-1. This band is
characteristic for protonated nitrogen atoms in the heterocycle and
confirms the location of the o-phenanthroline molecule in the
formed [Phen H2] 2+ cation on the heating curve of the synthesized
compound, decomposition is accompanied by two endothermic
effects at 84° C and 186° C. The first of them corresponds to the
loss of crystallization water, the second endothermic effect is
associated with dehydrohalogenation. To obtain a substance
obtained after removal of hydrochloric acid, the compound was
subjected to thermal action in an inert atmosphere. In this case,
decomposition occurs and the color of the substance changes to
yellow-green.
[PhenH2] [ReOCl5] → [ReOX3Phen] + 2HCl
Rearrangement of the phenanthroline molecule, i.e. the
transition of phenanthroline from the outer sphere to the sphere of
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the ligand environment of rhenium was confirmed by the results of
spectroscopic measurements.
2.28. СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
КОМПЛЕКСОВ РЕНИЯ С АМИДОМ НИКОТИНОВОЙ
КИСЛОТЫ
Гаджиева Наргиз
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия
Исследования соединений рения позволяют помимо уже
известных областей применения комплексов этого металла –
металлургия, электроника, катализ находить новые, например в
качестве веществ, обладающих биологической активностью.
Среди всего многообразия комплексов рения с различными
лигандами, наиболее распространенными являются комплексы
с азотсодержащими донорными лигандами.
Амид никотиновой кислоты, безусловно, очень
интересный лиганд. Интересен он тем, что содержит три
донорных атома и способен участвовать в реакциях
комплексообразования с различными металлами. Более того,
никотинамид и его производные находят широкое применение
в медицине. Координационная химия рения в последние годы
получила значительное развитие, вызванные в большей
степени интересом к созданию радиофармацевтических
препаратов. При этом радиотерапевтический препарат можно
адресно доставлять непосредственно к больному органу
пациента
с
помощью
специфических
молекулярных
переносчиков, т.е. в виде координационных соединений с
определенным типом лигандов.
Еще одной основной сферой потребления рения является
производство
катализаторов
для
нефтехимической
промышленности,
а
также
производство
фильтровнейтрализаторов выхлопных газов легковых автомобилей.
Промотированные рениевыми соединениями катализаторы
широко используются в различных технологических
процессах.
99

Несмотря на возросший интерес к химии рения, многое в
химии рения остается неизученным, до сих пор не установлены
закономерности в изменении физико-химических свойств их
соединений в зависимости от природы лигандов.
На фоне исследований в области комплексных
соединений рения с S- и P- содержащими лигандами
ощущается некоторый пробел в изучении их соединений в
высоких степенях окисления с N-содержащими лигандами.
Данное обстоятельство сыграло существенную роль в
постановке настоящего исследования.
Все это обуславливает необходимость поиска новых,
удобных и целенаправленных способов синтеза комплексов Re
(V) с азотосодержащим лигандом–амидом никотиновой
кислоты.
Целью
настоящей
работы
является
разработка
эффективного метода и оптимальных условий синтеза,
изучение процесса комплексообразования между галогенидами
рения и никотинамидом, исследование строения и состава
комплексов, установление природы химической связи и типа
координации лиганда.
Разработаны методы синтеза и получены комплексные
соединения рения (V) с амидом никотиновой кислоты. Состав и
строение синтезированных соединений установлены на
основании совокупности данных элементного анализа и
различных физико-химических методов: ИК- спектроскопии,
ЭСП, молярной электропроводности.
На
основе
совокупности
данных,
полученных
различными физико-химическими методами и элементного
анализа, установлена монодентатная координация амида
никотиновой кислоты через атом азота гетероцикла. Доказана
биядерная структура комплекса рения (V) с амидом
никотиновой кислоты. Данные ЭСП и измерения молярной
электропроводности показывают, что при взаимодействии
комплексов рения (V) с амидом никотиновой кислоты в
полярных растворителях происходит процесс обмена
ацидолигандов на донорные молекулы растворителя.
100

Применение синтезированных комплексных соединений
рения в медицинской практике выявило отсутствие
токсичности для живых организмов и положительное действие
для предотвращения действия токсичных газов и пыли.
2.29. SYNTHESIS OF TITANIUM SILICATE CATALYSTS
FOR PRODUCING METHYLETHYLKETONE
Ramin Majidov
Azerbaijan State Oil and Industry University
Analyzing the information available in the literature on the
methods of obtaining and isolating methylethylketone (MEK) from
the reaction mixture,it is necessary to note several important points.
Currently, the main industrial methods for producing MEK
are the oxidation or dehydrogenation of sec-butyl alcohol (SBA) or
the oxidation of n-butane and lower hydrocarbons to acetic acid and
other oxygen-containing products, in which MEK is formed by a
by-product.
The dominant part of industrial MEK production is based on
the catalytic oxidation or dehydrogenation of sec-butyl alcohol in
the vapor or liquid phase, obtained by sulfuric acid or direct
hydration of n-butene. However, from the literature data, we can
conclude that this method of obtaining MEK is characterized by the
following significant disadvantages:
• multistage;
• low efficiency of the synthesis unit: low productivity of the
reactor,
high energy consumption;
• corrosiveness of the reaction mixture;
• formation of a significant amount of hard-to-use by-products
(polymers);
• a complex system for the isolation and purification of methyl
ethyl ketone.
Strict environmental and economic requirements dictate the
urgent need to create new technologies for the production of MEK,
which could replace the existing processes that lead to the formation
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of a large amount of waste. The most expedient methods seem to be
based on the use of more accessible raw materials n-butane and an
environmentally friendly oxidant — hydrogen peroxide.
Titanium silicalite is of particular interest as a possible
catalyst for the synthesis of methyl ethyl ketone (MEK). The
promising nature of its use is evidenced by the development and
industrial implementation in recent years of a number of new largescale organic synthesis processes: the process of phenol oxidation
with hydrogen peroxide to obtain hydroquinone and pyrocatechol
with a capacity of 10,000 tons per year, the process of obtaining
cyclohexanone oxime with a capacity of 12,000 tons per year and
60,000 tons per year.
Therefore, the main direction of work is the development of
a new oxidation catalyst based on titanium silicalite, the study of the
regularities of the complex of chemical transformations occurring
during the liquid-phase oxidation process and the development of
an effective technology for the production and isolation of MEK.
For this purpose, in this work, we synthesized titanium
silicalite samples with different ratios of the starting reagents.
Tetraethylorthosilicate (TEOS) and tetrabutoxytitanium (TBOT)
were used as feedstock, tetrapropylammonium hydroxide (TPAH)
was used as a structure-forming agent. A series of experiments was
carried out at different molar ratios of the reagents, which
corresponds to the content of TiO2% wt. 2.60; 5.06; 7.41; 9.64.
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BÖLMƏ C.
3.1. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ XUDAFƏRİN SU
ANBARI VƏ ONUN TƏDQİQİ
Z.S.Musayev, M.S.Zərbəliyev, X.Y. Atamalıyev
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Araz çayı üzərində tikilmiş İran və Azərbaycan arasındakı
beynəlxalq sərhəddə yerləşən Xudafərin su anbarı su tutumuna və
həcminə görə Azərbaycanın üçüncü su anbarıdır. Bu su anbarı
İranın Şərqi Azərbaycan hissəsinə daxil olan Xumarlı kəndindən 8
kilometr qərbdə və Azərbaycanın Cəbrayıl rayonundakı Xudafərin
kəndindən 1 km şimal-qərbdə yerləşir. Su anbarı Cəbrayıl və
Zəngilan rayonlarının inzibati ərazisini əhatə edir. Su anbarı 75 min
hektar ərazinin suvarılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Bu hidroqovşağın dörd elektrik stansiyasından ibarət olması
və su anbarının həcmi isə 1,6 mlrd. kubmetr su təşkil etməsi
nəzərdə tutulur. Hazırda Araz çayından Naxçıvandakı su anbarı
vasitəsilə cəmi bir milyard kubmetr sudan istifadə olunur. Su
anbarının “Qız Qalası” tənzimləyicisinin gündəlik su buraxılış
qabiliyyəti 60 mln m3 olacaq. İlkin qiymətləndirməyə görə,
layihənin dəyəri 700 mln. dollar, tikinti müddəti səkkiz il təşkil
edəcəkdir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, hidroqovşaq
xərcini də səkkiz ilə çıxaracaqdır.
Belə bir hidroqovşağın istismarı 250 min hektar torpaq
sahəsinin su təminatını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaqdır və
elektrik enerjisi istehsalına şərait yaranacaqdır. İran tərəfdə bu
göstəricilər də müvafiq olaraq 70 min və 80 min hektardır. İki
hidroqovşaqda hər iki tərəfdən Xudafərində hər biri 100 meqavatt,
“Qız qalası”nda hər biri 50 meqavattlıq iki cüt SES tikilməsi
nəzərdə tutlmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Höküməti ilə İran İslam
Respublikası Höküməti arasında 14 iyun 2016-cı ildə Araz çayı
üzərində “Xudafərin” və “Qız qalası” hidroqovşaqlarının və su
elektrik stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi, istismarı
energetika və su ehtiyatlarından istifadə sahəsində əməkdaşlıq
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haqqında bağlanmış sazişin 13-cü maddəsinə əsasən hər iki tərəflər
təbii fəlakətlərin, texnogen halların qarşısının alınması, onunla
mübarizə və təsirlərinin azaldılması sahəsində əməkdaşlıq nəzərdə
tutulmuşdur. Sazişə əsasən hidrotexniki qurğularda və su elektrik
stansiyalarında baş verə biləcək (daşqın, zəlzələ və sair hallar) və
texnogen (yanğın, qəza partlayış, qurğuların uçması və sair)
xarakterli fövqəladə halların zərərli təsirlərinin proqnozlaşdırılması,
əhalinin bu barədə məlumatlandırılması və fövqəladə halların
qarşısının alınması üçün monitorinq və xəbərdarlıq sistemi
yaradılmış və qabaqlayıcı kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi
məqsədilə Birgə Texniki Komissiya tərəfindən fəaliyyət planı
hazırlanmışdır.
Hazırda azad edilən Cəbrayıl və digər rayonlar enerji və
içməli su təchizatı ilə bərabər suvarma üçün də istifadə edilə
biləcəkdir. Ümumiyyətlə 130 km İran-Azərbaycan sərhəddi
boyunca işğal edilən ərazilərin tam azad edilməsi Araz üzərində
yeni birgə hidroqovşaqların inşasına təkan verəcəkdir. Bu isə
Azərbaycanın, həm də İranın maraqlarına uyğundur. Erməni
işğalına görə illərlə ləngiyən, sürətlənməsi ilə bərabər yeni su
anbarlarının inşasının davamı bu zonaların iqtisadi cəhətdən
çiçəklənməsinə imkan verəcəkdir.
Xudafərin hidrodüyünü kompleks məqsəd daşısa da əsas
məqsəd kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasıdır. Xudafərin su
anbarında tikilmiş torpaq bənd daşdan drenaj banket prizmalı
mərkəzi gillicə özəkli olub oxu üzrə subasar və məcranın eni 120 m,
dəniz səviyyəsindən 305 m səviyyədə vadinin eni 350 metrdir.
Bəndin hündürlüyü 64 m, qarşısında suyun dərinliyi 60,0 m olub,
qaş səviyyəsi 309 metrdir. Sağ sahildən birləşən eni 300-400 m,
qaya və qayalıq olan yerlərdə əsasın eni 340-350 m və daha çoxdur.
Yerli materialların tərkibi, ehtiyyatı və geoloji şəraiti nəzərə
alınaraq özəkli-torpaq bənd tikilmişdir. Bəndin qaşının eni yol
məqsədi ilə
götürülmüşdür. Onun yuxarı yamaclıq
əmsalını 280 m səviyyədə olan bermaya qədər
bermadan
aşağı
qəbul edilib. Aşağı yamaclıq əmsalını bəndin qaşından
295 m və 280 m səviyyələrə qədər
, sonuncu bermadan
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aşağı 258 m səviyyəyə qədər
, bundan aşağıya qədər isə
, m qəbul edilmişdir.
Yuxarı yamaclıqda bermanın eninin
, aşağı yamaclıqda
yuxarıdan aşağıya doğru birinci bermanın enini
ikinci
bermanın enini
, dayaq prizmasının üst enini
qəbul
edilib. Yuxarı byefdə dayaq prizmasının xarici yamaclıq əmsalını
daxili yamaclıq əmsalını
aşağı byefdə uyğun
olaraq
və
qəbul edilib. Özəyin üst səviyyəsi bəndin
qaşından 1,0
aşağıda, yəni 308,0
səviyyədə qurulmuş, onun
üst enini
əmsalını
səviyyəyə qədər 2:1,
səviyyəyə qədər isə 5:1 qəbul edilmişdir. Bu halda onun dib eni
alınıb.
Bəndin gövdəsinin həcm çəkisi
, bu sıxlıq
qruntun 15% nəmliyində alınır. Bu sıxlıq və nəmlikdə gillicə
qruntun sürüşməyə qarşı daxili sürtünmə bucağı 36 , ilişmə
müqaviməti 1,6
, sızdırma əmsalı 4
təşkil edir.
Keçid zonası bəndin en kəsik profilinin
ni təşkil edir.
Onun üst eni
, yamaclılığı
səviyyədə 1,5, sonrakı
yamaclıq əmsalı isə 5:1 əsasına kimi genişlənir. Qalınlığı
olan
keçid zonası ikiqat filtr şəklində qurulmuşdur. Onun birinci təbəqəsi
iriliyi
, ikinci təbəqəsi isə iriliyi
olan qruntdan qurulur.
Keçid zonası layihə sıxlığı
, buna qruntun 7
nəmliyində nail oluna bilər. “C” ilişmə əmsalı və 4
sızdırma əmsalı ilə xarakterizə olunur.
Xarici prizmaların layihə sıxlığı
qəbul
olunur. Bu qiymətə qruntun nəmliyi 8 olduqda nail olmaq olur.
Bu sıxlıq və nəmlikdə qırağı çınqıl qruntun sürüşməyə qarşı
müqaviməti 38 daxili sürtünmə bucağı, “C” ilişmə əmsalı və
4
sızma əmsalı ilə xarakterizə olunur.
Xudafərin su anbarında torpaq bəndə dair aşağıdakı hesabatlar
aparılmışdır.
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- Qalın özəkli qeyri-bircinsli qrunt materialdan bəndin vertual
əvəzləmə tətbiq etməklə sızmaya hesablanmışdır.
- Yuxarı byefə doğru sürüşdürülmüş trapesvari en kəsik
profili özəkli və plastmas borulu drenajı olan bəndin sızmaya
hesabatı aparılmışdır.
- Drenajı
bəndlərin
aşağı
yamacının
dayanıqlığa
hesablanmasında ümumi və xüsusi hallarda hidrodinamiki qüvvə
təsirini yaradan zonanın sahəsi hesablanmışdır.
- Bəndin aşağı yamacının statiki seysmiki dayanıqlığa
hesabatı aparılmışdır.
Xudafərin bəndinin aşağı yamacının silindrik sürüşmə səthi
üzrə statiki və seysmiki dayanıqlığa hesablamaq üçün əvvəlcə onun
sızmaya hesablanması aparılmışdır. Torpaq bəndin aşağı yamacının
silindrik sürüşmə səthi üzrə seysmiki dayanıqlıq əmsalı
hesablanmışdır. Seysmiki dayanıqlıq əmsalının hidrodinamiki
qüvvənin qrafiki və analitik yollarla tapılmış qiymətlərinə görə ayrıayrılıqda hesabatlar aparılmışdır. Xudafərin bəndi üçün seysmiki
dayanıqlıq əmsalının hər iki halda hesablanmış qiymətləri seysmiki
dayanıqlıq şərtini ödəyir.
3.2. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ
HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN TƏHLÜKƏSİZ
İSTİSMARI
G.İ İmanova., N.S Mustafayeva
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Azərbaycan Ordusunun 27 sentabr Qarabağda başladığı
uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4
qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edilmişdir.
Ərazilərdə:
1. Hidrotexniki qurğuların və su kanallarının təhlili, o
cümlədən indiki texniki vəziyyəti, lazımi təmir-bərpa işlərin
görülməsi üçün layihə sənədlərinin ilkin hazırlanması; Hidrotexniki
qurğunun təhlükəsizlik bəyannaməsi-hidrotexniki qurğunun
təhlükəsizliyini əsaslandıran və təhlükəsizliyin təmin edilməsi
tədbirlərini özündə əks etdirən sənəd;
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2. Su kanallarının, mənşələrin bərpası, yəni lazım olarsa,
minadan təmizlənmiş ərazilərin su ilə təminatın təşkil edilməsi;
3. İstismar olunan və planlaşdırılmış hidrotexniki qurğuların,
o cümlədən dambaların və bəndlərinin, su anbarları, magistral su
nəqledici kəmərlər, su elektrik stansiyaları, sutullayıcı, suburaxıcı,
suqəbuledici, sudurulducu, suötürücü, su nasosxanaları, tunellər,
kanallar, kollektorlar, səviyyə əlaqələndirici və sairə texniki
iqtisadi əsaslarının hazırlanması əsaslandırılması; Hidrotexniki
qurğunun təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi, qəzaya uğraması və
zədələnməsi nəticəsində yarana biləcək fəlakətlərdən və təhlükəli
hadisələrdən insanların həyatının, sağlamlığının, ətraf mühitin və
təsərrüfat obyektlərinin mühafizəsini təmin edən xüsusiyyətləri;
4. Həmin qurğularda lazımi hallarda nasos qurğularının,
nasosların quraşdırılması və təhlükəsiz istismarı üçün normativ
texniki sənədlərin hazırlanması, o cümlədən hidrotexniki qurğunun
təhlükəsizliyi meyarları-hidrotexniki qurğunun davamlılığının və
texniki vəziyyətinin, eləcə də istismar şərtlərinin qurğuda qəza baş
verməsinin yol verilə bilən risk həddinə uyğun gələn kəmiyyət və
keyfiyyət göstəricilərinin son həddi;
5. Ehtiyyac olan ərazilərdə suni su göllərinin quraşdırılması
üçün, normativ texniki və təhlükəsizlik cəhətdən risklərin fövqəladə
hallar zamanı yaranan risklərin azaldılması; Hidrotexniki qurğuda
qəza baş verilməsinin qarşısının alınması üzrə kompleks tədbirlərin
işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.
3.3. QƏLƏBƏDƏN SONRA İŞĞALDAN AZAD EDİLƏN
ƏRAZİLƏRİN SU TƏSƏRRÜFATI, HİDROTEXNİKİ
QURĞULARIN TİKİNTİSİ VƏ ONLARA TƏSİR EDƏN
QÜVVƏLƏR
Mustafayeva N.S.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki su təssərrüfatı və
meliorasiya obyektlərinin sayının daha dəqiq müəyyən edilməsi
üçün xüsusi komissiyalar yaradılacaq. İşğal altında su anbarlarının
sayı 9 ( Suqovuşan su anbarı ), su tutarlarının sayı 7 olub. Erməni
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işğalı altında olan torpaqlarımızdakı suvarma şəbəkələrinin
uzunluğu 6426 km, hidroqovşaqların sayı 2, kollektor drenaj
şəbəkəsinin uzunluğu 330 km, hidrotexniki qurğuların sayı 8003,
nasos stansiyalarının sayı 88 olub.
Buna görə də, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf strategiyasının
davam etdirilməsi üçün təsərrüfat sahələrinin potensial imkanlarının
daha da yüksəldilməsinə imkan verilir.
Hidrotexniki qurğuları su təsərrüfatı sahəsində xidmətinə görə
qruplara bölmək olar. Bunlardan: su nəqliyyatı, su təchizatı,
meliorasiya, hidroenergetika, balıqçılıq sistemi və s. göstərmək olar.
Çay üzərində yerləşən hidrotexniki qurğular suqəbuledici,
suaşıran bəndlər, torpaq bəndlər, su elektrik stansiyaları, gəmi
şluzları, çöküntülərdən ibarətdir.
Hidrotexniki
qurğuların
tikintisində
müxtəlif
növ
materiallardan istifadə olunur — torpaq, daş, dəmir - beton, metal,
beton, polimer və s.
Hidrotexniki qurğulara bir neçə qüvvələr təsir edir. Onlardan:
hidrostatik təzyiq, hidrodinamik təzyiq, qurğuya kavitasiyanın
təsiri, qurğuya aerasiyanın təsiri, zəlzələ zamanı yaranan seysmik
qüvvə, temperatur dəyişməsindən yaranan qüvvə, qurğuya təsir
edən digər qüvvələr.
Qış mövsümündə su hövzələrində əmələ gələn buz örtüyü
əlavə statik və dinamik təzyiq yarada bilər. Həmçinin bu təzyiqlər
üzən buz örtuklərində də yarana bilər. Hidrotexniki qurğuya su
yalnız maye halında yox, həmçinin bərk (buz) halında da mexaniki
təzyiq yaradir.
Suyun təsiri (yəni duzlu, duzsuz), axar və durğu suların
qurğuya mexaniki, fiziki, kimyəvi və bioloji təsirləri nəzərə
alınmalıdır.
Su axınının qurğu səthində sürüşməsindən onun səthinin
aşınması, metalın korroziyası, suyun tərkibində aqressiv maddələr
olduqda aşınıb dağılması, hidrotexniki qurğular altında sızma
prosesi baş verdikdə qruntda mexaniki, kimyəvi proseslər yarana
bilər və vakuum zonasında baş verən kavitasiya hadisəsi nəticəsində
beton səthinin zədələnməsi suyun fiziki – kimyəvi təsirlərindən ola
bilər.
108

