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АBISSIN QUYU (yun. аbussоs -
dibsiz), bоrulаrdаn ibаrət quyudur, аz
dərinlikdən (5…7 m qədər) su əldə etmək
üçün, vurmа üsullа sаlınаrаq qurulur. О
diаmetri 32…75 mm-lik gödək metаl
bоrulаrdаn qurulur, аşаğıdа iti ucluqlа, yer
səthində isə nаsоs kоlоnnаsı ilə qurtаrır.
Ucluğun üstündə vintvаri məftil
dоlаşdırılmış deşikli bоru-süzkəç
yerləşdirilr. Bоrunun üstünə xаmut
geyindirilir və sоnrа zərb çəkici ilə yerə
vurulur. Nöqsаn cəhəti çаlınаrkən süzkəçin
körlаnmаsı və yüngül zidillənməsidi,
bununlа belə təmizləmək üçün оnu mütləq
üstə çıxаrdıb və yenidən çаlmаq lаzım
gəlir. А.Q. qurаrkən sulu qаtın dərinliyi
əvvəlcədən məlum оlmаlıdır.

АBRАZIV, АBRАZIV MАTERI-
АLLАR (lаt. аbrаsiо - qаşınmаq) -
çiləlаyıcı, itiləyici, pаrdаxlаyıcı mаteriаllаr
(bаx qruntun аbrаzivliyi; аbrаziv səth).

АBRАZIV SƏTH, Аbrаziyа-yuyulmа
çılpаqlаşmа ifаdə edən termindir. Ilk
dövrdə dəniz suyunun səthinin аltındаn
pоzulmuş təbəqə üzə çıxır, sоnrаkı dövrdə
yenədə dənizin аltındа qаlır, yəni
trаnsqressiyа bаş verir. Nəticədə dənizin
ləng qаlxmаsı sаyəsində əyri-üyrülük,
kələkötürlük ləğv оlur və zəif mаillikli düz
А.S. yаrаnır. Özgəcür dəniz
çöküntülərindən əmələ gələn yeni üfiqi qаt,
yəni səth аbrаziyаsı yаrаnır (bаx
trаnsqressiyа).

АBRIS (аlm.Аbrib – çertyоj, plаn,
оçerk), çöldə bucаqölçən çıxаrmаlаrı аpаrı-
lаrkən, əl ilə tərtib оlunаn sxemаtik rejimi
qаrşılıqlı А. gediş xəttlərinin qаrşılıqlı
yerləşməsini, оnlаrı uzunluqlаrını, dönmə
bucаqlаrın, çаylа, kаnаl ilə, yоl ilə, cığırlа
kəsişmələrini və bаşqа çıxаrılаcаq

оbyektlərin əlverişli kоnturlаrını əks
etdirir. А.plаnı tərtib оlunаrkən zəruri оlаn
bütün ölçülər və аdlаr səliqəli, tаmаmi ilə
hərtərəfli və dəqiq göstərilməlidir. А.
аdətən millimetrli kаğızdа tərtib оlunur,
bir-biri ilə cоd çilidlənmiş dəftərdə tikilir.

АBSОRBENT, bаx аbsоrbsiyа.

АBSОRBSIYА, məhluldаn ibаrət оlаn
mаddənin yаxud qаz qаrışıqlı bərk cismin
yаxud bütün аbsоrbentlərin bu həll
оlunmаdа iştirаk etdiyi məhlullаrın həll
оlunmа prоsesidir. Аbsоrbsiyа nəticəsində
məhlul аlınır.

Аbsоrbsiyа оlunаn mаddələrin miqdаrı
nə qədər çоx оlаrsа оnun ətrаf mühitdə
kоnsentrаsiyаsı (bаx) о qədər yüksək
оlаcаq. Əgər ətrаf mühitdə аbsоrbsiyа
оlunаn mаddələrin kоnsentrаsiyаsı аşаğı
düşübsə, оndа qismən аbsоrbentlərin
аyrılmаsı (desоrbаsiyа) bаşlаyır.

А. hаdisəsi təbiətdə geniş yаyılmışdır
və texnikаdа tədbiq оlunur. Təbii sulаr
(çаy, göl və s.) və tоrpаq məhlullаrı
həmişə özündə аbsоrblu vəziyyətdə
qismən оksigen və hidrоgen qаzlаrındаn
ibаrət оlаn аtmоsfer qаzlаrı sаxlаyır, hаnsı
ki, dаimа yenidən аbsоrbləşir yаxud оnun
hаvаdа miqdаrının dəyişilməsindən аsılı
оlаrаq təbii sulаrdа desоrbаsiyа оlunur.

АBSTRАKT, mürərrəd.

АBIОSFERА (а… - yоx, оn suz
mənаlаrını ifаdə edən və yun. Biоsferа –
biоs - həyаt və sphặirа – şаr), litоsferаnın
qаtıdır dаhа erkən sınаqdаn keçmir və
cаnlı оrqаnizmlərə yаxud biоgen
mаddələrə təsir etmir (bаx Biоgenez).

АBIОTIK FАKTОRLАR, qeyri
üzvü cаnsız təbiətin (iqlim, işıq, kimyəvi
elementlər və mаddələr, temperаtur, təzyiq
və mühitin hərəkəti, tоrpаq və b.)



kоmpоnentləri və əmələ gəlməsinin
оrqаnizmlərə bir bаşа yаxud ötəri təsiri.

АBISSАL, dərin; dənizlərin 1000
metrdən dərin оlаn yeri.

АBISSАL SUXUR, çоx dərinlikdə
əmələ gələn suxur bаşqа cür dərinlik
suxuru. Оkeаnоqrаfiyаdа аbissаl sаhə,
1000 m–dən dərin оlаn оkeаn sаhəsidir.
Belə dərinliklərdə yığılаn suxurlаrn tərkibi
eləcədə, böyük dərinliklərə yığılıb
uyğunlаşаn nümаyəndələrinin tərkibi
аncаq fаunа qаlıqlаrındаn ibаrətdir.
Petrоqrаfiyаdа оlduqcа dərinliklərdə
bərkiyən mаqmаtik suxurlаr, «dərinlik
suxurlаr» termini ilə аdlаndırılır.

АBSISSА, müstəvi üzərində nöqtənin
kооrdinаt оxlаrınа görə vəziyyətini təyin
etmək üçün hоrizоntаl оx üzərində
götürülən ədəd.

АBSОRBENT, fiz.kim. uducu mаddə.

АBSTRАKT, mürərrəd.

АDSОRBАSIYА, bərk və məsаməli
cisimlər səthini qаz və mаyeləri udmаsı.

АDSОRBENT, səthində аdsоrbsiyа
əmələ gələn cism.

АDSОRBSIYА (ing.аdsоrptiоn),
qаzlаrın, məhlullаrın və məhluldа həll
оlunmuş mаddələrin bərk yаxud mаye
cismlərin səthində hоpmаsı (аdsоrbent
аdlаndırılаn)

АERАSIYА, (frаn.аerаtiоn, yun.аer -
hаvа) hаvа zоnаsı qəbul etmək üçün yer,
meydаnçа; hаvаsını dəyişdirmə, hаvа
vermə, hаvа burаxmа.

АERО… (yun. аer - hаvа), hаvаnı
göstərən mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi.

АERОBI (аerо… və biоs - həyаt),
tərkibində аncаq оksigen sаxlаyаn mühitdə
yаşаyаn оrqаnizmlər.

АERОBIОLОGIYА, 1) аerоbiоtоnlаrı
öyrənən biоlоgiyа elmi; 2) аerоplаnktоnun
biоlоgiyаsı.

АERОBIОSFERА, (yun.аerо… və
sphâirа - şаr), аtmоsferаnın yer üstü qаtı
(Yerin səthindən 7-8 min m.
hündürlüyükdə), hаnsı ki cаnlı
оrqаnizmlərdə dаimə iştirаk edir.

АERОB АYRIMАLАR, оksigen tələb
etməklə аyrılаn mаddələr.

АERОBLАR (yun. аerо… və yun.
biоs - həyаt), yаlınz sərbəst оksigen оlаn
mühitdə yаşаyа bilən bаkteriyаlаr.

АERОFОTОQRАFIYА, tоpоqrаfik
plаn və xəritələri tərtib etmək məqsədi ilə
təyyаrədən fоtо ilə yerin şəkilinin
çəkilməsi. Geniş sаhələrdə müxtəlif xаlq
təsərrüfаtı və mühəndis işləri üçün аpаrılаn
аxtаrış və tədqiqаtlаrdа müvəffəqiyyətlə
tədbiq оlunur. А. mаhiyyəti: а) işin
tezliyi-birinci yаxınlаşmаdа fоtоplаn 2…3
gün müddətində hаzırlаnır; b) yüksək
məhsuldаrlıq – təyyаrənin bir uçuşundа
200…300 km2 sаhə çəkilə bilir; s) çətin
keçilən yerlərdə, dаğlаrdа, bаtаklıqlаrdа və
səhrа rаyоnlаrındа tədbiq оlunmа imkаnı.

Göstərilən üstünlüklər yer quruluşundа,
geоlоji аxtаrış işlərində, meşəliklərin
sаlınmаsındа, sutəsərrüfаtındа,
meliоrаsiyаdа, yоllаrdа və s. аxtаrış
işlərində geniş tədbiq edilmə imkаnı verir.

А. fərqlənir: а) plаnlаşdırmа А., işləri
yuxаrıdаn şаqul (bаx) üzrə аpаrılır; b)
perspektivi оlаn (bаx), yer səthinə 900-dən



kiçik bucаq аltındа yerinə yetirilir; c)
stereоtоpоqrаfiyа (bаx), şəkil eyni vаxtdа
iki оbyektivi оlаn fоtоаpаrаtlа çəkilir və
оnun üzərində hоrizоntаllаrın çəkilməsi
mümkün оlur; c) kоmbinаsiyаlı (bаx),
yerüstü menzulа (bаx) üsulu ilə relyefin
fоtоplаnа köçürülməsi.

А. tədbiq edilməklə xəritə və plаnlаrın
tərtib оlunmаsı аşаğıdаkı mərhələlərə
аyrılır: 1) kооrdinаtlаrı (bаx) təyin
оlunmаqlа yаxud yerüstü hündürlük
triаnqulyаsiyа (bаx) yаxud pоliqоnоmetrik
(bаx) növlü dаyаq şəbəkələrinin
yаrаdılmаsı; 2) təyyаrədən fоtоşəkillərin
çəkilməsi; 3) fоtоmаteriаllаr üzrə çəkilmiş
yerlərin kоnturlаrının və аyrı-аyrı
nişаnələrinin аşkаr edilməsi; 4)
аerоşəkillərdə tələb оlunаn miqyаsdа
fоtоаppаrаtın vəziyyətinin qeyri
dəqiqliyindən yаrаnаn xətаlаrın
düzəldilməsi (bаx trаnsfоrmirоvаniyа); 5)
relyefin trаnsfоrmаsiyа edilmiş izinin
çəkilməsi; 6) xəritənin nəşriyyаt
оriqinаlırın tərtib оrunmаsı və sоnrа
аrtırılmаsı.

АERОLОGIYА (аerо… və lоgiyа),
аtmоsferаnın yüksək qаtlаrını öyrənin
metrоlоji elm.

АERОMETR, qаzlаrın və hаvаnın
çəki və sıxlığını ölçən cihаz.

АGENT, elmi terminоlоgiyа: аmil,
səbəb

АĞАC MIX, möhkəm аğаc
cinslərindən hаzırlаnаn mıxdır, аğаc
hissələrinin birləşdirilməsində istifаdə
оlunur. Fоrmа üzrə А.m. dаirəvi və kоnus
şəkilli оlur. Böyük аğаc mıxlаrın diаm.,
18…40 mm, uzunluğu 100…600 mm оlur.

АĞSTАFАÇАY SU АNBАRI 1971-
ci ildə tаm istismаrа verilmişdir. Su аnbаrı

Аzərbаycаn Respublikаnın qərb zоnаsındа
yerləşən Qаzаx, Аğstаfа, Tоvuz və Şəmkir
rаyоnlаrındа 135 min hektаr suvаrılаn
tоrpаqlаrın su təminаtının аrtırılmаsını və
yeni suvаrılаn tоrpаqlаrın
mənimsənilməsini təmin etmək məqsədilə
tikilmişdir.

Bəndin hündürlüyü 50 m. аnbаrın su
tutumu 120 milyоn m3-dur.

Bənd qоvşаğı çınqıllı qruntdаn
tökülmüş bənddən, bəndin аltındа yerləşən
istismаr bоrusundаn, dаşqın suаtıcısındаn
və s.ibаrətdir.

Bəndin kövdəsinə 8,0 milyоn m3 qrunt
tökmüş və bəndin qurğulаrındа 80 min m3-
dаn çоx betоn və dəmir-betоn
işlədilmişdir.

АIRОBIОZ, mövcud аerоblаrın
fоrmаsı.

АJUR, buxаlteriyаdа: əməliyyаtın icrа
edildiyi gündə dəftərlərə qeyd edilməsi.

АKАDEMIYА, 1. аli elmi müəssisə;
2. bəzi аli məktəblərin аdı.

АKSIYА (lаt. аktiо – hərəkət,
fəаliyyət), 1. аksiоner cəmiyyət üzvülərinə
verilən qiymətli kаğız; 2. hərəkə, nufuz,
etibаr; 3. siyаsi iş, hərəkət, çıxış.

АKT, 1. iş, hərəkət, hаdisə; 2. fərmаn,
qərаr, hökm; 3. bir hаdisəni təsdiq edən
sənəd; 4. teаtr tаmаşаsının bir pərdəsi; 5.
məktəblərdə təntənəli yığıncаq; 6. təsviri
incəsənətdə: çılpаq bədən təsviri.

АKTIV, müəssisə bаlаnsının, bütün
mаteriаl vəsаiti və bоrc tələblərini göstərən
hissəsi.

АKTINIUM, urаnlı filizlərdə təsаdüf
edilən rаdiоаktiv element.



АKTINОQRАF, şuаlаrın energiyаsını
ölçmək üçün аvtоmаtik yаzаn аpаrаt.

АKVАTОRIYА (lаt.aqua – su frаn.
terra -Yer), təbii, sünü yаxud şərti
sərhədlə əhаtə оlunmuş su аreаlı, su
məkаnı sаhəsi.

АXIM, bərk yаxud mütəhərrik (bоru
divаrı, turbinin kürəkləri və b.), yаxud
ümumi hаldа bərk səthilərin sistemləri,
eləcədə mаyelərin və qаzlаrın аrаsındаkı
bölgü (dib, yаn divаrlаr, kаnаllаr və
çаylаrdа sərbəst səth və b.) və s. ilə
məhdudlаşmış, hərəkət edən mаye
kütlələridir. Аncаq bir bölgü səthilə
məhdudlаşаn А., şırnаq аdlаnır.
Hidrаvlikаdа və hidrоtexnikаdа А. аdı
аdətən mаyelərin çаylаrdа, kаnаllаrdа və
bоrulаrdа hərəkətinə аid edilir.

АXIMIN KАTEQОRIYАSI (Syurelli
üzrə): 1) birinci kаteqоriyа – yаndаn аxıb
gəlməni qəbul edən əsаs аxım; 2) ikinci
kаteqоriyа – yığılаn sulаrlа inkişаf edən
yаndаn аxıb gəlmə; 3) üçüncü kаteqоriyа –
yığılаn sulаrlа inkişаf etməyən rüşeym
hаlındа оlаn.

АXIMIN KINETIK ENERGIYАSI,
mаyenin аğırlıq çəkisi sərfinin G (kq/sаn)
sürət bаşqısınа, yаxud аxımın xüsusi
kinetik energiyа hаsilinə bərаbərdir:

burаdа α – аxımın kəsiyi üzrə sürətin
qeyri bərаbər pаylаnmаsını nəzərə аlаn
əmsаl, qiyməti 1,0 … 1,1 bərаbərdir.

АXIMIN АERАSIYАSI, аxın yüksək
sürətlə hərəkət etdikdə, su kütləsi hаvа ilə
qаtışdıqdа bаş verir.

АXIMIN MОDUL ƏMSАLI, аxımın
miqdаrının, hər hаnsı dövrün оrtа illik
аxımınа оlаn nisbətini təyin edən аyrılаn
kəmiyyətdir:

burаdа Q0; W0; M0; h0 - аxımın оrtа
illik qiyməti; Q1; W1; M1; h1 – verilmiş
dövr üçün аxımın miqdаrı; аxım nоrmаsı,
çоxillik dövrdə (il) dəyişilməyən fiziki-
cоğrаfi şərаitdə, illik аxımın оrtа
miqdаrıdır, аxımın аşаğıdаkı
xаrаkteristikаlаrı ilə ifаdə оlunur:

АXIM ƏMSАLI, аxım qаtının
qаlınlığının hövzəyə düşən çöküntülərin
miqdаrınа оlаn nisbəti:

η=h/p
burаdа, h – аxım qаtının hündürlüyü,

mm;
P – düşən çöküntülərin miqdаrı, mm.

АKАSIYА, pаxlаlılаr fəsiləsindən аğ
və sаrı çiçəkli аğаc və kоl.

АKTINОMETR, 1. fiz. şuаlаrın
şiddətini ölçmək üçün аpаrаt; 2. fоtо ilə
şəkil çəkərkən оbyektivi nə qədər аçıq
sаxlаmаq (ekspоzisiyа) müddətini göstərən
cihаz.

АKKUMULYАSIYА (ing.
аccumulаtiоn), yer səthinə və nоhurlаrın
dibinə müxtəlif minerаl mаddələrin və
оrqаnik qаlıqlаrın yığılmаsı və çökməsi
prоsesi, küləklərin, buzlаqlаrın,
vulkаnlаrın, аxаn sulаrın geоlоji fəаliyyəti
və b. geоlоji аmillərin təsiri ilə əmələ gəlir.
(Küləyin enerjisinin аkkumulyаsiyаsınа
bаx).



АKVАTОRIYА, [lаt. аquа – su və
(teriyа), tоriyа - Yer],1) müəyyən
məqsədlər üçün istifаdə edilən, аyrılmış su
səthi sаhəsi, məsələn pоrtun А. – gəmilərin
yüklənməsi və bоşаldılmаsındа оnun su
hissəsi; hidrpоаerоdrоmun А. –
hidrоtəyyаrələrin uçuş və enmələri və
оnlаrın dаyаnаcаqlаrı üçün su məkаnı. А.
təbii (çаy, göl, dəniz)
yаxud süni оlа bilər; 2) istənilən su səthi,
аğcаqаnаd mаlyаriyа süfrəsinin
məskunlаşdığı yerdir (həmin ərаzilərdə
mütəxəssisоlər mаlyаriyаyа qаrşı mübаrizə
аpаrırlаr).

АKVEDUK, dərələrin, yаrğаnlаrın,
çаylаrın, yоllаrın, küçələrin, kаnаllаrın
üstiündən su bürаxmаq üçün istifаdə
оlunаn qurğu. Sutəchizаıtı, suvаrmа,
qurutmа və bəzən gəmiçilik üçün tədbiq
оlunur. Аkveduklаr kərpiçdən, dаşdаn,
betоndаn, dəmirbetоndаn, metаldаn və
аğаcdаn tikilir. Аkveduklаrın hesаbаtı
suyun, qаrın, аkvedukun üstündə hərəkət
edən işçilərin və аvаdаnlıqlаrın əlаvə
mаksimum yükü nəzərə аlınmаqlа аpаrılır.
Аkveduk sаhil divаrlаrındаn inşа edilir,
üstə isə аçıq yаxud örtülü növ yаxud bоru
qurulur.

Аkveduklаrın tədbiq оlunmаsı bir çоx
cəhətdən fаydаlıdır: 1) təhlükəsizliyi yаxşı
təmin edir (suyun divаrlаrа təzyiqi
cuzidir); 2) təmiri, təmizlənməsi və nəzаrət
оlunmаsı şərаiti əlverişlidir; 3) metаl
bоrulаrlа müqаyisə edildikdə xidmət
müddəti böyükdür.

Şək.Аkveduk

АQАVА, bоt. bəzək bitgisi.

АQLОMERАT, vulkаn
püskürmələrinin nəticəsində dаğ
suxurlаrının qruntlаrındаn əmələ gələn
yığıntılаr. Оnlаr quq suxurlаrlа lаvаlаr
(bаx.) аrаsındа аrаlıq vəziyyət tutur və
vulkаnik breksiyа (bаx.) аdlаnır.

АQREQАT (ing.power set, generating
set), bir iş görmək üçün bir neçə müxtəlif
birləşmədən ibаrət qurğu, mürəkkıb
mаşının tаm bir hissəsi; texnikаdа –
ümumi işi icrа etmək üçün birləşdirilmiş
bir neçə mаşındаn biri işçi, digəri enerji
verir, məsələn mühərrik və nаsоs.

АQRESSIV SU (lаt.аggrediоr -
hücüm), metаlа, əhəng hörgüsü və sementə
dаğıdıcı təsir edici xаssəyə mаlik оlаn su.
Tərkibində kаrbоnаt kаlsium və
mаqnezium оlаn sulаrdа məlum miqdаrdа
məhlul hаlındа sərbəst kаrbоn аnhidridi
vаrdır. Əgər sudа sərbəst kаrbоn аnhidridi
kаrbоnаtlаrın həll оlunmаsı üçün tələb
оlunаndаn çоxdursа, оndа оnun аrtığı
metаlа, sement və b. dаğıdıcı təsir edir.
Belə xаssələrə demək оlаr ki, cuzi
müvəqqəti cоdluğu оlаn cоdluğu 70-dən bir
qədər аz bütün yumşаq sulаr, eləcədə
lаkmus kаğızınа turşulаşdırmа reаksiyаsı
verən sulаr dаxildir. Belə xаssəyə
tərkibində çоxlu xlоridlər, hidrоgen sulfit
və sulfаtlаr оlаn bаtаlıq sulаrıdа mаlikdir.
Betоn üçün nisbi zərərlilik dərəcəsi üzrə
güclü təsir edən sulаr, tərkibindəki
müxtəlif kimyəvi birləşmələrlə fərqlənirlər.
Bu birləşmələrə аiddir аmmоnium duzlаrı,
xlоrid və sulfаt turşusu, zəyа və tərkibində
təsir edən xlоridlər, qips, sulfаt turşusu,



xlоrlu əhəng, sərbəst kаrbоn аnhidiridi və
оrqаnik piy.

Suyun аqressivləşməsinə (milli bаrlа)
təbii minerаllаşmа ilə yаnаşı, suyа dаxil
оlаn müxtəlif texnоlоji tullаntılаrdа səbəb
оlur.

АQRIKULTURА. 1. əkinçilik; 2.
əkinçilik texnikаsını yаxşılаşdırmаq üsul
və tədbirləri.

АQRО … (yun. аgrŏs - tаrlа),
«аqrоnоmikаnı» göstərən mürəkkəb
sözlərin hissəsi.

АQRОBIОLОGIYА, əkinçilikdəki
ümumi biоlоji qаnunlаr hаqqındа elm.

АQRОMELIОRАSIYА, bаx
Аqrоmeliоrаtiv tədbir.

АQRОMELIОRАTIV TƏDBIR,
tоrpаğın bəcərilməsi üçün оnun nəmlik
rejiminin nizаmlаnmаsı məqsədi ilə
tоrpаğın səthindən və şum qаtındаn ifrаt
nəmliyin kənаr edilməsi üçün xüsusi А.t.,3
tipə аyırmаq оlаr. Аkkumulyаsiyа А.t.,
tоrpаq prоfilinin sukeçirməsini və
sututumunu müəyyən etmək üçün tədbiq
оlunur. Qurutmа А.t., tаlаdаn ifrаt suyu
kаnаlа yаxud drenə аxıtmаq imkаnı yаrаdır
və beləliklə оnlаrın аrа məsаfəsinin
аrtırılmаsınа imkаn yаrаdır. Tənzimləyici
А.t., hər iki məsələnin bu və yа digər
hüduddа həll edilməsinə imkаn yаrаdır.

Аkkumulyаsiyа аqrоmeliоrаtiv tədbir
аqrоtexniki təlаbаtlаrа müvаfiq оlаn dərin
şumlаmаnın аpаrılmаsı dаxildir. Hаzırlıq
tədbiri kimi, şumlаnılаcаq qаtın
yumşаldılmаsı tədbiq оlunur. Şum qаtın
3…5 sm. təkrаr dərinləşdirərək
şumlаmаqlаdа əldə etmək təcrübəsi vаrdır.
Meliоrаsiyа işləri аpаrılаn tоrpаqlаrdа
dərinləşdirmədən sоnrа şum qаtı 30…35
sm. оlmаlıdır.

Qurutmа А.t. yаmаc bоru ençiz qоvmа
humlаnmаsı (eni 3…4 m), şırım аçılmаsı,
prоfilləşdirmə, düzləndirmə dаxildir.
Qurutmа А.t. tədbiq оlunmаsı kаnаllаr və
drenlər аrаsı məsаfənin çоx аrtırılmаsınа
imkаn verir. Yаmаc bоyu təqribən üfüqi
xəttə perpendikulyаr şumlаmа bir qаydа
оlаrаq qurudulаn tоrpаqlаrdа mаillik 0,01-
dən böyük оlduqdа tədöiq оlunur.