Hidrotexniki qurğuların mühafizəsi və birləşmə yerlərinin
dağılma ehtimalının qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək lazımdır.
3.4. AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ
ƏRAZİLƏRİNDƏ SU TƏSƏRRÜFATI SİSTEMİNİN
VƏZİYYƏTİ
S.R. Rəsulov, S.S.Zərbəliyeva
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Qeyd etməliyik ki, Dağlıq Qarabağın və ətrafındakı 7 rayonun
rəsmi olaraq Azərbaycanın beynəxalq səviyyədə tanınan sərhədləri
daxilində olmasına baxmayaraq, son 30 ildə Ermənistanın qanunsuz
işğalı altında olmuşdur. İşğal nəticəsində təxminən 30 min insan
həyatını itirmiş və 1 milyondan çox azərbaycanlı evlərini tərk etmək
məcburiyyətində qalıb. O vaxtdan bəri, Ermənistan təbiətə qarşı
təcavüzkar davranışlarından da vaz keçməyib. Bununla da, bu
ərazilərin ümumi təbiətinə və bioloji müxtəlifiyinə ciddi ziyan
vurulmuşdur.
Ermənilərin ekoloji terroru Azərbaycanın su təsərrüfatı
sisteminə də mənfi təsir edib. Daha dəqiq desək, ölkənin bəzi
transsərhəd içməli su ehtiyatları və suvarma sistemləri Ermənistanın
birbaşa işğalı atında olmuş və bunlar həmişə Azərbaycan xalqına
qarşı “hərbi silah” kimi istifadə olunmuşdur.
Yerüstü su ehtiyatlarının 72,7%-nin ölkə xaricində formalaşan
Azərbaycanda su problemi “qaynar” mövzudur. Ermənistan
transsərhəd su ehtiyatlarını davamlı olaraq kimyəvi və bioloji
maddələrlə çirkləndirirdi. Araşdırmalar göstərir ki, hər il
Ermənistandan keçən 350 milyon kubmetr su kimyəvi maddələrlə
çirklənməyə məruz qalmışdır.
Azərbaycan ərazisindən keçən Araz çayının 43 km
hissəsindəki mikroflora və mikrofauna tamamilə məhv edilmiş və
suyunun tərkibindəki ağır metalların miqdarı normadan çox
olmuşdur.
Azərbaycanın hündürlüyünə (125 m) görə ən yüksək olan və
ümumi su tutumu 560 milyon kubmetr olan su anbarı – Ağdərə
bölgəsində (Dağlıq Qarabağ) yerləşən Sərsəng su anbarı da işğal
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altında qalmışdır. İşğala qədər Sərsəng su anbarı Respublikanın 6
rayonunu (Tərtər, Ağdərə, Bərdə, Goranboy, Yevlax və Ağcabədi)
suvarma suyu ilə təmin edirdi.
Bütün məsələlərə ümumi perspektivdən baxdıqda,
Azərbaycanın 1992-ci ilin martında BMT-nin “Transsərhəd su
axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə
Konvensiya”nı imzalaması, Ermənistanın isə bunu hələ də
imzalamaması təəccüblü deyildir. Ermənistanın ekoloji terror aktları
bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlarla müzakirə edilmiş, bununla
bağlı çoxsaylı məqalələr yazılıb və araşdırmalar aparılıb. Nəticədə,
Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən “Azərbaycanın
sərhədyanı regionlarının sakinlərinin qəsdən sudan məhrum
edilməsi” haqqında 2016-cı il 26 yanvar tarixli, 2085 saylı Qətnamə
qəbul etmişdir. Həmin qətnamədə deyilir:
"AŞPA tərəfindən hesab edilir ki, qəsdən süni bir ekoloji
böhranın yaradılması “ekoloji təcavüz” kimi qəbul edilməli və bu
hal bir dövlətin digərinə qarşı ekoloji fəlakət bölgələri yaratmaq və
orada yaşayan əhalinin normal həyatının mümkünsüz edilməsinə
yönəlmiş “ətraf-mühit aqressiyası” kimi qəbul edilməlidir”;
Qətnamədə həmçinin bildirilir ki, Dağlıq Qarabağın və ətraf
ərazilərin Ermənistan tərəfindən işğalı Qarabağın işğal altında
olmayan ətraf ərazilərində yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün
bənzər humanitar və ekoloji problemlər yaradıb və Azərbaycanın
Ermənistan tərəfindən işğal olunan ərazilərindən birində yerləşən
Sərsəng su anbarında iyirmi ildən artıq planlı texniki qulluq
işlərinin aparılmaması səbəbindən bütün sərhəd bölgə üçün ciddi
təhlükə yaradır. Assambleya qeyd edib ki, Sərsəng su anbarının
bərbad vəziyyətdə olması böyük bir insan tələfatı və bəlkə də yeni
bir humanitar böhran ilə nəticələnə biləcək bir fəlakətə səbəb ola
bilər.
Bütün bu faktlar nəzərə alınmaqla Assambleya tərəfindən
Ermənistan silahlı qüvvələrinin dərhal bölgədən çıxarılması,
ərazinin müstəqil mühəndislər və hidroloqlar tərəfindən yerində
araşdırması, Sərsəng su anbarına suyun toplanması, su
resurslarından istifadə və həmin su sahəsinin saxlanılması üzrə
qlobal idarəetmənin təşkili, suvarma kanallarına, Sərsəng və
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Madagiz (indiki Suqovuşan) su anbarlarının vəziyyətinə, payız və
yaz fəsillərində suyun səviyyəsinə və sulu təbəqənin həddindən
artıq istismarına beynəlxalq nəzarətin təşkili tələb kimi qoyulub.
Onlar həmçinin, Ermənistan hakimiyyət orqanlarını su
mənbələrindən siyasi təsir vasitəsi və ya münaqişə tərəflərindən
yalnız birinə fayda gətirən təzyiq vasitəsi kimi istifadəni
dayandırmağa çağırıblar.
Qətnamənin təsdiq edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan
məkrli və qeyri-adekvat hərəkətlərindən geri çəkilməmiş və
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə qarşı ardıcıl qeyri-konstruktiv
davranış nümayiş etdirməyə davam etmişdilər.
30 illik ekoloji terror Azərbaycanın Suqovuşan kəndinin
işğaldan azad olunması ilə sona çatdı. İndi Tərtər çayı bol su ilə axır
və yuxarıda qeyd edilən Azərbaycanın 6 rayonunda ekoloji tarazlığı
təmin etməyə xidmət edir.
Qeyd edək ki, Suqovuşanın 3 oktyabr 2020-ci il tarixində
erməni işğalından azad edilməsi regional eko-balansın bərpasına
imkan yaratmışdır.
Bu gün qarşıda duran əsas məqsədlərdən biri azad olmuş
ərazilərdə su resursları və hidrotexniki qurğular üçün yaranmış
riskləri tənzimləmək üçün onların müasir dövrün tələblərinə uyğun
olaraq yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bərpası və səmərəli istifadəsi
bu sahədə çalışan mütəxəssislər üçün ən önəmli məsələdir.
3.5. SU EHTİYATLARININ AZALMASININ
KÖNDƏLƏNÇAY SU ANBARLARININ İSTİFADƏSİ İLƏ
BAĞLI YARATDIĞI RİSKLƏR
M.Ə.Teymurov
AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
Köndələnçay Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacından axan ən
iri çaydır. Çayın uzunluğu 89 km, hövzəsinin sahəsi 594 km² təşkil
edir. Çay Xocalı, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindən axaraq
Araz çayına tökülür. Çayın suyundan hələ sovet dövründə
suvarmada geniş istifadə olunurdu və üzərində üç ardıcıl su anbarı
qurulmuşdu.
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Tədqiqat işi ən müasir metodikalarla yerinə yetirilmişdir. GİS
texnologiyaları vasitəsilə hövzənin çay şəbəkəsi, bitki (NDVI) və su
(NDWI) indekslərinin emalı yolu ilə isə su anbarları və digər
landşaft növlərinin sahəsi təyin edilib. Sintez su balansı metodu ilə
Köndələnçayın su ehtiyatları hesablanıb. Müəyyən olunub ki,
Qarabağın işğal altına düşməsindən keçən dövrdə su anbarlarının su
səthinin sahəsi 1.5-2 dəfəyə qədər azalmışdır. Bu, əsas etibarilə
iqlim dəyişmələri nəticəsində çayın su ehtiyatlarının azalması və
anbarların işğal müddətində istismardan çıxarılması ilə əlaqədardır.

Su anbarı
Köndələnçay
I
Köndələnçay
III
Aşağı
Köndələnçay

İstismar Həcmi,
ili
mln.m3

Su səthinin
sahəsi, km2
əvvəlki

indiki

Suvarılan
əkin
sahəsi,
min ha

1951

3.7

0.42

0.213

2.7

1962

3.9

0.52

0.271

7.1

1980

9.5

0.95

0.627

6.2
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Çayın su ehtiyatları da ciddi şəkildə azalaraq, 1989-cu ildəki
49.6mln.m3 su həcmindən hazırda 25.46 mln.m3 qədər düşmüşdür.
Bu vəziyyət hazırda Qarabağa böyük qayıdış dövründə su
anbarlarının istismarında ciddi risklər yarada bilər. Bunlar həm su
anbarlarının əvvəlki həcminə gətirilməsi ilə, həm də onların su
təchizatı ilə bağlı ola bilər. İstismara yenidən qaytarılma
baxımından I Köndələnçay su anbarının vəziyyəti daha
qənaətbəxşdir. Hövzənin 2 iri çayının (Köndələn və Keçəl çayları)
qovşağında qurulan bu anbara hazırda 19.1 mln.m3 su çatır ki,
bunun da 8.2 mln.m3-u yaz aylarında keçir. Bu həcmdəki su 1-ci
anbarın təkcə yaz axımı hesabına azı 2 dəfə doldurulmasına imkan
verir. 1-ci su anbarı ilə digərləri arasında qalan ərazidə yerli axım
həcmi çox azdır (0.223 mln.m3) və onların təchizatı ilk su anbarının
doldurulmasından sonra qalan artıq su həcmindən asılıdır. Son iki
anbarın birlikdə həcmi 13.4 mln.m3 təşkil edir ki, hətta digər itkilər
nəzərə alınmadan yaz axımı bütünlüklə onların təchizatına yönəlsə
belə, 9 mln.m3-ə yaxın kəsir yarana bilər.
Beləliklə, Köndələnçay su anbarlarının istismarı çayın su
ehtiyatlarının daha məqsədyönlü, bütün fəsillərdə toplanmasını
qənaətli şəkildə təmin etmək yolu ilə həyata keçirilməsini tələb edir.
3.6. ERMƏNİSTANIN HİDROTERROR FƏALİYYƏTİ
S.T.Xəlilova
Milli Aviasiya Akademiyası
Ekoloji terror ekologiya elmində mövcud anlayışlardan biri
olaraq, konkret ölkə tərəfindən və ya şəxs tərəfindən digər ölkənin
flora və faunasına zərər yetirməklə, təbii sərvətlərini məhv etməklə,
bilərəkdən vurulan ziyandır. Artıq 30 ildən çoxdur ki, Azərbaycan
Respublikası Ermənistanın törətdiyi ekoloji terrordan əziyyət çəkir.
Hazırda Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı terror müharibəsi
aktiv silahlı mübarizə formasından "soyuq terror müharibəsi”
fazasına keçərək, müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı yürütdüyü bu terror siyasəti ideoloji, elmi,
mədəni, mənəvi, sosial sahələri əhatə etməklə, bir növ kiberterror
səviyyəsinə çatdırılmışdır. Ermənistan ərazilərindən gələn və
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Azərbaycanın içməli su mənbələrini formalaşdıran çayların
kimyəvi, bioloji və digər radioaktiv tullantılarla çirkləndirilməsi
davamlı xarakter almışdır. Bu amil regional əhalinin təhlükəsiz
yaşama hüququnu dərindən sarsıdır. Ümumiyyətlə, beynəlxalq
hüquq müstəvisində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin su ehtiyatları ilə əlaqəli aspektləri, eləcə də düşmən
dövlətin hidroterror, hidrodiversiya və ekoloji təxribat aktları
törədilməsində şirin su mənbələrindən və hidrotexniki qurğulardan
istifadə etməsi amilləri kifayət qədər öyrənilməmiş məsələlərdəndir.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ekoloji terror siyasəti öz mahiyyəti
və reallaşdırılması mexanizmləri baxımından olduqca müxtəlifdir.
Xarici havadarlarından dəstək alan rəsmi Yerevan transsərhəd su
ehtiyatlarının idarə olunmasına, istifadəsinə, qorunmasına və su
kvotasının müəyyənləşdirilməsinə dair region dövlətləri ilə hər
hansı bir müqavilənin bağlanmasını ləngitməklə, ölkəsinin
Ermənistan SSR-in hüquqi varisi olduğunu bəhanə gətirir, regional
hidrosiyasətdə SSRİ-nin hələ 1924-cü ildə Türkiyə, 1957-ci ildə isə
İranla su bölgüsünə dair bağladığı sazişlərin müddəalarına
söykənməkdə davam edir.
Azərbaycan ərazisinin 3/4 hissəsi Kür çayı hövzəsinin aşağı
axarında yerləşir. Hər il Ermənistan ərazisindən kimyəvi və bioloji
cəhətdən çirkləndirilmiş 350 milyon kubmetrdən artıq su kütləsi
Kür çayı hövzəsinə tökülür. Nəticədə Araz çayının 43 km-i boyunca
Azərbaycan ərazisindəki mikroflora və mikrofauna tamamilə məhv
edilmişdir. Ermənistanın ekoloji terror siyasətinin bilavasitə təsiri
nəticəsində Araz çayında suyun çirklənmə səviyyəsi normadan
dəfələrlə artıq göstəriciyə malikdir. Çayda turşululuq göstəricisi ph 2,4-ə enmiş, mikroflora 180-200 dəfə azalmışdır. Eyni zamanda
Araz çayında qiymətli balıq növlərinin kökü kəsilmişdir. Əvvəllər
qeydə alınmış 21 balıq növünün son 10-15 il ərzində məhv olaraq
16 növə enməsi müəyyənləşdirilmişdir.
Araz çayında təbii yolla neytrallaşan və müəyyən edilən üzvi
çirkləndiricilər normadan dəfələrlə artıqdır. Göstərilən sahədə
sudakı fenolların miqdarı 220-1160 dəfə, ağır metal duzları (mis,
molibden və s.) 36-48 dəfə, azot-fosfor duzları 26-34 dəfə, xloridlər
28 dəfə, neft mənşəli karbohidrogenlər isə 73-113 dəfə norma üzrə
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qəbul edilmiş qatılıqdan yüksəkdir. Eyni zamanda yüksək
temperatura malik sənaye mənşəli tullantı suları çayın temperatur və
qaz rejiminə mənfi təsir edir. Çayın dibindən götürülmüş
nümunələrin analizlərinin nəticələri göstərir ki, Araz çayında ağır
metalların miqdarı normadan xeyli çoxdur. Suyun tərkibində olan
toksik mənşəli maddələrin miqdarı da normadan 50% artıqdır. Bu
səbəbdən də Araz çayının müxtəlif toksik mənşəli tullantılarla
çirkləndirilməsi flora və faunanın mövcudluğu üçün təhlükə
yaratmaqdadır.
Beləliklə, Araz çayının əsas qollarının Ermənistan ərazisindən
keçdiyini, ölkə ərazisində Metsamor AES-in bütün beynəlxalq
təzyiqlərə baxmayaraq fəaliyyət göstərdiyini və tullantılarını Araz
çayının Zəngiqolu ilə axıtdığını, habelə terrorçu dövlətin
"Sərhədlərdən axan su axınları və beynəlxalq göllərin istifadəsi və
mühafizəsinə dair” 1992-ci il Konvensiyasına qoşulmadığını nəzərə
alsaq, ekoloji fəlakətin qaçılmaz olacağı qənaətinə gəlmək
mümkündür. Yeri gəlmişkən, təkcə Azərbaycan Respublikasında
deyil, Türkiyə Cümhuriyyətində də Metsamor AES-in fəaliyyətinin
regionun ekologiyasına, xüsusilə Ermənistanla həmsərhəd
rayonlarda, məsələn, stansiyanın cəmi 15 kilometrliyində yerləşən
İğdır bölgəsində yaşayan əhalinin sağlamlığına ciddi təhlükə
mənbəyi olması barədə fikirlər səslənməkdədir. Mütəxəssislərin
qənaətinə görə, Ermənistanın Metsamor və Bolqarıstandakı
Kozladuy Atom Elektrik stansiyaları Avropa ərazisində qəza
vəziyyətində olan ən təhlükəli müəssisələrdir.
3.7. SƏRSƏNG SU ANBARINDA MÜMKÜN QƏZALARIN
YARADA BİLƏCƏYİ RİSKLƏRİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏSİ
N.T.Nağıyev, S.H Səfərov
Milli Aviasiya Akademiyası
Hidrotexniki qurğu və tikililərin tərkib hissəsi olan su
anbarları texnogen xarakterli fövqəladə halların potensial
mənbələrindən biridir. Statistik məlumatlar göstərir ki, dünyada
belə sistemlərdə hər il orta hesabla 3000-ə yaxın qəza baş verir.
115