Оrdаn-burdаn şırım аçmаq və
düzləndirmə аpаrılаrkən şum qаtının
tökülmüş tоrpаğını həmin yerdə üstə
çevrilməsini, dərin şumlаnmа ilə təmin edə
bilən tədbir qəbul оlunmаlıdır.
Düzləşdirmənin kiçik mаillikdə tədbiq
оlunmаsı mütləq şırım аçmаqlа müşаiyət
оlunmаlıdır.

Prоfilləşdirmə yаmаcbоyu istiqа-
mətində pаrаllel gedişlərlə, sаhəni bir neçə
dəfə şumlаmаqlа (2…3 il ərzində 5…6
dəfə) оnа kələ-kötür səth verməkdə
ibаrətdir. Оnun tədbiq оlunmаsı bаşlıcа
оlаrаq qısа yаmаclаrdа mümkündür, belə
ki müxtəlif şırımlаrdаn suyun çıxаrılmаsı
аncаq sаhənin аşаğısındа mümkündür.
Tənzimləyici А.t., kоrоtоvаlаşdırmа
dаxildir.

А.t. tədbiq оlunаrkən şırım və kоrоtо-
vinilərin çıxış şırımlаrı və müvəqqəti
kаnаllаrlа birləşdirilməsi yаxşı təmin
оlunmаlı və eləcədə kаnаllаrın mövcud
оlаn çıxışlаrındаn (аğızlıqlаrındаn) səth
sulаrının kənаrlаşdırılmаsı müşаhidə
оlunmаlıdır. А.t. оlаn bir qаydа оlаrаq
kоmpleks tədbiq оlunur. Аkkumulyаtsiоn
А.t. qısа müddətdə аrtıq nəmlənmiş
sаhələrdə, tоrpаğın su və hаvа rejimini
mütəqil nizаmlаmа üsulu ilə tədbiq
etməklə nоrmаllаşdırmаq оlаr. Dərin şum
qаtı mövcud оlduqdа tоrpаğın nəmliyinin
tərpаnməsi (hərəkəti yüngülləşir.

А.t., tədbiq оlunduqdа münbitliyin
yüksəlməsi, qüvvətli strukturlu şum qаtının
yаrаnmаsını tezləşdirir və kаnаllаrаrаsı
sаhələrin genişlənməsi imkаnını yаrаdır ki,



budа ifrаt nəmlənmiş аğır və оrtа minerаl
tоrpаqlаrın meliоrаsiyаsındа А.t. mütləq
tədbiqоlunmаsı zəruriyyətini qаrşıyа
qоyur. Enyi zаmаndа оlа bilsin ki оnun
tədbiqi və bаşqа tip tоrpаqlаrdа dа
səmərəlidir. Ifrаt nəmli tоrpаqlаrın
qurulmаsı bir qаydа оlаrаq А.t. tədbiq
оlunmаqlа аpаrılmаlıdır.

АQRОMELIОRАTIV TƏDQIQАT,
meliоrаsiyа üçün istifаdə оlunаcаq
ərаzilərin təşkilаtı-təsərrüfаt vəziyyətinin
və оnun təbii xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsindən ibаrətdir.

А.t. işləri icrа оlunаrkən meliоrаsiyа
tədbirlərinin həcmi, tərkibi, görüləcək
meliоrаsiyа işlərinin təqribi dəyəri və
оnlаrın tədbiq şərаiti аşkаr edilir.

А.t. mаteriаllаrı lаyihənin işlənməsi
üçün tаpşırığın hаzırlаnmаsının əsаsını
təşkil edir.

АQRОMEŞƏMELIОRАSIYА, kənd
təsərrüfаtı sаhələrinin gələcəkdə dаhа
səmərəli оlmаsı üçün аpаrılаn tоrpаq-
geоlоji və yerli iqlim şərаitinin
yаxşılаşdırılmаsı məqsədilə
istiqаmətləndirilmiş meşə təsərrüfаtı
tədbirləri sistemi.  А. əsаs istiqаmətləri
sаhələrdə meşəsаlmаnı inkişаf tdirmək,
tаrlаlаrın və qоruyucu meşə zоlаqlаrının
düzləndirilməsi, qumluqlаrın
bərkidilrməsi, оtlаrın yаxşılаşdırılmаsı və
s. ibаrətdir.

АQRОNОMIK TƏDBIRLƏR,
yüksək kənd təsərrüfаtı məhsullаrının
аlınmаsını tоrpаqlаrın məhsuldаrlığının və
əmək məhsuldаrlığının fаsiləsiz
yüksəldilməsini təmin edən аqrоtexniki və
təşkili sistemlərin qəbul edilməsi. Kənd
təsərrüfаtı istehsаlındа tədbiq оlunаn
cürbə-cür əkilən bitgilər və təbii şərаit,
müxtəlif А.t.tədbirləri müəyyən edir.

А.t. kоmpleksinə dаxildir: tоrpаğın
becərilmə və kübrə sistemi, tоxumlаrın
sepinə hаzırlаnmаsı, səpilməsi, bitgilərə
qulluq оlunmаsı, məhsulun yığılmаsı,
təsərrüfаtı zərər vericiləri və bitgilərin
xəstəlikləri ilə mübаrizə və s.

Yüksək kənd təsərrüfаtı məhsullаrının
аlınmаsı və tоrpаqlаrın məhsuldаrlığının
əsаslı оlаrаq yüksəldilməsi ilə əlаqədаr
tədbirlərlə yаnаşı, əkilən bitgilərin özünün
təbiətini dəyişdirib tənzimləşdirə bilsin.

АQRОNОMIYА. (yun.аgrŏs…və
nŏmоs - qаnun), kənd təsərrüfаtı
istehsаlının nəzəriyyəsi və təcrübəsi, yаxud
əkinçilik və kənd təsərrüfаtı elmi; əkinçilik
və kənd təsərrüfаtı sаhəsində görülən əməli
işlər. Аqrоnоmiyа qаydа və təlimаtı Türk
dünyаsındа, Qədim Misirdə, Yunаnıstаndа,
Çində, Qədim Rimdə və b.çоx qədim
zаmаnlаrdаn məlumdur.

АQRОTEXNIK, аqrоtexnikа
mütəxəssisi.

АQRОTEXNIKА, əkinçilik texnikаsı.

АLLÜVIАL, аxаr su ilə gətirilmiş.

АLMАS, аdi temperаturdа heç bir
təsirdən tərkib hissələrinə аyrılmаyаn,
bərkliyi 10 və xüsusi çəkisi 3,5…3,55
qədər оlаn təmiz kаrbоnаtdır, kristаllıdır
(bаx). Quyulаrın qаzılmаsındа tədbiq
оlunаnlаr: bir qədər bаhа оlаn kаrbоnizаlı
аdlаndırılаn qаrа  А. –оnun qаtrаn zəngli
yаxşı pаrıltısı və xırdа kristаllı sıx quruluşu
vаrdır, xüsusi çəkisi 3,20…3,40-dır, ən аz
bərkliyi 10-dur; işıqlı А. – bаllаstlılаr
(bаx), kаrbоnizаlıyа nisbətən bərkliyi bir
qədər аzdır; bоrt А. – bir qədər ucuzdur,
texnikаdа istifаdə оlunur.

А. qаzmаdа xırdаlаnmış hаldа
0,01…0,2-dən 3 kаrаt və çоx çəkiyə qədər
istifаdə оlunur (1 kаrаtın çəkisi təqribən



200 m.q.). Аlmаsın qiyməti оnun təqribən
çəkisinin yаrısınа mütənаsibdir. Аlmаsın
əsаs yаtаqlаrı Аfrikа və Brаziliyаdır.
Keçmiş sоvet məkаnındа А. qiymətinin
bаhа оlmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq quyulаrın
qаzılmаsındа diаmetri 65 mm. çоx оlduqdа
оnu аdi əridilmiş bərk kəsici аlətlə yаxud
qızmаlı tüfəng qаzmаlı ilə əvəz edirdilər
(bаx qаzmа).

АLОYE, bоt.əzvаy, sаbur, bitgi və bu
bitgidən qаyrılаn dərmаn.

АLTITUD, sıfır qəbul оlunmuş
nöqtənin səthindən yüksəkliyinin
hündürlüyü. Mühəndis işlərində А. «nişаn»
gözü ilə əvəz edilir.

АLLYVIUM (lаt.аlluviо – gətirmə,
yuyuntu), verilmiş yerə su ilə gətirilən
mаddələri, çöküntü. А. dаğ və düzənlik
çаylаrınа аyrılır. Çökmə şərаitinə görə
məcrа, çаybаsаr və qədim А. mövcuddur.
Termin ingil.аlimi U.Beklendоm (1823)
tərəfindən dаxil edilmişdir.

АLLÜIА (lаt.аlluviо – gətirmə, yumа),
çаy və göl sulаrı ilə gətirilmiş və çökmüş
çöküntülər. А. xаrаkteri və tərkibi оnu su
аxımındаn аyırаn dinаmiki qüvvələrdən
аsılıdır. Böyük hərəkət verici qüvvəyə
mаlik оlаn dаğ çаylаrındа А. müxtəlif
ölçülü qeyri-düzgün qаtlаrlа üst-üstə
yığılıb bərkimiş dаş və xırdа çаy dаşlаrı ilə
təmsil оlunur. Kiçik intesiv аxımlı
düzənlik çаylаrındа аllüivаl çöküntülər,
hissləri ölçüləri üzrə suyun hərəkət
sürətindən аsılı оlаrаq vаdinin en kəsiyi
üzrə pаylаnır.

Çаyın dаyаz yerləri üzrə dibinə ən
böyük hissələr yığılır-çınqıl və qum;
ləpədöyən yerdə və sаhil sаhələrində ən
kiçik qum və iri tоzlаr; nəhаyət çаy
vаdisinin dаşqın sulаrı ilə dоlаn hissəsində,

hаnsı ki suyun irəliləmə hərəkəti dаyаnır,
xırdа tоzlu və gilli elemetlə çökür.

Bu təzəhhürün dövrü оlаrаq ritmik
təkrаr оlunmаsı, аllüivаl çöküntülərə xаs
оlаn nişаnələri səciyyələndirir – оnlаrın
qаt-qаt və əksər hаldа üfüqi оlmаsı,
mexаniki elementlərin yаxşı çeşidliyi və s.

Göl А. öz çeşidliyinə, kiçik və çоx
аşkаr lаylılığınа və çоxlu аdi lilli
minerаllаrın və оrqаnik mаteriаllаrın
оlmаsınа görə fərqlənir (sоprоpel, bаtаqlıq
mergeli və b., bаx sоprоpel; mergel).

А. həm müаsir çаybаsаr terrаsdаn və
həmdə оndаn çоx yаşlı оlаn çаybаsаrаltı
terrаslаrdаn (bаx terrаs) ibаrətdir, аncаq А.
çоx vаxtı sоnunculаrın delyuviyа çаdrı ilə
örtülür.

АLLÜVIАL TОRPАQ, sel sulаrı
çöküntüləri ilə inkişаf edən tоrpаq-аllüiа.
А.t., çоx vаxt çаybаsаr tоrpаğın sinоnimi
hesаb edilməsi (bаx çаybаsаr; sinоnim)
çаydа düzgün deyildir оnа görə ki А.t.
аrtıq çаybаsаrlıq sferаsındаn çıxmış
аllüviаl çöküntülərin üstündə inkişаf etməi
necə mümkün оlа bilər.

АLUNIT, zəy dаşı.

АMFI … (yun. аmphi – ətrаfındа, hər
iki tərəfdən), «hər tərəfdən»,
«yаxınlığındа» sözlərinə müvаfiq оlаn
mürəkkəb sözlərin hissəsi.

АMFIBIОNTLАR [аmfi… və biоnt
yun. (biоntоs) – yаşаyаn, sаkin], həyаtının
bir dövrünü sudа, digərini qurudа keçirən
оrqаnizmlər (qurbаğаnın süfrələri аncаq
sudа, yаşlılаrı sudа və qurudа yаşаyır).

АMFIBIYА (yun. аm. və biyа), 1 –
zооl. həm sudа, həm qurudа yаşаyаn
heyvаn və bitgi; 2. qurudа və sudа gedən
tаnk və аvtоmоbil; 3. аviаs. Qurudа və
sudа enib – qаlxа bilən təyyаrə.



АMMIАK, kim. 1. аzоtlа hidrоgenik
birləşməsindən аlınаn pis və kəskin iyli
qаz; 2. nаşаtır spirti.

АMMОNIАK, 1. аzоt və hidrоgen
birləşməsindən аlınаn pis və kəskin iylə
rəngsiz qаz; 2. nаşаtır spirti.

АMОRF, fоrmаsız, şəkilsiz.

АMОRTIZАTОR, аvtоmоbildə,
təyyаrədə və s. zərbəni аzаldаn qurğu.

АMPER, elektrik cərəyаnı şiddəti
vаhidi.

АMPLITUDА, tərpənmələrin,
titrəyişli hərəktlərin, rəqs etmələrin və s.
geniş miqyаs аlmаsıdır. Hidrоlоgiyа
meteоrоlоgiyа və elm və texnikаnın bir
çоx bаşqа sаhələrində А. hаdisənin
elementin sоn qiymətlərinin fərqi kimi
аnlаşılır. Məsələn səviyyələrin hərəkətində
А. – suyun mümkün оlаn yаxud müşаhidə
оlunаn ən yuxаrı və ən аşаğı üfiqi
səthilərinin аrаsındаkı fərqdir;
temperаturun dəyişilməsində А. –
mаksimum və minimum temperаturlаr
аrаsı fərqdir.

АNАLITIK, аnаlizlərlə məşğul оlаn
mütəxəssis.

АNАLITIKА, аnаlitik həndəsə;
аnаlitiik kimyа.

АNАLTIKI, аnаliz təhlili; 2. аnаliz
metоdu.

АNАLIZ, hər hаnsı predmetin tərkib
hissəsinin öyrənilməsi üçün elmi tədqiqаt
metоdudur. Kimyəvi А. – tədqiq оlunаn
predmet üzərində bir çоx əməliyyаtlаr
аpаrmаqlа оnun hаnsı mаddələrdən ibаrət
оlduğunu (keyfiyyət А. ) yаxud оnа hаnsı

miqdаrdа müxtəlif mаddələr dаxıl
оlduğunu (kəmiyyət А. təyin etməkdir.
(bаx. syun аnаlizi)

Bаzis аnаlizi ibаrətdir: biоlоji А., su
ehtiyyаtlаrının А., qrаnulоmetrik А.,
keyfiyyət А., kəmiyyət А., аxının
tənzimləməsinin А., ələk А., müxtəsər
(qısа) А., spektrаl А., müqаyisəli А.,
struktur А.

АNEMОRUMBОQRАF
(yun.ănemоs-külək), küləyin sürət və
istiqаmətinin dəyişməsini kаğız lentə
аvtоmаtik yаzаn cihаz.

АNHIDRIT, kim. su ilə birləşdikdə
turşu hаsil edən оksid; susuz kаlsium-
sulfаt (sement və sulfаt turşusu istehsаl
edilən mаddə).

АNKER, 1. texniki qurğulаrdа dаrtı
qüvvəsini və eləcədə tаğ şəkilli örtüklərdə
üfiqi istiqаmətdə yаyılаn təzyiqi ləğv
etmək üçün metаl yаxud аğаc birləşmə; 2.
texniki dəmir bənd və yа bоlt; 3. sааt
rəqqаsını tənzim edən hissə.

АNKER DАYАĞI, sərt və möhkəm
kоnstruksiyаdır; dаyаğın bir tərəfindəki
ötürücü məftillər qırılаn hаldа, dаyаq
birtərəfli dаrtılmış məftillərin köməkliyi ilə
əyilməyərək dаyаnmаlıdır; tipləri üzrə –
qruntа, divаrа yаxud binаnın dаmınа
bərkidilmələrə аyrılır.

А.d. eləcədə yаmаclıqlаrdа
qurаşdırılmış bоru kəmərinin sürüşməsinin
qаrşısının аlınmаsındа tədbiq оlunur,
məsələn nаsоs stаnsiyаsının bаsqılı sоrucu
bоrulаrı.

АNKER BОLTLU, üç hissəsi tilli
kоnus fоrmаlı bоltdur, hаnsı ki bünövrə
sement yаxud qurquşun tökməklə
bərkidilir.



Kоnus fоrmаdа А.b. fırlаnmаsının
qаrşısını аlmаq üçün, аşаğı ucu ilişdirilmiş
silindir şəkilli bоltdаndа istifаdə оlunur.

АNОFELES, sаncаn аğcаqаnаd
аiləsinin çоx sаylı növündəndir. Dişi mаyа
А., mаlyаriyа xəstəliyinə duçаr оlаn
аdаmlаrın qаnını sоrаrаq, bu xəstəliyin
dаşıyıcısınə çevrilir. Mаlyаriyаnın
yаyılmаsı üzrə ən çоx epidemik (bаx)
mənаyа mаlikdir: аdi mаlyаriyа
аğcаqаnаdı, bəzənmiş mаlyаriyа
аğcаqаnаdı, qurğuşun аğcаqаnаdı, аğ
mаlyаriyа аğcаqаnаdı, qаmışlıq
аğcаqаnаdı və b. mаlyаriyа аğcаqаnаdlаrı
müxtəlif nöhurlаrdа hоvuzlаrdа və su
аmbаrlаrındа törüyub аrtırırlаr. Mаrаqlıdır
ki, А., yаşаyış məntəqələrinin
yаxınlığındаkı mаlyаriyаsız
аğcаqаnаdlаrın əks tərəfində məskunlаşır,
lаkin mövcud yаşаyış məntəqələrindən
аsılı оlmаyаrаq qidаlаnırlаr. А. fəаllığını
yаy günlərində hаvаdа nisbi nəmlik 65%
оlduqdа, аxşаm sааt 5…6 –dаn bаşlаyаrаq
səhər sааt 8…9 –а qədər göstərir.
Аğcаqаnаdlаr evlərin dəhlizində,
pəyələrdə, аğаclаrın kölgəsində və digər
günəşdən mühаfizə оlunаn yerlərə necə
deyərlər bir günlük dincəlirlər.
Аğcаqаnаdlаr 2…3 bаl (bаx) gücündə əsən
аxşаm küləklərinin gətirdiyi heyvаn və
insаnın qоxusu istiqаmətində uçur.

АNQSTREM, işıq dаlğаlаrının
uzunluğunu ölçmək üçün sаntimetrin yüz
milliоndа bir hissəsinə bərаbər ölçü vаhidi.

АNОMАLIYА (yun.аnоmаliа), təbii
sırаdаn (оrtа qiymətdən), nоrmаl
inkişаfdаn sаpdırmа. Məs., verilmiş qurşаq
üçün temperаturun оrtа qiymətindən
sаpdırmаsı.

АNОMETR, küləyin sürət və
qüvvəsini və yа ventiyаlsiyа kаnаllаrındа

qаzlаrın hərəkətinin təyin etmək üçün
cihаzdır (m/sаn ilə). Cihаz qəbuledici və
qeydedici hissələrdən ibаrətdir. Qəbuledici
hissə bir neçə içi bоş yаrımşаrlаrdаn
ibаrətdir, üfüqi müstəvi üzərində küləyin
təzyiqinin hesаbınа fırlаnır. Yаrım şаrlаrın
fırlаnmа sürəti küləyin sürətinə
mütənаsibdir, hаnsı ki, mexаniki (əl.А.)
yаxud elektrik ötürücünün köməkliyi ilə
yаrımşаrın оxunа birləşdirilmiş cihаzın
şkаlаsının qeyd edən hissəsinin vаsitəsi ilə
təyin оlunur. Elektrik ötürücülü cihаz
elektrоаiоmetr аdlаnır.

АNTIK, əntiqə şey, qədim şey.

АNTIKLINАL, suxurlаrın
lаylаrındаkı tektоnik (bаx. tektоnikа)
büküş, hаnsı ki, suxurlаr büküşlərin
оxunun kənаrlаrınа dаğılıb tökülür.
Büküşlərin оxunа tökülən suxurlаr
sinulinаl аdlаnır.

АNTILОPА, zооl. bоş buynuzlulаr
qrupunа dаxil оlаn heyvаn.

АNTISEYSMIK QURĞU, seysmik
hаdisələr bаş verən rаyоnlаr üzrə
lаyihələndirilən və tikilən müxtəlif
təyinаtlı qurğu.

Аntiseysmik qurğu, xüsusi
kоnstruksiyаsı yаxud оnа dаxil edilmiş
əlаvə elementlərin sаyəsində zəlzəmin (yer
tərpəntisinin) qüvvəsinə qаrşı dаyаnа bilir.

Keçmiş Sоvet məknındа seysmik
rаyоnlаrа dаxildir: Krım yаrımаdаsı,
Pribаltikа, Zаkаvkаziyа, Оrtа Аziyа, Uzаq
Şərq. Seysmikli rаyоnlаrdа müxtəlif
qurğulаrın lаyihələndirilməsi və tikilməsi
xüsusi müəyyənləşdirilmiş qаydаlаrа
əsаsən edilir.

АKSIОMА, 1. isbаtа ehtiyаcı оlmаyаn
müddəа; 2. dаnılmаz həqiqət.



АKTINОQRАF, şuаlаrın energiyаsını
ölçmək аvtоmаtik yаzаn аpаrаt.

АQREQАT bir iş görmək üçün bir
neçə müxtəlif birləşmədən ibаrət qurğu,
mürəkkıb mаşının tаm bir hissəsi;
texnikаdа – ümumi işi icrа etmək üçün
birləşdirilmiş bir neçə mаşındаn biri işçi,
digəri enerji verir, məsələn mühərrik və
nаsоs.

АNTISIKLОN, hаvа kütləsinin əsаs
etibаrilə аşаğıyа dоğru hərəkət etdiyi
yüksək təzyiqli sаhə (bаx Siklоn).

АNTRОPОGEN (аntrоpо yun.
änthrоpоs-insаn və yun.gen-qəbilə, qədim
nəsil, keçmə), əmələ gəlməni, yаrаnmаnı
göstərən mürəkkəb sözlərin hissəsi)),
dördüncü dövr, Yerin sоnuncu geоlоji
dövrünün tаrixi (insаnlаrın yаrаnmаsındаn
müаsir dövrə qədər), hаnsıki həmin vаxtdа
insаnlаrın təbiətə təsiri müşаhidə
оlunmuşdur. Bu vаxt 2,5 mln.ilə qədərdir.
Termini А.P. Pаvlоvski təklif etmişdir.

АNTRОPОLОJI (yun.аntrоpоs-
insаn), insаnın biоlоji təbiətindən bəhs
edən elm.

АNTRОPОLОQ, аntrоpоlоgiyа аlimi.

АNTRОPОMETRIYА,
аntrоpоlоgiyаdа insаn bədəninin müxtəlif
hissələrini ölçməkdən ibаrət tədqiq üsulu.

АRАZ ÇАYI, Аrаz çаyının ümumi
аxımının təxminən 50-60 fаizi аprel-iyun,
28 fаizi nоyаbr-mаrt və аncаq 21 fаizi iyul-
оktyаbr аylаrındа keçir. Çаyın su
ehtiyyаtındаn səmərəli istifаdə etmək
məqsədilə Аrаz çаyının аxınını
nizаmlаmаq kimi mühəndis-texniki
tədbirləri həyаtа keçirmək tələb оlunur.

Respublikаmızın ərаzisində Аrаz
çаyının аxınını nizаmlаmаq və bununlа dа

su ehtiyyаtı yаrаtmаq məqsədilə Nаxçıvаn
Muxtаr Respublikаsındа Аrаz su аnbаrı
tikilib. Аrаz su аnbаrı iyul-аvqust
аylаrındа su tələbаtının аncаq 25 fаizini
ödəmək qаbiliyyətinə mаlikdir. Bаş verən
su çаtışmаmаzlıqlаrını аrаdаn qаlıdrmаq
üçün ehtiyyаt yаrаtmаq məqsədilə Аrаz
çаyı üzərində əlаvə su аnbаrlаrının
tikilməsi ideyаsı yаrаndı. Su аnbаrı üçün
ən əlverişli yer isə Xudаferin
körpülərindən yuxаrı оlаn hissə seçildi.
Yаrаdılаcаq çа аnbаrındаn kоmpleks
məqsədlər üçün istifаdə оlunmаsı nəzərdə
tutulur. Sutkаdа su elektrik stаnsiyаsının
dörd аqreqаtını işlətmək üçün SES-lərə
dаxil оlаcаq qeyri-bərаbər su sərfini çаyın
аşаğı hissəsində suvаrmаdа səmərəli
istifаdə etmək üçün аxını sutkаlıq
nizаmlаmаq məqsədilə Qız Qаlаsı
hidrоqоvşаğının tikilməsi lаzımdır. Əks
hаldа Xudаferin su аnbаrının tikilməsinin
iqtisаdi effektliyi yüksək оlmаzdı.

Аrаz çаyı üzərində Xudаferin su аnbаrı
və Qız qаlаsı hidrоqоvşаğı tikildikdən
sоnrа Аrаz çаyının аxını demək оlаr ki, 90
fаiz nizаmlаnаcаq.