Sərsəng su anbarı 1976-cı ildə 12 km uzunluğu olan Tərtər çayının
üzərində keçmiş Ağdərə, indiki Tərtər rayonu ərazisində, inşa
edilmiş su anbarıdır. Dəniz səviyyəsindən 726 m hündürlükdədir.
Vaxtilə Sərsəng su anbarı respublikanın 6 rayonunun (Tərtər,
Ağdam, Bərdə, Goranboy, Yevlax və Ağcabədi) 100 min hektara
yaxın torpaq sahəsini suvarma suyu ilə təmin edirdi. 27 ildən artıq
bir müddətdir tam baxımsızlıq üzündən Sərsəng su anbarının bəndi
aşınmalara məruz qalıb, texnogen qurğuların əksəriyyəti sıradan
çıxıb və hazırda təhlükəli bir vəziyyət yaranıb. Bir sıra mənbələrdə
göstərilir ki, səbəbindən asılı olmayaraq Sərsəng su anbarında baş
verə biləcək qəza və ya təxribat 6 rayonun yüz minlərlə sakininin
yaşadığı ərazi üçün əsl böhran, böyük bir bədbəxtçilik olardı.
Göstərilmişdir ki, bu su anbarının bəndinin dağılması baş verərsə,
bir saat ərzində Tərtər rayonu, sonrakı 2-3 saat müddətində isə qalan
5 rayonun ərazisi su altında qala bilər. Aparılmış tədqiqatın
aktuallığı Sərsəng su anbarında baş verə bilən fövqəladə halların
yaratdığı risklərin qiymətləndirilməsi məsələləri ilə təyin edilir.
Belə qiymətləndirmənin məqsədi onların xəbərdarlığı və
fəsadlarının ləğv edilməsi üçün qüvvə və vasitələrin təyin
edilməsinə aid əvvəlcədən tədbir görülməsidir.
Su anbarında qəzanın baş verməsi halında təhlükə mənbəyi
yarılma dalğası və onun intensivliyidir. Bu səbəbdən də yarılma
dalğasının parametrləri və onların zədələyici göstəriciləri
qiymətləndirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, oxşar ssenari ilə
müəyyən qiymətləndirilmələr bizim əvvəlki tədqiqatımızda
aparılmışdır və burada istifadə edilmiş riyazi model əsasında
qiymətləndirilmələr aparılmışdır.
Bu aspektdə apardığımız tədqiqatda hesablama eksperimentləri
qaydasından istifadə olunmuşdur, yəni baxılan obyektin müvafiq
parametrlərinin ehtimal olunan qiymətləri verilir və lazımi
hesablamalar aparılır. Tutaq ki, təbii-texnogen qəza və ya təxribat
nəticəsində su bəndi üzrəində yarıq əmələ gəlmişdir. Bənddən
aşağıda yerləşən 1-ci yaşayış mənətəqəsinə olan məsafə 7 km, 2ciyə olan məsafə 17 km, 3-cüyə olan məsafə 21 km, 4-cüyə olan
məsafə 32 km, 5-ciyə olan məsafə 37 km, 6-cıya olan məsafə 40
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km, 7-ciyə olan məsafə 41 km, 8-ciyə olan məsafə 45 km, 9-cuya
olan məsafə 48 km, 10-cuya olan məsafə 60 km təşkil edir.
Qəza baş vermiş su anbarından aşağıda müxtəlif məsafələrdə
yerləşmiş yaşayış məntəqələrində yarılma dalğasının hündürlükləri
və sürətlərinin ssenrailəri hesablanmışdır. Məüyyən edilmişdir ki,
su anbarından aşağıda müxtəlif məsafələrdə yerləşmiş yaşayış
məntəqələrində yarılma dalğasının hündürlükləri (12.7 m-dən 10.2
m-ə qədər) və sürətləri (4.5 m/san-dən 3.1 m/san-yə qədər) məsafə
artdıqca azalır. Bu azalma demək olar ki, əyrixətli dinamikaya
malikdir. Yarılma dalğası cəbhəsinin çatması vaxtlarının qiymətləri
1-ci yaşayış məntəqə üçün 3.5 saat, 10-cu yaşayış məntəqəsi üçün
isə 9.7 saat ola bilər. Bu rəqəmlər göstərir ki, yaşayış
məntəqələrindən əhalinin operativ olaraq köçürülməsi üçün az da
olsa vaxt ehtiyatı olacaq. Yarılma dalğası yalının çatması
vaxtlarının qiymətləri 1-ci yaşayış məntəqəsi üçün 0.4 saat gözlənilirsə, 60 km məsafəyə çatması vaxtı isə cəmi 1.9 saat gözlənilir.
Bu rəqəmlər göstərir ki, bütün yaşayış məntəqələrindən əhalinin
operativ olaraq köçürülməsi üçün vaxt ehtiyatı az olacaq.
Yarılma dalğasının davamiyyəti 1-ci məntəqədə 30.1 saat, 2-ci
məntəqədə 30.6 saat, 3-cü məntəqədə 31.5 saat, 4-cü məntəqədə
35.0 saat, 5-ci məntəqədə 37.0 saat, 6-cı məntəqədə 38.3 saat, 7-ci
məntəqədə 38.7 saat, 8-ci məntəqədə 40.7 saat, 9-cub məntəqədə
42.1 saat, 10-cu məntəqədə isə 48.8 saat olacağı gözlənilir.
Beləliklə, yarılma dalğasının davamiyyətinin yuxarıdakı
qiymətlərindən istifadə etməklə, bu qəzanın fəsadlarının aradan
qaldırılması üçün müvafiq tədbirləri planlaşdırmaq və həyata
keşirmək olar.
3.8. ERMƏNİLƏRİN QARABAĞIN İŞĞALINDA SU
TERRORUNDAN FAYDALANMAQ İSTƏYİ
F.H. Həsənov, S.Y.Məhərrəmova L.T.Həmidov
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
İnsanların qəbul etdikləri qida məhsulları torpaq və suyun
təmasında tələb olunan isti mühitdə yetişir. Azərbaycan
Respublikası ərazisində bölgələr üzrə fərqli iqlim və təbii təsərrüfat
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şəraitləri var. Aqrar sahənin inkişaf etdiyi Kür-Araz düzənliyində
illik yağıntının miqdarı 250-300 mm, buxarlanmanın həcmi 8001100 mm olduğundan suvarma meliorasiya tədbirləri həyata
keçirilmədən becərilən bitkilərdən məhsul götürmək mümkün deyil.
Kür-Araz düzənliyində suvarma suyunun mənbəyi Kür və Araz
çayları, Kiçik Qafqaz və Böyük Qafqaz silsilələrindən başlayıb, Kür
və Araz çaylarına tökülən çaylardır. Qarabağda çoxsayda kəhriz
sularından istifadə etməklə əkin sahələri suvarılıb və məskunlaşmış
əhali məişətdə istifadə etdiyi su ilə təmin olunub. Müəyyən
səbəblərdən kəhriz suları quruyubsa əhali yaşayış məskənlərini tərk
edib. İnsanların ərzaq məhsullarına olan tələbatı arid zonalarda
aşağıdakı sxemlərdən keçir:
1.

TORPAQ

MÜXTƏLİF BİTKİLƏR

SU

ƏRZAQ MƏHSULLARI, MEYVƏLƏR, TƏRƏVƏZ,...

TORPAQ

2.

SU

YEM
BİTKİLƏRİ

HEYVAN
MƏHSULLARI

Hər iki sxemdən göründüyü kimi ərzaq məhsullarının
istehsalında əsas amil əkinə yararlı torpaq sahələri və şirin sudur.
Tarixə nəzər saldıqda məlum olur ki, XVII əsrin sonlarında dünyada
yaşayan insanların sayı 0,5 milyard olduğu halda hazırda təxminən
7,8 milyarddır. Deməli ərzaq məhsullarına olan tələbat 16 dəfə
artıb, əkinə yararlı torpaq sahələri, şirin su ehtiyatları isə müxtəlif
amillərin təsirindən ilbəil artır.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində geni dəyişdirilmiş ərzaq
məhsullarının istehsalına başlanıb. BMT-nin 1978-ci ildə Argentina
dövlətində təşkil etdiyi su konfransında ilk dəfə bəzi ölkələrdə su
ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmadığı müzakirə edilib. BMTnin baş katibi mütəxəssislərin rəyinə əsaslanaraq 2002-ci ildə
demişdir ki, 2025-ci ildə dünyada yaşayan əhalinin 60%-nin su
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təminatında problemlər olacaq. 2025-ci ildən sonrakı dövrlərdə
dünya əhalisinin 70%-nin məskunlaşdığı 50-dən çox ölkədə şirin su
təminatında ciddi problemlər yaşanacaq. Tədqiqatçılar XXI əsri “Su
əsri” adlandırıblar. Politoloqların fikrincə dövlətlər arasında suyun
bölüşdürülməsi uğrunda aparılacaq müzakirələr münaqişələrə
çevriləcək.
Dünya ölkələri arasında çay axınları, suyun nəqli, axının
tənzimlənməsi, çirklənmələrdən qorunması və s. amillər üzrə
beynəlxalq müqavilələr, sazişlər və konvensiyalar imzalanıb. Çay
axınlarının hövzəsində mənbəyə yaxın yerləşmiş ölkələr mənsəbdə
olan ölkələrlə müqayisədə üstün mövqedə olurlar. Hövzənin yuxarı
hissəsində yerləşmiş ölkələr ərazilərində su anbarları yaratmaqla
daha çox suyu saxlamağın yollarının araşdırır. Tullantı sularını
ərazilərdən keçən çaylara axıtmaqla çayda suyun keyfiyyətini
dəyişir. Çirklənmiş sularla təmasda olan ölkələrdə isə ciddi sosial
problemlər yaranır. Kür və Araz çaylarının mənsəb hissələrində
yerləşmiş ölkəmizdə bizlər bu problemin içərisindəyik.
Araz çayı Ermənistan ərazisindən keçərək bilərəkdən
çirkləndirilir. Oxçuçay ətrafındakı Erməniqızıl birliyinin
ərazisindən, Qafan mis-molibden sazlaşdırma kombinatından
Oxçuçaya çirkab deyil, sözün əsl mənasında zəhər tökülür.
Kür çayının Gürcustan ərazisindən keçən hissəsində çay
axınına sənaye müəssisələrindən çirkab suları, Tiflis şəhərinin
işlənmiş suları, Rustavi şəhərində çirkab suları və tullantılar axıdılır.
“Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin
mühafizəsi və istifadəsi üzrə 17 mart 1992-ci il konvensiya”-na
Ermənistan və Gürcüstan dövlətləri qoşulmadığına görə
ərazilərindən keçən tranzit sularının ekoloji mühafizəsi məsələləri
məsuliyyət daşımırlar. Bu dövlətlər hazırki vaxtda da verməli
olduqları cərimələrdən kənarda qalmış olurlar.
Azərbaycanda əhalinin əvəzsiz su mənbəyi olan Kür çayının
Qazaxdan Varvara hidroqovşağına kimi olan hissəsində müxtəlif
illərdə Varvara, Mingəçevir, Şəmkir və Yenikənd su anbarları
tikilib. Bu anbarlar tikilərkən hər birindən layihə göstəricilərinə
uyğun istifadə nəzərdə tutulub. Anbarlarda istifadəsi nəzərdə
tutulmayan ölü həcmlər müəyyən olunub. Aparılmış tədqiqatlar
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nəticəsində məlum olur ki, qonşu dövlətin ərazisindən daxil olan
müxtəlif tərkibli gətirmələr bu anbarlarda ölü həcmlərə çökür. Kür
suyunda təbii təmizlənmə prosesi gedir. Varvara hidroqovşağından
çıxan su qismən təmizlənmiş olur.
Kür çayı üzərindəki su anbarlarında baş verən təmizlənmə
prosesi Araz çayının axınında Xudafərin və Qız qalası su
anbarlarının istismarı dövründə də müşahidə olunacaq.
Araz və Kür çayları axınının Ermənistan ərazisindən axan
çaylarla bilərəkdən çirkləndirilməsini hidro terror və ya su terroru
adlandırmaq olar.
Hazırki vaxtda Azərbaycana qarşı su terroru edən ermənilərin
“tarix” üzrə alimi David Babayanın 2007-ci ildə çap etdirdiyi
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizmalanması fonunda su
problemi” adlı kitabındakı çoxsaylı sərsəm fikirlərdən seçmələri
yazmaq məqamıdır.
Kitabın yazılmasında əsas məqsəd Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə maneə yaratmaq olub. Bölgənin
əsas su mənbəyi kimi Kəlbəcər və Laçın rayonları göstərilib.
Tərtərçay, Arpaçay və Bazarçaylarının mənbəyinin Kəlbəcər
rayonunda olmasını əsas gətirərək Ermənistan və Dağlıq Qarabağın
su təhlükəsizliyində bu bölgənin mühüm rol oynadığını yazır. İddia
edir ki, Azərbaycan tərəfi Kəlbəcər rayonunda Arpaçay və
Bazarçayın mənbəyini nəzarətə götürmək məqsədilə 1930-cu ildə
Ermənistanla sərhəddə dəyişiklik edilməsinə nail olublar. Guya
aparılan məqsədyönlü siyasət nəticəsində DQMV-nin illik su
ehtiyatının 88%-ni təşkil edən Tərtərçay, Xaçınçay və Qarqarçayın
və onların qolları üzərində suya tam nəzarəti gerçəkləşdiriblər.
Müxtəlif illərdə Qarabağda erməni millətindən olanların
arasından
onkoloji
xəstəliyin
artma
səbəbində
suyun
çirkləndirilməsində görüblər. Yəni Azərbaycan tərəfi məqsədli
olaraq erməni əhalisinə qarşı hidro terror siyasəti aparıb. Müəllif
iddia edir ki, Kəlbəcər rayonunda 1993-cü ildə 27 min əhali olub,
əgər sülh danışıqları ilə Kəlbəcər rayonu azad olunsa, yəqin ki oraya
100 min əhali köçürüləcək. Bu isə DQMV-i üçün təhlükədir.
Ərazidə məskunlaşan əhali Tərtər və Xaçın çaylarının suyundan
istifadə etdikdə Dağlıq Qarabağda su problemi yaranacaq. Kəlbəcər
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rayonunda azərbaycanlılar yaşasa çaylara zəhərli kimyəvi maddələr
axıda bilərlər ki, bu da Ermənistan üçün faciə yaradır. Su
terrorundan yazan müəllif Kəlbəcər rayonunun yenidən
Azərbaycana qaytarılmasına razılıq vermək olmaz fikrini
səsləndirir...
Xislətlərində yalan, əməllərində terror olan işğalçı erməni
millətçiləri 44 günlük II Qarabağ müharibəsində qəhrəman ordumuz
tərəfindən məhv edildilər və ölkəmizin dilbər guşələrindən biri olan
Kəlbəcər rayonu da əsl sahiblərinə qaytarıldı.
3.9. SU RESURSLARI VƏ HİDROTEXNİKİ QURĞULAR
ÜÇÜN YARANMIŞ RİSKLƏR
E.Bağırov
AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
Ermənilərin ekoloji terroru Azərbaycanın su idarəetməsi və
planlaşdırılması sisteminə də mənfi təsir edib. Su qıtlığı günümüzdə
bütün dünyada və yerüstü su ehtiyatlarının 72,7%-nin ölkə
xaricində formalaşan Azərbaycanda da “qaynar” mövzudur.
Ermənistan transsərhəd su ehtiyatlarını davamlı olaraq kimyəvi və
bioloji maddələrlə çirkləndirir. Araşdırmalar göstərir ki, hər il
Ermənistandan keçən 350 milyon kubmetr su kimyəvi maddələrlə
çirklənir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii mühitində mühüm rol
oynayan Araz çayının ekoloji vəziyyəti daha acınacaqlıdır. Zod
yatağından qızılın təmizlənməsi sağlamlıq üçün təhlükəli olan sian
qarışığı ilə aparılır, zəhərlənmiş su isə Araz çayına axıdılıb.
Ermənistan tərəfindən Araz cayının uzun illər boyu çirkləndirilməsi,
qiymətli balıq növlərinin kökünün kəsilməsinə və azalmasına səbəb
olub. Əvvəllər qeydə alınmış 21 balıq növünün son 10-15 il ərzində
məhv olması nəticəsində 16 növə enməsi müəyyənləşdirilib.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki 17 ədəd hidroloji
məntəqədə hidrometeoroloji müşahidələr dayandırılıb və
hidrometeoroloji müşahidə bazası sıradan çıxarılıb. İşğal altında
olmuş torpaqlarda ümumi həcmi 631 milyon m3 olan 10 su anbarı, o
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cümlədən Tərtər çayı üzərində inşa edilmiş, hündürlüyünə (125 m)
görə ən yüksək olan, su tutumu 560 milyon m3 olan və 100 min
hektardan artıq əkin sahəsinin suvarılmasına hesablanmış Sərsəng
su anbarı baxımsızlıqdan sıradan çıxmaq üzrədir. Keçmişdə Sərsəng
su anbarı Respublikanın 6 rayonunu (Tərtər, Ağdərə, Bərdə,
Goranboy, Yevlax və Ağcabədi) suvarma suyu ilə təmin edirdi.
Sərsəng su anbarında iyirmi ildən artıq planlı texniki qulluq
işlərinin aparılmaması səbəbindən bütün sərhəd bölgə üçün ciddi
təhlükə yaradır. Qəza vəziyyətində olan Sərsəng su anbarından
aşağıda, dağətəyi və aran hissədə yerləşən yaşayış məntəqələrində
yaşayan 400 min əhali təhlükə altındadır. Su anbarının suyu qış
vaxtı ərazinin mövsümü ehtiyacları nəzərə alınmadan əhalisi
azərbaycanlılardan ibarət olan kəndlərə buraxılıb və nəticədə
yaşayış məntəqələri, kənd təsərrüffatı sahələri və kommunikasiya
xətləri qışda su altında qalıb. İsti yay mövsümündə isə illik su
normasının 10-15%-i buraxılıb ki, bu da kəskin su qıtlığı, əkin
sahələrinin suvarılmasında problemlər yaradıb, yaşıllıqlar quruyaraq
məhv olub. Sərsəng su anbarının bərbad vəziyyətdə olması böyük
bir insan tələfatı və bəlkə də yeni bir humanitar böhran ilə
nəticələnə biləcək bir fəlakətə səbəb ola bilər.
Azərbaycanın işğal altında olan Kəlbəcər rayonu ərazisindəki
“İstisu” doldurularaq qablaşdırılıb, doldurulmuş qabların üzərində
isə Ermənistanın Cermuk yaşayış məntəqəsinin ərazisindəki
bulaqlardan doldurulması barədə fars dilində məlumat və kimyəvi
tərkibi yazılıb.
Bununla, Cənubi Qafqaz Regionunda Ermənistan tərəfindən
torpağın, atmosferin və ekoloji tarazlığın pozulmasına zəmin
yaradılıb.
Bütün məsələlərə ümumi perspektivdən baxdıqda,
Azərbaycanın 1992-ci ilin martında BMT-nin “Transsərhəd su
axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə
Konvensiya”nı imzalaması, Ermənistanın isə bunu hələ də
imzalamaması təəccüblü deyildir.
Bu faktlar nəzərə alınmaqla ərazinin müstəqil mühəndislər və
hidroloqlar tərəfindən yerində araşdırması, Sərsəng su anbarına
suyun toplanması, su resurslarından istifadə və həmin su sahəsinin
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saxlanılması üzrə qlobal idarəetmənin təşkili, suvarma kanallarına,
Sərsəng və Madagiz (indiki Suqovuşan) su anbarlarının vəziyyətinə,
payız və yaz fəsillərində suyun səviyyəsinə və sulu təbəqənin
həddindən artıq istismarına beynəlxalq nəzarətin təşkili vacibdir.
Qeyd edək ki, Sugovuşanın (əvvəllər Madagiz adlandırılırdı)
3 oktyabr 2020-ci il tarixində erməni işğalından azad edilməsi
regional eko-balansın bərpasına imkan yaratdı.
3.10. QARABAĞIN DAĞ GÖLLƏRİ VƏ ONLARIN SU
TƏMİNATINDA ROLU
V.A. Məmmədov
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
Qarabağ regionunun su ehtiyatlarını formalaşdıran
komponentlərdən biri də dağlıq zonada yerləşən göllərdir. Buradakı
göllərin böyük əksəri kiçik ölçülü olub, yüksək dağlıq zonada
vulkanizm, tektonika və buzlaq prosesləri ilə formalaşıblar.
Regionun xarakterik göllərinə: Böyük Alagöl, Kiçik Alagöl,
Cilligöl, Pəriçınqıl Alagölü, Pəriçınqıl Qaragölü, Dibgöl, Uzungöl,
Qaragöl, Hacılar, İşıqlı Qaragöl, Naxırgöl, Eyvazlargöl, Zalxa və
digərləri aid edilir. Həkəri və Tərtər çayı hövzələri göllərlə daha
boldur. Göllərin hidroloji yönümlü tədqiqində X.C. Zamanov
(1969), M.M. Həsənov (1958, 1964), V.A. Məmmədov
(1975,2004); hidrobioloji yönümlü öyrənilməsində isə A.N.Əlizadə
(1946), C.Ə.Əliyev (1980) və başqalarının müəyyən əməyi
olmuşdur.
Su dövranına görə burada axarlı (göldən çay çıxır), axarsız
(göldən çay çıxmır) və ilin mövsümlərindən asılı olaraq vaxtaşırı
axarlı göllərə rast gəlmək olar. Yüksək dağlıq zonada yerləşən
axarlı göllər çayların qidalanmasında və axımın tənzimlənməsində
əhəmiyyətli rol oynayır. Göllərin ərazidə yerləşməsi tək və həm də
qruplar halında müşahidə olunur. Belə ki, bəzi göllərin sutoplayıcı
hövzəsində çoxlu miqdarda kiçik ölçülü göllər mövcuddur.
Məsələn, Böyük Alagölün sahəsi 129 km2 olan sutoplayıcı
hövzəsində 30-a yaxın, Pəriçınqıl Qaragölün hövzəsində 10-a yaxın,
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Pəriçınqıl Alagölün hövzəsində 30-a yaxın, Ayrım Alagöllər və
Göygöl qruplarında 7 göl mövcuddur. Su səthinin sahəsi (5,1 km2)
və həcminə (24,3 mln m3) görə ən böyük yüksək dağ gölü Böyük
Alagöldür, ən dərini (93,0 km) isə Kürəkçay hövzəsindəki
Göygöldür.
Göllərin qidalanma mənbələrini: atmosfer yağıntıları, səth və
yeraltı sular təşkil edir. Göllər əsasən şirin sulardır, minerallaşma
dərəcələri 50-150 mq/dm3-ə qədər olub, kimyəvi tərkibinə görə
əksəri hidrokarbonatlı sulara aiddir. Sənaye obyektlərindən uzaqda
yerləşən bu göllər çirklənməyə məruz qalmayıb, onların bir çoxu
potensial içməli su mənbəyidir. Yüksək dağlıqda (2500 m və daha
artıq) yerləşən göllərin səthi ilin 280-300 günü buz qatı ilə örtülü
olur. Buz qatının qalınlığı ≥1,0 m ola bilər. Göllərin səthində
davamlı buz örtüyünün formalaşması biomüxtəliflik və
bioməhsuldarlığın zəif inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur.
Region gölləri əlli ildən artıqdır ki, öyrənilmir, onların müasir
ekoloji vəziyyəti, ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və səmərəli
istifadə imkanları göl ekosistemlərinin kompleks tədqiqini tələb
edir.
3.11. QARABAĞ DÜZƏNLİYİNDƏ YERLƏŞƏN TƏRTƏR
ÇAYIN GƏTİRMƏ KONUSUNUN YERALTI SULARI VƏ
ONLARIN FORMALAŞMASINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR
R.Y. Məmmədov
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
Yeraltı suların cəmləşdiyi məkanlardan biri də çayların
gətirmə konusu zonasıdır. Tərtərçayın gətirmə konusunda yeraltı
sular və onların formalaşmasına təsir edən amillər müxtəlif illərdə
bir çox tədqiqatçılar tərəfindən tədqiq olunmuşdur. Aparılan
tədqiqatlar nəticəsində Tərtər çayın gətirmə konusunda qrunt suları
və 5 təzyiqli sulu lay müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqatlar
nəticəsində məlum olmuşdur ki, qrunt suları düzənliyin yuxarı
hissəsində 1-3 metrdə, mərkəzi hissəsində 20-30 metrdə, Kür çayına
yaxın sahələrdə isə 3-10 metr dərinlikdə rast gəlinir. Sulu layların
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səmərəli qalınlığı 129 m, ərazinin şimal-qərbində isə 40-60 metr
təşkil etməklə qruntların filtrasiya əmsalı 1,6 m/sut, bəzi sahələrdə
isə 93 m/sut, suların minerallaşma dərəcəsi 1-3 q/l, Yevlax şəhəri
zonasında isə 50 q/l-ə kimi artır. Müəyyən olunmuş beş təzyiqli su
layının əsas göstəriciləri aşağıdakı kimidir.
1-ci təzyiqli su layı. Qazılmış quyularda 20-25 metr
dərinlikdə, düzənliyin şərqində isə 70-75 metr dərinlikdə açılır.
Layın filtrasiya əmsalı 15 m/sut, bəzən isə 40 m/sut təşkil edir.
Sular hidrokarbonatlı tipə aid olub minerallaşma dərəcəsi 1q/l-ə
qədər olmaqla Tərtərçayın cənub-şərqində kiçik ərazidə 1,5 q/l
təşkil edir.
2-ci təzyiqli su layı. Bu lay 70-80 metr dərinlikdə düzənliyin
şərqində isə bəzən 200-270 metrdə rast gəlinir. Bu süxurların
filtrasiya əmsalı 10 m/sut ətrafında dəyişir. Suların minerallaşma
dərəcəsi 1 q/l-ə qədər olmaqla, bəzən lokal sahələrdə 1,5 q/l təşkil
edir.
3-cü təzyiqli su layı. Əsasən 120-180 metr dərinlikdə, bəzən
ərazinin şimal- şərqində 200-290 metrdə qeydə alınmaqla filtrasiya
əmsalı 12 m/sut ətrafında dəyişir. Suların minerallaşma dərəcəsi 1
q/l-ə qədər olmaqla Xaçıncay- Tərtərçay arasında kiçik ərazidə 1,6
q/l-dir.
4-cü təzyiqli su layı. Qazılmış quyularda 300-400 metrdə
qeydə alınır. Süxurların filtrasiya əmsalı 20 m/sut ətrafında dəyişir.
Suların minerallaşma dərəcəsi 1 q/l-ə qədər olmaqla XaçıncayTərtərçay arasında kiçik ərazidə 2 q/l qeydə alınmışdır.
5-ci təzyiqli su layı. Düzənliyin mərkəzi hissəsində ensiz
zolaq şəklində 400 metrdə və daha dərində qeydə alınıb. Süxurların
filtrasiya əmsalı 5 m/sut ətrafında dəyişir. Sular zəif duzludur,
minerallaşma dərəcəsi 1-3 q/l olmaqla, Tərtərçay-Xaçınçay arasında
isə 20 q/l təşkil edir.
Yuxarıda qeyd olunan sulu layların formalaşmasına təsir edən
təbii amillər aşağıdakılardır:
1) Fiziki-coğrafi şərait - relyef, hidroqrafiya və iqlim;
2) Geoloji şərait. Tərtərçayın gətirmə konusunda 200 metr
dərinliyə qədər IV dövrə aid gilcə, qum və qumca kimi süxurlar
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yayılmışdır. Bu süxurlar konusun aşağı hissəsinə getdikcə gilliqumlu, çınqıl layları ilə növbələşir.
3) Bioloji şərait. Düzənlikdə təbii bitki örtüyü kiçik
ərazilərdə qeydə alınır. Ərazinin əksər hissəsi əkin sahələrindən
ibarətdir ki, suvarma prosesi zamanı yeraltı suların əlavə antropogen
mənşəli qidalanması baş verir.
Sulu layların formalaşmasına təsir edən antropogen amillər də
mövcuddur. Suvarma suları yeraltı suların formalaşmasında
əhəmiyyətli rol oynayır.
Yeraltı suların müasir vəziyyətinin tədqiqi su ehtiyatlarından
daha səmərəli istifadəyə imkanlar yarada bilər.
3.12. MEŞƏ YANĞINLARINDA ZOONOZLARIN YAYILMA
RİSKLƏRİ
V.Qarayev, G. Seyidova
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Qlobal iqlim dəyişmələrinin və ətraf mühitə antropogen
təsirlərin artdığı indiki şəraitdə meşə yanğınları hər il dünyada
təqribən 9,2 milyard ton miqdarında biokütlənin yanması
səbəbindən yerdə həyatın davamlılığını təmin edən biosferin
dayanıqlığını çox ciddi risk altında qoyur.
XX əsrin 70-ci illərində meşələrdə yanğınların və cəmiyyətlə
təbiət arasında antropogen təsirlərdən planetdə yaranmış mövcud
ekoloji fəlakətlərin qarşısının aradan qaldırılması üçün dünya
dövlətlərinin mütəxəssis və alimlərinin birgə əməkdaşlıqları
sayəsində əsaslı tədbirlərin görülməsinin həyata keçirilməsinə çox
ciddi ehtiyac yaranmışdı. Bu məqsədlə 1972-ci ildə İsveçin paytaxtı
Stokholm şəhərində ətraf mühit və təbiətin mühafizəsi üzrə ilk
Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir. Elə həmin vaxtlardan
Azərbaycanda da muvafiq sahədə əhalinin maarifləndirilməsi, elmi
tədqiqatların aparılması və dövlət səviyyəsində müvafiq tədbirlərin
görülməsi əsaslı olaraq həyata keçirilməyə başlanmışdır.
Dünyada karbonun daha çox istehsalçıları rolunu oynayan
meşələr biosferin dayanıqlığı üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb
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edirlər. İqlim dəyişikliyi, meşə yanğınları və zərərvericilər və ya
xəstəliklərin baş verməsi də daxil olmaqla digər amillərdə meşələrin
davamlılığına əks təsir göstərir, sıradan çıxmasına səbəb olurlar.
Meşələrin sıradan çıxması, həm də öz növbəsində yoluxucu xəstəlik
törədicilərinin ətraf mühitə sirayətlənməsi risklərini də artırır.
Azərbaycan 2020-ci ildə COVID-19 pandemiyası dövründə
karantin tədbirlərinin yerinə yetirilməsi ilə yanaşı, Ermənistanın
təkrar hərbi təcavüzündən sonra 44 gün müddətində davam edən
Vətən müharibəsində Müzəffər Ordumuzun şücaəti sayəsində
ərazilərini düşmən işğalından azad etmişdir.
Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 20 %-dən
çox ərazisində, 1988-ci ildən 2020-ci il 9 noyabr tarixinədək
müddətdə azərbaycanlı türklərinə qarşı soyqırım törədilməklə, həm
də bölgənin ekosisteminə qarşı məqsədli olaraq terror aktlarının
həyata keçirilməsi, yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərin vəhşicəsinə
istismar edilməsi, habelə meşələrin qırılması və qəsdən yandırılması
biosferə qarşı həyata keçirilmiş analoqu olmayan, məqsədli və
qərəzli terror və ya vandallıqdır.
Meşələrdə baş verən yanğından sonra bitki örtüyü ilə yanaşı
meşə faunasının müxtəlifliyinin tərkib və sayında dəyişikliklər baş
verir, bir çox heyvan növlərinin digər sahələrə miqrasiya etmələrinə
şərait yaradır. Yanğından sonra ilk illərdə bir çox onurğasızların,
meşə döşənəyində yaşayan sürünənlərin, kiçik məməlilərin,
həmçinin torpağın üzərində yuvalayan quşların sayı kəskin olaraq
azalır. Meşənin ətyeyən vəhşi heyvanları da digər ərazilərə yayılır
və bu da həmin heyvanların insanlara və kənd təsərrüfatı
heyvanlarına hücum etmələri və nəticədə bilavasitə insanların, ev
heyvanlarının xəsarət almaları ilə yanaşı, həm də zoonoz xəstəlik
törədicilərinin ətraf mühitə sirayətlənmə risklərini artırırlar.
Dünyada insan və heyvanları yoluxduran 150-dən çox zoonoz
xəstəliyin olduğu, hər il 2,2 milyon insanın ölümünə səbəb olan
zoonozlardan 13-nin (zoonoz mədə-bağırsaq xəstəliyi, leptospiroz,
sistiserkoz, zoonoz vərəm, quduzluq, leyşmanioz, bruselloz,
exinokokkoz, toksoplazmoz, Q-qızdırması, zoonotik tripanozomiya,
hepatit E və qarayara) daha çox əhəmiyyət kəsb etdiyi bildirilir.
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Ölkəmizdə isə, əsasən mal, qoyun və həşaratlardan sirayətlənən 40dək zoonoz xəstəliyin müşahidə olunduğu bildirilir.
Qarabağ bölgəsində Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş
ərazilərdə meşələrin amansızcasına istismar edilməsi, yandırılması,
qadağan olunmuş mərmilərin istifadəsi nəticəsində flora və
faunanın, mikrofloranın məhv edilməsi, meşənin bioloji genetik
müxtəlifliyinin böyük potensialının itirilməsi ilə yanaşı, həm də
vəhşi təbiətdən insan və heyvanların zoonozlarla yoluxması riskini
artırır və biosferin, biosenosun sabitliyinə, davamlılığına ciddi
mənfi təsir göstərir. Odur ki, zoonozların epidemiologiyası,
insanların da daxil olduğu heyvan növü populyasiyasında yoluxucu
xəstəlik törədicilərinin qarşılıqlı əlaqəsini əhatə edən ekoloji bir
proses kimi nəzərə alınmaqla tədqiq olunur.
Meşələrdə ağcaqanad və gənələr istisna olmaqla, yoluxucu
xəstəliklərin rezervuarı olan vəhşi heyvanlardan zoonoz
törədicilərinin insanlara birbaşa sirayətlənməsi hallarının nadir
olmasına baxmayaraq, ev heyvanlarından insanlara xəstəlik
törədicilərinin sirayətlənmə dövrünə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərən vəhşi təbiət patogenlərinin aktiv gücləndirici olduğu nəzərə
alınmalıdır. Vəhşi heyvanların yoluxucu xəstəlik törədicilərini ətraf
mühitə sirayətləndirməsindəki rolu onların həmişə şərti xəstə
heyvan olaraq nəzərə alınmasını istisna etməməlidir.
Meşə yanğınlarından flora və faunanın yoxsullaşması, təbii
bioloji müxtəlifliyin məhv olması səbəbindən ölkə iqtisadiyyatına
xeyli ziyan dəyməklə yanaşı, ekosistem pisləşdiyindən bioloji
genetik ehtiyatlar itirilir, biosenozun davamlılığı pozulur,
insanların və kənd təsərrüfatı heyvanlarının yoluxucu xəstəlik
törədiciləri ilə yoluxma riskləri artır. Bu baxımdan yoluxucu
xəstəliklərin yayılmasının səbəbi yalnız ev heyvanları və ya vəhşi
heyvanlarla insanlar arasındakı təmasda deyil, həm də bütövlükdə
sistemin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq, biotik və abiotik
komponentlər konteksti baxımından səciyyələndirilməlidir.
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3.13. TƏRTƏRÇAYIN ÇİRKLƏNDİRİLMƏ
MƏNBƏLƏRİNİN AŞKARLANMASI
X.F.Məmmədov, S.G.Xasayeva, H.N.Şirəliyeva, E.İ.Quliyev,
A.H.Hüseynova, E.İ.Mehtiyev
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
1976-cı ildə Azərbaycan SSR-nin Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayəti ərazisində inşa edilmiş Sərsəng su anbarı ölkənin bu
ərazisilə yanaşı nisbətən aşağı relyefli Tərtər, Bərdə, Yevlax,
Goranboy, Ağdam, Ağcabədi rayonlarının torpaqlarını suvarma
məqsədləri və içməli su ilə təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Sərsəng su anbarının tam həcmi 560 mln m3, faydalı həcmi isə 500
mln m3 təşkil edir. 740 m3/san sürətlə su atılan qurğuları vardır.
Paralel olaraq Sərsəng su anbarından ötürülən su axını xətti
üzərində hündürlüyü 125 metr, eni 550 metr olan bəndin üstündə 2
ədəd hər birinin su sərfiyyatı 30m3/san və gücü 25 MVt olan radialoxlu hidroaqreqat turbindən ibarət, yəni ümumi gücü 50 MVt, illik
elektrik enerjisi istehsalı gücü 130 mln kVt/saat olan Tərtər SES
(hidroelektrostansiyası) inşa edildi. SES işləmədiyi hallarda anbarın
bəndində suvarma məqsədilə 6 ədəd Tərtər çayına su buraxmaq
üçün siyirtmələr inşa edilmişdir ki, hər siyirtmədən 5m3/san
olmaqla Tərtər çayına saniyədə cəmi 30 m3 su axıtmaq olar. Su
anbarı dolduğu hallarda su atılan qurğudan saniyədə 740 m3 sürətlə
su tullanması nəzərə alınmışdır. Stansiya 90 mln kVt/saat illik enerji
istehsal edir, uzun illər istismar edildiyindən fiziki aşınmaya məruz
qalmış və qismən təhlükəli-qəzalı durumdadır.
Tərtər rayonu ərazisində Tərtərçayın axını üzərində daha
sonra Suqovuşan su anbarı və Suqovuşan SES yerləşir. Su anbarı
kənd təsərrüfatı torpaqlarının su ilə təmin etmək məqsədilə 1975-ci
ildə istismara verilmişdir. Bəndinin hündürlüyü 28 m, uzunluğu 630
m, su anbarının ümumi həcmi 5850000 m³-dir.
Azərbaycan Respublikası ərazisində və o cümlədən
sərhədyanı ərazilərdə ətraf mühit obyektlərinin vəziyyəti barədə
nəticələr əldə edilməsini təmin edən kompleks (radioloji, kimyəvi,
bioloji) monitorinqlərin aparılmasına, ekoloji təhlükələrin
yaranması meyllərinin, baş verən dəyişikliklərin və dəyişmə
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sürətlərinin proqnozlaşdırılması üzrə məlumatların toplanmasına
kəskin ehtiyac duyulur.
Müqayisəli analizlərin aparılması məqsədilə ilk öncə ölkə
paytaxtında müəssisələrə və əhaliyə verilən içməli su xətlərindən
götürülmüş nümunələrin analizləri aparıldı və bu suların (Bakı
şəhərində əhaliyə verilən içməli su) kimyəvi tərkibinin, fizikikimyəvi və mikrobioloji göstəricilərinin içməli su üçün nəzərdə
tutulmuş AZS 282-2007 standartının tələblərinə cavab verdiyi
müəyyənləşdirildi.
Tərtərçaydan son illər ərzində (2020-ci ilin avqust ayınadək)
periodik olaraq nümunələr götürülmüş, yerindəcə aparılmış ekspres
analizlərdən və radiometrik ölçmələrdən başqa AMEA-da statiklaboratoriya şəraitində orqanoleptik, fiziki-kimyəvi və mikrobioloji
analizləri aparılmışdır. Tərtərçay suyunın kompleks analizinin
nəticələri bu suyun keyfiyyət göstəricilərinin müvafiq normativlərin
tələblərinə cavab vermədiyini göstərmişdir. Azərbaycan ərazisində
Tərtərçayın axarı boyu ətraf ərazilərdə radioaktiv fonun ölçülməsi
və çaylardan götürülmüş çoxsaylı su nümünələrinin antropogen
ksenobiotiklərlə və patogen mikroorqanizmlərlə çirkləndirildiyi
müəyyənləşdirilmiş, radiometrik ölçmələrlə, kompleks analitikkimyəvi, fiziki-kimyəvi, mikrobioloji analizlərlə Tərtərçayın
çirklənmə mənbələri təyin edilmişdir.
Tullantı suların göstəricilərinin mövcud su hövzələrinə
atılması üçün təhlükəsiz vəziyyətə gətirilməsi məqsədilə xüsusi
sutəmizləmə sistemlərində işlənməsi (mexaniki, bioloji, fizikikimyəvi təmizləmə mərhələləri, dezinfeksiya) tələb edilir.
Mexaniki təmizləmə mərhələsində sitalardan, flotasiya ilə
qum və piy tutucularından, durğunlaşdırıcılardan, filtrlərdən
septiklərdən istifadə edilir. Bu mərhələdə kobud mexaniki
qarışıqlar, xırda dispers və asılqan maddələr sudan ayrılır.
Bioloji təmizləmə mərhələsində aerob mikroorqanizmlərlə
zəngin aktiv lilli aerotenklərdən və anaerob mikroorqanizmlərlə
qıcqırma yaradan metantenklərdən istifadə edilir. Təkrarlayıcı
aerotenklərdə lilsovurucularla aktiv lil ilkin aerotenklərə qaytarılır.
Bioloji təmizləmə mərhələsində üzvi birləşmələrin və
mikroorqanizmlərin ultrabənövşəyi şüalandırıcılarla, elektron
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sürətləndiricilərinin elektron selindən və ya qamma şüalarla
şüalandırmadan, hipoxloritlərlə və ya ozonla oksidləşdirmə
üsullarından istifadə edilir.
Fiziki-kimyəvi təmizləmə mərhələsində aerasiya, flotasiya,
sorbsiya, sentrifuqada ayırma, ion-mübadilə və elektrokimyəvi
təmizləmə, filtrasiya, neytrallaşdırma, ekstraksiya, buxarlandırma
və kristallaşdırma üsullarından istifadə edilir. Çöküntünün
qurudulması üçün flokulyantların /reaktivlərin/ tətbiqi ilə kameralı
filtr-preslərdən, lentli preslərdən, diskli şnekli dehidratorlardan və
sentrifuqalardan istifadə edilir.
2020-ci ilin avqust ayınadək dağlıq ərazidə yerləşən Sərsəng
və Suqovuşan (əvvəlki adı “Madagiz”) su anbarlarından süni
yaradılmış fasilələrlə aşağı ərazilərə axıdılan sular bir qayda olaraq
üzvi tullantılarla və mikroorqanizmlərlə çırkləndirilirdi (“bilərəkdən
törədilən hüquqpozma” əməli).
Ətraf rayonlarda suvarmaya ehtiyac olduğu halda imkanları
daxilində su axınının qarşısının alınması, yəni həmsərhəd
rayonlarda kənd təsərrüfatının inkişafının qarşısının alınması, xaotik
fasilələrlə qəza tullanışları edilməsi, suvarmaya ehtiyac olmadığı
soyuq vaxtlarda sinxron texnoloji istismar rejimində çoxsaylı
pozuntular etməklə süni yaradılmış sellər və ətraf rayonların
müxtəlif yaşayış kommunikasiya xətlərində dağıntılar yaradılması,
əkin ərazilərində torpaq strukturunun aşınmaya məruz qoyulması bu
qəbildən olan çoxsaylı və sistematik aparılan təxribatlardandır.
Daha təhlükəlisi isə Azərbaycanda ən yüksək bəndə malik Sərsəng
su anbarında və Sərsəng SES-də 35 ildən artıqdır ki, professional
profilaktik müayinələr, cari və kapital təmir işləri aparılmır.
Müxtəlif silahlardan müxtəlif günlərdə və fasilələrlə açılan təxribat
xarakterli çoxsaylı atəşlərin səs zərbə dalğalarının təsirləri qeyd
edilmiş fiziki aşınma dəyişmələrini daha da sürətləndirir. Nəticədə
bəndin dağılma həddi və aşagı rayonlar üçün arzuolunmaz texnogen
fəlakət yalnız vaxt amilinə bağlıdır.
Aparılmış kompleks orqanoleptik, fizki-kimyəvi və
mikrobioloji analizlər göstərirdi ki, Tərtərçayın mikrobioloji
çirklənmə dərəcəsi (2020-ci ilin avqust ayınadək Ec-bağırsaq
çöplərinin sayının YVH-dən 3-4 dəfə artıq olması, içməli sularda
131