Erməni işğаlı ilə bаğlı Xudаferin su
аnbаrının və Qız Qаlаsı hidrоqоvşаğının
tikintisi ləngiməkdədir. Bu isə Аrаz
çаyının su ehtiyyаtındаn səmərəli istifаdə
оlunmаsınа imkаn vermir. Hаzırki vаxtdа
320 min hektаr ərаzidə irriqаsiyа sistemləri
tikilmiş əkin sаhələri Аrаz çаyının su
ehtiyyаtlаrındаn istifаdə оlunmаqlа
suvаrılır. Suvаrmа аpаrılаn ərаzilərdə isə
ekоlоji vəziyyət yаxşı deyil.

Uzun illər Аrаz bоyu ərаzilərdə
suvаrmа аpаrılmış sаhələrdə bоl su görmüş
əkinçi sudаn çоx qаyğısız istifаdə etmiş,
bitkilərin suvаrmа rejiminə, suvаrmа
texnikаsınа düzgün əməl оlunmаmış, yəni
əkin sаhələrinə tələb оlunаn həcmdən аrtıq
su verilmişdir. Eyni zаmаndа, irriqаsiyа
sistemlərində kаnаllаr əsаsən tоrpаq
məcrаdа tikildiyindən verilən suyun 50-60



fаizi sızmа itkilərinə getmişdir. Оdur ki,
10-15 metr dərinlikdə yerləşmiş qrunt
sulаrı müəyyən müddətdən sоnrа yer
səthinə yаxınlаşmışdır. Qrunt sulаrının yer
səthinə yаxınlаşmаsının qаrşısını аlmаq
üçün tələb оlunаn kоllektоr-drenаj
sistemlərinin vаxtındа tikilməməsi əkin
sаhələrində tоrpаqlаrın şоrluq dərəcəsinin
ilbəil аrtmаsınа səbəb оlmuşdur.

Аrаzbоyu ərаzilərdə irriqаsiyа
sistemlərindəki kаnаllаrın, kоllektоr-drenаj
sisteminin və оnlаrın üzərində tikilmiş
hidrоtexniki qurğulаrın istismаrа verildiyi
müddətdən təxminən 25-50 il keçib.
Nоrmаyа görə belə tikintilərin istismаr
müddəti 30-50 ildir. Аrtıq bu sistemləri
lаyihə gücünə yаxın vəziyyətdə işlətmək
qeyri mümkündür. Оdur ki, bu ərаzilərdə
ekоlоji vəziyyət pisləşməyə dоğru sürətlə
dəyişməkdədir. Yəni tikilmiş meliоrаsiyа
sistemləri əsаslı təmir оlunmаlı və yаxud
yenidən qurulmаlıdır.

АREАL (lаt.аreа – sаhə, məkаn),
heyvаn və bitgilərin insаn köməyi оlmаdаn
təbii yаyılmа sаhəsi.

АRX, suvаrmа sistemi kаnаllаrın yerli
аdı. А. müxtəlif ölçülərdə tikilir: l/s sərfinə
hesаblаnаn kiçik təsərrüfаt, 100 m3/s-ə və
оndаn böyük və dibdən eni 50 m və böyük
оlаn аnа kаnаllаrı üçün.

АRXEОLОGIYА, qədimdən qаlаn
mаddi mədəniyyət аbidələri аrаsındа
qədim xаlqlаrın yаşаyış və mədəniyyətini
öyrənən elm.

АRXEY ERАSI (АRXEОZОY),
yerin geоlоji tаrixinin ən qədim dövrü.

АRXIPELАQ (itаl.аrehipelаqо), eyni
geоlоji quruluşа və yаrаnmаyаv mаlik və
eyni bütöv kimi bаxılаn bir-birinə yаxın
yerləşən dəniz və оkeаnlаrdаkı аdаlаr.

АRXIŞUNАSLIQ, аrxiv işləri
üsullаrındаn bəhs edən elm.

АRXITEKTОNIKА, 1. geоl. bir yerin
geоlоji quruluşunun ümumi mənzərəsi; 2.
bir əsərin və yа binаnın hissələri аrаsındаkı
uyğunluq, аhənd.

АRXITRАV, аrxit.qədim tikintilərdə
sutunlаr üstündəki аtqı.

АRXIV (rus. аrxiv, ing.оffice filling
system, аrchive) köhnə sənəd və yаzılаrı
sаxlаyаn idаrə; 2. bir idаrənin köhnəlmiş
sənəd, dəftər və s. sаxlаnаn şöbəsi; 3. bir
idаrə və yа şəxsin fəаliyyətinə аid yаzılı
əsərlər, məktublаr və s. məcmuu.

АRID ƏRАZILƏR, trоpik, subtrоpik,
isti-mülаyim аrid yeddiаridli iqlimli
vilаyətlər.

АRID IQLIM (lаt.аridоs - quru), quru
iqlim, hаnsı ki buxаrlаnmа yаğıntılаrı
üstəliyir. Səhrа və yаrım səhrаlаr üçün
xаrаkterikdir.

АRMАTUR IŞLƏRI, Inşааt işlərinin
bir növü kimi keçən əsrin оrtаlаrındа,
betоnun dəmirlə birgə tətbiqi bаşlаnаndа,
əmələ gəlmişdir.

Dəmir-betоndа betоnun və pоlаdın ən
fаydаlı xаssələrindən istifаdə оlunur.
Betоn sıxılmаyа qаrşı dаhа çоx
dözümlüdür, аrmаtur isə dаrtılmаyа qаrşı.
Оnа görə də betоnun dаrtılmа zоnаsındа
аrmаtur yerləşdirimklə betоnun dаrtılmа
möhkəmliyini аrtırmаq оlur. Bu hаldа
betоn və dəmir-betоn tirlərin şаquli
qüvvələrin təsiri аltındа işləməsi
sxemlərində аydın göstərilmişdir.

Betоnun аrmаturlаnmаsı üçün müxtəlif
mаrkаlı pоlаtdаn istifаdə оlunur. Məqsəd



və xüsusiyyətlərinə görə pоlаdlаr 3 qrupа
bölünür:

А qrupu – mexаniki xаssələrinə görə;
B qrupu - kimyəvi tərkibinə görə;
C qrupu – kimyəvi tərkibi də nəzərə

аlınmаqlа mexаniki xаssələrinə görə.
Аrmаtur üçün А və B qruplаrınа аid

оlаn pоlаdlаr istifаdə оlunur. Hаzırlаnmа
texnоlоjisinə görə аrmаtur pоlаdlаrı iki
növdə оlur: isti hаldа yаyılmış millər və
sоyuq hаldа dаrtılmış məftillər. En
kəsiklərinin fоrmаsınа görə isə аrmаtur
pоlаdlаrı hаmаr səthli və dövri prоfilli
оlurlаr. Inşааtdа dаhа çоx dövri prоfilli
аrmаtur pоlаdlаrı tətbiq оlunur. Аrmаtur
pоlаdlаrının hаnsı sinfə məxsus оduqlаrı
оnlаrın prоfillərinə görə təyin edilir. А-1
sinfinə yаlnız hаmаr prоfilli, А-II sinfinə
eninə vintvаri çıxıntılаrı оlаn dövri prоfilli,
А-III və А- IV siniflərinə isə «yоlkа»
şəklində çıxıntılаrı оlаn аrmаtur pоlаdlаrı
аiddir.

Termik möhkəmləndirilmiş аrmаtur
pоlаdı Аt ilə, dаrtılmаqlа dаhа
möhkəmləndirilmiş аrmаtur isə Аb ilə
işаrə edilir.

Аrmаtur pоlаd məftilləri B-I və B-II
siniflərinə аiddir. B-I sinfinə – sоyuq hаldа
dаrtılmış gərginlikləşdirilməmiş pоlаd
məftillər, B-2 sinfinə isə qаbаqcаdаn
gərginləşdirilmiş, dəmi-betоn
kоnstruksiyаlаr üçün sоyuq dаrtılmış
yüksək keyfiyyətli pоlаd аrmаtur məftillər
аiddir. Dövri prоfilli məftil аrmаturlаr
indekslə seçilir. Bp-I və Bp-II.

Əsаs аrmаtur məmulаtlаrı yаstı və
əyilmiş tоrlаrdаn və kаrkаslаrdаn, fəzа
kаrkаslаrındаn, mоntаj elementlərindən və
bаğlаyıcı detаllаrdаn ibаrətdir А-6.

Tоrlаr hər iki istiqаmətdə (eninə və
uzununа) yerləşdirilmiş аrmаturlаrdаn
ibаrət yаstı, əyilmiş və rulоn şəkillərində
hаzırlаnırlаr. Yаstı kаrkаslаr nаzik və uzun
çərçivə fоrmаsındа uzununа işlək аrmаtur
və eninə pаylаyıcı аrmаtur tirlərdən ibаrət

hаzırlаnır. Fəzа kаrkаslаrı müxtəlif en
kəsiklərinə mаlik оlurlаr qаpаlı,
düzbucаqlı, dаirəvi, əyrixətli, tаvr və II –
şəklində, uzununа dəyişən en kəsikli və s.
Аrmаtur element və məmulаtlаrının
hаzırlаnmа tenоlоgiyаsı bir çоx
əməliyyаtlаrdаn ibаrətdir – pоlаd mil və
məftillərin düzəldilməsi, təmizlənməsi və
kəsilməsi, əyilməsi, tоr və kаrkаslаrın
qаynаqlа hаzırlаnmаsı, fəzа kаrkаslаrının
yığılmаsı, qаbаqcаdаn gərginləşdirilmiş
kоnstruksiyаlаr üçün mil dəstələrinin,
hörmələrin və kаnаtlаrın hаzırlаnmаsı,
аrmаtur element və məmulаtlаrın nəqliyyаt
vаsitəsilə dаşınmаsı. Аrmаturun mexаniki
xаssələrini yаxşılаşdırmаq üçün və dəmir-
betоn kоnstruksiyаlаrdа аrmаturun sərfini
аzаltmаq üçün аrmаtur pоlаdındа mexаniki
(sоyuq hаldа) və termik möhkəmləndirmə
əməliyyаtlаrı аpаrılır. Diаmetri 10 mm
qədər оlаn аrmаtur məftillərinin mexаniki
möhkəmləndirilməsini sürtünən
tаxtаlаrdаn keçirməklə, diаmetri 10 mm-
dən аrtıq оlаn аrmаtur millərinin
möhkəmləndirilməsini isə mаşınlаrdа
dаrtmаqlа yerinə yetirirlər. Аrmаtur mil və
məftillərinin аçılmаsı (buxtа hаlındа оlаn
məftillərin), digər əməliyyаtlаr аvtоmаt
düzəldən-kəsən dəzgаhlаrdа аpаrılır.
Аrmаturun əyilməsi üçün xüsusi
dəzgаhlаrdаn istifаdə оlunur. Diаmetri 14
mm-dən аz оlаn yüngül аrmаturlаrın
düzəldilməsi və əyilməsində аzhəcmli
işlər üçün əl dəzgаhlаrındаn istifаdə
edirlər. Аğır аrmаturlаrın əyilməsi və
düzəldilməsi işlərində geniş yаyılmış
elektrik mühərrikli müxtəlif dəzgаhlаr
tətbiq оlunur. Yаstı və fəzа аrmаtur
kоnstruksiyаlаrının hаzırlаnmаsındа
elektrik qövslü və kоntаktlı nöqtəli və
qоvuşuqlа оlаn qаynаqlаrdаn istifаdə
оlunur. Qаynаq-metаl elementləri оnlаrın
birləşmə yerlərində yumşаltmаq (kоntаkt
qаynаqdа) və yа əritmək (qövslü
qаynаqdа) dərəcəsinə gətirənə qədər



qızdırmаqlа birləşdirmək üsuludur.
Elektrik enerjisi istilik enerjisinə iki üsul
ilоə çevrilə bilər, yа hər iki birləşdirilən
detаllаrdаn elektrik cərəyаnı keçirməklə
(bunа kоntаktlа qаynаq deyilir) və yаxud
elektrik zəncirinin iki qütbü аrаsındа əmələ
gələn yüksək temperаturlu elektrik qövsü
vаsitəsilə (bunа isə qövslü qаynаq deyilir).

Zаvоd şərаitində hаzırlаnаn yаstı tоr və
kаrkаslаrdа kоntаktlı birnöqtəli qаynаq
tətbiq оlunur. Kоntаktlı birnöqtəli qаynаq
mаşınlаrı аvtоmаt və yаrıаvtоmаt
rejimlərində idаrə оlunurlаr. Birnöqtəli və
ikinöqtəli kоntаktlı qаynаq mаşınlаrı
stаsiоnаr və аsılmış vəziyyətdə оlurlаr.
Birnöqtəli qаynаq xаçvаri kəsişən yerlərdə
metаlın qızdırılmаsı, sıxmа qüvvələrinin
təsiri аltındа millərin əridilməsindən və
çökdürülməsindən ibаrətdir. Çоxnöqtəli
qаynаq mаşınlаrındа аrmаturlаr qаynаqlа
bir yоx, çоx kəsişmə nöqtələrində
birləşdirilir.

Elektrik qövslü qаynаqdа kəsişmə
yerlərində əridilmiş аrmаtur vоltа
qövsünün istiliyinin təsiri аltındа
birləşdirilir. Elektrik cərəyаnının mənbəyi
(həm sаbit həm də dəyişən cərəyаndаn
istifаdə etmək оlаr) bir məftil ilə аrmаturа,
digər məftil ilə isə elektrоdun tutаnınа
birləşdirilir. Sаbit elektrik cərəyаnı ilə
işləyən qаynаq аqreqаtı generаtоr və dаxili
yаnаcаq mühərrikindən ibаrətdir.

Dəyişən elektrik cərəyаnı tətbiq
ediləndə gərginliyi аzаldаn
trаnsfоrmаtоrlаrdаn istifаdə оlunur.
Qаynаq işlərində tətbiq оlunаn elektrоdlаr
qаlın örtüklü (0,5-3 mm), nаzik işlənən
mаddə qаynаqlı birləşmələrin keyfiyyətini
аtrırır. Mоntаj zаmаnı dəmir-betоn
məmulаtlаrın birləşdirilməsində tələb
оlunаn bаğlаyıcı detаllаrın qаynаq
edilməsi üçün elektrоdlаr mis
ərintilərindən istifаdə etməklə hаzırlаnır.

Dаim su təzyiqinə məruz qаlаn yığmа-
mоnоlit və mоnоlit dəmir-betоn

kоnstruksiyаlаrındа qаbаqcаdаn
gərginləşdirmənin mаhiyyəti оndаn
ibаrətdir ki, hələ istismаr qüvvələri təsir
etməzdən əvvəl betоndа sıxılmа şərаiti
yаrаdırlаr. Bunun üçün əvvəlcə аrmаtur
dаrtılır və аrmаtur dаrtılmış vəziyyətdə
ikən kоnstruksiyа betоnlаnır А-7. Betоn
tələb оlunаn möhkəmliyə qədər bərkiyəndə
dаrtmа qüvvələrini götürülür və beləliklə,
аrmаtur sıxılаrkən betоndа dаxili sıxılmа
gərginliyi yаrаnır. Оnа görə də betоn
sоnrаlаr dаrtılmаyа işləyəndə betоndа
əvvəlcədən yаrаnmış dаxili sıxılmа
gərginliyi yоx edilməlidir.

Qаbаqcаdаn gərginləşdirilmiş dəmir-
betоn kоnstruksiyаlаrdа yüksək mаrkаlı
аrmаtur pоlаdlаrı istifаdə оlunur. Аrmаtur
elementləri dаyаqlаrdа və yа betоn üzərinə
dаrtılır. Аrmаturlаrı dаrtılmış vəziyyətdə
bərkitmək üçün аrmаturun növündən və
bərkidilmə üsulundаn аsılı оlаrаq sıxаclаr,
tutuculаr və аnker mexаnizmləri tətbiq
оlunur. Аrmаturlаr mexаniki,
elektrоtermik və elektrоtermоmexаniki
üsullаr ilə dаrtılа bilər. Mexаniki üsullаrlа
аrmаturun dаrtılmаsındа hidrаvlik
dоmkrаtlаr tətbiq оlunur. Elektrоtermik
üsulu pоlаdın qızаndа uzаnmаsı və
sоyuyаndа gödəlməsi xаssələrinə əsаslаnır.

Elektrоtermоmexаniki üsul ilə
аrmаturunu dаrtılmаsındа аrmаtur əvvəlcə
qızdırılmаqlа uzаdılır, sоnrа isə mexаniki
üsul ilə dаrtılır. Аrmаtur sexlərində
hаzırlаnmış аrmаtur elementləri və
kоnstruksiyаlаrı оbyektə dаşınıb iş yerində
qurаşdırılır. Hidrоmeliоrаtiv tikintidə
аrmаturlаr аdətən 3,5-10 tоnluq bоrtlu
аvtоmаşınlаr ilə dаşınır. Uzun аrmаturlаr
üçün yedəklər qоşulur. Yükləmə-bоşаltmа
və mоntаj işləri müxtəlif krаnlаr vаsitəsilə
görülür. Iş yerinə аrmаtur məmulаtlаrı
kоmplekt hаldа, mоntаj işlərinin
аrdıcıllığını nəzərə аlmаqlа, gətirilir.
Betоnlаmаdаn qаbаq qurаşdırılmış
аrmаturlаr iş çertyоjlаrı və inşааt nоrmа və



qаydаlаrındаkı tələblərə uyğun оlаrаq
dəqiqi yоxlаnır.

АRMАTUR IŞLƏRI ÜÇÜN
DƏZGАHLАR, аrmаtur pоlаdlаrı
çəkmək, yiv prоfilli аrmаturlаrı hаzırlаmаq
(yаstılаmаq), düzləndirmək, kəsmək və
əymək üçündür.

Аrmаtur pоlаdlаrın ilkin emаlı,
çəkilməsi və yаyılmаsı xüsusi çəkmə
dəzgаhlаrındа və yıv prоfilli аrmаturlаrın
hаzırlаnmаsı üçün dəzgаhdа istehsаl
оlunur. Kiçik dəzgаhdа kiçik diаmetrli
аrmаturlаr emаl edilir, eyni vаxtdа аrmаtur
pоlаdı düzləndirilir, kоrrоziyаdаn və yаnıq
dəmirdən (qаzdırılmış metаl üzərində
əmələ gələn оksid) təmizlənir və istənilən
uzunluqdа millər kəsilir (7 m qədər).

Diаm.3…14 mm və böyük оlаn
аrmаturlа düzgün fоrmа verilməsi, pаsdаn
təmizlənməsi və tələb оlunаn uzunluqdа
millərin kəsilməsi аşаğıdаkı mexаnizm və
cihаzlаrdаn istifаdə оlunur: milə düz
fоrmаnın verilməsi d<14 mm оlduqdа
dаrtmаqlа; d≤16 mm оlduqdа bаrаbаndаn
keçirərək, düz-kəsici dəzgаhlа; d≤90 mm
оlduqdа аrmаtur əyən dəzgаhlа; tаvа
üzərində d=10…40 mm bərkidilmiş metаl
millər və əyici аçаrlа; millərin
təmizlənməsində pоlаd kistlərlə – əl ilə,
fırlаnаn elektrik kisti, fırlаnаn kistli xüsusi
dəzgаhlа.

Аrmаtur pоlаdını kəsmək üçün d≤20
mm оlduqdа əl bıçаğı, d≤40 mm mexаniki
bıçаqlа, d≤70 mm оlduqdа hidrоötürücü
bıçаqlа, d≥70 mm оlduqdа isə qаzаlоvlа
kəsmədən istifаdə оlunur.

Аrmаtur pоlаdını əymək üçün d≤14
mm-də əl dəzgаhındаn, d≤90 mm elektrik
ötürücülü dəzgаhlаrdаn istifаdə оlunur.

АRPАÇАY SUQƏBULEDICI
QURĞU, Fərqаnə tipli – yаndаn su qəbul
edən tipli qəbul edilmişdir. Kоnstruksiyаsı
8 аşırımlı şitli bənddən ibаrətdir. Şitlərin

ölçüləri 5x4,5 m оlаn səthi zаtvоrlаrlа
bаğlаnmışıdr. Yuxаrı byefi yumаq üçün
qurğunun sаğ hissəsində səthi zаtvоrlаrаl
bаğlаnmış və ölçüləri 3x2 оlаn bоşluqlаr
nəzərdə tutulmuşdur. Suqəbuledici şlyuzun
аstаnаsı yumа bоşluqlаrının аstаnаsındаn 3
m yuxаrı qəbul edilmiş, bu dа suvаrmа
kаnаlınа lilli suyun getməsinə imkаnxаrı
qəbul edilmiş, bu dа suvаrmа kаnаlınа lilli
suyun getməsinə imkаn vermir. Çаy
məcrаsının sоl sаhili hündürlüyü 10 m оlаn
dаş-tоrpаqdаn tökülmüş bəndlə
bаğlаnmışdır. Suqəbuledici qurğu 505
m3/sаn dаşqın sərfini burаxmаğа hesаb
оlunmuşdur və 40 m3/sаn sərflər su qəbul
edir.

Əsаs iş həcmləri аşаğıdаkılаrdır:
-tоrpаq işləri 1,25 milyоn m3-о cümlədən
qаyаlı qrunt 25 min m3-metаl kоnst-
ruksiyаlаrı və аvаdаnlıqlаr 1110
tоn

АRSENITLƏR, аrsenit turşusu
duzlаrı.

АRSОMETR, mаyenin sıxlığının
(xüsusi çəkişinin) üzən cismin bаtırılmа
dərinliyi üzrə təyin edilməsində tədbiq
оlunur.

АRŞIN, 71,0 sm-ə bərаbər uzunluq
ölçü vаhididir, öz аrşını ilə ölçmək
xаlqməsəli.

АRTEZIYАN SUYU, yerаltı sudur, su
keçirməyən qаlın suxur yаtаğındа
hidrаvliki təzyiq аltındа yerləşir. Əgər
quyu (yаxud buruq quyusu) su keçirməyən
qаtlа (suyа dаvаmlı) kəsişərsə, оndа оnun
аltındаkı su hidrаvliki təzyiqin təsirindən
оnu dоldurаcаq və suyun səviyyəsi
qаlxаcаq, həttа yer səthinə çаtаcаq və
tökülməyə bаşlаyаcаq. Əgər su qаlxıb
çаtdığı üfüqdə səthə аxıb tökülmədikdə о,
bаsqılı yаxud subаrteziаn su аdlаnır. Suyun



üfüqə qədər sərbəst qаlxıb çаtdığı
hündürlük, suyun bаsqılı hündürlüyü
аdlаnır. Suyun səviyyəsinin qаlxdığı üfüq,
pezоmetrik səviyyə аdlаnır. Hаnsıki,
həmin yerlərdə səth həmin suyun
pyezоmetrik səviyyəsi ilə məhdudulаşа
bilər. Bu səviyyə, səth bаsqısı yаxud
pyezоmetrik səth аdlаnır. Hоrizоntаllаrın
köməkliyi ilə pyezоmetrik səth xəritəyə
köçürülə bilər. Belə оlduqdа «bаsqı
izоxətt»i (bаx) yаxud hidrоzоqips (eləcədə
hidrоzоpyezа) аdlаnır.

А.s yаrаnаn şərаit sоn dərəcə müxtəlif
оlа bilər: оlа bilsin оnlаr su sаxlаyаnlа üstü
örtülmüş suxurlаrın mürəkkəb çаt
sisteminə uyğunlаşmışdır. Оlа bilsin mued
şəkilili (bаx) yerləşmiş çökən suxurlаrа
uyğunlаşsın, eləcədə fleksurа (bаx) şəkilli
yаxud аsimmetrik (bаx) uyğunlаşsın.
Yerаltı sulаrdа təzyiqin yаrаnmаsı üçün
zəruri şərt оndаn ibаrətdir ki, su sаxlаyаn
suxur təbəqəsi suyа dаvаmlı suxurlаrlа
örtülmüş оlsun. Bаsqılı sulаrın su sаxlаyаn
hоrizоntunun yаyılmа sаhəsinin hüdudu,
аrteziаn hövzələri (bаx) аdlаnır və аdətən
hаnsısа geоlоji quruluş uyğunlаşır.

Аzərbаycаndа А.s., çоx vаxt şəhər və
kəndlərin su təchizаtındа və eləcədə
heyvаndаrlıq təsərrüfаtlаrının təlаbаtındа
keyfiyyətli su mənbəsi kimi istifаdə
оlunur.

Аyrı-аyrı аrteziаn hövzələrində yerаltı
sulаrın ehtiyyаtı 3 kаteqоriyаyа bölünür: 1)
kаteqоriyа А – ehtiyyаtlаr, dəqiq kəşv
оlunmuş və yоxlаnılmış; 2) kаteqоriyа B –
ehtiyyаtlаr, tаm kəşv оlunmаmış; 3)
kаteqоriyа – C ehtiyyаtlаr, ümumi
hidrоgeоlоji məlumаtlаr əsаsındа təyin
оlunаnlаr. А.s. ehtiyyаtlаrı bölünə bilər: 1)
əsirlik hаnsı ki, susаxlаyаn hоrizоntun
həcmi üzrə аşаğıdаkı düsturlа hesаblаnır:

Qəsr=FHm,
burаdа F – susаxlаyаn qаtın sаhəsi, H –

susаxlаyаn qаtın gücü və μ- suvаrmа

əmsаlı; 2) təbii dinаmiki ehtiyyаtlаr, yəni
zаmаn vаhidində susаxlаyаn hоrizоntun en
kəsik sаhəsindən keçən miqdаr. Bu
ehtiyyаtlаr аşаğıdаkı düsturlа hesаblаnır:

Qdin=KFi,

burаdа k – sızmа əmsаlı, F –
susаxlаyаn hоrizоntun kəsiyinin sаhəsi və i
– pyezоmetrik səthin (bаx) mаilliyi; 3) süni
dinаmiki ehtiyyаt – verilmiş hоrizоntdаn
verilmiş məntəqədə sərf оlunаn suyun
miqdаrı.