olması yolverilməyən kokklar /Staphilacoccus aureus/, mikroskopik
göbələklər /Candida, Aspergillus/ və patogen bakteriayalar
/Salmonella/ aşkar olunması) onun birbaşa içməli su qismində
istifadəyə yararsız olmasını göstərirdi. Tərtərçayın mikrobioloji
çirklənməsi qeyd edilən dövrədək işğalçı erməni silahlı
birləşmələrinin yerləşdiyi Suqovuşan su anbarından sonrakı
çoxsaylı tikililərdən (kazarma və “baraklar”) Tərtərçaya üzvi
tullantıların atılması ilə izah olundu.
Beləliklə, əsasən üzvi tullantılarla çirkləndirilmiş (2020-ci ilin
avqust ayınadək) Tərtərçay suyunun təmizlənməsi üçün
çoxmərhələli tam təmizlənmə tsiklindən yalnız mexaniki və bioloji
təmizlənmə mərhələlərinin tətbiqi tələb olunurdu.
44 günlük Vətən müharibəsində Yenilməz Azərbaycan
Ordusunun Şanlı Zəfərindən sonra Tərtərçay suyunun mikrobioloji
göstəricilərinin
yaxşılaşmaya
tərəf
meyilliyi
(patogen
mikroorqanizmlərin sayının kəskin azalması) müşahidə olunur.
Tərtərçaydan götürülmüş su nümunələrində alfa və beta
şüalanma aşkar olunmadı. Tərtərçayın ətraf landşaftında təbii
radioaktiv şüalanmanın təyin edilmiş doza gücü 0,018-0,030
mkrZv/saat (yol verilən hədd 0,120 mkrZv/saat), alfa şüalanma
intensivliyi 0-0,02 Bkeq/sm2 civarında dəyişir. Tərtər rayonuna
daxil olan ərazidə Tərtərçay axarının səthinə və dibinə yaxın
laylarında Na22 izotopunun qatılığı (şüalanma aktivliyi) müvafiq
olaraq 0,30-0,40 Bk/l və 0,31-0,42 Bk/l, K40 izotopunun qatılığı
(şüalanma aktivliyi) müvafiq olaraq 0,08-0,10 Bk/l və 0,09-0,11
Bk/l civarında dəyişir.
Müqayisə üçün Bakı şəhərində müəssisələrə və əhaliyə
verilən içməli sudan götürülmüş nümunələrdə Na22 izotopunun
qatılığı (şüalanma aktivliyi) 0,28 Bk/l, K40 izotopunun qatılığı 0,16
Bk/l təşkil edir (bu qiymətlər təbii bulaq suyu üçün xarakterik kiçik
qiymətlərdir). Bakı şəhərində təbii radioaktiv fonun qamma
şüalanma doza gücü 0,011-0,045 mkrZv/saat, alfa şüalanma
intensivliyi 0-0,04 Bkeq/sm2 civarında dəyişir.
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3.14. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ
EKOLOJİ MƏNŞƏLİ TƏHLÜKƏLİ RİSKLƏR
Z.E.Həbibzadə, A.H.Əhmədova
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
“Ekologiya” termini iki yunan sözündən əmələ gəlmişdir
“oikos” - ev, otaq, yaşayış yeri, “logos” – elm demədir. Yəni “ev,
yaşayış yeri haqqında elm” deməkdir.
Ekoloji terror - konkret bir ölkə və ya şəxs tərəfindən digər
ölkənin flora və faunasına ziyan yetirməklə, təbii sərvətlərini məhv
etməklə bilərəkdən vurulan ziyandır, bu gələcəkdə böyük
fəlakətlərə yol aça bilir .
Bildiyimiz kimi 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan
və Ermənistan arasında II Qarabağ müharibəsi başlanmışdır. 44
günlük müharibə Azəbaycan ordusunun qələbəsi ilə başa çatmışdır.
Ermənistan dövləti Azərbaycan Respublikasının ərazisini
işğal altında saxladığı dövürdə, ekoloji mühitə, təbii sərvətlərə,
regionun ümumdünya əhəmiyyətinə malik bioloji müxtəlifliyinə,
zəngin meşə sahələrinə, ümumiyyətlə flora və faunasına ziyan
vurmuşdur.
Sirr deyil ki, Tərtər çayı üzərində inşa edilmiş və 100 min
hektardan artıq əkin sahəsinin suvarılmasına hesablanmış Sərsəng
su anbarından işğalçı qüvvələr qış mövsümündə sahələrin su atında
qalması, yay aylarında isə kəskin su qıtlığı yaratmaqla dağətəyi və
aran hissədə məskunlaşan 400 min əhalini təhlükə altında
saxlayırdı.
Qazax rayonu istiqamətində, Murov dağ silsiləsi boyu,
Ağdərə rayonu istiqamətində, Talış, Gülüstan, Baranbart, Tonaşen
meşələrində, habelə Azərbaycana məxsus Araz çayı boyu ərazilərdə
1000 hektar sahədə Xan çinarı, Eldar şamı, fıstıq, saqqız ağacı,
palıd və digər çoxillik ağac növləri amansızcasına Erməni
təcəvüzkarları tərəfindən qırılmışdır.
Ermənistanın Zod qızıl mədənindən çıxarılan qızılın
yuyulması zamanı əmələ gələn zəhərli maddələr Araz çayına
axıdılır. Qacaran və Qafanın mis-molibden emalı kombinatlarının
zəhərli tullantıları Oxçu çayı vasitəsilə Araz çayına, Allahverdi133

Şamlıq mədənininin tullantıları isə Debet çayı vasitəsi ilə Kür
çayına axıdılır.
Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının ərazisinə, ekoloji
mühitinə zərbələr vururdu.
3.15. İŞĞAL OLUNMUŞ QARABAĞ TORPAQLARININ
DİRÇƏLMƏSİNİN EKOLOJİ ASPEKTLƏRİ
L. Abdullayeva, V.İsmayılova, Z. Ağaeva
AMEA akad. M.Nağıyev adına KQÜKİ
Uzunmüddətli işğaldan sonra xalqımız Azərbaycan ilə erməni
işğalçıları arasındakı qarşıdurmanı dəf edərək, ermənilər tərəfindən
vəhşicəsinə məhv edilmiş nəinki tarixi dəyərlərimizin, həmçinin
ziyan çəkmiş ətraf mühitin dircəldilməsinə başlamışdır. Hamıya
məlumdur ki, Qarabağ- çox zəngin məmləkətdir: əlverişli iqlimi,
müalicəvi bulaqları, faydalı qazıntıların müxtəlifliyi, Au, Ag, Cu,
Fe, Zn, qranit, mərmər, qiymətli daşlar, gil və digər faydalı
qazıntılar.
Son illər qeyri neft sektorunun məhsullarının ixracında
mineral resurslar əsas yerlərdən birini tutur. Buna Kəlbəcər
rayonuna məxsus olan 6,5t Au və 3000t Cu ehtiyyatına malik
qiymətli metal yataqlarını və Zəngilan rayonunun
porfirit28,943mln.m3, gil-1,102mln.m3, qum-çınqıl və gil qarışığı 17,367618mln.m3 təbii resurslarını misal göstərmək olar.
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında tikinti sektoru
heç də az əhəmiyyətə malik deyil, bu təbii resurslar tikinti
materiallarına olan daxili tələbatın ödənilməsində vacib rol oynayır.
İşğalçılar uzun müddət heç bir ekoloji qaydalara əməl etmədən
bizim sərvətimizi istismar etməklə qiymətli metalların ixracı ilə
məşğul olublar. Proses zamanı əmələ gələn tullantılar ya çirkab
suları şəklində su hövzələrinə axıdılırdı, ya da bərk tullantılar
şəklində açıq sahələrdə saxlanılırdı. Toksik elementlərin leysan
suları ilə torpağa keçməsi, nəinki bitki örtüyünün məhvinə səbəb
olur, həm də onların insan orqanizmində cəmləşməsi faktı
bədxassəli şişlərə qədər gətirib çıxaran ciddi narahatlıqlar yarada
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bilər. Bu baxımdan bizim səhiyyənin və onun şöbələrinin fəaliyyəti
bir sıra bir-birilə əlaqəli və bir-birindən asılı sosial-iqtisadi, ekoloji,
həmçinin Qarabağ əhalisinin həyat fəaliyyəti və xalq təsərüffatı
məsələlərinin həlli istiqamətində aparılan işləri özündə
cəmləşdirməlidir. Buna görə Qarabağda ətraf mühitin və təbii
bioloji resursların bərpası istiqamətində ümummilli konsepsiyanın
işlənib hazırlanması ekoloji sahədə prioritet məsələlərdən biri
olmalıdır.
3.16. QARABAĞIN MİNERAL-XAMMAL BAZASI VƏ
ONUN İŞĞALÇILAR TƏRƏFİNDƏN TALAN
EDİLMƏSİNİN FƏSADLARI
R.Fətəliyev
AMEA akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
Qarabağ bölgəsinin mineral-xammal bazasını formalaşdıran
faydalı qazıntı yataqları arasında ən əhəmiyyətlisi qızıl, mis, tikinti
materialları və mineral su yataqlarıdır, lakin ərazidə digər faydalı
qazıntı növlərinə, o cümlədən, sink, qurğuşun, molibden, civə,
xrom, kömür, bəzək daşları və s. rast gəlmək mümkündür. 30 ilə
yaxın Ermənistanın işğalı altında olmuş Qarabağ ərazisindəki
maddi-mənəvi sərvətlərimiz, o cümlədən mineral-xammal
ehtiyatlarımız ağır iqtisadi və ekoloji terrora məruz qalmışdır.
Ölkəmizin ehtiyatları keçmiş SSRİ-nin Dövlət Ehtiyatlar üzrə
Komissiyasinda təsdiq edilmiş üç qızıl yatağı (Söyüdlü, Qızılbulaq
və Vejnəli) Qarabağ ərazisində yerləşir. Əsas hissəsi Kəlbəcər
rayonunda yerləşən Söyüdlü (Zod) qızıl yatağı Cənubi Qafqazın ən
böyük qızıl obyektidir. Yatağın ilkin təsdiq olunmuş ehtiyatlarının
(112,5 t) 73%-i Azərbaycan ərazisinə düşürdü. Buna baxmayaraq,
sovet dönəmində bu yataq, heç bir hüquqi əsas olmadan,
Ermənistanın balansına verilmiş və 1977-1989-cu illərdə buradan
27,6 t qızıl çıxarılmışdır. İşğal dövründə yatağın istismarına ABŞ,
Böyük Britaniya, Kanada, Hindistan və s. ölkələrin filiz çıxarma
şirkətləri cəlb edilmişdi, sonuncu - Rusiyaya məxsus
“GeoProMining” Ltd. şirkətidir. Onların qanunsuz fəaliyyətləri
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nəticəsində yataq heç bir istismar qaydalarına riayət olunmadan
vəhşicəsinə talan edilmiş və külli miqdarda qızıl əldə edilmişdir.
Təkcə 2002-2006-cı illərdə Kanadanın “First DynastyMines” şirkəti
tərəfindən yataqdan 14,3 ton qızıl çıxarılmış, Ermənistan və
separatçı rejimin büdcəsinə vergi qismində xeyli vəsait
köçürülmüşdür. Üstəlik, yatağın açıq üsulla istismarı Kəlbəcər
rayonunun 500 hektardan çox ərazisinin tamamilə yararsız hala
düşməsinə, filizin saflaşdırılmasında sianid üsulundan istifadə
edilməsi isə torpaqların və su mənbələrinin çirkənmsinə səbəb
olmuşdur.
İşğal dövründə Qızılbulaq (eht. Au 13,6t, Cu-47,9 min t) və
Vejnəli (Au-6,5 t) qızıl yataqları, eləcə də filiz ehtiyatları 100 mln.
tondan çox olan Dəmirli mis-porfir yatağı da separatçı rejimin
bölgəyə dəvət etdiyi “Base Metals” Ltd. (Avstraliya) şirkəti
tərəfindən amansızcasına istismara məruz qalmışdır.
Qarabağ bölgəsində qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları daha
çox çeşiddə və geniş ərazidə yayılmışlar ki, onlardan barit, soda
xammalı və vermikuliti, bəzək və qiymətli daşları (yəşəm, əqiq,
oniks, obsidian, listvenit və s.) tikinti marerialları və tikinti daşlarını
(qumlar, gillər, əhəngdaşları, üzlük daşları, perlitvə s.) misal
göstərmək olar. İşğal zamanı ermənilər bu yataqların bir çoxunu, o
cümlədən soda xammalı üçün yüksək keyfiyyətli və külli miqdarda
(130 mln.t) ehtiyatları olan Zəngilan əhəngdaşı yatağını da
vəhşicəsinə talan etmişlər. İşğalçılar tərəfindən mineral, termal və
yeraltı şirin su ehtiyatlarımıza da xeyli ziyan vurulmuş, vaxtılə
Yuxarı İstusuda mövcud olmuş sanatoriya-istirahət kompleksi və
mineral sudoldurma zavodu tamamilə dağıdılmışdır.
Göründüyü kimi, işğalçı rejim tərəfindən təbii sərvətlərimizə,
o cümlədən mineral-xammal ehtiyatlarımıza dəyəri milyardlarla
ölçülən zərərlər vurulmuş, özləri isə bundan faydalanmışlar. Bu
haqda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev öz
çıxışlarında dəfələrlə vurğulamışdır ki, işğal dövründə Qarabağ
ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərmiş bütün şirkətlər taladıqları
sərvətlərə və vurduqları ekoloji zərərə görə təzminat ödəməlidirlər,
əks təqdirdə, onlar beynəlxalq məhkəmələr qarşısında cavab
verməli olacaqlar.
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Bütün bunlara baxmayaraq, Qarabağda hələ kifayət qədər
mineral-xammal eytiyatları mövcuddur və onlardan səmərəli
istifadə edilməsi orada bərpa-quruculuq işlərinin aparılmasına, eləcə
də öz ata-baba yurdlarına qayıdacaq insanlarımızın maddi-rifah
halının yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcəkdir.
3.17. QARABAĞIN BUĞDA (TRITICUM SPP.)
GENOFONDU
X.N.Rüstəmov, Z.İ.Əkpərov, М.Ə.Abbasov
AMEA GEİ, Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu
Kоntrast tоrpaq–iqlim şəraiti və şaquli zоnallıq Azərbaycan
florasının zəngin biоmüхtəlifliyinin əsasını təşkil еdir. Qazıntı
halında tapılmış çoxlu sayda buğda dənləri hələ 7000 il bundan
əvvəl insanların Azərbaycanda taxılçılıqla məşğul olmasını sübut
edir. Coğrafi nəzərdən Azərbaycan Asiya və Avropanın sərhədində
yerləşir. Burada, həm Avropa, həm də Asiya növaltılarına aid
növmüxtəlifliklərinə və ekotiplərinə rast gəlinmişdir.
Azərbaycanda hələ qədim zamanlardan, əsasən bərk
buğdaların sort-populyasiyaları (Sarı buğda, Ağ buğda, Qaraqılçıq,
Qara buğda və s.) becərilmişdir. Əkinlərdə pərinc, bərk, şaxəli,
turan, yumşaq, kompakt buğdaların, digər tetra- və heksaploid
buğdaların
populyasiyası
şəklində
2-5
növ
və
növmüxtəlifliklərinin qarışığına rast gəlinmişdir. Dağətəyi və
dağlıq bölgələrdə yumşaq və kompakt buğdaların qədim yerli
sortları (Gürgənə, Gülgəri, Qırmızı buğda, Xırda buğda, Kosa
buğda və. s.) becərilmişdir.
Azərbayсanın, o cümlədən Qarabağ bölgəsinin buğda
genofondu, XX əsrdə K.A. Flyaksbеrqеr, L.L. Dеkaprеlеviç,
N.N. Kulеşоv, N.İ. Vavilov, P.M. Jukovskiy, M.M. Yakubsiner,
E.A. Stoletova,
P.E. Qrebennikov,
V.İ. Qromoçevskiy,
I.D. Mustafayеv, V.F. Dоrоfееv A.A. Filatenko və s. tərəfindən
toplanmışdır.
XX əsrdə Qarabağın aran və dağlıq ərazilərindən di-, tetra- və
heksaploid buğda növlərinə aid zəngin material toplanılmışdır.
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Diploid buğdalardan Triticum urartu Thum. ex Gandil. (Zəngilan);
T. boeoticum Boiss. (Cəbrayıl, Zəngilan və Xocavənd);
T. monococcum L. (Şuşa, Xankəndi, Laçın) növlərinə aid zəngin
genofond toplanılmışdır.
Azərbaycanda yalnız bir yabanı tetraploid buğda növü
yayılmışdır – Dağ (T. montanum Makush.) = Ağrı pərinci
(T. araraticum Jakubz.). Yabanı və mədəni təkdənli buğdaların
(T. boeoticum; T. monococcum L.) və cütdənli pərinclərin
(T. montanum; T. dicоccum (Schrank) Schuebl.) tapılması poliploid
buğdaların formaəmələgəlməsi və təkamülündə Azərbaycanın
mühüm rol oynamasını bir daha sübut edir.
Mədəni tetraploid buğdalar (T. durum Desf.; T. dicoccum;
T. turgidum L.; T. pоlоnicum L.; T. turanicum Jakub. və
T. carthlicum Nevski) keçmişdə zəngin müxtəlifliyə malik
olmuşdur. Qarabağın Şuşa, Xankəndi, Ağdərə və Laçın
rayonlarından mədəni pərincin (T. dicoccum) 12 növmüxtəlifliyi
tapılmışdır. Bərk buğda (T. durum) sortları, ümumiyyətlə
Azərbaycanın düzən və dağətəyi bölgələrində qədimdən becərilən
ənənəvi brend bitkilərdəndir. Bərk buğda ilə genetik sıx bağlı digər
qədim növ - şaxəli, turqidum buğda (T. turgidum) bütün dağətəyi
ərazilərin suvarma şəraitində yumşaq və bərk buğda əkinlərində
populyasiya şəklində rast gəlinmişdir. Bərk buğdalara yaxın digər
nadir buğda növü Turan buğdasının (T. turanicum) Fizuli və
Xocavənd rayonlarından 2 növmüxtəlifliyi tapılmışdır. Onlara
genetik qohum digər növ Polşa buğdasının (T. pоlоnicum) – Fizuli
rayonunda, nadir bioloji qarışıq kimi, 3 növmüхtəlifliyinə rast
gəlinmişdir. Kəlbəcər, Ağdərə və Ağdam ərazilərindən, bərk və
yumşaq buğda əkinlərində bioloji qarışıq kimi T. carthlicum Nevski
= T. persicum Vav. növünə aid 6 növmüхtəlifliyi tapılmışdır.
Heksaploid buğdalardan Qarabağda T. aestivum L.,
T. compactum Host. və T. spelta L. növləri tapılmışdır. Yumşaq
buğda (T. aestivum) növü, əsasən dağlıq və dağətəyi bölgələrində
geniş becərilmişdir. Yumşaq buğdaya genetik yaxın, cırtdan, xırda,
kompakt buğdanın (T. compactum) Qarabağda, yumşaq və bərk
buğdalara aid populyasiya əkinlərində bioloji qarışıq kimi rast
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gəlinən növmüхtəliflikləri tapılmışdır. Spelta buğdalara (T. spelta)
aid genotiplər Şuşa, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanılmışdır.
Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın buğda genofondu VİR
Dünya kolleksiyasında saxlanılır. Qiymətli, nadir buğda genofondu,
o cümlədən eksperimental hibrid materialları isə Genetika və
Seleksiya İstitutunun Qarabağ ETB-nin işğalı nəticəsində məhv
edilmişdir.
3.18. QARABAĞDA APARILACAQ MEŞƏBƏRPA
İŞLƏRİNDƏ TUT (MORUS L.) CİNSİNDƏN İSTİFADƏ
PERSPEKTİVLİYİ
Ə.Ə.Hüseynli
ETSN yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti
Qarabağın 30 ilə qədər davam edən işğalı zamanı Ermənistan
tərəfindən 50 min hektardan çox meşə sahəsi məhv edilmişdir. Azad
olunmuş ərazilərin yenidən qurulması zamanı meşə ekosisteminin
də bərpası xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Tut (Morus L.) cinsinə aid olan hər üç növ (M.alba L.,
M.nigra L., M.rubra L.) hündürlüyü 18-25 m, diametri 100 sm-ə
çatan, 200-300 il yaşayan, susuzluğa, quraqlığa və şaxtaya davamlı,
torpağa tələbkar olmayan ağaclardır.
Tutun meyvə, yarpaq, budaq, qabıq və oduncağının geniş
istifadə spektri vardır (bəhməz, spirt, boya, kəndir, musiqi alətləri
istehsalı, tikinti materialları sahələri). Baramaçılıq isə yem bazası
olaraq birbaşa tutdan asılıdır.
Çindən Avropaya qədər uzanan qədim ipək yolunun üzərində
yerləşən Azərbaycanda tut əkinlərinin tarixi ipəkçilik qədər də
qədimdir. Əsrlər boyu xalq seleksiyası və XX əsrdən elmi yollarla
tutun ölkəmizdə bir neçə perspektivli sortları yaradılmışdır. Bu
sortlar həm yerli şəraitə mükəmməl uyğunlaşmış, həm də
biokimyəvi tərkibinə görə qiymətli ipək alınmasına kömək etmişdir.
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Bəzi yerli tut sortlarının müəyyən göstəriciləri
Yarpaq
məhsuldarlığı,
s/ha
51,5

Barama
məhsulu,
kq/ha
457,8

İpək çıxımı,
kq/ha

Sıxgöz tut

67,1

510,0

87,0

Azəri tut

106,0

911,0

95,7

Firudin tut

102,4

871,4

141,3

Emin tut

104,1

830,7

127,0

Xanlar tut

123,1

1118,9

173,6

Sortun adı
Zərif tut

79,3

Cədvəldən aydın olur ki, yerli şəraitdə alınmış və
rayonlaşdırılmış tut sortları baramaçılıq üçün kifayət qədər
qiymətlidir.
Beləliklə, bioekoloji xüsusiyyətlərini və əhəmiyyətini nəzərə
alaraq, Qarabağda aparılacaq meşəbərpa tədbirlərində tut cinsindən
aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə etmək olar:
• Qarabağın ənənəvi baramaçılıq olan ərazilərində bağlar
kimi;
• Şəhər və kənd yaşıllaşdırılmasında, həmçinin şosse və dəmir
yolları kənarlarında;
• Tarlaqoruyucu meşə zolaqları salınmasında;
• Eroziyaya qarşı, yamac və sahilbərkitmə işlərində;
• Aqrobağlar salınmasında.
Meşəbərpa işlərində bu cinsdən istifadə meşə ekosisteminin
qısa müddətdə bərpasına (tez böyüyən cins olaraq), baramaçılıq
kimi strateji sahənin yem bazası təminatına, həmçinin bu sahədə
ölkənin idxaldan azad olmasına əsaslı kömək göstərəcəkdir.
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3.19. MEŞƏLƏRİN YANDIRILMASI NƏTİCƏSİNDƏ
FAUNA VƏ FLORA ÜÇÜN YARANMIŞ RİSKLƏR
A.İsmayılova
AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş Yuxarı
Qarabağ və ətraf rayonlarında nəinki şəhər və kəndlər dağıdılmış,
eyni zamanda, ərazidə bitki və heyvanlar aləmi məhv edilmişdir.
Ermənistanın işğalçı siyasətinin nəticəsində əsasən təbii sərvətlərə,
xüsusi qorunan ərazilərdəki meşələrə və bitki örtüyünə amansız
divan tutulub. Azərbaycanın təbiəti üçün xarakterik olan landşaftlar,
yüzillik ağaclar, şəlalələr, təbii mağaralar, mədəni park nümunələri,
unikal geoloji çıxıntılar, paleontoloji laylar da məhv edilib. İşğal
olunmuş ərazilərdə meşələrin qırılması kütləvi hal olub. Bunun
əsasını, 1988-ci ildə Ermənistanın «Kanaker» Alüminium zavodu
öz işçilərinə pansionat tikmək üçün özbaşına Qarabağın Topxana
meşəsində qiymətli ağacların vəhşicəsinə qırılması ilə qoyub. Qazax
rayonu istiqamətində, Murovdağ silsiləsi boyu, Ağdərə rayonu
istiqamətində Talış, Gülüstan, Baranbart meşələrində, Qubadlının
Əyin, Hərtiz, Zor, Fərcan meşələrində 100 hektarlarla sahədə fıstıq,
saqqız, şam, palıd, qoz və s. çoxillik ağaclar kəsilib. Ağdərə və
Xankəndi meşə təsərrüfatlarının böyük ərazisini əhatə edən
məhsuldar fıstıq meşələri, Laçın rayonunun Şəlvə dərəsindəki
dekorativ oduncaqlı iri gövdəli qırmızı palıd meşələri, Bəsitçay
qoruğundakı yaşı 1200-1500 ilə çatan, gövdələrinin diametri 4 m,
hündürlüyü 54 m-dən yuxarı olan, Avropada analoqu olmayan
nəhəng çinar və qoz ağacları, Kəlbəcər meşə təsərrüfatındakı ayı
fındığı ağacları işğalçılar tərəfindən qəddarlıqla məhv edilib. Araz
palıdını orada müvəqqəti məskunlaşmış ermənilər ilboyu yanacaq
kimi istifadə ediblər.Nəzarətdən kənarda qalmış, dünyada yalnız bu
ərazidə bitən endemik bir növün kütləvi şəkildə doğranmasını
ekoloji genosid kimi qiymətləndirmək olar. Ağdam rayonunun
Yusifcanlı yaşayış məntəqəsinin cənub kənarındakı və Novruzlu
yaşayış məntəqəsinin şimal-şərq kənarındakı meşəlik, yaşıllıq və
bağ sahələri tamamilə qırılıb, məhv edilib.
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Dünya terror və korrupsiyaya qarşı «Bank-İnformasiya»
Beynəlxalq Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin məlumatında bildirilir:
1. Zəngilan rayonunun 107 ha ərazisində yerləşən qoruq
demək olar ki, yer üzündən silinib, çinarlıqlar hissə-hissə İran mebel
fabriklərinə və başqa tikinti-sənaye komplekslərinə satılıb.
2. Ermənistanın hərbi hissələrinin qoruq ərazisinin 42 ha
sahəsində yerləşdirilməsi nəticəsində ağaclar tamamilə məhv edilib.
3. 2000-ci ildə 70 çinar ağacının hər biri 100 ABŞ dollarına
Tehran qubernatoruna satılıb.
4. 110 çinar ağacı kökündən çıxarılaraq, Göyçə (Sevan)
gölünün sahillərinə və Yerevan şəhərinin ətrafına köçürülüb.
Bu 30 illik işğal dövründə Qazax, Tovuz, Zəngilan, Gədəbəy,
Kəlbəcər, Xanlar, Qubadlı rayonlarının və Yuxarı Qarabağ
meşələrindən 0,5 mln-dan artıq ağac və kollar, 152 ədəd relikt ağac
növləri, 13197,5 hektar qiymətli meşə sahələri, 665 hektar təbii
bərpa meşələri, 75 hektar süni meşəsalma materialı, təbiət abidəsi
statusu almış 5 geoloji obyekt vəhşicəsinə dağıdılmış, kommersiya
məqsədləri üçün istifadə edilib. Eləcə də üzümlük sahələri qırılaraq
məhv edilmiş və beton dirəklərdən mühəndis istehkam işləri üçün
istifadə edilib.
İşğal altında olan torpaqlarda, xüsusilə Ağdam rayonu
ərazisində
Ermənistandan
gətirilən
radioaktiv
tullantılar
yerləşdirilib. Yuxarı Qarabağda olan 250 min hektar meşə sahəsi
nüvə tullantıları ilə çirkləndirilib.
İşğal dövrü ərzində təbiətə dəyən ziyan 244,4 milyard
dollardır.
Ermənistanın həyata keçirdiyi işğalçı siyasəti Azərbaycan
təbiətinə, bioloji müxtəlifliyə, bütövlükdə regionun ekoloji
durumuna ciddi ziyan vurub, ətraf mühitin deqradasiyası ilə
nəticələnən fəsadlara gətirib çıxarıb.
Biosferin bir hissəsini təşkil edən meşələr canlıların qida
zəncirini təşkil edir və işğal olunmuş ərazilərdə meşələrin qırılması
həmin ərazidə ekoloji tarazlığın pozulmasına və Cənubi Qafqaz
regionunda ekoloji qəzaların yaranmasına səbəb ola bilər.
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3.20. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ MEŞƏ
TƏSƏRRÜFATININ BƏRPASI VƏ YANĞIN
TƏHLÜKƏSİZLİYİ
S.R. Rəsulov
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
XIX əsrə qədər indiki Azərbaycan ərazisinin 35 faizi meşə
massivi ilə örtülü olmuşdur. Hazırda Azərbaycandakı meşələrin
ümumi sahəsi 1213,7 min hektardır. Bu da Respublika ərazisinin
11,8 faizini təşkil edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan meşəsi az olan
ölkədir. 261 min hektar meşəlik sahəsi Ermənistan tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərdə olmuşdur.
Meşələrin həyatımızda ən vacib rolu hər hektarın il ərzində
10-20 ton karbon qazını udaraq əvəzində oksigen ixrac etməsidir.
Meşələr insanların nəfəs aldığı havanı tozdan, sənaye müəssisələri
və nəqliyyat vasitələri tərəfindən ətrafa atılan zəhərli qazlardan və
buxarlardan təmizləyir. Nəticədə, insanların sağlam həyat sürməsi
üçün ilkin şərait yaranır.
Meşə yanğınları başqa təbii fəlakətlər kimi, həm insanlara,
həm də təbiətə böyük ziyan vurur. Ermənilərin işğal edilmiş
ərazilərimizdə həyata keçirdikləri “yandırılmış torpaq” siyasəti
təkcə Azərbaycan təbiətinə ziyan vurmur, vahid bir orqanizm olan
yer kürəsinə təsir edir.
İşğal altında olmuş ərazilərimizdəki meşəliklərin ermənilər
tərəfindən qırılması və ya yandırılması torpaqları eroziyaya məruz
qoymuş, su ehtiyatlarının tükənməsinə səbəb olmuş, təbiətdə
maddələr mübadiləsinə və enerjinin bioloji dövriyyəsinə əngəlliklər
yaratmış və ərazinin eybəcərləşməsinə səbəb olmuşdur.
Yuxarıda qeyd olunan ərazilərdə flora və faunanın bərpası bu
gün ölkəmizdə həyata keçirilməli olan ən aktual məsələlərdən
biridir. Qırılmış və ya yandırılmış meşəliklərdə torpağı emal etmək,
yeni ağaclar əkmək, işğaldan əvvəlki yaşıllığı bərpa etmək, işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə görüləcək əsas işlərin ön cərgəsində
olmalıdır.
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Bu işlərin yerinə yetirilməsindən sonra meşələrin yanğından
mühafizəsi strategiyasını həyata keçirilməsi olduqca onəmlidir.
Yanğın əleyhinə tədbirlər sırasında meşə yanğınlarının
qarşısının prafilaktik alınması, ilkin aşkarlanma və təxirəsalınmaz
tədbirlərin görülməsi prioritet üstünlüyə malikdir. Meşə
yanğınlarının ilkin olaraq aşkarlanması və proqnozlaşdırılması
sistemində müasir elektron avtomat vasitələr, həmçinin yanğınların
qarşısının alınması və aradan qaldırılması sahəsində yeni
texnologiyaların tətbiqi vacibdir. Yanğının əsas səbəbkarlarından
biri olan insanlarda ekoloji dünyagörüşü və maarifləndirməni
formalaşdırmaq əsas tədbirlərdən biri olmalıdır.
Meşə yanğınları idarə etmək üçün yanğın əleyhinə
xəndəklərin və baryerlərin yaradılması, təyinatlı yolların bərpası,
yeni yolların salınması, su hövzələrinin, avadanlıq üçün anbarların,
helikopter meydançasının təşkili və nəzarət qüllələrinin tikintisi
həyata keçirilməlidir.
Yanğın ocaqlarının vaxtında aşkar olunması və operativ
söndürülməsini təmin etmək üçün aerokosmik monitorinq
sisteminin yaradılması, meşə yanğınlarından mühafizə xidmətinin
təşkilatı və fəaliyyət strukturunun təkmilləşdirilməsi həllini
gözləyən əsas məsələlərdən biridir.
3.21. QARABAĞIN BƏZİ ƏRAZİLƏRİNDƏ (FİZULİ,
CƏBRAYIL, ZƏNGİLAN İNZİBATİ RAYONLARI)
MEŞƏBƏRPA ÜÇÜN TÖVSİYYƏ OLUNAN ƏSAS AĞAC
CİNSLƏRİ
Ə.Ə.Hüseyinli, İ.Ş.Səfərova
ETSN yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti
Son 30 ildə Ermənistanın həyata keçirdiyi işğalçı siyasət
nəticəsində Qarabağ ərazisində meşə ekosisteminə ciddi ziyan
vurulmuşdur. Qarabağın ümumi meşə fondu 260311 hektar təşkil
edir. Ərazinin 224792 hektarı işğaldan əvvəl meşə ilə örtülü
olmuşdur.
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Qarabağ bölgəsində Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan inzibati
rayonları üzrə meşələr barədə məlumat
İnzibati
Meşə fondu,
Meşə ilə
Məhv edilmiş
rayon
ha
örtülü,ha
meşə, ha
Füzuli