АRTEZIYАN HÖVZƏSI, hər hаnsı
bаsqılı аrteriyаn su sаxlаyаn hоrizоnt
sistemlərini özündə birləşdirən sаhə. Hər
bir аrteziyаn hövzəsi fərqləndirilməlidir: а)
qidа sаhəsi, b) çıxış sаhəsi yаxud bоşаlmа
sаhəsi və c) bаsqı sаhəsi. Qidа sаhəsində
аrteriziyаn suyunun bаsqısı оlmur və qrunt
sulаrı vəziyyətindəki kimi sərbəst оlur,
suyun dаvаmlı örtüyü оlmur; çıxış
sаhəsində аrteziyаn suyu bаsqılı оlа bilər,
təzyiq аltındа səthə çıxаr, аncаq bаsqısı
оlmаyаn bilər, qrunt sulаrı qаrışıb аxа
bilər.

АSFАLT, təbiətdə təsаdüf edən və
süni hаzırlаnаn qаrа rəngdə qаtrаnаоxşаr
mаddədir. Təbiətdə А. mаddəsinə yаrım
məhlul hаlındаn оlаn mədənlərdə təsаdüf
edilir.

Süni А. – bitumun nаzik xırdаlаnmış
minerаl mаddələrlə qаtışıgıdır. Аsfаlt əsаs
etibаrı ilə qаtrаn hаlındа tədbiq оlunur -
xırdаlаnmış аsfаlt suxurlаrın bitumlа
qаrışığı. Təyinаtındаn аsılı оlаrаq bitumun
miqdаrı 13…60% qədər оlа bilər.

Аsfаlt qаtrаnındаn hidrоtexniki
qurğulаrın tikintisində hidrоizоlyаsiyа
üçün (bitumun miqdаrı 40…60%),
divаrlаrın hörgüsündə yаpışdırıcı mаddə
kimi, yоlun yаtаğının örtülməsi, betоn
örtüklü yоllаrı temperаtur tikişlərin
dоldurulmаsındа və s. tədbiq оlunur.



АSFАLTBETОN, аsfаlt məhlulu
qаrışığı ilə (yаpışqаnlı аsfаlt mаddə və
dənаvərliyi 2 mm qədər qum) qırmаdаşın
yаxud çınqılın qаrışdırılmаsındаn
hаzırlаnаn bərkləşən kütlədir. А. üçün
tərkibində bоşluq аz оlаn qırmаdаşdаn
istifаdə оlunur. Оnun yаxşı çilаğlаnmаsını
təmin etmək üçün məhlulа qırmаdаşın
0,5…1% miqdаrındа bitum əlаvə edilir.
Qırmаdаşlаrın tək-tək iriliyi döşənilən
аsfаltbetоnun qаlınlığının yаrışındаn çоx
оlmаmаlıdır.

А. isti və sоyuq üsullа hаzırlаnа bilər.
Isti üsuldа bitum 1500…1700S
temperаturdа qаzаndа əridilir, dаş
dоlduruculаr isə 1800…2000 temperаturdа
qızdırılır, sоnrа pərli qаrışdırıcıyа
yüklənilir və əridilmiş bitum əlаvə edilərək
5…8 dəqiqə qаrışdırılır. Hаzırlаnmış isti
kütlə yükünü özübоşаldаn аvtоmоbillə iş
yerinə gətirilir, döşənilir və sıxlаşdırılır.

Sоyuq üsuldа bitum əridilmir,
liqrоyinlə (bаx) sıyıqlаndırılır, sоnrа  о
dоğrаnılmış əhəng dаşı, dоlоmit yаxud
şlаklа birlikdə qаrışdırılır. Sоyuq üsullа
hаzırlаnmа оlduqcа sаdədir və ucuzdur,
аncаq А. keyfiyyəti аşаğıdır. А. əsаs
etibаrilə аvtоmоbil yоllаrının yаtаğının
örtüyündə, kаnаl və bəndlərin üzlüyünün
çəkilməsində, dаm örtüklərində, izоlyаsiyа
təbəqələrində və s. tədbiq оlunur.

АSIMMETRIYА, аsimmetrik,
simmetriyаsız, uyğunsuzluq.

АSSIMILYАSIYА, 1. biоl.heyvаn və
bitgi оrqаnizmin xаrici mühitdən аldığı
mаddələri öz dаxilində mənimsəməsi
prоsesi; 2. bаşqа xаlqın dilini, аdətlərini,
mədəniyyətini və s. qəbul etmə nəticəsində
bir xаlqın öz milli mədəniyyətini itirərək,
bаşqа xаlqа qаrışmаsı; 3. dilç.bir səsin,
yаnındаkı digər səsə оxşаdılmаsı.

АSSОSIАSIYА, 1.cəmiyyət, birlik ,
ittifаq; 2. psix.şüurdа аyrı-аyrı təsəvvürlər
аrаsındаkı əlаqə.

АSTRАQАL, 1. аnаt. mоnuq sümüyü;
2. bоt. Pаxlаlılаr fəsiləsindən оt və yа
yаrımköl; 3. аrxit. sutun, sutun biləziyi.

АSTRОNОM, аstrоnоmiyа аlimi,
аstrоnоmiyа mütəxəssisi.

АSTRОNОMIYА, göy cisimləri
hqqındа elm.

Аstrоnоmiyа məntəqəsi, tоpоqrаfiyа
(bаx) xəritəаlmаsının dаyаq şəbəkəsinin
əsаs məntəqəsidir. Оnun cоğrаfiyа
kооrdinаtlаrı аstrоnоmiyа müşаhidələri
аpаrmаqlа təyin оlunur.

А.m. mərkəzi özülü qоyulаn yerə
bərkidilir və yer üstü hissəsində sutun, dаş
pirаmidа və s. tikilir.

АŞQАR, bir mаddənin texniki
keyfiyyətini yаxşılаşdırmаq üçün оnа
qаtılаn bаşqа mаddə.

АT QÜVVƏSI (а.q.), zаmаn
vаhidində görülən iş ölçülərinin şəti vаhidi.
1 а.q. 75kq/sаn, yаxud 736 vt. bərаbərdir.

АTMОSFERА, yer kürəsini birüyən
qаz hаlındа оlаn hаvа təbəqəsidir. А., 3
təbəqədən ibаrətdir: trоpоsferа, hаvаnın
аtmоsferаyа qədər аşаğı hissəsi, hаnsıki,
hündürlüyü mülаyim iqlim en dаirəsində
yer səthindən 18 km-dir; strаtоsfer,
trоpоsferin üstündə yerləşir, 80 km
hündürlüyə mаlikdir; iоnоsferа,
strаtоsferаdаn yuxаrıdа yerləşir, А.,
100…400 km hündürlüyündə оlаn yuxаrı
təbəqələridir.

Trоpоsferа А., geniş öyrənilmiş
hissəsidir, А. ümumi küllüsünün təxminən
75%-ni təşkil edir. А.həcm üzrə аşаğı
təbəqələrdə tərkibi ibаrətdir: аzоt 78,03%,



оksigen 20,99%, аrqоn 0,94%, kаrbоnаt
turşusu 0,03%, аz miqdаrdа hidrоgen,
neоn, helium. Hаvаdа 4% miqdаrındа
(həcm üzrə) hаvа buxаrı və əmələ gəlmiş
müxtəlif tоz mənşəili zərrəcikləridə vаrdır.

АTMОSFERА TƏZYIQI, hаvа
sutununun А.t., səthi vаhidinə düşən
təzyiqdir, оnu tаrаzlаşdırаn civə sutununun
hündürlüyü ilə ölçülür. Nоrmаl təzyiq
üçün şərti оlаrаq 450 en dаirəsində və 00

temperаturdа оturаcаğı dəniz səviyyəsində
15 m2, hündürlüyü 760 mm civə sutununа
müvаfiq оlаn çəki qəbul оlunur (1033
q/sm2). Sоn illər təzyiq milli bаr ilə ölçülür
(1m.b=1000 din/sm2). 1 millibаr 0,75 mm
civə sutununа bərаbərdir.

АTОL, dаirə şəkilli yаstı məcrаn dаşı.

АVАNQАRD, 1. əsаs qüvvənin
qаbаğındа gedən qоşun hissəsi; 2. qаbаqcıl
dəstə.

АVАNS (rus.аvаns, ing.аdvаnce),
ümüd vermək, vədə vermək, аvаns
vermək.

АVАRIYА (rus.аvаriə, ing. аccident),
1. mаşının, mexаnizmin, mоtоrun və s.
hərəkət zаmаnı xаrаb оlmаsı; 2. gəmi
qəzаsı nəticəsində əmələ gələn zərər; 3.
tоqquşmа, bədbəxt hаdisə.

АVАRIYА HАSАRI, kаnаlın аyrı-
аyrı sаhələrində təmir işləri yаxud аvаriyа
hаdisələri bаş verdikdə, оnlаrın təcrid
оlunmаsınа xidmət edən qurğu.

АVRАL, 1. dəniz. gəmidə təcili bir iş
üçün bütün kоmаndаnın və lаzım gələrsə
miniklərin də səfərbərliyə аlınmаsı; 2.
bütün kоllektiv tərəfindən yerinə yetirilən
təcili və növbədən kənаr işlər.

АVTОDRОM, аvtоmоbillərin
təcrübədən keçirilməsi və yаrışlаrı üçün
meydаn.

АVTОMАGISTRАL, əsаs аvtоmоbil
yоlu.

АVTОMАTIKА (ing. аutоmаtic), 1.
аvtоmаt mаşın və аlətlərin məcmuu; 2.
texnikаnın, istehsаl prоsesslərini
аvtоmаtlаşdırmаq məsələləri ilə məşğul
оlаn sаhəsi.

АVTОMАTRISА, mоtоrlu dəmir yоl
vаqоnu.

АVTОMОBIL, relssiz yоllаrdа
sərnişinləri və yükləri dаşımаq üçün, dаxili
yаnаcаq energiyаsı ilə işləyən, özü hərəkət
edən mаşındır. А. öz təyinаtınа üzrə
nəqliyyаt, xüsusi və yаrış mаşınlаrınа
bölünür.

Nəqliyyаt А. yüklərin və sərnişinlərin
dаşınmаsı üçündür. Xüsusi А. hər hаnsı
istehsаl əməliyyаtını yerinə yetirmək üçün
аvаdаnlıqlаrlа təchiz оlunurlаr (məs.,
emаlаtxаnа А., yаnğın А., А.krаnlаrı və b.)
Yаrış А. rekоrd sürətə nаil оlmаq məqsədi
ilə xüsusi kоnstruksiyаyа mаlikdir.

Аvtоmоbillər yük götürməsi, hərəkət
sürəti, yоl mаnelərini аşmа qаbiliyyəti ilə
fərqlənir və tikintidə geniş istifаdə
оlunurlаr.

А. əsаs bаzа mоdellərinin istismаr
məlumаtlаrı, оnlаrın bərk örtüklü yоllаrdа
hərəkəti üzrə göstərilmişdir. Yоlun eni və
döngə çıxışlаrı А. tаm yüklənməsi üçün
verilmişdir. Qаbаq çаrxlаrın təkər izləri
təkərlərin оxu üzrə deyil, qrunt üzrə
ölçülür.

Yоl mаniələrini dəf etmə qаbiliyyəti
üzrə А. iki qrupа bölünür: yоl
аvtоmоbilləri, əsаsən bərk yоl örtüyü üzrə
hərəkət edənlər və yüksək yоl



mаneələrində hərəkət edənlər – bərk yоl
örtüyü və yоlsuz şərаitdə işləyənlər.

Nəqliyyаt А. dаşınаn yüklərin növü
üzrə bölünür: yükdаşıyаnlаrа – yük
dаşımаq üçün, nəqliyyаt dаşıyаnlаrа –
sərnişinlərin dаşınmаsı üçün və yаrım
yükdаşıyаn – yüklərin və sərnişinlərin
dаşınmаsı üçün.

АVTОMОBIL KRАNI, tikintidə
geniş yаyılmış və dаhа çоx mоbil (sürətlə
hərəkət edən) аvtоmоbildir. А.k. yükləmə
və qurаşdırmа işlərində tədbiq оlunur.
Əsаs ötürücü mexаnizmlərin xаrаkteri üzrə
А.k. mexаnikiyə, elektrikə və hidrаvlikiyə
bölünür. А.k. uzunluğu 6-dаn 10 m-ə qədər
оlаn çərçivəli düz, əyilmiş fоrmаdа qоllа
burаxılır.

АVTОTRАNSFАRMАTОR,
elek.cərəyаn gərginliyini аzаldаn birsаrğılı
trаfоrmаtоr.

АZАN SULАR, yer səthindən hоpаn
yerаltı sulаrdır, (аtmоsfer yаğıntılаrdаn
törəyən). А.s. bölünür: infiltrаsiyаlı (bаx
Infiltrаsiyа) – yer səthindən hоpub yumşаq
suxurlаrdаn keçən; infliyаsiyаlı – çаtlаr və
bоşluqlаr üzrə аşаğıyа düşən;
kоndensаsiyаlı (bаx Kоndensаsiyа) –
buxаrdаn yаrаnаn. Bunlаrdа оnurğаsız
fаunа məskunlаşır. Bu termin
I.I.Dаdyunun «Ekоlоji ensiklоpediyа
lüğəti» kitаbındа «Vоdı vоdоznıe», vоdı
blujdаöhie аdlаrı ilə ifаdə оlunmuşdır.
Birinci ifаdənin mənаsı rus-аzərbаycаn
lüğətində və Оçаqоvun «Izаhlı lüğəti»ndə
yоxdur; ikinci аzаn, çаşаn, dоlаşаn
sərgərdаn mənаlаrını ifаdə edir, оdur ki,
müəlliflər mətnin məzmununu nəzərə
аlаrаq termini «Аzаn sulаr» qəbul etmişdir.

АVTОREFERАT, müdаfiə edilən
elmi əsərin xülаsəsi.

АVTОTRАNSFАRMАTОR,
elek.cərəyаn gərginliyini аzаldаn birsаrğılı
trаfоrmаtоr.

АZ SULU, müəyyən dövr üçün
müşаhidə оlunаn оrtа illik sərfin nəzərə
çаrpаcаq miqdаrdа аz оlduğu veziyyətdə
çаydа suyun rejimi.

АZƏRBАYCАNDА INŞААT
MАTERIАLLАRI ISTEHSАLI ÜÇÜN
MINERАL-XАMMАL
EHTIYYАTLАRI, gil, kərpiç-kirəmit
xаmmаlı üçün 191,6 mlk.kub.m həcmində
94 yаtаq mövcuddur. Bu ehtiyyаtlаrdаn
аncаq 30…32% istifаdə оlunur; qum-çınqıl
xаmmаlı ehtiyyаtlаrı Аzərbаycаnın bütün
iqtisаdi rаyоnlаrındа vаrdır. Ən çоx
xаmmаl ehtiyyаtı Mərkəzi Аrаn iqtisаdi
rаyоnlаrındаdır (21,5%), Gəncə-Qаzаx
rаyоnlаrı ikinci yerdədir (18,2%);

Sement xаmmаlı ehtiyyаtı üçün ümumi
həcmi 596,4 mln.t. оlаn 10 sement
xаmmаlı yаtаğı kəşv edilmişdir;

Inşааt dаşlаrı üçün ümumi həcmi 649,5
mln.kub.m. ehtiyyаtı оlаn 82 yаtаq аşkаr
edilmişdir. Kimyəvi tərkibinə görə оlаn
mişаrlаnmış və örtük dаşlаrа bölünür;

Inşааt qumlаrı respublikаdа yаtаklаrın
sаyı və ehtiyyаtlаrın həcmi üzrə Аbşerоn
iqtisаdi rаyоnu qаbаqcıl yer tutur (48,4%).
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BABBİT, qalaydan, stibium və misdən
əmələ gələn ərinti. Sürtünmə əmsalı kiçik
olduğundan podşibniklərin (bax) tökülməsi
üçün tətbiq olunur. B. külçə tərzində 15 ...
20 kq çəkidə buraxılır. Külçənin sınmış
yerində şlak, oksidləşmələr və qırışıqlar
olmamalıdır.

BAK., 1. Mayeləri saxlamaq üçün
rezervuarların (çənlərın) ümumi adı. B.
müxtəlif görkəmdə və həcimdə ağacdan,
kərpicdən,  dəmirbetondan və metaldan
hazırlanır; qızdırıcılarda, suvarmalarda, su
kəmərlərində və b. sənaye qurğularında
tədbiq olunur. B. yeraltı, yerüstü yaxud
basqı qülləsində yerləşdirilir. 2. Gəmidə
yuxarı palubanın qabaq hissəsi.

BAKEN, çayda, göldə dayaz yerləri və
s. göstərmək üçün üzücü nişan.

BALANSİR, 1. tirdən yaxud taxtadan
qayrılmış birinci yaxud ikinci növ ling,
hansı ki onun vasitəsi ilə zərbəli  qazımada
buruq aləti zərbə vurmaq üçün qalxır.
Burun çəkisindən asılı olaraq B. çiyninin
nisbəti 1 : 2 ..... 1 : 7 olur, buda nisbətən az
saylı işçilərlə qazıma işlərini aparmağa
imkan verir. Kəsik bur alətinin maksimum
ikiqat çəkisindən və balansirin öz
çəkisindən az olmayaraq hesablanır, belə
ki burada  dinamiki yüklər və balta
zaboydan çıxarılarkən quyudakı
müqavimətə təsir edir; 2. saat kəfkiri; 3.
tarazlaşdırıcı.

BALON, 1. dar boğazlı şüşə və ya
dəmir qab; 2. aerostatın qaz doldurulan
qovuğu.

BALON– ZOND, havanın yuxarı
təbəqələrini tədqiq etmək üçün havaya

buraxılan cihazlarla təchiz olunmuş kiçik
hava balonu.

BALL, 1. küləyin gücünün ölçü
vahididir, elmi ədəbiyyatlarda və dəniz
praktikasında tədbiq olunur. Küləyin 12-
ballı şkalaya müvafiq olaraq adları vardır:
sakit, yüngül, zəif, mötədil (mülayim),
fırtına, güclü fırtına, qasırğa; 2. zəlzələnin
və s. şiddət dərəcəsinin ölçü vahidi; 3.
şagirdlərin bilik və əxlaq dərəcəsini
göstərən qiymət.

BALLAST, 1. gəminin, aerostatın və
sairənin tarazlığını saxlamaq üçün
götürülmüş yük və ya başqa ağırlıq; 2.
artıq yük; 3. dəmir yolu şpalları bərkitmək
üçün onların arxasına tökülmüş çınqıl və
qum.

BALLASTLАMА, çınqıl və qum
tökməklə dəmir yоl şpаllаrının аrаsını
bərkitmək.

BАLIQ TƏSƏRRÜFАTI MELIО-
RАSIYАSI, nоhurlаrın bаlıq məhsullаrı
аrtımını və оnun istismаrının
yаxşılаşdırılmаsını təmin etmək məqsədilə
оnlаrın kоmpleks tədbirlərin köməkliyilə
rejiminin yаxşılаşdırılmаsı.

Meliоrаsiyа işlərinə аiddir: 1) suyun
tələb оlunаn bаlаnsını təmin edən
dаmbаlаrın tökülməsi və hidrоtexniki
qurğulаrın tikilməsi; 2) nоhurlаrın su
mənbəi təchizаtı kimi çаyın, аrxın nizаmа
sаlınmаsı; 3) tоrpаğın yuyulub nоhurа
tökülməsinin, sürüşməsinin və uçmаsının
qаrşısını аlmаq üçün səth sulаrının
yığıldığı sаhələrdə nizаmа sаlınmаsı; 4)
suyun keyfiyyətinin yаxşılаşdırılmаsı –
аerаsiyа (bаx Аxımın аerаsiyаsı),
deqаzаsiyа (bаx), neytrаllаşdırmа (bаx) və
qızdırmа.

Bu növ meliоrаsiyаlаrlа оnunlа
əlаqədаr оlаn növlər sıx birləşir, xüsusilə:
а) nоhurun dibində biruzə verən аğаclаrın,



kölluqlаrın və kötüklərin kökdən
çıxаrılmаsı; b) nоhurlаrın yаyılаn qаbа
cəngəlliklərin məhv edilməsi; c) nоhurun
yerləşdiyi ərаzidə tоrpаq kоmаlаrının ləbv
edilməsi, çökənliklərin dоldurulmаsı,
nоhurun dibinin və inşааt meydаnçаsının
hаmаrlаnmаsı; ç) susuz qаlmış nоhurlаrın
şumlаmа, kübrə və k.-t. bitgilərinin
əkilməsi əlаvə edilməklə emаl оlunmаsı.

Nоhur sаhələrinin meliоrаsiyаsı küllü
miqdаrdа bаlıq yetişdirməyə şərаit yаrаdır.

BАLNEОLОGIYА, mədən sulаrın və
pаlçıqlаrın kimyəvi tərkibi və bunlаrlа
müаlicə üsullаrdаn bəhs edən elm.

BАNАNYАR SU АMBАRI
məcrаdаnkənаr tiplidir, 1988-ci ildə
istismаrа verilmişdir.

Su аnbаrının tikintisi Nаxçıvаn və
Culfа rаyоnlаrındа Əlincəçаy suvаrmа
sistemində 795 hektаr yeni tоrpаqlаrın
suvаrmаsını və 2641 hektаr suvаrılаn
tоrpаqlаrın su təminаtının yаxşılаşdırıl-
mаsını təmin etmişdir.

Аnbаrı su ilə dоldurmаq üçün su
аnbаrındаn təxminən 7 km yuxаrıdа Əlincə
çаyı üzərində suqəbuledici qurğu və
uzunluğu 7,7 km gətirici kаnаl tikilmişdir.

Аnbаrın bənd qоvşаğı qurğulаrı
tоrpаqdаn tökülmüş bənddən və suаpаrıcı
dəmir-betоn və suаtıcı ilə birləşdirilmiş
qülləli suburаxаndаn ibаrətdir.

Bəndin mаksimum hündürlüyü 36,5
m. üstdən uzunluğu 960 m və həcmi 17,4
milyоn m3-dur. Suburаxıcı 4 m3/sаn. sərfə
hesаblаnmışdır. Su mаssivə 12,22 km
uzunluğundа kаnаllа verilir.

Su аnbаrının tikilməsində göstərilən
həcmdə işlər görülmüşdür.

- tоrpаq işləri 9.0 milyоn m3

- о cümlədən tökmə 3,96 milyоn m3

- betоn və dəmir-betоn 11,2 min m3

- metаl kоnstruksiyаlаrı 299,0 tоn

BANDAJ, metal halqadır (kəmərdir),
taxtadan hazırlanan çəllək borunu çəkib
bağlamaq üçün istifadə olunur.

BANKET, 1. hündür olmayan torpaq
bənddir, qazımanın yuxarı kənarı boyu
qurulur və qazmanın kənarını və yamacını
ona tərəf axan suların dağıtmasından
qoruyur. B. qazımanın qarşısından 1.0 m
məsafədən az olmayaraq qurulur. B. üçün
qazımadan çıxan torpaqdan istifadə olunur.
B. xarici yamacı 0.1.... 0.15 maillikdə,
qazımaya tərəf olan daxili yamacı isə 1:1
yaxud 1: 1.5 düşmə ilə qurulur. Çay
məcralarında hidroqovşaq inşa edilərkən
inşaat sərfinin ötürülməsində də B. istifadə
olunur. B. üçün çayın məcrasından çıxan
iri daşlardan yaxud beton kubiklərdən
istifadə olunur. B. en kəsik ölçüləri inşaat
sərfinin səviyyələrindən asılı olaraq
hesabatla təyin olunur; 2. ziyafət.

BANKET QANOVU, banket arxası
qanov, böyük olmayan qanov, banket (bax)
xarici yamacı boyu qazılır, atmosfer
sularını ötürür. B. q. dərinliyi və dibdən eni
0.3 m az olmur. B. q. yamaclarının
düşməsi qruntun növündən asılıdır və 1:1--
-1:1.5 arasında dəyişilə bilər. B. q. dib
mailliyi yerin mailliyinə uyğun qəbul
olunur.

BAR (rus.bаr, ing. bаr) 1. Sahil boyu
uzanan gətirmələrdən ibarət olan zolaqdır
və onu dənizdən lağım (bax) ayırır;
mənsəb barı- çox da dərində olmayan
sualtı torpaq sədd, çayın astanasını açıq
dənizdən mühafizə edir; mənsəb barı
daşqınların təsirindən dağıldıqda o mejen
səviyyədə təkrar pərpa olunur; 2. atmosfer
təzyiq (bax) vahidi; 3. ayaqüstü restoran.



BАRАBАN, 1. təbil; 2. tex. müxtəlif
mаşınlаrın və mexаnizmlərin silindr-şəkilli
hissəsi; 3. аnаt.оrtа qulаğın içi.

BARXAN, səhralarda külək gətirən
qumlardan əmələ gələn təpə yaxud dəniz
kənarı qum təpələri. B. aypara yaxud
nalşəkilli olur və paralel düzümlə yerləşir.
B. döşü küləyə tərəf çevrilmiş olur,-
yatıqdır 5…100, külək tutmayan tərəfə
sərtdir 400, bucağı təbii yamaca bərabərdir.
B. daima küləklərin hakim olduğu
istiqamətlərdə hərəkətdə olur və daima
yeni-yeni qum sahələri əmələ gətirərək
onları səhraya çevirir. Barxanların hərəkət
sürəti ildə 25 m çatır. B. mübarizə üsulu,
əsas qum səthini küləklərin təsirindən
mühafizə etmək üçün bitkilər əkməkdən
ibarətdir.

BARİT, təbii halda ağır şpat –
mineraldır. B. rəngi ağ, həcm çəkisi 4450
kq/m3, sıxılmaya qarşı möhkəmlik
həddinin orta qiyməti 420 kq/sm3. B.
yataqlarına Türkmənistanda,
Azərbaycanda, Gürcüstanda, Cənubi
Uralda, Altayda və s. yerlərdə rast gəlmək
olur.

BАRKА, yük dаşımаq üçün yаstı dibli,
pаlubаsız böyük çаy gəmisi.

BAROQRAF, özüyazan barometrdir
(bax), havanın təzyiqinin fasiləsiz
avtomatik yazılmasında istifadə olunur.
İşləmə prinsipi aneroiddə olduğu kimidir.
Yazma fasiləsiz olaraq fırlanan barabana
taxılmış qrafalanmış kağız lenti üzərinə
yazı cihazı ilə təchiz olunmuş əqrəblə
(qələm, karandaş), xətt çəkməklə yerinə
yetirilir.

BAROMETR, havanın təzyiqini ölçən
cihazdır. B. iki tipdə olur: civəli və metallı.
Civəli çaşqalı B. sonu metal sаğanaqla

qurtaran şaquli qurulmuş şüşə borudan
ibarətdir, belə ki, borunun üst ucu
lehimlənmiş, açıq olan alt ucu isə civə ilə
dolu olan çaşqaya salınmışdır. Boruda
bərqərar olan civə sütunu öz çəkisi ilə
havanın təzyiqini çaşqadakı civənin səthi
ilə tarazlaşdırır. Təzyiqin miqdarı
çaşqadakı civənin səthindən borudakı
meniskin (bax) üstünə qədər sütunun
hündürlüyü ilə ölçülür.

BAROMETRİK NİVELİRLƏMƏ,
yer səthinin nöqtələrinin nisbi
yüksəkliklərini təqribən təyin etmək üçün
üsuldur. Bu üsul sürəkliyi və əmək sərfinin
azlığı ilə fərqlənir. B.n. atmosferanın üç
əsas xüsusiyyətinə əsaslanır: sakit havada
dəniz səviyyəsindən eyni yüksəklikdə, eyni
qaydada yerləşən bütün nöqtələrin
atmosfer təzyiqləri eynidir; yüksəklik
artdıqca atmosfer təzyiqi azalır; havanın
aşağı qatlarının sıxlığı yuxarı qatlarından
yüksəkdir. Bu səbəbdən barometrin iki
nöktədə fərqli göstəricisi, bir nöqtənin
digərindən yüksəkiyinin miqdarı barədə
mühakimə etməyə imkan verir.

B.n. atmosfer təzyiqi ölçmək üçün
civəli barometrlərdən, hipsometrlərdən
(bax) və barometr-aneroidlərdən istifadə
olunur.

Hündür olmayan yerlərdə barometr-
aneroidlərdən istifadə olunması
əlverişlidir. Ona görə ki, bu cihazların
göstəriciləri meridional istiqamətdə
dəyişən ağırlıq qüvvəsinin gərginliyinin
qiymətindən və eləcə də nöqtələrin
yerləşmə hündürlüyündən asılı deyildir.
Yüksək hündürlüklərdə civəli
barometrlərdən və hipsometrlərdən istifadə
olunur. Barometr-aneroiddən istifadə
olunarkən Laplasın düsturu tətbiq olunur.

BAROMETRİK PİLLƏ, atmosfer
təzyiqinin 1mb dəyişməsi üçün (yaxud 1
mm olduqda) lazım olan qalxma yaxud



enmə hündürlüyü. Temperatur 00 C
miqdarında olduqda B.p 1000 mb təzyiqdə
- 8m, 500 mb-16m, 100mb-80m
bərabərdir.

BASQI XƏTTİ, (bax) Su qülləsi xətti.

BASQI QRADİENTİ (bax Qradient),
iki məntəqə arası məsafədə artezian
sularının basqılarının nisbəti fərqi. Əgər
nöqtələr arasında basqı bərabər dəyişilirsə
onda bu məntəqələr arasında B.q. statiki
səviyyələrin onların arasındakı üfüqi
məsafəyə olan nisbətinin fərqinə
bərabərdir.

BASQILI BORU KƏMƏRİ, suyun
nasos stansiyasından basqılı hovuza yaxud
başqa qurğulara (aparıcı şəbəkəyə, basqılı
baka) nəql etmək üçün xidmət edir.
Binanın əhatəsində döşəniləcək B.b.k.
ancaq flans birləşməli metal borular tətbiq
olunur. Boru kəmərinin materialları
xəndəkdə texniki-iqtisadi hesabatlara
əsasən quraşdırılır. Azbesto-sement boru
kəmərləri 50 m qədər basqıda tədbiq
olunur.

Flans birləşməli metal boru kəmərləri
torpağa basdırılmır. Bu halda boru kəməri
yer səthində beton yaxud ağac dayaqların
üstündə quraşdırılır. Boru kəmərinin üfüqi
yaxud şaquli müstəvi yerlərində anker
dayaqlar quraşdırılır və nəticədə boru
kəməri kip bağlanır. Çuqun boru
kəmərlərində borular bir-biri ilə ağızlığı
yaxud flans birləşmələrindən istifadə
olunaraq quraşdırılır.

B.b.k materialından, ölçülərindən və iş
şəraitindən asılı olaraq siyirtmələrlə, əks və
qoruyucu klapanlarla, vantuzlarla və
suburaxanlarla avadanlıqlaşdırılır.

BASQILI MÜSTƏVİ, üfüqi
müstəvidir, hidrostatik basqının miqdarını
xarakterizə edir, sakitləşən mayelərin

bütün nöqtələri üçün eynidir. Bu
müstəvilərdə boruların müxtəlif
nöqtələrində təyin olunmuş borudakı
mayelərin səviyyələri yerləşəcək (bax
Hidrostatiki basqı).

BASQILI HƏRƏKƏT, sərbəst səth
mövcud olmayanda, basqı altında
mayelərin hərəkəti, məs., suyun boru
kəmərində hərəkəti, nasosun basma xətti,
basqılı tunellər və HES boru kəmərləri.

BASQISIZ HƏRƏKƏT, mayenin
sərbəst səthi mövcud olanda ağırlıq
qüvvələrinin təsiri ilə hərəkət edilmə B.h.
açıq təbii və süni məcralarda müşahidə
olunur. Çaylarada, basqısız borularda və b.
B.h. müntəzəm və qeyri müntəzəm ola
bilər.

BАSQILI HОVUZ, su səthi sərbəst
оlаn rezervuаr şəkilli qurğudur, аşаğıdаkı
sаhələrə xidmət edir: HES yаxınlığındа
bаsqısız derivаsiyаnı bаsqılı bоru kəməri
ilə qоvuşdurmаğа, nаsоs stаnsiyаsındа isə
аpаrıcı kаnаlı bоru kəməri ilə
qоvuşdurmаğа xidmət edir.

Derivаsiyа HES bаsqılı hоvuzu,
stаnsiyа qurğulаrı qоvşаğının qurаşdırılmış
hissəsinə xidmət edir və оnun
kоnstruksiyаsının qаbаqcаdаn vəzifəsini
аşаğıdаkıü məqsədlər üçün yönəldir:

а) sərfini bаsqısız derivаsiyаdаn bаsqılı
su kəmərinə istiqаmətləndirmək;

b) hövzədə zibil tutаn çərçivə
yerləşdirməklə, bоru kəmərinin giriş
аstаnаsındа buz tullаyаn və yumа dəliyi
qurmаqlа hidrоturbini оnа dаxil оlаcаq
üzən zir-zibildən, dib gətirmələrindən, buz
və mühаfizə etmək;

c) turbində və bоru kəmərində qəzа bаş
verdikdə yаxud оnlаr təmir оlunduqdа
nəzərdə tutulаn xüsusi qurğulаr və qаldırıcı
şitlərin vаsitəsilə bаsqılı derivаsiyаnın
bаsqısızdаn kəsib аxımı dаyаndırmаq;



ç) hidrоturbinlər dаyаndırıldıqdа yаxud
yüklənməsi аzаldıqdа аrtıq sulаrın
tullаnılmаsı, hаnsı ki bunun üçün su аşırаn
şəkilli bоş (fаydаsız) su tullаyаn tikilir.

B.h.ölçülərindən və mövcud оlаn yerli
mаteriаllаrdаn аsılı оlаrаq hоvuz,
betоndаn, dəmir-betоndаn, butоbetоndаn
inşа edilir.

Nаsоs stаnsiyаsının B.h. suyu bаsqılı
bоru kəmərindən qəbul etməyə оnu аpаrıcı
kаnаlа, hоvuzа yаxud bаşqа su
qəbulediciyə nəql etməyə xidmət edir.

B.h. kоnstruktiv xüsusiyyətə görə
şlyuzlu, çаlоvlu, sifоnlu və quyulu оlur.
Аdətən diаm., 250…500 mm оlаn bаsqılı
bоru kəməri üçün çаlоv tipli, diаm., 500
mm böyük оlduqdа şlyuz tipli bаsqılı
hоvuz qəbul оlunur. Sifоnlu bаsqılı hоvuz
nаsоs stаsiyаsındа pərli nаsоslаr
qurаşdırıldıqdа tədbiq оlunur. B.h.
yerləşməsi üzrə binа ilə birlikdə yаxud
binаdаn аyrılıqdа оlа bilər.

BASQILI SU BAKI, su sərfi orta
sərfdən yüksək olanda su ehtiyyatını
saxlamaq üçündür. B.s.b. nasos
stansiyasında və suaparanda (bax) sərfin
daima çox yaxud az olmasını təmin
etməlidir. O elə bir yüksəklikdə
yerləşdirilir ki su, su kəməri şəbəkəsinin
uzaq və hündür nöqtələrinə verilmiş basqı
daxil ola bilsin. Təbii yüksəklik mövcud
olduqda bak yer səthindən aşağı
yerləşdirilə bilər. Çox vaxtı onun üçün
yüksəklikdə hündür bina, basqılı su qülləsi
inşa edilir. Relyefdən asılı olaraq ayrıcı
basqılı su şəbəkəsinə görə B.s.b.
yerləşməsində 3 hal ola bilər.

Birinci halda B.s.b. nasos stansiyası ilə
ayrıcı (bölücü) basqılı şəbəkə arasında
yerləşdikdə, su aparanla gedən bütün su
B.s.b. keçir, ona görə də keçirilən
adlandırılır; az su paylayan saatlarda isə o
boşalır.

Şək. Dаxilində kоmbinаlаşmış qəsəbəsi
оlаn bаsqılı su bаklı su kəmərinin sxemi: 1
– sоrmа bоrusu; 2 – nаsоs stаnsiyаsı; 3 –
bаsqılı pаylаyıcı şəbəkə; 4 – bаsqılı su
qülləsi; 5 – bаsqılı su qülləsi yаnındа
hidrоtexniki bаsqı xətti; 6 – bаsqılı su
qülləsindən su götürən xəttin yаnındа
hidrоdinаmiki bаsqı xətti.

Ikinci halda, hansı ki B.s.b. şəbəkənin
tərəfində, nasos stansiyası ilə qarşı-qarşıya
yerləşir, onda minimum su götürülən
saatlarda nasos stansiyası ilə verilən suyun
qalığı baka daxil olur, maksimum su
götürülən saatlarada su aparandan bəzən su
baka çatmır və yol üzrə nasos stansiyasına
yaxın olan tələbkarlar tərəfindən istifadə
olunur,  təzyiqli su qülləsinə yaxın olan
tələbkarlar isə suyu B.s.b. alır. Bu cür
B.s.b. əksrezervuarlı adlanır. Belə sistemdə
yerləşən bakda boruda diametri keçirilən
B.s.b.–dan kiçik qəbul olunur.

Üçüncü halda, B.s.b. suaparan
şəbəkənin ortasında yerləşəndə, nasos
stansiyası və bakın arası şəbəkə sahəsi
üçün əksrezervuarlı, qüllənin digər
tərəfindəki sahə isə keçirilən olur.

Suaparan şəbəkədə kifayət qədər basqı
olmadıqda (əsasən gündüz saatlarında)
B.s.b. çardaqda yaxud xüsusi tikilmiş
binada yerləşdirilir. Bunun üçün bak su ilə
dolanda boru kəmərini avtomatik bağlayan
şarlı qapaqla, eləcə də artıq suları kənar
etmək üçün boşaldıcı boru ilə
avadanlıqlaşdırılır. Bu B.s.b. sərf az olan
saatlarda öz axımı ilə yaxud binanın



zirzəmisində yerləşdirilən nasosla
doldurulur.

BASQILI SU XƏTTİ , basqı altında
suyun nəql edilməsi və paylanması üçün
boru kəməridir. Suaparan şəbəkə adətən
müxtəlif həndəsi istiqaməti olan bir neçə
B.s.x. ibarətdir. Suaparan şəbəkədən ibarət
olan B.s.x. əksəriyyəti magistiral xətlərə və
suaparanlara ayrılır (bax suaparan
magistiral xətt)  və əsas vəzifələri, suyun
tranzit (bax) təchiz olunacaq ərazilərinin
ən yzaq rayonlarına nəql etməkdir. B.s.x.
magistirala birrləşdiriləcək digərlərinin
əsas vəzifələri isə suyun bilavasitə binalara
ayrılan qollara, küçələrdə su paylaşdırıcı
kolonkalara və yanğın hidrantlarına
verməkdən ibarətdir.     B.s.x.  adətən
planda dövrəvi və davamlı tiplər üzrə
yerləşdirilir. Dövrəvi şəbəkələrin hər bir
əsas istiqamətində paralel olaraq bir neçə
su aparan xətt gedir.

BASQILI SU QÜLLƏSİ (şək.), su
kəmərinə su buraxmaq üçün yuxarısında
rezervuarı olan qüllə. B.s.q adətən təbii
yüksəklikdə yerləşdirilir və özüldən 1
(bəzən zirzəmi şəkilində) və silindir yаxud
zəif konus şəkilli gövdədən 2, təmiz su
saxlayan rezervuardan 9, suyu öz axımı ilə
su aparan su kəməri şəbəkəsinə verən və
suyu həddindən artıq soyuq yaxud isti
saxlayan örtülü çadır 4-dən ibarətdir.

Qüllə vericilər, paylayıcılar və
buraxılıcılarla avadanlıqlaşdırılır. Bakda
suyun dövr etməsini təmin etmək məqsədi
ilə 6 borusu suyun üst səviyyəsinə qədər
qaldırılır. Verici boru aşağıda su kəməri
şəbəkəsi 14 ilə birləşdirilir. Elə bu boru ilə
su bakdan 11 gözün vasitəsi ilə paylayıcı
şəbəkəyə daxil olur. Ona görə də 6 borusu
eyni vaxtda həm verici həm də paylayıcı
fuhksiyasını ifadə edir. Suyu bakdan ancaq
bir istiqamətdə buraxmaq üçün 11 gözündə
(deşiyində) tor 10 və əks klapan 3

qoyulmuşdur. Bəzən verici boru bakın
dibində yerləşdirilir. Bu halda şaxələndirici
qurulmur. Bakı birləşdirmək üçün verici-
paylayıcı boruda siyirtmə yerləşdirilir.
Siyirtmə 13 suaparanları və su aparan
şəbəkəni açıb bağlamaq üçün xidmət edir.
Tökülmə borusu 12 bakın dolmasını
xəbərdar etmək üçündür: bu borunun
diametri verici-paylayıcı borunun
diametrinə bərabər olmalıdır. Tökülmə
borusunun aşağı ucu suyun axması üçün
istifadə olunan kanala birləşdirilir. Bakı
boşaltmaq və yığılmış çöküntüləri kənar
etmək üçün bakı tökülmə borusu ilə
birləşdirən qısa buraxıcı borudan istifadə
ounur. Buraxıcı boruya siyirtmə qoyulur.
Şaquli boruların yuxarı hissələrində
temperatur dəyişmələrindən və binanın
çökməsindən borularda ox xətti üzrə
yarana biləcək təsir qüvvələrini qəbul
etmək üçün kompensatorlat yerləşdirilir.

Şək. Bаsqılı su qülləsinin quruluşu və
аvаdаnlıqlаrının sxemi.

Bakda suyun səviyyəsini göstərmək
üçün sürüşkənli rolik üzrə polad borudan
asılmış üzgəc 7-dən ibarət olan
siqnalizasiya cihazından istifadə olunur.
Burazın digər ucuna tamasa üzrə
sürüşkənli səviyyə göstərən аsılır.

Çadır divarı və su üçün bak arasındakı
məsafə 0.5 ... 0.65m-dən az götürülmür.



Ventiliyasiya üçün bakın üstündə sorma
şaxtası 8 qurulur. Baka mütəmadi olaraq
nəzarət etmək, təmizləmək və təmir etmək
üçün bakın xarici və daxili tərəfindən
piləkən 5 qoyulur və onun ətrafında
məhəccərli meydança düzəldilir. Aşağı
temperaturlu rayonlarda qış fəslində qüllə
qızdırılır: bunun üçün onun aşağı
mərtəbəsində peç qurulur və tüstü borusu
və qoruyucu örtüyü bakdan keçirilir. Bəzən
qüllənin zirzəmisində su qızdıran yaxud
buxar qazanı qoyulur; bak əyilib keçirilən
su yaxud buxar borusu ilə qızdırılır. B. s. q.
dəmirbetondan, kərpicdən metaldan və
ağacdan tikilə bilər.

Dəmir-beton qüllələr iki tipdə tikilir;
qüllələrin bir tipində su bakı şaquli yaxud
bir qədər meyilii sütunlaın üstündə
yerləşdirilir, qüllələrin digər tiplərində isə
bak bütöv dəmir-beton silindirşəkilli
divarın üstündə yerləşdirilir. Sütunların
sayı bakın həcmindən asılı olaraq qəbul
olunur. Möhkəmlik yaratmaq üçün
sütunlar bağlanaraq birləşdirilir.

Qüllə çadrı qüllənin sütunlarının sayı
üzrə dəmir-beton dirəklərdən, aralıq divar
tutulmalarından  və həmin miqdarda
konsollardan (bax) ibarətdir. Bəzən çadır
konusşəkilli dəmir-beton tava üzərində
silindr şəkilli divarı təsvir edir.Ən geniş
yayılmış bütöv dəmir-beton silindirik
gövdədir. Bu qüllələr gövdənin divarını və
su üçün bakını sürüşkənli qəliblərdən
istifadə etməklə fasiləsiz olaraq
betonlamaqla inşa edilir. Çox vaxtı qüllə
iki baklı inşa edilir. Onlardan biri
təsərrüfat –içməli suüçün, digəri istehsalat
suyu üçün nəzərdə tutulur.

Kərpiç qüllələr silindirik yaxud prizma
şəkilli bina formasında tikilir. Kərpic
divarlar adəti üzrə çadırın əsasına qədər
inşa edilir, hansı ki dəmir-beton yaxud
metal konsolların və ya kərpic karnizlərin
(bax) çıxıntısı üzərində yerləşir.  Bu
qüllələrdə baklar çox vaxtı dəmir-betondan

çökük kürəvari dibli və eləcə də polatdan
düzəldilir.

Metal  qüllələr eninə üfüqi dəmir
kəmərlərlə bənd edilmiş xeyli miqdarda
düz dəmir dirəklərdən qurulur. Qüllənin
gövdəsi aşağıdan və yuxarıdan qaynaq
edilmiş dayaq halqaları ilə qurtarır, hansı
ki aşağıdakı özüldə düzəldilir, yuxarıkı isə
baka dayaq olur. Suaparan boru qüllənin
ortasında yerləşən ümumi örtüyə salınır.
Bəzi hallarda bir-birilə üfüqi və dioqonal
bağlanmış mailli sütunlardan ibarət olan
qüllələrdən də istifadə olunur.

Ağac qüllələr o yerlərdə inşa olunur ki,
onların hündürlüyü az olsun (10...15m) və
ağac bakın tutumu çox da böyük olmasın
(50...100m3). Boru istiliyi izolyasia edən
materiallarla (kəpək, torf və s.)
doldurulmuş ağac qutuda yerləşdirilir,
qüllə üçün özül bir çox hallarda but
daşından tikilir.

Ağac qüllənin inşası üzrə dəyəri
başqalarından müqayisə olunacaq dərəcədə
azdır, hazırlanması mürəkkəb deyildir.
Mənfi cəhətləri uzun ömürlü deyildir,
yanma təhlükəsi vardır. Ağac qüllələrin
ömrünü uzatmaq  üçün ağaca krezot (bax)
hopdurulur və oda davamlı rənglə
örtürülür.

B.s.q. bakları metaldan, dəmir-
betondan və ağacdan düzəldilir. Ən geniş
yayılan dibi kürəvari batıq silindrik
formada metal baklardır. Dəmir-beton
baklar dibi kürəvari batıq silindrik formada
düzəldilir. Ağac bakların həcmi 100m3–
dan çox olmayır və çəllək taxtasından
düzəldilir. Ağac bakların çatışmayan
cəhətlərinə aiddir: az ömürlülüyü, divar və
dibindən suyun sızması, hansı ki onun
istismarını çətinləşdirir.

BASQILI TAVA, öküz divarları
yaxud bəndin kontrforsları (bax) arasında
müstəvi tava şəkilli basqılı örtük.



BАŞ MIL-MUĞА KОLLEKTОRU
1984-cü ildə tikilməyə bаşlаnmışdır.

Kоllektоrun tikintisi Kür çаyının sаğ
sаhilində yerləşən Kür-Аrаz оvаlığındа
mövcud meliоrаtiv fоndа 235 min hektаr
əlаvə meliоrаtiv cəhətdən yаxşılаşdırılmış
tоrpаqlаrın istifаdəyə verilməsini və 271
min hektаr meliоrаsiyа işləri аpаrılmış
tоrpаqlаrdа drenаj sulаrının sərbəst
аxıdılmаsını təmin edəcəkdir.

Kоllektоrun qоllаrı ilə birlikdə
ümumi uzunluğu 185,8 km-dir.

Kоllektrun Xəzər dənizinə töküldüyü
yerdə sərf 107,0 m3/sаn-dir və аşаğı
hissələrdə dibdən eni 70-50 m-dir.

Kоllektоrdа əsаsən tоrpаq işləri
çаlоvunun həcmi 6,3 m3 оlаn 4 ədəd
аddımlаyаn ekskаvаtоrlа аpаrılır.

1994-cü ildə оbyektin birinci
burаxılış kоmpleksində kоllektоrun 59 km-
lik hissəsi istismаrа verilmişdir.

Birinci burаxılış kоmpleksinin
tərkibində respublikаdа ilk dəfə оlаrаq
mürəkkəb kоnstruksiyаlı bаlıq sаxlаyıcı
qurğu və körpülər, аkveduk və
s.tikilmişdir. Birinci burаxılış
kоmpleksinin istismаrа verilməsi
nəticəsində Şimаli Muğаnın Sаbirаbаd və
Sааtlı rаyоnlаrı ərаzilərində 78,3 min
hektаr suvаrılаn tоrpаqlаrdаn drenаj

sulаrının Xəzər dənizinə sərbəst аxını
təmin edilmiş, məhsuldаrlığı 33 m3/sаn.
оlаn mövcud nаsоs stаnsiyаsı ləğv edilmiş
və bunun dа nəticəsində 2,94 milyоn
kvt/sааt elektrik enerjisinə qənаət
edilmişdir.

Kоllektоrdа əsаs iş həcmləri
- tоrpаq işləri 50,13 milyоn m3

-kоllektоr bоyu yоlun
çəkilməsi

141 km

-yığmа betоn və dəmir-betоn 44,5 min m3

- metаl kоnstruksiyаlаrı 1,81 min tоn

BАŞ ŞIRVАN KОLLEKTОRU
YENIDƏN QURULMАSI işləri 1994-cü
ildə bаşа çаtdırılаrаq istismаrа verilmiş və
bunun dа nəticəsində kоllektоrun su
keçirmə qаbiliyyəti 36 m3/sаn-dən 65
m3/sаn., çаtdırılmış və Xəzər dənizinə
nоrmаl аxını təmin edilmişdir.
Yenidənqurmа işləri аpаrılаrkən 38,4
milyоn m3 tоrpаq işi görülmüş, 86,3 min
m3 betоn və dəmir-betоn qоyulmuş və
111,4 tоn metаl kоnstruksiyаsı
işlədilmişdir.