124.0

106

2

Cəbrayıl

4629.0

2497

2320

Zəngilan

13485.0

11690

5459

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılacaq quruculuq bərpa
işlərində Füzuli rayonu üzrə 2 hektar, Cəbrayıl rayonu üzrə 2390
hektar, Zəngilan rayonunda isə 4168 hektar sahədə meşəbərpa işləri
nəzərdə tutulub. Adları çəkilən inzibati rayonlarda meşəbərpa üçün
tövsiyyə olunan əsas ağac cinsləri aşağıdakılardır:
• Cəbrayıl inzibati rayonu üçün – palıd ( Quercus L.), vələs
(Carpinus L.), ağcaqayın (Acer L.), qoz (Juglans L.), göyrüş
(Fraxinus L.)
• Zəngilan inzibati rayonu üçün – şam (Pinus L.), palıd (
Quercus L.), vələs (Carpinus L.), ağcaqayın (Acer L.), qoz (Juglans
L.), göyrüş (Fraxinus L.)
• Füzuli inzibati rayonu üçün - palıd ( Quercus L.)
3.22. QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ MƏHV EDİLMİŞ
MEŞƏLƏRİN BƏRPASI YOLLARI
Y.V.Qurbanlı
ETSN yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti
İşğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində son 30 il
ərzində ermənilər tərəfindən törədilmiş ekoloji terror nəticəsində
nadir flora və faunaya malik 54,328 min hektardan çox meşə
sahələri qırılaraq və yandırılaraq məhv edilmişdir. Qarabağ
bölgəsində meşə fondu 260311 ha sahədə yayılmışdır. İşğaldan
əvvəl bu ərazinin 224792 hektarı meşə ilə örtülü olmuşdur.
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Qarabağ ərazisində aparılan yenidən qurma işlərində meşə
ekosisteminin bərpası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 20212025-cı illər üçün 29.325 ha sahədə meşələrin bərpası nəzərdə
tutulur. Meşələrin bərpası zamanı yerli meşəbitmə şəraiti nəzərə
alınmaqla əkin, səpin, rekonstruksiya və təbii bərpaya kömək
məqsədilə aşağıdakı ağac cinslərindən istifadə olunması tövsiyyə
olunur:
Şam (Pinus L.), palıd (Quercus L.), fıstıq (Fagus L.), vələs
(Carpinus L.), göyrüş (Fraxinus L.), ağcaqayın (Acer L.), akasiya
(Robinia L.), cökə (Tilia L.), qoz (Juglans L.)

Cins
şam

Ağac cinslərinə görə layihələndirilən sahə, ha
Əkin Səpin
RekonTəbii bərpaya
Cəmi
struksiya
kömək
41
41

palıd

10182

10000

20182

fıstıq

1352

1352

vələs

4921

4921

ağcaqayın

47

228,1

275,1

qoz

879

4,6

883,6

akasiya

18

göyrüş

122

18

cökə
Cəmi

1066

10182

1120,3

1242,3

410

410

1804

16273

29325

Cədvəldən göründüyü kimi, meşəbərpa işləri aparılan 29325
ha sahənin 3,6%-də əkin, 34,7%-də səpin, 6,2%-dərekonstruksiya,
55,5%-də isə təbii bərpaya kömək işləri aparılacaqdır.
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3.23. QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ OLAN SU RESURSLARI VƏ
ONLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ EDİLMƏ YOLLARINA
DAIR
Hüseyn Mustafabəyli
AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzi
Respublikamızda suyun ümumi ehtiyatı təxminən 29 km3,
quraqlıq illərində 25 km3 -ə qədər azalır. Azərbaycanın və eləcə də
Qarabağın su ehtiyatları ərazi üzrə qeyri bərabər paylanmışdır.
Kəlbəcər, Laçın, Xankəndi və Tərtər rayonlarında su ehtiyatları
boldur. Xocavənd, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam və Fizuli
rayonlarının aran ərazilərində isə su qıtlığı problemi mövcuddur.
Qarabağ ərazisindən axan dağ çaylarını və həm də qrunt
sularını toplamaq və ehtiyat məqsədləri üçün istifadə edilməsi
işlərində yeraltı su süzgəclərinin qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Qədim zamanlardan bəri Qarabağın nisbətən quraq aran
ərazilərində kəhrizlərin qurulması yolu ilə su prblemini həll
edirdilər. Hal hazırkı dövrdə də kəhrizlərin qurulması və onlardan
nisbətən quraq ərazilərdə istifadə olunması təcrübəsinin davam
etdirilməsi müsbət hal kimi təqdir olunmalıdır. Lakin, təbiətdə
qlobal istiləşmə prosesinin təsiri ilə baş verən iqlim-landşaft
dəyişiklikləri gələcəkdə kəhriz sularının da müəyyən qədər
azalacağını istisna etmir. Ona görə də aran Qarabağ ərazilərinə
yaxın dağlıq sahələrin çay hövzələrində yeraltı su süzgəklərin
qurulmasına böyük və təxirəsalınmaz ehtiyac duyulur.
Dağ çayları hövzələrində yeraltı su süzgəclərinin qurulması
sadə qaydada yerinə yetirilə bilər. Bunun üçün çay terraslarında
təxminən 50-100 m uzunluğa, 20-30 m enliyə və 10-12 m
hündürlüyə malık 5-10 dərəcə meyiliyə malik olan beton hovuzlar
tikilməli və içərisi orta ölçülü yuvarlaq çay daşları ilə
doldurulmalıdır. Hovuzların içərisinə verilən çay suları daşlararası
boşluqlardan süzüldükdən sonra toplanan içməli təmiz sular
hovuzların alt və qabaq hissəsindəki borular vasitəsilə lazımı
obyetklərə nəql edilə bilər. Bu tipli adi su süzgəklərini Qarabağ
ərazisinin əksər dağ çay hövzələrində (Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl,
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Fizuli, Xocavənd, Ağdam və Tərtər rayonlarında) təlabata uyğun
miqdarda qurmaq mümkündür.
Digər bir problem isə, mənbəyini indiki Ermənistanın
ərazisindən götürən və Zəngilan rayonu ərazisindən keçərək
Araz çayına tökülən Oxçuçayın çirkli sularınının təmizlənməsi
ilə bağlıdır. Bu çayın hövzəsində yerləşən Kacaran və Qafan
mis-molibden yataqlarının saflaşdırma kombinatlarından
atılan tullantıları Oxçuçay sularını hədsiz dərəcədə
çirkləndirir. Nəticədə bu çay vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə
il ərzində yüz min tonlarla qatı turş sular, ağır metal duzlar və
başqa məişət tullantılar axıdılır. Suyun tərkibində olan misin
miqdarı normadan 25-50 dəfə, fenolların miqdarı isə 6-15 dəfə,
alüminium, sink, manqan, titan, nikel, dəmir, molibden, bismut və
s. çirkləndirici elementlər də xeyli artıqdır. Ona görə də daimi
çirklənmələr çay hövzəsi sularında bioresusların, xüsusilə
qiymətli növ olan farel balıqlarının kütləvi məhvinə səbəb
olmuşdur.
Oxçuçay vasitəsilə Araz çayına və oradan da suvarma
kanalları vasitəsilə Azərbaycanın əkin sahələrinə daşınan zərərli
maddələrin miqdarını azaltmaq məqsədilə Zəngilan rayonu
ərazisində münasib bir yerdə təxminən 500-550 m d.s.
yüksəkliyində dərinliyi 50-100 m olan bir-iki hektar sahə tutan
kaskad gölməçələrin yaradılmasına ehtiyac olduğunu ehtimal edilir.
Bu yolla bir tərəfdən sularda olan zərərli kopanentlərin gölün fauna
və florası tərəfindən udulması və təbii üsullarla çökdürülmə prosesi
yerinə yetirilə bilər. Digər tərəfdən uğurlu təbii landşaftın seçilməsi
olduğu halda yaradılan yeni mənzərəli rekreasiya şəraitinə malik
infrastruktur əlavə turizm obyekti kimi istifadə oluna bilər. Bu tipli,
50-100 m-lik dərin süni gölləri Qubadlı rayonunun Həmzəli kəndi
yaxınlığında (500-550 m) və Xocavənd rayonunda Köndələnçay
çay dərəsi yaxınğında da 450-500 m hündürlüyə malik ərazilərdə
qurulması məqsədəuyğun olardı.
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3.24. AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ
ƏRAZİLƏRİNDƏ SU EHTİYYTALARININ
TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNİ
M.Y. Əsədov, T.Ə. Osmanov, S.D Danyalov, Q.N.Hacımətov
AMST ASC, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Hazırda dünyanın bir sıra ölkələrində təmiz su təminatı
probleminin həlli bəşəriyyət qarşısında duran ən vacib məsələlərdən
biridir. XX yüzillikdə yer kürəsi əhalisi 3 dəfə, istifadə üçün
götürülən su həcmi isə 7 dəfə artmışdır. Hazırda yer kürəsində hər
on nəfərdən biri su qıtlığı şəraitində yaşayır. Bu təhlükənin 2025-ci
ilə qədər daha da artaraq dünya əhalisinin 2/3 hissəsini əhatə
edəcəyi ehtimal edilir.
Dünyanın təmiz su ehtiyatları insan fəaliyyətinin genişlənməsi
nəticəsində hər gün ciddi təsirlərə və dəyişikliklərə məruz qalır.
Əhalinin artımı və yüksələn həyat səviyyəsi təmiz su resurslarına
görə rəqabətə, münaqişələrə gətirib çıxarır. Belə bir vəziyyət arid
zonalarda yerləşən ölkələrdə özünü daha qabarıq şəkildə göstərir ki,
Azərbaycan da həmin ölkələr sırasına aiddir.
Azərbaycanın su ehtiyatları məhdud olub, yerüstü
suaxınlarının illik həcmi 30-32 kub km təşkil edir. Quraqlıq
illərində isə onun həcmi 22-24 kub km-ə qədər azalır.
Ümumiyyətlə, respublikada il ərzində 10-13 kub km su istifadə
edilir ki, onun 60-70%-i kənd təsərrüfatının, 20-25%-i sənayenin,
qalan hissəsi isə təsərrüfat və içməli su tələbatının ödənilməsinə sərf
edilir.
Bu və digər səbəblərdən respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində
kəskin su çatışmamazlığı özünü büruzə verir. Bu bölgələrin suya
olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə çaylarda nizamlayıcı
qurğuların tikilməsi və onların axınlarının ərazi üzrə yenidən
bölüşdürülməsi tələb olunur.
Su çatışmamazlığı ilə yanaşı, çayların, xüsusi ilə transsərhəd
çaylarının sularının
qonşu Ermənistan və Gürcüstan
respublikalarının ərazisində çirklənməsi və keyfiyyətlərinin
pisləşməsi ölkədə sosial-ekoloji gərginliyi gücləndirən əsas amildir.
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Bir çox illərdir ki, bu dövlətlərin ərazisindən axan Kür, Araz,
Oxçuçay və digər transsərhəd çayları yüksək dərəcədə çirklənmiş
halda Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Hətta Ermənistandan axan
Oxçuçay kritik dərəcədə çirkləndiyinə görə ölü çay adlanır.
Azərbaycanda əhalinin 75%-nin sanitar-gigiyena tələblərinə
cavab verməyən bu çayların sularından içməli su kimi istifadə
etməsi həyəcan doğuran ən ciddi problemlərdən biridir. Əgər bu
sahədə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilməzsə, onun hansı
fəsadlar törədəcəyini təsəvvür etmək çətin deyildir.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti və
ərazilərimizin 20 faizdən çoxunun 30 ilə yaxın bir müddət ərzində
işğal altında qalması nəticəsində respublikanın iqtisadiyyatında
mühüm rol oynayan su təsərrüfatı fondu tamamilə dağılmış və
məhv edilmişdir.
Yalnız ümumi su tutumu 565 mln.kub.m olan Sərsəng su
anbarının işğal zonasında qalması nəticəsində 100 min hektar
sahədə kənd təsərrüfatı bitkilərinə suvarma suyunun verilməməsi
respublikanın bu regionuna əvəz olunmaz zərər vurmuşdur.
Bununla yanaşı, su anbarına lazımi texniki xidmət göstərilmədiyi
üçün onun aşağı axarında məskunlaşmış 400 min nəfər insanın
həyatı üçün real təhlükə yaranmışdır.
Ölkə rəhbərliyinin
ordu quruculuğu sahəsində həyata
keçirdiyi uzaqgörən uğurlu siyasət bu gün öz bəhrələrini verir.
Keçən il sentyabr ayının 27-də işğalçı, təcavüzkar Ermənistanın
atəşkəs razılaşmasını pozaraq ölkəmizə qarşı hərbi əməliyyatlara
başlamasından dərhal sonra müzəffər Azərbaycan ordusu 30 ilə
yaxın işğal altında olan tarixi torpaqlarımızı qısa müddət ərzində
azad etdi.
İşğaldan azad olunan ərazilərin zəngin su ehtiyatları ölkənin
sənayesi və kənd təsərrüfatı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Regionun ümumi meşə sahəsi 246,7 min hektar təşkil edir. İşğal
olunmuş ərazilərində aparılan ekoloji terror nəticəsində meşələrin
qırılması, ot örtüyünün məhv edilməsi torpaqların eroziyaya və
deqradasiyaya uğraması su ehtiyatlarına ciddi təsir göstərmişdir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yerləşən çayların su ehtiyatlarının
öyrənilməsi və qiymətləndirilməsinə ehtiyac yaranmışdır.
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Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti və
respublikanın 20 faizdən çox ərazisinin işğal edilməsi nəticəsində
bu zonada yerləşən və ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol oynayan
meliorasiya və su təsərrüfatı fonduna da külli miqdarda ziyan
dəymişdir. Erməni təcavüzü nəticəsində işğal zonasında qalmış
meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinə vurulan ziyan bununla
məhdudlaşmır. Belə ki, Tərtərçay suvarma sisteminə daxil olan və
işğal zonasında qalan iri su təsərrüfatı obyektlərindən biri sayılan
Sərsəng su anbarı bu zona ilə yanaşı, həmsərhəd rayonların 96,2
min hektar torpaq sahəsini suvarma suyu ilə təmin edirdi. İşğaldan
əvvəl bu torpaqlarda becərilən pambıq, tütün, dənli və yem bitkiləri,
çoxillik əkinlər və meşələr Tərtərçay suvarma sisteminə daxil olan
Suqovuşan hidroqovşağından götürülən sular hesabına təmin
edilirdi. Lakin işğal müddətində Tərtər, Bərdə, Ağdam, Goranboy,
Yevlax və Ağcabədi rayonlarının işğaldan kənarda qalan 56 min
hektardan çox torpaq sahələrinə suvarma suyunun verilməməsi
respublikanın bu regionunun iqtisadiyyatına əvəzolunmaz zərər
vurmuşdur.
İşğal zonasında 125,8 min hektar suvarılan torpaq sahəsi
qalmışdır. Həmin ərazilərdə torpaqları suvarma suyu ilə təmin edən
22 suvarma sistemi, 16 baş qurğu, 2 ədəd hidroqovşaq, 6426 km
uzunluğunda suvarma kanalı, 330 km uzunluğunda kollektor-drenaj
şəbəkəsi, 1429 ədəd subartezian quyusu, 7860 ədəd hidrotexniki
qurğu, 88 ədəd nasos stansiyası, ümumi sututumu 607 milyon m3-ə
yaxın olan 9 su anbarı və 14 ədəd sututar, eləcə də digər meliorasiya
və su təsərrüfatı obyektləri qalmışdır. Bu obyektlərin əksəriyyəti
münaqişə zamanı, digər hissəsi isə isğaldan sonrakı illərdə lazımı
texniki xidmət gostərilmədiyi üçün yararsız hala düşmüşdür.
Suqovuşan hidroqovşağının işğaldan tam azad olunması
respublikanın 7 rayonunda (Tərtər, Ağdam, Bərdə, Goranboy,
Yevlax, Ağdərə və Ağcabədi) 96 min hektara yaxın torpaq sahəsini
suvarma suyu ilə təmin etməyə imkan yaratmışdır.
Tərtərçay suvarma sisteminə Sərsəng su anbarı, Suqovuşan
hidroqovşağı və ondan su götürən magistral, Tərtərçay Sağ və Sol
Sahil kanalları daxildir. 1976-cı ildə Tərtərçay çayının üzərində,
Ağdərə rayonu ərazisində inşa edilmiş ümumi sututumu 560 milyon
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m3 olan Sərsəng su anbarı respublikada ən hündür bəndlərdən biri
olmaqla su güzgüsünün sahəsi 1346 hektardır. Sahil xəttinin
uzunluğu 50,25 km təşkil edir.
Respublikanın Qarabağ ərazisindən başlayan çaylar əsasən
Kür və Araz çaylarına yaxud da onların hövzəsinə aid olan çaylara
tökülür. Burada olan çaylar yağış, qar və yeraltı sular ilə qidalanır.
Mənbəyini Gəlinqaya zirvəsindən götürən Tərtərçay çayı
Kəlbəcər, Tərtər, Bərdə inzibati rayonlarından axır. Uzunluğu
200 km, hövzəsinin sahəsi 2650 km² olan Tərtərçay Kür çayının
Azərbaycan daxilində ən çox sululuğa malik olan qolu hesab edilir.
Axımının 14%-i yağış, 28%-i qar, 58%-i isə yeraltı sular hesabına
formalaşır. Yaz-yay aylarında qar suları çayda daşqınlar əmələ
gətirir. Bu zaman çayın illik axımının 65-70%-i keçir. Avqustsentyabr aylarında çayda su azalır. Oktyabr-noyabr yağışları
yenidən çayda kiçik daşqınlar yaradır. Çayın orta illik su sərfi 22,0
m3/san-dir.
Kiçik Qafqazın Azərbaycan daxilində Tərtərçaydan sonra
(Bazarçayla birlikdə) ikinci böyük çayı Həkəriçay çayıdır.
Uzunluğu 113 km (Şəlvəçayın mənbəyindən hesablandıqda
155 km), hövzəsinin sahəsi 2570 km2-dir. Həkəriçay çayı Arazın
sol qoludur. Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonları ərazisindən axır.
Çayın orta illik susərfi (Abdallar kəndi yanında) 16,2 m3/san-dir.
Zabuxçay, Ağsuçay və digər qolların birləşməsindən sonra
(Güləbird kəndinin qarşısında) 22,7 m3/san-dir. Bununda 70%-i yaz
və yay, 30%-i isə payız vəqış fəsillərində keçir. İntensiv suvarma
dövründə (iyul-avqust aylarında) illikaxımın 14-16%-i axıdılır.
Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonlarının
ərazilərindən axan çayların orta illik su ehtiyatları 2,1 milyard m3
təşkil edir. Bu ehtiyatlar quraq illərdə təxminən 2 dəfə azalır.
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlarında çoxlu sayda
bulaqlar, çeşmələr, dağların buzlaq örtüyü kimi zəngin su ehtiyatları
vardır. Bundan başqa, ərazi müalicəvi mineral sularla da zəngindir,
120-dən artıq müalicəvi bulaqlar var. Azərbaycanın mineral
sularının ümumi geoloji ehtiyatlarının 40%-i işğaldan azad olunan
rayonların payına düşür.
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Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadiyyatın bütün
sahələrində, o cümlədən meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində
genişmiqyaslı təmir- bərpa işlərinə başlanılmışdır. Bu işlərin yerinə
yetirilməsi nəticəsində ilkin mərhələdə melioarsiya və su təsərrüfatı
obyektlərinin təmir-bərpası ilə onların iş rejimlərinin bərpasına,
sonrakı mərhələdə isə bu obyektlərin müasir səviyyədə yenidən
qurulmasına və inkişafına nail olunacaqdır.
3.25. KÜR ÇAYINDA DAŞQINLARI STİMULLAŞDIRAN
MƏCRA VƏ SU QARŞILIQLI TƏSİRLƏRİ
V.Ə.Əliyev, Z.Z.Ramazanlı
AMİR Texniki Xidmətlər, Lənkəran Dövlət Universiteti
Kür çayı məbnəyindən mənsəbinə qədər olan yolda axımın
yuxarı hissələrində öz məcrasını ovaraq aşağı axıma doğru
daşımaqla böyük iş görür. Aramsız olaraq görülən bu iş nəticəsində
yuxarı hövzənin süxurları yuyularaq aşağı axıma daşınmış və bunun
nəticəsində indi Kür aşağı axımında özünün min illər ərzində
yaratdığı allüvilyar çöküntü yatağının üstü ilə axır.
Çaylarda
əsaslı
dəyişikliklər
aparmaqla
axımın
optimallaşdırılmasının ən yaxşı yolu məcranın tənzimlənməsidir.
Bu işin əsas xüsusiyyəti lazım olan formada məcra yaratmaq üçün
elə axının öz basqı qüvvəsindən istifadə etməkdən ibarətdir. Bu çay
basqısından səmərəli istifadə etmək üçün hər şeydən öncə bu axımın
(basqının) təbiətini bilmək və onu idarə edən qanunları bilmək
lazımdır. Hər bir çayda olduğu kimi, Kür çayında da məcra
prosesləri zəncirində vacib həlqələr vardır. Kür çayının məcrasını
tənzimləmək üçün kompleks tədbirləri planlaşdırmazdan öncə
həmin vacib amilləri, vacib həlqəni tapmaq lazımdır.
Kür çayında suyun hərəkət tənlikləri son dərəcə mürəkkəb
quruluşa malikdir və onlardan istifadə etmək çətin işdir. Müəyyən
şərtlər daxilində, məsələn çayın dərinliyi onun enindən və əyilmə
radiusundan xeyli dərəcədə az olduqda həmin tənlikləri xeyli
dərəcədə sadələşdirmək olar. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, Kür
çayının aşağı axımı düzənlik şəraitində yerləşir, burada çayın eninin
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(B) onun orta dərinliyinə (h) nisbəti 100-150 civarında dəyişir. Belə
olan halda sahil bəndləri yalnız axımın sahilə yaxın olan hissəsində
istiqmətləndirici rol oynayır, çayın orta hissəsindəki axına isə bir o
qədər də təsir etmir.
Müəyyən fərziyyələr çərçivəsində ilkin yanaşmada
meandrlarda turbulent axın və axının kəsilməzliyi tənliklərini həll
etməklə göstərmək olar ki, Kür çayının aşağı axımı üçün xarakterik
olan meandrlarda suyun dinamikasını riyazi modelləşdirməklə
gələcəkdə məcranın üfiqi və vertikal dinamikasını da riyazi
modelləşdirmək olar.
Tədqiqatlarımız qarşısında duran əsas məsələnin, yəni Kür
çayı kimi kifayət qədər enli axın şəraitində mayenin turbulent
hərəkəti üçün tənliyin həlli (inteqrallaşması) üçün sürətlərin vertikal
boyunca kvadratik parabola üzrə paylandığını fərz edək:
,
burada
vahidi

– suyun səthində olan sürətdir,
parametrinin ölçü
Bussineski-Bazenə görə 22÷24 tərtibində dəyişir. Sürətin

vertikal boyunca kvadratik parabola üzrə paylanması halında suyun
hərəkət tənliklərini həll etdikdə turbulent özlülük əmsalını
hesablamaq üçün aşağıdakı düstur alınır:
Beləliklə, sürətin vertikal üzrə parabolik qanun üzrə
paylanmasına uyğun olan turbulent özlülük əmsalı (A) axımda
suyun orta sürətindən (
), suyun dərinliyindən ( ) və Şezi
əmsalından ( ) asılıdır.
Elmi-texniki ədəbiyyatın araşdırılması göstərir ki, müxtəlif
tədqiqatçılar turbulent axında sürətin vertikal üzrə digər qanunlarla
dəyişməsini də təklif etmişlər. Ümumiyyətlə, bu məsələdə müxtəlif
təkliflər və yanaşmalar olsa da, bizim fərz etdiyimiz halda turbulent
özlülük əmsalının asılılığı Kür çayı kimi kifayət qədər geniş məcra
halında ədəbiyyatda olan praktik sürət epürlərinə daha yaxşı uyğun
gəlir.
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3.26. QARABAĞIN SU EHTİYYATLARININ EKOLOJİ
VƏZİYYƏTİ
Ayşəm Talıbzadə
Ekologiya və Təbii Sərvətər Nazirliyi
Ermənistanın su ehtiyalarına qarşı törətdiyi ekoloji terror
Azərbaycanın su planlaşdırılması sisteminə də mənfi təsir
göstərmiş, 350 milyon kubmetr su kimyəvi maddələrlə
çirklənmişdir. Bundan əlavə Kürün ən böyük qolu olan Araz çayı
Ermənistanın 628 km ərazisindən keçir. Araz çayı ən güclü
çirklənməyə (bioloji, kimyəvi və fiziki yollarla) Ermənistan
ərazisində məruz qalır ki, onun da 43 km hissəsindəki mikroflora və
mikrofauna tamamilə məhv olmuşdur. Fiziki çirklənməyə sənaye
müəssisələrinin tullantı suları, İES-nın isti suları aiddir. Fiziki
çirklənmə zamanı suyun tərkibi dəyişib, oksigenin miqdarı azalır,
suyun “çirklənməsi” prosesi baş verir. Radioaktiv tullantıları da
fiziki çirklənməyə aid edilir. Çirklənmə mənbəyi kimi nitratlar,
fosfatlar, nitritlər də fəal rol oynayır.
Bununla yanaşı Azərbaycan Ermənistanın İşğal dövründə
böyük çayların su ehtiyatlarından məhrum olduğundan, xüsusilə
bitkilərin vegetasiya dövründə əkin sahələrinin suvarılmasında
çətinliklər yaranırdı. Ermənilər həmin çayların sularını dağətəyi
ərazilərə buraxmır, gursulu dövürlərdə isə çayların önünə qoyulan
bəndləri götürərək ərazilərin su altında qalmasına səbəb olurdular.
Relyefinə, kimyəvi tərkibinə görə buradakı çayların codluğu
aşağı olub, Azərbaycanın ən keyfiyyətli su ehtiyatları arasında yer
alır. Bununla yanaşı çayların axın sürətinin böyük, gursulu olması
hidroenerji ehtiyatları ilə də zəngin olmasına səbəb olur. Ümumi su
tutumu 560 milyon kubmetr, Ağdərə bölgəsində (Dağlıq Qarabağ)
yerləşən Sərsəng su anbarının ekoloji terrora məruz qalması böyük
bir insan tələfatı və fəlakətinə səbəb ola bilər.
Ermənistanın törətdiyi ekoloji terrorlar beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən müzakirə edilmiş, araşdırmalar aparılıb, məqalələr
hazırlanmışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq Avropa Şurası
Parlament Assambleyası tərəfindən "Azərbaycanın sərhədyanı
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regionlarının sakinlərinin qəsdən sudan məhrum edilməsi” haqqında
2016-cı il 26 yanvar tarixli, 2085 saylı Qətnamə qəbul etmişdir.
Həmin qətnamədə deyilir:
“... Assambleya tərəfindən hesab edilir ki, qəsdən süni bir
ekoloji böhranın yaradılması “ekoloji təcavüz” kimi qəbul edilməli
və bu hal bir dövlətin digərinə qarşı ekoloji fəlakət bölgələri
yaratmaq və orada yaşayan əhalinin normal həyatının mümkünsüz
edilməsinə yönəlmiş “ətraf-mühit aqressiyası” kimi qəbul
edilməlidir”;
Ermənistan Qətnamənin təsdiq edilməsinə baxmayaraq,
məkrli hərəkətlərindən əl çəkilməyib, beynəlxalq hüququn
prinsiplərinə qarşı gəlməyə davam etmişdir.
Nəhayət, Azərbaycanın Qarabağı işğaldan azad etməsi ilə 720
milyon kubmetr su ehtiyatı, çaylar, göllər və o cümlədən yeraltı
sular da istifadəyə yararlı hala gətiriləcəkdir. Ölkənin yerli su
ehtiyatlarının 20 faizini təşkil etməsi ilə iqtisadiyyatımız
irəlləməsinə, suya olan təlabatın ödənilməsinə, suvarılan torpaqların
artmasına müsbət təsir göstərəcəkdir.
3.27. ERMƏNİSTAN İŞĞALININ AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİNDƏN AXAN ÇAYLARA
TƏSİRİ
Əkbər Əsgərov
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
1992-2020-ci illər ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan Respublikasına təcavüzü nəticəsində respublikamızda
bütün təsərrüfat sahələrinə, eləcə də ölkənin təbiətinə, ətraf
mühitinə ciddi ziyan dəymişdir. Bəzi çayların istiqaməti və məcrası
dəyişdirilmiş, həmçinin çaylar müxtəlif çirkləndiricilərlə, xüsusilə
də ağır metallarla çirklənməyə məruz qalmışdır. İşğal altında qalmış
ərazilərdə hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsi tamamilə məhv
edilmişdir. Belə ki, 10 hidrometeoroloji stansiya, 17 hidroloji
məntəqə, 2 meteoroloji və 1 aqrometeoroloji məntəqə, 4
radiometeoroloji stansiya və 16 atmosfer proseslərinə fəal təsir
məntəqələri dağıdılmışdır.
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Buna baxmayaraq hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin göstərişilə həmin ərazilərin
bərpasına, “Smart sity”, “Smart village” layihələrinin icrasına
başlanmışdır. Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii
sərvətlər nazirliyində də müvafiq sahələr üzrə meşələrin artırılması,
milli parkların və qoruqların yaradılması, mineral-xammal
ehtiyatlarının axtarışı və hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsinin
bərpası istiqamətində fəaliyyət planı hazırlanmış və bu istiqamətdə
işlərin icrasına başlanmışdır. 2021-ci ildə bir neçə dəfə Milli
Hidrometeorologiya Xidmətinin mütəxəssisləri tərəfindən ərazinin
çaylarında monitorinqlər keçirilmiş, ərazidən torpaq və su
nümunələri götürülərək təhlil edilmişdir. Təəssüflə qeyd etməliyik
ki, təhlillərin əsasən Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəd olan
ərazilərdən axan Bərgüşad, Oxçuçay və s. çaylarda toksik ağır
metallarla çirklənmələr aşkar edilmişdir.

Mn
Fe
Ni
Cd
Pb
Zn
Mo

3,6
4,6
5,7
3,5
1,3
1,2
2,5

4,0
4,5
5,5
2,9
0,6
0,2
1,9
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Zəngilan rayonu ərazisində Oxçuçayın yuxarı axınından
(Qaragöl kəndi yaxınlığında) götürülmüş su nümunəsində manqan
3.6 dəfə, dəmir 4.6 dəfə, nikel 5.7 dəfə, kadmium 3.5 dəfə,
qurğuşun 1.3 dəfə, sink 1.2 dəfə, molibden 2.5 dəfə normadan artıq
olmuşdur.
Zəngilan rayonu ərazisində Oxçuçayın yuxarı axınından
təqribən 2 km aşağı (Sarıqışlaq kəndi yaxınlığında) götürülmüş su
nümunəsində ammonium 1.6 dəfə, manqan 4 dəfə, dəmir 4.5 dəfə,
nikel 5.5 dəfə, kadmium 2.9 dəfə, molibden 1.9 dəfə normadan artıq
olmuşdur.
Qeyd: Analitik təhlillər ağır metallar üzrə İCP-OES, ionlar
üzrə Specord-205 cihazlarında spektrometrik metodla İSO
standartlarına uyğun olaraq aparılmışdır.
3.28. BƏZİ TƏBİİ GÖLLƏRİN RADİOEKOLOJİ
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
F.Hümbətov, N.Kərimova, S.Məmmədzadə, V.Balayev,
N.İbadov, M.Ə.Səmədov
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti
Abşeron yarımadasında 200-dən çox təbii göl mövcuddur.
Onlardan Masazır, Böyükşor, Kürdaxanı, Qanlıgöl, Bülbülə gölləri
ölçülərinə və əhəmiyyətlilik dərəcəsinə görə xüsusi fərqlənir. Qeyd
etmək lazımdır ki, göllər açıq sistemlər olduğundan onların təbii və
antropogen proseslər nəticəsində çirklənməsi qaçınılmazdır. Bu
səbəbdən digər su mənbələri kimi göllərdə də ardıcıl olaraq
monitorinqlər aparılması ardıcıl olaraq həyata keçirilməlidir. Göl
sularında radionuklid tərkibin, radioaktivliyin qiymətləndirilməsi və
ağır metalların konsentrasiyasının müəyyən edilərək risklərin
qiymətləndirilməsi beynəlxalq standartların tələbi baxımından
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu tədqiqat işində Masazır gölünün su
keyfiyyəti öyrənilmişdir.
Masazır gölü Abşeron yarımadasının şimal qərbində okean
səviyyəsindən 8 m yüksəklikdə yerləşir. Gölün cənub-qərbində
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Masazır şimal-şərqində isə Novxanı qəsəbəsi yerləşir. Ətraf
qəsəbələrdən göl istiqamətində sular axıdılır ki, bunlar da əsasən
sahil zonasında torpağa hopur. Gölün sahəsi 11 km2 yaxın,
uzunluğu 5 km, eni isə 3 km yaxındır. Abşeronun böyük gölləri
içərisində Masazır ən az çirklənmiş göldür. Qədim zamanlardan bu
günə kimi onun duzundan geniş istifadə olunur. Gölün sahilində duz
istehsal edən zavod yerləşir. Suyun minerallaşmasına görə Masazır
gölü şor sulu göllər siyahısına aiddir. Masazır gölünün su qidasını
atmosfer yağıntıları, yeraltı sular və son illər artmaqda olan
antropogen mənşəli axıntılar təşkil edir. Yayda gölün suyu qurumaq
həddinə çatır və dərinliyi 0.5 m dən çox olmur. Dib çöküntülərinin
qalınlığı bəzi hissələrdə 10 metrdən artıqdır. Bu tədqiqat işində
Masazır gölü ərazisində radiasiya fon ölçmələri həyata keçirilmiş,
eyni zamanda gölün 3 fərqli nöqtəsindən götürülmüş dib çöküntüsü
nümunələrində metalların konsentrasiyaları müəyyənləşdirilmişdir.
Göl ərazisində portativ dozimetr vasitəsilə ölçülən fon qiymətləri
0.025-0.030 µSv/h arasında dəyişmişdir ki, bu da ölkə üzrə
müşahidə olunan normadan aşağıdır. Tədqiq olunan nümunələrdə
metalların ölçülən konsentrasiya qiymətləri cədvəl 1-də verilmişdir.
Masazır gölündən götürülən
konsentrasiyaları (mg/kg)

dib

çöküntülərində

Cədvəl 1
metalların

Ba

Cu

Sr

Zn

Mn

Cd

Pb

Co

V

Cr

Ni

1

28.1

34.6

35.4

284.8

339.7

0.91

32.3

24.0

174.6

23.5

57.4

2

25.9

37.3

38.9

296.2

356.1

0.75

35.7

23.6

192.5

21.2

59.8

3

29.6

32.1

31.3

265.2

373.7

0.82

30.4

27.3

144.3

24.8

52.5

Nəticələrdən göründüyü kimi Masazır gölü Abşeron yarımadasında
mövcud olan və antropogen çirklənmələrin təsirinə nisbətən az
məruz qalan göllər sırasına aid edilə bilər.
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