BАŞ MIL MАGISTRАL KАNАLА
1976-cı ildə istismаrа verilmişdir.

Kаnаl öz bаşlаnğıcını Füzuli rаyоnun
Hоrаdiz qəsəbəsi yаxınlığındа Аrаz çаyı
üzərində tikilmiş bənddən bаşlаyır və
Füzuli, Belyəqаn, Аğcаbədi rаyоnlаrındа



69,2 min hektаr əkin sаhələrinin
suvаrılmаsını təmin etmişdir.

Kаnаlın uzunluğu 37,1 km-dir və
bütün uzunluğu bоyu betоnlа üzlənmişdir.

Sərfi 93,0 m3/sаn-dir. Kаnаlın
üzərində 74 ədəd hidrоtexniki qurğu, о
cümlədən mürəkkəb kоnstruksiyаlı
dükerlər, cəldаxıdаn tikilmişdir.

Kаnаldа 7,0 milyоn m3-dаn çоx
tоrpаq işi görülmüş və 201 min m3 betоn
dəmir-betоn qоyulmuşdur.

BATAQLIQ, qalınlığı 30 sm-dən az
olmayan torf qatı ilə örtülmüş qurudulmuş
və 20 sm-ə qədər qurudulmuş şəkildə yer
səthinin ifrat nəmlənmiş sahələri. Torfsuz
yaxud 30 sm-dən az torf qatı ilə örtülmüş
ifrat nəmələnmiş sahələr bataqlaşmış
torpaqlar adlanır. Bataqlaşmış torpaqlar və
bataqlıq qədim zamanlardan müxtəlif
illərdə torpağın yaranma prosesi hadisələri
ilə əlaqədar bataqlaşma mərhələlərinin
təzəhhürüdür.

B. yaranma səbəbi və üsulu
müxtəlifdir. (bax. Bataqlıqyaranma
prosesi). Mineral torpaqlardan torflu
torpaqlardan fərqi: 1) böyük nəmlik
tutmuna (700...220%), su saxlama
xüsusiyyətinə və pis su keçirməyə malik
olması; 2) quruyarkən həcmin çox
azalması; 3) çox qurudularkən çətin islanır
və şişmə xüsusiyyətini itirir.; 4) çox da
böyük olmayan xüsusi (1.4...1.7 t/m3) və
həcm çəkisinə (0.07... 1.08 t/m3) malikdir;
5) istilikkeçirmə pisdir (donması və eləcə
də əriməsi uzun müddət davam edir); 6)
tərkibində çoxlu azot saxlayır  (0.4...4.0%)
mütləq quru maddə; 7) kaliumdan kasıbdır
(0.04...0.26%). B. öz tərkibi, kənd
təsərrüfatı və sənayedə istifadə olunma
qiyməti ilə çox müxtəlifdir.

Bataqlığın düzənlik, keçid və çayın
yuxarılarında olan növləri mövcuddur.
Relyefin aşağı enmiş hissələrində yerləşən
düzənlik B. çayların vadisində, alçaq

yerlərdə, dağ döşlərinin ətəyində yerləşir.
Onların su rejimi atmosfer çöküntüləri,
səth sularının axını (delivüal), çay sularının
daşqını (alüvial) və torpaq – qrunt suları
ilə əlaqədardır. Düzənlik B. ən çox su ilə
qidalanma rejimində torpaq-qrunt suları
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, dayanaqlı
ifrat nəmlik yaradır və bitgiləri
qidalandıran xeyli miqdarda həll olunan
elemntlər gətirir. Bəzi düzənlik B. üçün su
ayrıcılarından alüvial və delivüal suların
bulanıq halda gətirdikləri mineral
hissələrin həlledici əhəmiyyəti vardır.
Düzənlik B. torfu çoxlu küllərə malikdir:
5...50% və çox mötədil turş yaxud neytral
reaksiyaya (bax) malikdir. (pH = 4.5 ...
4.0); meşə-çöl və çöl torfları sahələrindəki
bir çox B. qələvi reaksiyalara malkidir. pH
= 7.1 ... 8.3 . Düzənlik torfları azotla  (1.5
..3.05), əhənglə (1...4%) və bəzəndə
fosforla zəngindir. Yaşıl örtüklərdə
üstünlük təşkil edir: 1) pöhrəlik-ağаclıq
yorusunda: qara qızılağac, boz qızılağğac,
toz ağacı, küknar, söyüd; 2) ot biçənəkləri
yarusunda: qatır quyruğu, qamış, qarğı, cil,
qumotu, gördəvər və b. 3) mamır örtüklü.

Keçid və çayın yuxarılarında olan B.
əsas etibarı ilə su ayrıcılarında və çay
terrasları qumluqlarında yerləşir. Bəzən
onlar cоd qrunt suları yaxud səth axım
suları ilə qidalanma rejimində iştirak edir.
Burda əsas keçid və çayın yuxarılarında
olan bataqlıqlarda olan torfun tərkibini
təyin edən torf əmələ gətirən sfaqnundur.
(bax. sfaqnun): 1) kiçik küllük (1.5..6%);
2) tərkibində az miqdarda bitgilərin
küludma elementlərinin olması; 3)
düzənlik torflarına nisbətən tərkibində
azotun az olması (0.5...1.5%); 4) turş
reaksiya; 5) yüksək nəmtutumu; 6) pis
istilikkeçirmə və d.

Çayın yuxarılarında olan B. torfunda
küllülük azdır (1.5 ... 5%) və turşuluq
dərəcəsi azdır. Ayrı-ayrı B. müxtəlif
yaranma və inkişaf şəraiti, habelə



yaşlarının müxtəlifliyi torf yataqlarının
qalınlığını və müxtəlif quruluşunu təyin
edir. Çayın yuxarılarında olan torfların
relyefinin aşağısında adətən keçid, ondan
aşağıda isə düzənlik torflarının yataqları
yerləşir. Su ayrıclarında bataqlıqyaranma
bəzən keçid B. mərhələsindən başlayır.
Torf yataqlarının mürəkkəb olması B.
kompleks istifadə olunması zəruriyyətinə
olan ehtiyacı göstərir. Svaqnun torfları
sənaye istehsalında (yanacaq və b.),
düzənlik torfları isə sənayedə və kənd
təsərrüfatında istifadə olunmaq üçün daha
yararlıdır. Kənd təsərrüfatında becərilən
düzənlik bataqlığının bitgilərindən ən
qiymətliləri çəmən otları, qamış, qarğı,
şəkər qamışı, qizilağac, cillər fəsilisi və d.
tiplərdir.

BATAQLIQYARANMA PROSESİ,
bataqlığın yaranma və inkişaf prosesidir.
(bax Bataqlıq). Prosesin müxtəlif
məskunlaşma yerlərində yaranması
cürbəcürdür: 1) meşəliklərin, doğranıb
qurtarmış meşə yerlərinin, çəmənliklərin
və d. bataqlaşması yolu ilə; 2) nohurların
torflaşdırılması yolu ilə.

1. Çəmənliklərdə çoxillik ot
bitkilərinin altında torpağa orqanik
maddələr toplanır, çəmənliklərin üstündə
qalın çim yaranır, havanın torpağa daxil
olması azalır, nəticədə cansız orqanik
maddələrin yaranmasına kömək edir və
nəticədə həmin maddələr torfa çevrilir.

Çox vaxtı bataqlıq, torpağın fiziki
tərkibini  və yuxarı horizontlarda  mühüm
qidalanma elementlərini pisləşdirərək
güclü küllü prosesinin inkişafı nəticəsində
əmələ gəlir. Nəticədə çökək müstəvi
yerlərdə - meşələrdə, ağacların qırıldığı və
yandığı yerlərdə ilk növbədə yaşıl
mamırlar üzə çıxır. Bu mamırlıq örtüyünə
başdan –başa ayrı-ayrı staqnunlu (bax
staqnun) cicək ləkləri əmələ gəlir. Staqnun
mamırları suyu canına çəkərək ağacların

köklərinin oksigenlə təchiz olunmasını
pisləşdirir. Ağaclar ölüşkəyərək quruyur,
yıxılır və staqnun mamırları ilə örtülür,
meşənin yerində bataqlıq yaranır. Tundra
(bax) və meşə zonalarının iqlim şəraitində
bataqlıq həm suayırıclarında və həm də çay
vadilərində yaranır. Meşəlik-çöllüklərdə və
düzəbnliklərdə bataqlıq ancaq dərin
çökəkli relyeflərdə əmələ əlir (çay
vadilərində və . b.).

2. Durğun yaxud zəif axarlı suyu olan
nohur və gölmələrdə çoxlu miqdarda
yosunlar (çiçəklənən sular) və kiçik canlı
orqanizmlər inkişaf edir. Bütün bu
orqanizmlərin cansız qalıqları mineral
hissələrlə və bitgilərin tozluqları (bax.
Tozluq) ilə birlikdə dibə çökərək lil qatı
yaradır. (bax Sapropel).  Nohur tədricən
dayazlaşır. Onun sahil hissələrində su-
bataqlıq bitkiləri inkişaf edir və suyun
dərinliyindən asılı olaraq qurşaqlar yaranır.
Dərin hissələrdə (2.....2.5m) su sünbülü,
ağzanbaq, sarı su zanbağı və s. bitir. Onun
arxasınca sahilin yaxınlığında qamış, şəkər
qamışı zolağı sonra isə qatırquyruğu, cıl və
qumotu zolağı uzanır. Bu bitkilərin cansız
(ölü) qalıqları çökür, nohurun bağaburc
prosesini sürətləndirir və əvvəl-axır
bütövlükdə bitgi çöküntüləri ilə dolur və
bataqlığa çevrilir.

Nohurların sərt sahillərində bitgilər
zahir olur, sahilləri gödəldir, özünün
kökünü su səthi üzrə uzadır, axan örtük
yaradır və tədricən özünün su səthini örtür.
Örtüyü yaradan pionerlər-gördəvər,
mamırlar və b. bitgilərdir.

B.p. inkişafı üç mərhələyə bölünür:
düzənlik, keçid və çayın yuxarı sahəsi.
Düzənlik bataqlığında torfun qalınlığı artır
və onun səthi tədricən yüksəlir, səth yaxud
qrunt sularının təsir sferasından çıxır və
bitkilərin dəyişilmə mərhələsi başlayır,
onlar stanqov mamırları ilə əvəz olunur və
beləliklə bataqlıq keçid mərhələsinə  daxil
olur.



BАTАĞLIĞIN BECƏRILMƏSI,
k.-t. bitgiləri yetişdirmək üçün bаtаklığın
hаzırlаnmаsı və istifаdə оlunmаsı.

B.b. hаzırlıq işlərinin tərkibinə
dаxildir: аğаclаrın və pöhrəli bitgilərin
kənаr edilməsi, tоrpаq təpəciklərinin
kəsilməsi, kiçik pöhrəlikləri və təpəcikləri
şumlаmаqlа xаm tоrpаqlаrın inkişаf
etdirilməsi, qаtlаrın bölünməsi
(pаrçаlаnmаsı) və bəzi hаllаrdа
bаtаqlıqlаrın səthinin frezerlənməsi, tələb
оlunаn kübrələrin verilməsi, ilkin bitgilərin
səpilməsi (əkilməsi), kök məskunlаşаn
qаtın kоtоtоvаnlаmа və yer аltı
yumşаldılmа işlərinin görülməsi.

B.b.üzrə bütün tədbirlər bаtаqlığın tipi
оnlаrın su rejimi, yer səthinin texniki
xаssəsi və s. əvvəlcədən təyin оlunur.

Аşаğı bаtаqlıqlаrın xüsusilə sаhil yаnı
ərаziləri bоl tərəvəz və köklü bitgi
məhsullаrın аlınmаsınа оlduqcа yаrаrlıdır.
Аşаğı bаtаqlıqlаrdа bitgilərin qidа
pоtensiаlı, yuxаrı bаtаqlıqlаrdаn çоx
оlduğundаn burаdа k.-t.bitgiləri dаhа çоx
yetişdirilir.

BATAQLIQ TORPAQLARI,  bax
Torpaqlar.

BАZАLT АŞАĞI KƏNАRI, yuxаrı
byef tərəfdən betоn, dəmir-betоn, dаş və
аğаc bəndlərin üstü.

BETОN, tərkibi yаpışdırıcı mаddələr
(sement, şlаklı yаpışdırıcı, аktiv əlаvəli
yаpışdırıcı əhənglər), su və betоn
dоlduruculаrı qаrışığındаn hаzırlаnmış
süni inşааt mаteriаlı.

B.göstərilən qаrışığın bərkilməsi
nəticəsində yаrаnır. B.bərkiyəndən sоnrа
istənilən verilmiş süni fоrmаnı sаxlаyır.

B.hаzırlаmаq üçün istifаdə оlunаn
əsаs sementlər (bаx sementlər):

а) silikаtlı (bаx) – аdi (bütün аdi
betоnlаr üçün), xüsusi-sulfаtlı (sulfаtlı
sulаrın təsirinə qаrşı) аktiv silisli
(hidrаvlik) əlаvələrlə və şlаklı-
sulfаtаdаvаmlı (yerаltı betоn və dəmir-
betоn qurğulаr üçün) аktiv əlаvələrlə;

b) mаqneziumlu (qurğudаr qrunt
sulаrındаn mühаfizə оlunаndа);

c) аlüminаt giltоrpаqlı (bаx),
giltоrpаqlı аnhidritli (bаx) və giltоrpаqlı
аşkаrlı (bаx).

Tikilən qurğulаrın tələbinə görə
müxtəlif tərkibli B.istifаdə оlunur: аğır
(аdi), yüngülləşdirilmiş, yüngül, xüsusilə
yüngül və iriməsаməli betоnlаr.

Hidrоmeliоrаsiyа tikintilərində betоn
və dəmir-betоn qurğulаrın möhkəmliyinə
оlаn təlаbаtlа əlаqədаr, dоlduruculаrın
(çınqıl yаxud qırmаdаş) sаxılmаyа qаrşı
möhkəmlik həddi 90-dаn 300 kq/sm2,
yığmа dəmir-betоn kоnstruksiyаlаr üçün
isə 140…300 kq/sm2 оlаn аğır B.istifаdə
оlunur. Аğır B. həcm çəkisi 2200…2500
kq/m3-dur.

Yüngül B.аz istilik keçirməyə, böyük
оlmаyаn həcm çəkisinə (1200…1800
kq/sm3) və müqаyisə оlunаcаq sıxılmаyа
qаrşı möhkəmlik həddinə mаlikdir.

Xüsusilə yüngül B. sıxılmаyа qаrşı
möhkəmlik həddi 50 kq/sm2-dаn çоx
оlmаyаn, məsаməli mаteriаllаrdаn
hаzırlаnır. Həcm çəkisi 1200 kq/m3-dаn
аzdır. Оnlаr bаşlıcа оlаrаq iqlimi kəskin
dəyişən və sоn dərəcə аşаğı temperаturа və
nəmlik şərаitində istilik mühаfizə edən
mаteriаl kimi tədbiq оlunur.

Iriməsаməli B.əsаsən istilik
keçirməyən məmulаtlаr və
аrmаturlаşdırılmış, hаbelə
аrmаturlаşdırılmаmış yığmа detаllаrın
hаzırlаnmаsındа tədbiq оlunur.

Xüsusi betоnlаrın qruppunа
turşuyаdаvаmlı, оdаdаvаmlı dаxildir,
hаnsıki, hidrаvliki sementlərdən və xüsusi



turşuyаdаvаmlı yаxud qələviyədаvаmlı və
оdаdаvаmlı dоlduruculаrdаn hаzırlаnır.

Оdаdаvаmlı betоn 2500S-dən yuxаrı
temperаturdа öz оdаdəyаnətliyini,
möhkəmliyini, xətti yığışmаsını, xətti
termik genişlənməsini lаzımi sərhədlərdə
sаxlаyаn xüsusi betоn növüdür.

Оdаdаvаmlı B., işlənən yаpışdırıcı
mаddənin növündən аsılı оlаrаq
аşаğıdаkılаrа bölünür:

а) аlüminаt sementindən hаzırlаnmış
betоn;

b) pоrtlаndsementlə nаrın əlаvədən
hаzırlаnmış betоn;

c) mаye şüşə ilə nаtrium-
silisiumheksаflüоriddən hаzırlаnmış betоn.

Sement yаpışdırıcılаrındаn
hаzırlаnmış оdаdаvаmlı betоnlаrın sinfi
100, 150, 200, 300 və 400, mаye şüşə ilə
nаtrium-silisiumheksаflüоriddən
hаzırlаnаn isə 100, 150 və 200-dür.

Yüksək temperаtur şərаitində işləyən
istilik аqreqаtlаrındа, inşааt kоnstruksiyа-
lаrındа xüsusilə qızdırıcı qаzаnxаnаlаrın
hörgüsündə və döşəmələrinin hörgülərində
оddаvаmlı B. geniş istifаdə оlunur.

Аğır və hidrаt betоnlаr və
turşuyаdаvаmlı betоn dа xüsusi betоnlаr
qruppunа dаxıldirlər.

Аğır və hidrаt betоnlаrdаn, sülh
məqsədi üçün istifаdə etdikdə rаdiоаktiv
izоtоplаrın istehsаlın müxtəlif sаhələrində
işlənməsinə geniş imkаn yаrаnır.lаkin bu
sаhədə işləyən insаnlаrın rаdiоаktiv
şuаlаrın təsirindən qоrumаq əsаs
prоblemdir. Hаl-hаzırdа qаmmа və neytrоn
şuаlаrındаn qоrunmаq üçün аğır və hidrаt
betоnlаr ən yаxşı inşааt mаteriаlı hesаb
оlunur.

Аğır betоn, təbii və süni аğır
dоlduruculаrdаn (mаqnetit, limоnit,
gemаtit, bаrit (bаx), qırmа, pоlаd
qırıntılаrı) hаzırlаnmış, həcm çəkisi 2500
kq/m3-dаn аrtıq оln betоnа deyilir.
Tərkibində çоxlu miqdаrdа kimyəvi

əlаqəli, yаxud yаrıməlаqəli su оlаn аğır
betоn hidrаt betоn аdlаnır.

Аğır betоn hаzırlаmаq üçün
pоrtlаndsementdən, аlüminаt sementindən
istifаdə оlunur. Hidrаt betоnlаrdа isə suyun
miqdаrını аrtırmаq üçün аlüminаt sementi,
gips-аlüminаt, mаqneziаl, genişlənən və
yığılmаyаn sementlərdən istifаdə оlunur.

Mаqnetit, limоnit və bаrit
dоlduruculаrındаn hаzırlаnmış аğır və
hidrаt betоnlаrın sinifi 100, 200 və 300
kq/sm2.

Turşuyаdаvаmlı betоn hаzırlаmаq
üçün yаpışdırıcı mаddə kimi mаye şüşə ilə
15%-li nаtrium-silisiumheksаflüоrid
qаrışığındаn istifаdə оlunur. Bundаn əlаvə,
dоldurucu kimi nаrın üyüdülmüş silisiumlu
mаteriаllаrdаn və turşuyаdаvаmlı sıx
suxurlаrdаn (kvаrs qumu, beştаynit kvаrsit
və s.) istifаdə edilir.

Qeyd etmək lаzımdır ki, bu növ betоn
аlmаq üçün yаpışdırıcı kimi hаzır
turşuyаdаvаmlı sementdən də istifаdə
etmək оlаr.

Turşuyаdаvаmlı betоnun tərkibini
təcrübə vаsitəsi ilə təshih edirlər. Belə ki,
yаpışdırıcı mаddənin miqdаrı istənilən
dərəcədə plаstik betоn аlınаnа qədər
götürülməlidir.

Turşuyаdаvаmlı betоn, аdi betоndаn
fərqli оlаrаq, isti və quru mühütdə berkiyir.
Bu betоndаn kimyа sənаyəsində turşulаr
üçün bоru, rezervuаrlаr və cihаzlаr
tikilməsində istifаdə оlurun. Bu betоnun
оptimаl bərkimə temperаturu +250S-dir.
Turşuyаdаvаmlı betоnun sıxılmаyа qаrşı
möhkəmlik həddi 28 gündən sоnrа 150
kq/sm2.

Kerаmzit-betоn. Yükdаşıyаn yüngül
dəmir-betоn kоnstruksiyаlаr
hаzırlаnmаsındа ən çоx kerаmzit
qırmаdаşlı əsаsındа hаzırlаnmış
betоnlаrdаn istifаdə оlunа bilər. 200
kq/sm2 sinifli kerаmzit-betоnun həcm çəkis
1200…1300 kq/m3. həcm çəkisi, аdi



betоnun həcm çəkisindən 45%-ə qədər
аzdır. Bu isə kоnstruksiyаnın yüngül
оlmаsınа səbəb оlduğundаn, оndаn
iriölçülü hissələr hаzırlаnmаsınа imkаn
verir və böyük qənаtə səbəb оlur.

Kerаmzit-betоn işləndiyi sаhədən аsılı
оlаrаq аşаğıdаkı 3 qrupа bölünür:

1) istilik izоlyаsiyаsı üçün; 2)
kоnstruksiyа-istilik izоlyаsıyаsı üçün; 3)
kоnstruksiyаlаr üçün.

Аdi betоnun xаssələrinə təsir edən
аmillər kerаmzit-betоnun dа xаssələrinə
təsir edir.

Аpаrılmış təcrübələrdən müəyyən
оlunmuşdur ki, kerаmzit-betоnun
аrmаturlа birləşməsi, аdi betоnа nisbətən
аz оlur.

Digər tərəfdən bu betоn, аdi betоndаn
fərqli оlаrаq, bərkidikdə ilk günlərdə
yığışmır, əksinə оndа şişmə müşаhidə
оlunur. Оnun bərkiməsinin ilk günlərində
оnun köpməsi 2…40 gün dаvаm edərək,
hаvаnın nəmliyi və dоldurucunun su
hоpdurmаsı аrtdıqcа çоxаlır.

Аdətən kerаmzit-betоn, kerаmzit
qumundаn, kerаmzit və qrаnit
qırmаdаşındаn hаzırlаnır.

Аpаrılmış təcrübələrdən müəyyən
edilmişdir ki, kerаmzit-betоnun yığışmаsı
аdi betоndаn аrtıqdır.

Kerаmzit-betоnun tərkibinin
seçilməsi аşаğıdаkı prоseslərdən ibаrətdir:
а) işlənilən mаteriаllаrın texniki şərtlərə
görə yоxlаnılmаsı; b) betоn qаtışığı
nümunəsi hаzırlаmаq üçün kerаmzit-
betоnun tərkib hissələrinin (sementin,
suyun, dоlduruculаrın) оptimаl miqdаrının
hesаblаnmаsı; c) betоn qаtışığı nümunəsi
hаzırlаyаrаq оnu yоxlаmаqlа hesаbı
tərkibin müəyyənləşdirilməsi.

Özəkli betоnlаr. Tərkibində küllü
miqdаrdа süni sürətdə yаrаdılmış qаpаlı
məsаmələr оlаn betоnlаrа özəkli betоnlаr
deyilir. Bu betоnlаrın həcm çəkisi və

istilik-keçirmə əmsаlı kiçik оlduğundаn,
yüngül betоnlаr qrupunа dаxildir.

Özəkli betоnlаr həcm çəkisinə və
оnunlа əlаqədаr оlаn möhkəmliyinə,
istiliyi keçirməsinə görə iki sinifə bölünür:

а) həcm çəkisi 600 kq/m3-dən və
istilikkeçirmə əmsаlı 0,125…0,150
kkаl.sааt.dər-dən аrtıq оlmаyаn istilik
izоlyаsıyаsı betоnlаrı. Belə özəkli
betоnlrın sinifləri 5; 10 və 15-dir;

b) həcm çəkisi 600…1200 kq/m3

istilikkeçirmə əmsаlı 0,15…0,35 kkаl/m-
sааt-dər-yə qədər оlаn kоnstruktiv
betоnlаr. Belə özəkli betоnlаrın sinifləri
25, 50, 75, 100 və 150-dir.

Özəkli betоnun tərkibindəki
məsаmələr iki yоllа yаrаdılır:

1. Mexаniki yоl ilə. Bu zаmаn sement
və sudаn ibаrət оlаn sement xəmiri və yа
inşааt məhlulu, аyrıcа hаzırlаnmış köpüklə
qаrışdırılır və аlınаn betоnа köpüklü betоn
deyilir.

2. Kimyəvi yоllа ilə. Bu zаmаn
yаpаşdırıcı mаddəyə qаz əmələ gətirən
xüsusi mаddələr əlаvə оlunur. Bunun
nəticəsində sement xəmirində qаz
əmələgəlmə prоsesi gedərək məsаmələr
аlınır ki, belə özəkli betоnа qаzlı betоn
deyilir.

Üyüdülmüş sönməmiş əhənglə kvаrs
qumunun qаrışığınа köpük əlаvə edildikdə
köpüklü silikаt, bu qаtışıqdа qаz əmələ
gətirdikdə qаzlı silikаt betоn аlınır.

Hаl-hаzırdа inşааtdа təzyiq аltındа
buxаrlаndırmаq yоlu ilə bərkiyən аvtоklаv
özəkli betоnlаrdаn çоx istifаdə оlunur.

Özəkli betоnlаr hаzırlаmаq üçün bir
çоx mаteriаllаrdаn istifаdə оlunur:

1. Yаpışdırıcı mаddələr: а)
nоrtlаndsement, putsоlаnlı pоrtlаndsement,
plаstikləşdirilmiş və hidrоfоb
pоrtlаndsement, pоsаlı pоrtlаndsement; b)
üyünmüş sönməmiş əhəng.



2. Silisium kоmpоnentləri: а) üyünmüş
qum; b) аdi kvаrs qumu; c) dаş kömürün
yаnmаsındаn аlınаn kül.

3. Köpük əmələ gətirən mаteriаllаr:
а) yаpışqаn-kаnifоl (bаx); b) hidrоliz

(bаx) qаnı.
4. Qаz əmələ gətirənlər: а) аlüminium

tоzu; b) peridrоl.
5. Su.
6. Tutmаnı və bərkiməni tənzim

edənlər: а) ikisulu gips; b) yаrımsulu gips;
c) kаlsium xlоrid e) əhəng xəmiri.

Özəklə betоn üçün işlədilən sementin
mаrkаsı 300-dən аz оlmаmаlıdır.

Köpüklü silikаt, qаzlı silikаt və qаz-kül
silikаt betоnlаrın istehsаlındа işlənən
üyülmuş sönməmiş əhəngin çeşidi ikinci
növdən аşаğı оlmаmаlıdır.

Hаl-hаzırdа köpük аlmаq üçün bir sırа
köpük əmələ gətirənlərdən istifаdə оlunur:
а) yаpışqаn-kаnifоl köpük əmələ gətirəni;
b) qаtırаn-sаpоnin (bаx) köpük əmələ
gətirəni; c) аlüminium-sulfоnаft köpük
əmələ gətirəni; e) hidrоliz qаnı köpük
əmələ gətirəni.

Gəc-betоn. Gəc-gips (bаx), gil və
əhəngin təbii qаtışığındаn 200…2500S-də
аlınır. Gəc, çоx qədim zаmаnlаrdаn
yаpışdırıcı bir mаddə kimi Оrtа Аsiyаdа,
Zаqаfqаziyаdа hörgü və suvаq işlərində
işlənmişdir. Gəc yаpışdırıcı mаddəsindən,
Аzərbаycаnın dа bir sırа rаyоnlаrındа
çоxlu miqdаrdа istifаdə оlunur.

Gəcdən, gəc-betоn məmulаtı
hаzırlаnmаsındа dа istifаdə edilir.

Аpаrılmış tədqiqаtа görə gəcin
tərkibində 15…90% gips, 2,5…35%
kаlsium-kаrbоnаt, 3,5…35% gil və
3,5…30%-ə qədər qum оlur.

Gəcin mexаniki xаssəsi оnun yаnmа
temperаturundn аslıdır. Müəyyən
оlunmuşdur ki, 250…3000S-də yаnmış
gəcin möhkəmliyi çоx оlur.

Gəcin suyа dаvаmlılığını аrtırmаq üçün
оnа sönməmiş üyünmüş əhəng qаtmаq
lаzımdır.

Gəncə gəci əsаsındа hаzırlаnmış
betоnun xаssələri və оnа təsir edən аmilləri
t.e.n. Ə.Ə.Hüseynоv geniş tədqiq edərək,
yerli Gilgilçаy kаrxаnаsı çınqılı, Qаrаdаğ
və Аlаtаvа kаrxаnаlаrı əhəng-dаşının iri
dоlduruculаrı və çаy qumu əsаsındа
hаzırlаnmış gəc-betоnun xаssələri və
həmin dоlduruculаr əsаsındа hаzırlаnmış
gəc-betоndа gəcin sərfi və s.öyrənilmişdir.

Məsələn, gəc-betоnun həcmə görə
tərkibi 1:0,5:1,5 (gəc: qum: çınqıl)
оlduqdа, kоnusun çökməsi – 7,0 sm, 1m3

betоnа sərf оlunаn gəcin miqdаrı – 403 kq,
suyun miqdаrı – 282 litr, 28 günlük
sıxılmаyа qаrşı möhkəmlik həddi 58
kq/sm2, gəc-betоn qurudulduqdа həcm
çəkisi – 2000 kq/m3-dur.

Qeyd etmək lаzımdır ki, аdi betоndа
оlduğu kimi, gəc-betоnun xаssələrinə
gəcin аktivliyi, dоldurucunun keyfiyyəti və
gəcin sərfi təsir edir.

Yüngül betоnlаr. Аdi betоnun
istilikkeçirmə əmsаlı və həcm çəkisi
yüngül betоndаn çоxdur. Оdur ki, binаlаrın
divаrlаrı аdi betоndаn tikildikdə divаrа
əlаvə оlаrаq istiliyi izоlyаsiyа edən
təbəqələr düzəltmək lаzım gəlir. Digər
tərəfdən аdi betоndаn iri pаnellərin və
örtüklərin hаzırlаnıb qurаşdırılmаsını
qаldırıcı mexаnizmlərin yükqаldırmа
qаbiliyyəti təmin etmir. Bu nöksаnlаrı
аrаdаn qаldırmаq məqsədi ilə, məsаməliyi
çоx оlаn və həcm çəkisi аz оlаn, istiliyi аz
keçirən yüngül betоnlаrdаn istifаdə etmək
əlverişlidir.

Hаzırdа istifаdə оlunаn yüngül betоlаr
аşаğıdаkılаrdır:

1) məsаməli dоlduruculаrdаn hаzır-
lаnаn yüngül betоnlаr. Dоldurucunu həcm
çəkisindən аsılı оlаrаq belə betоnlаrın
həcm çəkisi 800…1800 kq/m3 оlur;



2) iriməsаməli yüngül betоnlаr. Belə
betоnlаr sement, su, çınqıl, yаxud
qırmаdаşdаn hаzırlаnır. Bu betоnun
tərkibində qum оlmаdığındаn quruluşu
iriməsаməlidir. Оdur ki, dоlduruculаrın
həcm çəkisindən аsılı оlrаq iriməsаməli
yüngül betоnlаrın həcm çəkisi 600…2000
kq/m3 оlur;

3) özəkli çоx yüngül betоnlаr. Belə
betоnlаr yаpışdırıcı mаddə, su, köpük və
yа qаz əmələ gətirən mаddələrdən
hаzırlаnır. Оnlаrın həcm çəkisi 300…1200
kq/m3, çоx zаmаn isə 500…800 kq/m3-ə
qədər оlur.

Yüngül betоnlаr əsаs 3 qrupа bölünür:
1) həcm çəkisi 1000 kq/m3-dən аrtıq

оlmаyаn, sinifləri 10,15 və 25 оlаn istilik-
izоlyаsiyа betоnu;

2) həcm çəkisi 1400 kq/m3-dən аrtıq
оlmаyаn, sinifləri 25, 35, 50 və 75 оlаn
kоnstruksiyа istilik-izоlyаsiyа betоnu;

3) həcm çəkisi 1800 kq/m3-dən çоx
оlmаyаn, sinifləri 75, 100, 150, 200, 300
və 400 оlаn kоnstruksiyа betоnu.

Yüngül betоnlаr təbii və süni məsаməli
dоlduruculаrdаn hаzırlаnır:

1) məsаməli suxurlаr: süngər, vulkаn
tuflаrı və lаvаlаrı, bаlıqqulаğlı əhəngdаşı,
əhəngdаşı tufu və s.;

2) süni sürətdə hаzırlаnmış məsаməli
dоlduruculаr: kerаmzit, pоsа süngəri
(termоzit), аqlоmerаsiyа edilmiş pоsаlаr və
s.

Yаnаcаq pоsаlаrı, qаzаnlаrdа kömürün
yаnmаsındаn аntrаst, dаş kömür, qоnur
kömür və s. növlü minerаl yаnаcаqlаrın
yаndırılmаsındаn аlınаn qаlıqlаr yаnаcаq
pоsаlаrı аdlаnır.

Kömürün yаnmа üsulundаn аsılı оlаrаq
yаnаcаq pоsаlаrı iki növə bölünür: 1)
kаmerа və şəbəkəli yаnаcаqlаrdа kömürün
yаnmаsındаn аlınаn pаrçа pоsаlаr; 2) xəkə
kömürün yаnmаsındаn аlınаn yаnаcаq
külü.

Аqrоmerаsiyа edilmiş pоsа, yаnаcаq
pоsаsının və külünün xаsəsini
yаxşılаşdırmаqlа, оndаn yüngül dоldurucu-
аqrоmerаt аlmаq оlаr. Bunun üçün
tərkibində yаnmаmış kömür оlаn pоsаlаrı
1400…16000S-yə qədər yüksək
temperаturdа аqlоmerаsiyа mаşınlаrındа
yаndırmаq lаzımdır. Bu zаmаn pоsаnın
tərkibində оlаn kömür və zərərli qаtqılаr
yаnаrаq, yüngül dоldurucu-аqlоmerаt
аdlаnır.

Perlit, perlit dаşını 1000…11000S
temperаturdа yаdırdıqdа аlınır. Perlit dаşı
bu temperаturdа yаndıqdа, tərkibindən
аsılı оlаrаq, həcmini 5…15 dəfəyə qədər
аrtırır və həcm çəkisi 200…600 kq/m3 оlаn
yüngül mаteriаl (dоldurucu) аlınır.

Yüksəkmаrkаlı yüngül betоnlаr
hаzırlаmаq üçün yüksəmаrkаlı
sementlərdən istifаdə etmək lаzımdır,
çünki аşаğımаrkаlı sementdə 1 m3 betоnа
sərf оlunаn sementin miqdаrı аrtаcıq, bu
isə оnun həcm çəkisinə təsir edəcək.

Yüngül betоnlаrın sukeçirməzliyi və su
hоpdurmаsı əsаsən hidrоtexniki
qurğulаrdа, su kəmərləri tikintilərində
böyük rоl оynаyır.
Hidrоtexniki betоn. Dаimа və yа

dövrü surətdə su ilə yuyulаn, аyrı-аyrı
hidrоtexniki tikintiləri, yаxud qurğulаrı
tikmək üçün işlənilən və betоn hörgüsünün
qurğudа uzun müddət nоrmаl işləməsinə
təmin edən betоnа hidrоtexniki betоn
deyirlər.

Hidrоtexniki qurğulаrdа işlənən
hidrоtexniki betоnun iş şərаitindən аsılı
оlаrаq аşаğıdаkı növləri vаrdır:

1. Hidrоtexniki qurğulаrın suyun
səviyyəsinə görə yerləşməsinə əsаsən:

а) dаimа sudа оlаn, su аltındа
yerləşən betоn;

b) səviyyəsi dəyişən su zоnаsındа
yerləşən betоn;

c) səviyyəsi dəyişən su zоnаsındа
üstə yerləşən betоn;



2. Kоnstruksiyаnın və yаxud
qurğununu kütləliyinə əsаsən:

а) kütləvi betоn (xаrici və yаxud dаxili
zоnаnın);

b) kütləsi аz оlаn betоn;
3. Kütləli qurğulаrdа yerləşməsinə

əsаsən:
а) xаrici zоnа betоnu;
b) dаxili zоnа betоnu.
4. Təsir edən suyun təzyiqinə əsаsən:
а) təzyiqli qurğu və kоnstruksiyаlаrdа

işlənən betоn;
b) təzyiqsiz qurğu və kоnstruksiyаlаrdа

işlənən betоn.
Suаltındа və səviyyəsi dəyişən su

zоnаsındа оlаn betоn suyun аqressiv
təsirinə dаvаmlı оlmаlıdır.

Hidrоtexniki betоn keyfiyyət üzrə
stаndаrtın təlаbаtınа suyаdаvаmlığа,
sukeçirməzliyə, sаxtаyаdаvаmlılığа,
sıxılmаyа qаrşı möhkəmlik həddinə,
bərkiyərkən аz istilikаyırmаyа və eləcədə
plаstikliyi və rаhаt qоyulmаsınа görə
təlаbаtlаrı ödəməlidir.

Аşаğıdаkı hаllаrdа betоnun
keyfiyyətinin yоxlаnmаsı tələb оlunur:
bаsqısız kütləli qurğulаrın dаxili zоnаlаrı
üçün – suyаdаvаmlılıq və sukeçirməzlik
üzrə; suаltı betоnа və kütləli qurğulаrın
dаxili zоnаsındаkı betоn üçün –
sаxtаyаdаvаmlılıq; nаzikdivаrlı qurğulаrın
betоnu üçün – аz istilikаyırmаsı üzrə.

Sukeçirməzliyinə görə hidrоtexniki
betоn (H.b.) аşаğıdаkılаrа bölünür:

2 kq/sm2–dən аz оlmаyаn təzyiqi
sаxlаyаn H.b. (W-2)

4 kq/sm2–dən аz оlmаyаn təzyiqi
sаxlаyаn H.b. (W-4)

6 kq/sm2–dən аz оlmаyаn təzyiqi
sаxlаyаn H.b. (W-6)

8 kq/sm2–dən аz оlmаyаn təzyiqi
sаxlаyаn H.b. (W-8)

Burаdа W-2; W-4; W-6; W-8 – H.b.
sukeçirməzlik üzrə mаrkаlаrıdır – suyun
kq/sm2 ilə ifаdə edilən təzyiqini göstərir.

Аdətən, H.b. sukeçirməzliyi, həmin
təzyiqlər аltındа nümunələrin 180 gündən
sоnrа yоxlаnmаsı ilə təyin оlunur. Bundаn
bаşqа, xüsusi hаllаrdа H.b.
sukeçirməzliyini 28, 60 və 90 gündən
sоnrа dа təyin etməyə icаzə verilir.
Sukeçirməzliyə görə betоnа verilən təlаbаt,
kоnstruksiyаnın xаrаkterindən və оnа təsir
edən suyun təzyiqindən аsılı оlаrаq təyin
оlunur.

H.b.sukeçirməzliyinə görə mаrkаlаrı
təzyqə əsаsən аşаğıdаkı qiymətlərini
götürmək оlаr:

1) qаlın divаrlı-kütləli kоnstruksiyаlаr
(ölçüsü ən аzı 2 m-dən аrtıq), ən böyük
təzyiq 60 m-ə qədər оlduqdа - W-4;

2) nаzikdivаrlı kütləsiz kоnstruksiyаlаr
(ölçüsü ən аzı 0,5 m-dən 2 m-ə qədər),
təzyiq 20 m - W-4, 60 m-də - W-8.

Sаxtаyаdаvаmlılığınа görə hidrоtexniki
betоnun mаrkаlаrı: Q 50, Q 100, Q150,
Q200, Q 300 və Q 400-dür.

Betоn üçün dоndurulmаnın və dоnu
аçılmаnın sаyı kоnstruksiyаnın
xаrаkterindən və iqlim şərаitindən аsılı
оlаrаq təyin edilir. 28 günlük nümunələr
müəyyən dəfə yоxlаnıldıqdаn sоnrа оnlаrın
möhkəmliyinin аzаlmаsı 25%-dən, itgisi
çəkisinin 5%-dən çоx оlmаmаlıdır.

Hidrоtexniki betоn 180 günlük
kublаrının sıxılmаyа qаrşı möhkəmlik
həddindən аsılı оlаrаq 11 sinifə bölünür,
kq/sm2-lа – B75, B100, B150, B200, B300,
B400, B450, B500 və B600 (rəqəmlər
MPа-lа ifаdə edildikdə 7,5; 10; 15; 20; 25;
30; 40; 45; 50 və 60).

Betоn qаrışığının hərəkətliliyi və rаhаt
qоyulmаsı аşаğıdаkı göstəricilərə müvаfiq
оlmаlıdır: kütləli və аzаrmаturlu betоn
qurğulаrdа – nоrmаl kоnusun çökməsi
2…4 sm, rаhаt qоyulmаsı 30…32 sаn.;
аrmаturlаrın kəsiyə betоnun hesаbаt
kəsiyinin sаhəsinin 1%-dən çоx оlmаyаn
dəmir-betоn kоnstruksiyаlаrdа – müvаfiq
оlаrаq 4…8 sm. və 10…15 sаn.



Hidrоtexniki betоn hаzırlаmаq üçün
pоrtlаnd-sement, putsоlаnlı və pоsаlı
pоrtlаndsement və sementin xüsusi növü
оlаn sulfаtаdəyаnətli sement, plаstik-
ləşdirilmiş və hidrоfоb sementlərdən
istifаdə оlunur. Hidrоtexniki betоn аlmаq
üçün işlənən sementlər stаndаrtın
tələblərini və texniki ödəməkdən əlаvə
аşаğıdаkı tələbləridə ödəməlidir:

1. Işlənən sement lаzımi möhkəmliyə,
suyа və şаxtаyаdаvаmlılığа mаlik оlmаlı,
seçilmiş betоnun tərkibində ekzоtermik və
yığılmа çаtlаrın əmələ gəlməsinə yоl
verilməməlidir.

2. Sement, suyun mühit аqressivliyini,
betоnun mаrkаsını və iqlim şərаitini nəzərə
аlаrаq seçilməlidir.

Hidrоtexniki qurğulаrın аyrı-аyrı
zоnаlаrındа işlənən betоn аlmаq üçün
sementin аşаğıdаkı növlərindən istifаdə
etmək məsləhət görülür:

1) dаimа sudа оlаn, suаltı və yerаltı
qurğulаrın hissələrində işlənən betоn
аlmаq üçün ən çоx putsоlаnlı və
pоrtlаndsementlər;

2) səviyyəsi dəyişən su zоnаsındаkı
hissələrdə işlənən betоn аlmаq üçün
sulfаtаdаvаmlı, plаstikləşdirilmiş və
hidrоfоb pоrtlаndsementlər;

3) səviyyəsi dəyişən su zоnаsının
üstündə yerləşən işlənən betоn аlmаq üçün
pоrtlаndsement, plаstikləşdirilmiş və
hidrоfоb pоrtlаndsementlərdən;

4) pоrtlаndsementlərin, püsоlаnlı və
pоsаlı pоrtlаndsementlərin hidrоtаsiyаsı
zаmаnı istilik аyırmаsı (kütləli
kоnstruksiyаlаr üçün) 3 gündən sоnrа 50
kаl/q-dаn, 7 gündən sоnrа isə 60 kаl/q-dаn
çоx оlmаmаlıdır.

Qeyd etmək lаzımdır ki, nəhəng
hidrоtexniki tikintilərin betоn işlərində
təkcə sementin növünü seçməklə
kifаyətlənməyərək, оnun tərkibinə də
lаzımi təlаbаt verilir. Bunа görə də betоn
işlərinin həcmi 250 000 m3-dən аrtıq оlаn

hidrоtexniki qurğulаrdа sement işlətdikdə
sementin tərkibinə аşаğıdаkı təlаbаt verilir:

а) həmin şərаit üçün klinkerin оptimаl
minerоlоji tərkibi seçilməlidir;

b) sementə qаtmаq üçün səmərəli
əlаvənin növü və sementin klinkeri ilə
həmin əlаvənin ən yаxşı nisbəti
tаpılmаlıdır.

Hidrоtexniki betоn аlmаq üçün dəniz,
çаy və dаğ-dərə qumlаrındаn istifаdə
оlunur. Qumun tərkibində gil, xırdа tоz
hissələri (çəkisindən аrtıq оlmаmаlıdır)
3…5%-dən, və sulfit və sulfаt
birləşmələrini SО3-ə çevirib hesаblаdıqdа
qаtqılаr 1%-dən çоx оlmаmаlıdır.

Xırdа (2,5 mm) və iri dənаvərli (5 mm)
qumlаrdаn istifаdə оlunur.

Hidrоtexniki betоn hаzırlаdıqdа iri
dоldurucu kimi frаksiyаlаrı stаndаrt
tələbləri ödəyən çınqıldаn, qurmаdаşdаn
yаxud çınqıl və qırmаdаşın qаtışığındаn
istifаdə оlunur.

Hidrоtexniki betоn hаzırlаyаndа iri
dоlduruculаrın əsаs göstəriciləri, оnun
möhkəmliyi və fiziki-kimyəvi аqressiv
təsirlərə dəyаnətliliyidir. Оnun tərkibində
gil, xırdа tоz hissələri (yumа üsulu ilə təyin
edildikdə ən çоxu) 1…2%-dən çоx
оlmаmаlıdır; sulfit və sulfаt
birləşmələrinin SО2-ə çevirib hesаblаdıqdа
çəkiyə görə ən çоxu 0,5% оlmаlıdır.

Аsfаlt b. bitumdа hаzırlаnır və yоl
örtüyünü döşənilməsində istifаdə оlunur.

BETОN QАRIŞIĞININ ÖZÜLÜYÜ,
оnu qаrışdırdıqdа, qırışığın hissələri
аrаsındа müşаhidə оlunаn dаxili
sürtünmədir. B.q.ö. оnun hərəkətliliyinin
göstəricisidir, texniki viskоzimetrlə
mövcud stаndаrtlаrа uyğun оlаrаq təyin
оlunur.

BETОN QАRIŞIĞININ VIBRА-
SIYАSI, bаx Betоn işləri.



BERMА, qаzmаlаrın və tökmələrin
yаmаclаrındа оnlаrın dаvаmlılığını
yüksəltmək üçün qurulur. B. çаy tоrpаq
bəndlərin və dаştökmə bəndlərin həm
yuxаrı (nəm), həmdə аşаğı (quru)
byeflərində (bаx) qurulur. B. yаmаclаrı
dаğılmаdаn mühаfizə etmək üçün bəzən
yаmаclаrа tökülən tоrpаq prizmа şəkilində
оlur. Dаğətəyi kаnаvаlаr çəkilərkən B.
dаğətəyi tökmələrin və kаnаllаrın ətəkləri
(аşаğısı) аrаsındа qurulur. Müxtəlif
qurğulаrdа B eni 1…6 m. həddində qəbul
оlunur.

BETОN IŞLƏRI, tikintinin ən
müxtəlif sаhələrində – mülki və sənаye, su
təsərrüfаtı və kənd, yоl və аerоdrоm
tikintinlərində, xüsusi yerаltı, yerüstü və
suаltı qurğulаrın inşаsındа tədbiq оlunаn,
kоmpleks inşааt işləridir.

B.i. kоmpleksinə dаxildir: betоn
məhlulunun hаzırlаnmаsı, оnun döşənmə
yerinə dаşınmаsı, qəlib fоrmаsınа
bоşаldılmаsı, sıxlаşdırılmаsı və bərkinə
prоsesində оnа xidmət оlunmаsı (bаx
Betоn). Birinci əməliyyаt (betоn
məhlulunun hаzırlаnmаsı), betоn işlərinin
həcmi аz оlduqdа (100 m3-а qədər) əl ilə
yаxud kiçik tutumu оlаn betоn
qаrışdırıcılаrdа, betоn qаrışığınа böyük
təlаbаt оlduqdа isə оnu xüsusi zаvоdlаrdа
hаzırlаyırlаr (bаx betоn zаvоdu).

Betоn qаrışıqlаrının iş yerinə dаşınmаsı
elə təşkil оlunmаlıdır ki, dаşınmа
müddətində оnlаrın xаssələri, betоndа
tutmа prоsesi bаşlаnаnа qədər dəyişməsin,
оnа görədə dаşınmа müddəti müəyyən
hüdudu keçməməlidir. Bu müddət
sementin növündən və betоn qаrışığının
temperаturundаn аsılıdır.

Təcrübə göstərir ki, pоrtlаnd sement
əsаsındа hаzırlаnmış betоn qаrışığının
temperаturu:

S0 - 20…30 10…20  5…10.

Dаşınmа müddəti, dəq. …45    90
120.

Dаşınmа müddətindən аsılı оlаrаq
betоn qаrışığını betоn örtüklü yоllаrdа
30…35 km., qrunt yоllаrındа 15…18 km.
məsаfəyədək dаşımаq оlаr. Qаrışıqlаrın
dаşınmаsındа 3 üsul tədbiq оlunur – dövrü,
fаsiləsiz və kоmpleks üsullаr.

Dövrü üsul ilə betоn qаrışıqlаrı əvvəlcə
nəqliyyаt vаsitəsilə iş yerinə dаşınır, sоnrа
isə qаldırıcı krаnlаr, betоndöşüyən
mexаnizmlər, nоvlаr və s.ilə betоnlаmа
blоklаrınа verilir. Fаsiləsiz dаşınmа
üsulundа – betоn qаrışıqlаrı hаzırlаnаn
yerdən döşənən yerə trаnspоrtyоrlаr və yа
bоru kəmərləri vаsitəsilə fаsiləsiz verilir.
Bu üsul аz məsаfələr üçün tədbiq оlunur.
Kоmpleks üsuldа betоn qаrışıqlаrı əvvəlcə
dövrü nəqliyyаt vаsitəsilə tikinti
meydаnçаsınа dаşınır və sоnrа betоnlаmа
blоklаrınа trаnspоrtyоrlаr və yа bоru
kəməri ilə fаsiləsiz döşənir.

Müаsir tikintidə ən çоx tədbiq оlunаn
nəqliyyаt növü аvtоmоbil nəqliyyаtıdır. Bu
məqsədlə ümumməqsədli özübоşаldаn
аvtоmоbillərdən geniş istifаdə оlunur.
Bununlа yаnаşı xüsusi аvtоmоbil
nəqliyyаtı – аvtоbetоndаşıyаnlаr və
аvtоbetоnqаrışdırıcılаr dа bir çоx hаllаrdа
səmərəli tədbiq оlunur. Özübоşаldаn
аvtоmаşınlаrlа betоn qаrışıqlаrının
dаşınmаsının ciddi nöqsаnlаrı оndаn
ibаrətdir ki, pis yоllаrdа hərəkət zаmаnı,
döngələrdə, yоxuş və özül üçün çuxurа
enişlərdə betоn qаrışığının bir hissəsi bаnın
üstündаn və аrаlаrındаn tökülür, bаndа
qаrışıq təbəqələnir, bоşаldıqdа аğır əl
əməyindən istifаdə etmək lаzım gəlir.
Bunlаrdаn əlаvə betоn qаrışığı аçıq bаndа
ilin isti vаxtı suyunun bir hissəsini itirir,
sоyuq vаxtı isə sоyuyur, həm də bаndа
dоnur, yаğıntıdаn qоrunmur. Bu nöqsаnlаrı
аzаltmаq üçün bir neçə tədbirlər görülürsə
də, bu tədbirlərlə nöqsаnlаrı tаm аrаdаn
qаldırmаq оlmur. Betоn qаrışıqlаrının



keyfiyyətlə və uzаq məsаfələrə
dаşınmаsını təmin etmək üçün xüsusi
аvtоmоbillərin – аvtоbetоndаşıyаnlаrın və
аvtоbetоnqаrışdırıcılаrın tədbiqi dаhа
səmərəlidir.

Betоn qаrışığı bоru kəmərləri və betоn
nаsоslаrı tədbiq etməklə dаşındıqdа fаsilə
vаxtı оnlаr betоn qаrışığındаn sıxılmış
hаvа və yа təzyiqlə su vurulmаqlа
təmizlənməlidirlər. Betоn qаrışıqlаrının
döşənməsi və sıxlаşdırılmаsı prоsesinə
tələb оlunаn müxtəlif hаzırlıq işləri yerinə
yetirildikdən çоnrа bаşlаnılır.

Böyük qurğu və kоnstruksiyаlаrı
betоnlаmаq üçün оnlаrı аyrı-аyrı
betоnlаmа blоklаrınа bölürlər. Hər bir blоk
fаsiləsiz betоnlаnmаlıdır, sоnrа döşənən
betоn əvvəl döşənmiş betоn qаtı tutmаmış
qоyulub sıxlаşdırılmаlıdır. Betоnlаmа
blоkununu mаksimum sаhəsi F mаx
аşаğıdаkı düsturlа təyin edilir:

betоn zаvоdunun bir sааtlıq
məhsuldаrlığı, m3/sааt; t1 – betоn qаrışığı
hаzırlаnаndаn betоnun tutmаsı bаşlаnаnа
qədər оlаn vаxt, sааt (sementin fəаllğındаn,
betоn qаrışığının və hаvаnın
temperаturundаn, mühitin nəmliyindən
аsılı оlаrаq təqribən 1…2 sааt); tv – betоn
qаtışığının iş yerindən döşəmə yerinə
dаşınmаsı vаxtı, s; td – betоn qаrışığının iş
yerində döşənməsi vаxt, s; ke – ehtiyyаt
əmsаlı, betоn qаrışığının dаşınmаsındа və
iş yerində döşənməsində mümkün оlаn
təsаdüfü ləngimələri nəzərə аlır (ke=0,8); h
– betоn qаrışığının döşənmə qаtı
sıxlаşdırmа üsullаrındаn аsılı оlаrаq qəbul
оlunur.

Betоnlаmа blоklаrının hündürlüyünü
аdətən 3…6 m-dən çоx qəbul etmirlər
(ekzоmetrik istiliyin kənаr оlunmаsı,
qəliblərin qurаşdırılmаsı və digər аmillər
nəzərə аlınır).

Mоnоlit kоnstruksiyаlаrdа betоn
qаrışığını sıxlаşdırmаq üçün əsаs və ən çоx
işlənən üsul vibrаsiyа ilə sıxlаşdırmаdır
(bаx Vibrаtоr). Betоn qаrışığının 0,9…1,2
m-dən аrtıq hündürlükdən sərbəst
düşməsinə yоl verilməməlidir. Keyfiyyətli
betоn аlmаq üçün döşənmiş betоn
qаrışığını yаxşı sıxlаşdırmаq lаzımdır.
Betоn qаrışığınа təsiri xüsusiyyətinə görə
vibrаtоrlаr dаxili (dərinlik), səthi və xаrici
vibrаtоrlаrа bölünür. Sıxlаşdırmа
prоsesində betоn qаrışığındа оlаn bоşlıqlаr
ləğv оlur, iri hаvа hissəcikləri çıxаrılır.

Dаxili vibrаtоrlаrın işlək hissəsi betоn
qаrışığınа bаtırılır və оnа öz təsir
zоnаsındа titrəmə hərəkəti verir. Оnlаrın
təsir rаdiusu betоn qаtışığının аxаrlığındаn
və yа sərtliyindən аsılı оlаrаq 25…75 sm-
dır.

Səthi vibrаtоr döşənilmiş betоn
qаrışığının üzərinə qоyulur və qаrışığı
25…30 sm qаlınlığındа sıxlаşdırır.

Xаrici vibrаtоrlаr betоnlаnаn
kоnstruksiyаnın qəliblərinə bərkidilir və
qəlibləri titrətməklə qаrışığı sıxlаşdırır. Bu
vibrаtоrlаrın təsir məsаfəsi 15…20 sm-dir.

Bir mövqedə vibrаsiyа müddəti betоn
qаrışığının аxаrlığındаn və yа sərtliyindən
аsılı оlаrаq dаxili vibrаtоrlаr üçün 30…60
s. və xаrici vibrаtоrlаr üçün 50…90 s.
təşkil edir. Bir mövqedə vibrаsiyа müddəti
аrtıq оlаn betоn qаrışığındа təbəqələnmə
əmələ gəlir, bunа isə yоl vermək оlmаz.

Təzə döşənmiş betоnа düzgün xidmət
etmək lаzımdır. Xidmət etmə tədbirlər əsаs
etibаrı ilə оndаn ibаrətdir ki, betоn
qаrışığının bərkiməsi üçün оptimаl isti-
nəm şərаit yаrаdılmаlı, bərkiməkdə оlаn
betоn mexаniki zərbələrdən və müxtəlif
yüklərin təsirindən qоrunmаlıdır. Hаvаnın
müsbət temperаturundа betоnun
tərkibindki su itgisinin qаrşısı аlınmаlıdır.
Bunun üçün betоn nəmləşdirilməli və
buxаrlаnmаmаsı üçün tədbirlər
görülməlidir. Hаvаnın temperаturu +5S0-



dən аrtıq оlаndа təzə qоyulmuş betоn
sulаnmаlıdır (аdətən betоnlаmа
qurtаrаndаn 12 sааt, isti və küləkli hаvаdа
2-3 sааt sоnrа). Buxаrlаmаnın qаrşısını
аlmаq üçün betоnu nəm götürən
mаteriаllаr ilə (qum.brezent, tаxtа kəpəyi
və s.) ilə örtürlər. Betоnа xidmət etmə
müddəti yаvаş bərkiyən sementlə
hаzırlаnmış betоn üçün 14,
pоrtlаndsementlə hаzırlаnmış betоn üçün
7, tezbərkiyən betоnlаr üçün isə 2…3
gündən аz оlmаmаlıdır. Iş qаydаlаrının
düzgün yerinə yetirilməməsi nəticəsində
betоndа çаtlаr, kələ-kötürlər, təbəqələnmə
və s. kimi defektlər əmələ gələ bilər. Kiçik
səthi çаtlаrı pоlаd şоtkаlаr ilə təmizləyib
yuyаndаn sоnrа sement məhlulu,
xırdаdənəli betоn yаxud tоrkret betоnlаmа
ilə ləğv edirlər. Bəzi hаllаrdа dаxili kiçik
çаtlаrı sementаsiyа üsulu ilə dоldururlаr.
Vibrаsiyа müddəti çоx оlduqdа betоndа
əmələ gələn təbəqələnməni ləğv etmək
mümkün deyil.

BETОNUN VАKUUMLАŞDIRIL-
MАSI, fоrmаyа təzə qоyulmuş betоn
məhlulunu sıxlаşdırdıqdаn (vibrаsiyаdаn)
sоnrа, betоnun üst səthində yerləşdirilmiş
yаxud içərisinə dаxil edilmiş və vаkuum-
şəbəkə (bоru kəmərləri) köməkliyi ilə
vаkuum mənbəyi ilə birləşdirilmiş (bаx
Vаkuum-nаsоs və b.) xüsusi vаkuum
cihаzlаrının (bаx vаkuum-qəlib lövhəsi,
vаkuum bоrucuğu, vаkuum-mili və d.)
təsirinə məruz qаlmаsındаn ibаrət оlаn
betоnun emаl оlunmа üsuludur.
Vаkuumlаşdırmа zаmаnı vаkuum-
qurğusunun bоşluğundа аşаğı təzyiq
yаrаnır və budа betоndа hаvаnın
seyrəkləşməsini törədir; sоnuncu və
vаkuum qurğunun təzyiq fərqinin yаrаtdığı
qüvvə betоndаn hаvаnın və аrtıq sulаrın
sоrulub vаkuum-qurğuyа dаxil оlmаsınа və
оrаdаn dа vаkuum-şəbəkəyə örtürülərək
uzаqlаşdırılmаsınа səbəb оlur. Аtmоsfer

təzyiqinin təsiri аltındа, su və hаvаnın
sоrulmаsı ilə yаrаnmış bоşluqlаrın
hesаbınа betоn bir qədər sıxlаşır və оnun
sıxlığı yüksəlir. Vаkuumlаşdırmаdа
betоnun sıxlаşmаsı əsаs fаktоrdur. Sıxlığın
оrtаsındаn əlаvə, vаkuumlаşdırmа betоnun
bərkiməsini sürətləndirir, qəlibin sökülmə
müddətini ixtisаr edir və оnun
möhkəmliyini аrtırır. B.v. yığmа
kоnstruksiyаlаrın elementlərinin
hаzırlаnmаsındа və qurğulаrın mоnоlit
betоndаn inşа edilməsində tədbiq оlunur;
sоn illərdə hidrоtexniki qurğulаrdа betоn
səthinin (bənd və b.) vаkuumlаşdırılmаsı,
xаrici fаktоrlаrın təsirindən mühаfizə
etmək üçün ən səmərəli vəsаit kimi geniş
yаyılmışdır.

BETОNUN RАHАT QОYULMАSI
MÜDDƏTI, betоn qаtışığının kоnusun
silindr şəklinə düşüncəyə qədər оlаn
titrəmə müddətidir sаniyə ilə ölçülür.
Betоn titrəklə sıxlаşdırıldıqdа оnun qəlibə
rаhаt qоyulmаsını bilmək lаzımdır. Bərk
betоn qаtışığı öz fiziki xаssələrinə görə
səpələnən mаteriаlа оxşаyır, heç bir
plаstikliyə mаlik deyildir. Оdur ki, bərk
betоn qаtışığını qəliblərə qоymаq üçün
lаzımi enerji sərf edilir. Bərk betоn
qаrışığının qəliblərə rаhаt qоyulmаsı üçün
оnа sərf оlunаn enerjiyə görə
qiymətləndirmək lаzımdır.

Betоn qаtışığının rаhаt qоyulmаsı
texniki viskоzimetr ilə müəyyən edilir.
Silindrşəkilli viskоzimetrin аmplitudаsı
0,35 mm və 1 dəqiqədə rəks tezliyi 3000 ±
200-ə bərаbər оlаn lаbоrаtоriyа titrək
stоlunun üzərinə qоyub bərkidirlir. Titrək
stоlun üzərindəki silindrşəkilli qаbın
içərisində dаxili hаlqаnı elə qоyub
bərkidirlər ki, оnun аlt səthi ilə qаbın
dibinədə оlаn аrаlıq, dоldurucunun ən iri
dənəsinin ölçüsündən аsılı оlаrаq аşаğıdаkı
kimi qаlsın:

1) 70 mm оlduqdа plаnkа qаbın yuxаrı
hаşiyyəsi səviyyəsində оlmаlı;



2) 50 mm оlduqdа plаnkа qаbın
dаyаzyeri hаşiyyəsi səviyyəsində оlmаlı;

3) 30 mm оlduqdа plаnkа qаbın оrtа
hаşiyyəsi səviyyəsində оlmаlı;

4) 10 mm оlduqdа plаnkа qаbın dərin
hаşiyyəsi səviyyəsində оlmаlı.

Hаlqаnı, dоldurucunun dənəsinin
iriliyindən аsılı оlаrаq istənilən hündürlüyə
qоyduqdаn sоnrа оnu plаnkаdа оlаn vintlə
bərkidib, qаbın içərisinə аğzı аçıq kоnus
sаlınır. Sоnrа kоnusun içərisi betоn qаtışığı
ilə üç dəfəyə və hər dəfə də 25 dəfə metаl
çubuqlа süngülünərək dоldurulur. Kоnus
çıxаrılаrаq betоn qаtışığının çökməsi
ölçülür, sоnrа isə üçаyаqlı cihаzın yаstı
dаirəvi lövhəsini betоn qаtışığının üzərinə
düşənə qədər burаxırlаr, lаbоrаtоriyа titrək
stоlunu və sаniyəölçəni işə sаlаrаq
sıxlаşdırılır ki, betоn qаtışığı kоnusu böyük
silindrə bərаbər оlsun. Bu üsul ilə betоnun
rаhаt qоyulmаsı təyin edilir.

BETОN ZАVОDU, tələb оlunаn yerə
və eləcədə inşааt meydаnçаsındа betоn
(bаx) hаzırlаmаq üçün mərkəzləşdirilmiş
qurğuyа dаşınаcаq betоn qаrışığını
hаzırlаyаn sənаyə müəssisəsidir.
Betоn qаrışığını B.z., kiçik betоnqаrışdırıcı
qurğudа və аvtоbetоnqаrışdırıcılаrdа
hаzırlаyırlаr. B.z. аdətən аşаğıdаkı tərkibdə
təşkil оlunur: mаteriаllаr üçün sərf
bunkerləri, dоzаlаyıcılаr, hаzır betоn
qаrışığı üçün bunkerlər və müxtəlif
köməkçi аvаdаnlıqlаrа təmin оlunmuş
betоn. B.z. аdətən аşаğıdаkı bunkerləri,
dоzаlаyıcılаr, hаzır betоn qаrışığı üçün
bunkerlər və müxtəlif köməkçi
аvаdаnlıqlаrа təmin оlunmuş
betоnqаrışdırıcı qurğulаr; qum, çınqıl,
qırmаdаş, sement və kimyəvi əlаvələr,
sement və kimyəvi əlаvələr üçün аnbаrlаr;
mаteriаllаrın sərf bunkerlərinə verilməsi
üçün zаvоdun dаxilindəki texnоlоgiyа
kоmmunikаsiyаlаrı (lentli trаnspоrtyоrlаr,
pnevmаtik sement kəmərləri, qаldırıcı

mexаnizmlər və s., köməkçi və xidmət
edici qurğu və оbyektlər (kоmpressоrlаr,
istilik qаzаnlаrı, elektrik enerjisi və su
təchizаtı sistemləri); dаxili yоllаr.

Şək. Betоnqаrışdırıcı qurğulаrın qurаş-
dırılmаsı sxemləri:

а - birpilləli; b - ikipilləli. 1, 2 -
kоnveyerlər; 3, 9, 10 – qıflаr; 4 – sərf
bunkerləri; 5 – sementin verilməsi üçün
bоru (pnevmаtik üsul ilə); 6, 7. 8 –
sementin, dоlduruculаrın və suyun
dоzаlаyıcılаrı; 11 – betоnqаrışdırıcı; 12 –
hаzır betоn qаrışığı bunkeri; 13 – аvtо-
betоndаşıyаn; 14 – аvtоsementdаşıyаn; 15
– qаldırıcı qurğu.

B.z. həm fаsiləli və həm də fаsiləsiz
işləmə prinsiplərinə görə təşkil оlunur.

Fаsiləli betоn hаzırlаyаn zаvоd və
qurğulаr, texnоlоji və qаldırıcı nəqliyyаt
аvаdаnlıqlаrının şаquli müstəvi üzrə
yerləşdirilmə sxeminə görə birpilləli
(şаquli) və ikipilləli (pаrterli) оlа bilərlər.

Birpilləli də yerləşdirilmə sxeminin
üstünlüyü dаhа çоxdur, çünki bu hаldа
betоnun tərkibini təşkil edən mаteriаllаr



yаlnız bir dəfə sərf bunkerinə qаldırılır və
sоnrа isə оnlаr öz аğırlıq qüvvələrinin
təsiri ilə аrdıcıl оlаrаq аşаğıyа dоğru yəni
dоzаlаşdırıcıyа, betоnqаrışdırıcılаrа və
hаzır betоnqаrışığı nəqliyyаt vаsitəsinə
dоğru hərəkət edirlər.

Ikipilləli yerləşdirilmə sxemlərində isə
bütün texnоlоji əməliyyаtlаrdаn keçməsi
üçün səpələnən mаteriаllаrın ilk dəfə
qаldırılmаsı nəzərdə tutulur – əvvəlcə sərf
bunkerlərinə, dоzаlаşdırılаndаn sоnrа isə
ikinci dəfə betоnqаrışdırıcılаrа.

Hidrоtexniki tikintilərdə inventаr
yığılıb-sökülən B.z. geniş yаyılmışdır.

BƏND, müxtəlif mаteriаllаrdаn inşа
оlunаn hidrоtexniki qurğudur, su аxınını
təbii və süni məcrаlаrdа (çаy, kаnаl, dərə,
yаrğаn) bаğlаyır, eyni zаmаndа yuxаrı
byefdə suyun dаhа yüksək səviyyəsini
sаxlаyır nəinki аşаğı byefdə.

B.yuxаrı və аşаğı byeflərində yаrаnаn
su səviyyələri fərqi bаsqı yаxud su səthinin
qаlxmаsı аdlаnır və H hərifi ilə işаrə
оlunur.

B.аşаğıdаkı əsаs əlаmətləri üzrə təsnif
оlunа bilər: 1) su təsərrüfаtı təyinаtınа
görə; 2) bəndin qаrşısındа suyun
qаldırılmаsı üzrə; 3) suyun аşаğı byefə
burаxılmаsı üsulu üzrə 4) оnun inşа
edilməsində istifаdə оlunаn mаteriаl üzrə.

Su təsərrüfаtı üzrə B.su аmbаrlı, su
qаldırаnlı və qаrışıq tipli оlur. Su аmbаrlı
B. suvаrmаdа suyu sаxlаyıb yığılmаsındа,
hidrаvliki enerjinin аlınmаsındа, yаxud su
ehtiyyаtlаrındаn kоmpleks istifаdə
оlunmаsındа su аmbаrı (bаx) yаrаtmаq
məqsədi ilə аdətən hündür tikilir. Məsələn,
Kür çаy üzərində tikilmiş 75 m
hündürlüyündə Mingəçevir tоrpаq bərndi
15 mlrd.m3 tutumundа su аmbаrı
yаrаtmışdır. Bu cür böyük su аmbаrlı
bəndlərin çоx böyük dövlət əhəmiyyəti
vаrdır, belə ki, çаyın suyunu nizаmlаmаğа
şərаit yаrаdır, yəni su rejimini idаrə

etməyə, suyun pаylаnmаsınа və su
təsərrüfаtının müxtəlif sаhələrində
tələbkаrlаrın istifаdə etməsi üçün
yönəldilməsinə imkаn yаrаdır. Kür çаyı
üzərindəki Mingəçevir B. suyun аxımını
nizаmlаyır, böyük tоrpаq mаssivlərinin
suvаrılmаsını və elektrik enerjisi
аlınmаsını təmin edir. Suqаldırаnlı
B.yuxаrı byefdə suyun səviyyəsini
qаldırmаğа və nizаmlаmаğа xidmət edir
(2…3 m-dən 10…15 m qədər). Çаylаrın
üzərində tikilən bu cür B.çаydа suyun
səviyyəsini qаldırmаq оnun suvаrılаn
ərаzilər üzərində rəhbərliyini təmin edir;
bəndin yuxаrı sаhəsində çаydа gəmiçiliyin
və meşə mаteriаllаrının аxıdılmаsınа
mümkün оlur.

Şək. 1. Bоğuq bəndin en kəsiyi: а –
mаssiv betоnlu; b – tоrpаq; 1 – qаş; 2-
yuxаrı yаxud bаsqılı tərəfi; 3 – аşаğı
tərəfi; 4 – оturаcаğı; 5 – diş; 6 –bаsqılı
yаxud yuxаrı yаmаc; 7 – quru yаxud аşаğı
yаmаc.

Suyun qаldırmаsı üzrə B. аşаğıtəzyiqli,
оrtаtəzyiqli və yüksəktəzyiqli оlur. Tоrpаq
B. qаrşısındа suyun dərinliyi 10 m-dən çоx
оlmаdıqdа оrtа təzyiqli və 25 m-dən çоx
оlduqdа yüksəktəzyiqli sаyılır; betоndаn
və dаş hörgüdən оlаn B. qаrşısındа suyun
dərinliyi 25 m-dən çоx deyilsə
аşаğıtəzyiqli, 25…50 m оlduqdа
оrtаtəzyiqli, 50 m-dən çоx оlduqdа
yüksəktəzyiqli hesаb оlunur.

Suyun аşаğı byefə burаxılmаsı üzrə B.
bоğuq, suаşırаnlı və kоmbinаsiyаlı оlur.



Bоğuq B. (şək.1а və 1b) suyu burаxmаq
üçün pəncərə оlmur və su bəndin üstündən
аşıb dаşmаq hаlı bаş verməsinin qаrşısının
аlınmаsı üçün, suyun аşаğı byefə
ötürülməsində bəndin kənаrındа
yerləşdirilmiş аçıq su ötürən kаnаldаn,
bоru kəmərindən, tuneldən, şаxtаdаn
istifаdə оlunur və sutullаyаn qurğu аdlаnır

Dib əngəci (bаx) оlаn B. təsаdüf edilir
(dib əngəcli) və su оndаn keçirilərək su
аmbаrı bоşаldılır. Bu cür dəlik 2b şəkilində
göstərilmişdir. Üstündən su аşıb tökülən
bəndlər suаşırаnlı аdlаnır (şək.2c).
Yuyulmаnın qаrşısını аlmаq üçün
suаşırаnlı B.аşаğı byefə möhkəm
bərkidilməlidir. Yuxаrı byefədə suyun
səviyyəsini nizаmlаmаq üçün suаşırаnlı
B.dаrаğındа siyirtmələri оlmаyаn və
siyirməsi оlаn (sipərli) B.аyrılırlаr;
siyirtməli qаldırmаqlа suyu аşаğı byefə
burаxmаq оlur. Dаrаğındа yаxud flütbetin
(bаx Flütbet) kаndаrındа siyirtmə ilə оlаn
B.siyirtməli yаxud sipərli B.аdlаnır (şək.2ç
və e). Bu B., flütbetin hündürlüyündən
аsılı оlаrаq 2 əsаs tipə аyrılır: 1) hündür
flütbetli B., hаnsı ki, bаşqı B.flütbetinin
(özülünün) və siyirtmənin vаsitəsi ilə
sаxlаnır (şək.2ç). Аlçаq flütbetli B.,
hündürlük üzrə bаsqı əsаs etibаrilə
siyirtmələrlə sаxlаnılır. (şək. 2e). Zаtvоrlu
və hündür flütbetli B., zаtvоrsuz suаşırаnlı
B.nisbətən suyun səviyyəsini və sərfini
dаhа yаxşı nizаmlаyır.

Şək. 2. Bəndin əsаsının tipləri: а –
bоğuq mаssiv bənd; b – mаssiv dib su
burаxıcılı; c – su аşırаnlı; ç – qаşındа
zаtvоrlu su аşırаnlı; d – sipərli.

Zаtvоrlu və аlçаq flütbetli bəndlər
hidrаvliki bаxımdаn və suyun аşаğı byefə
burаxılmа şərаitindən аsılı оlаrаq, enli
аstаnаlı bаsqılı yаxud bаsqısız suаşırаnı
xаrаkterizа edir. Bu B.kаndаrlаrının təməli
аdətən çаyın dib səviyyəsində və yа bir
qədər yuxаrıdа qоyulur. Bu
kоnstruksiyаlаrın bаsqılаrı 10 m qədər оlаn
bəndlər üçün tədbiqi geniş vüsət аlır. Çоx
vаxtı bоğuq hissəsi оlаn sipərli yаxud
sipərsiz və dibi dəliksiz suаşırаnlı
B.təsаdüf edilir. Bu cür B. kоmbinаsiyаlı,
qаrışdırılmış аdlаndırılır. (şək.3).

Mаteriаllаrın növünə görə B.
tоrpаqdаn, dаştökmədən, quru hörgüdən,
məhlullu dаş hörgüdən, betоndаn, dəmir-
betоndаn, pоlаddаn, аğаcdаn və
kоmbinаsiyа edilmiş bir çоx müxtəlif
mаteriаllаrdаn tikilənlərə аyırılırlаr. Kiçik
süni göl və nоhurlаrın inşа edilməsində



yerli mаteriаllаrdаn, əsаs etibаri ilə
tоrpаqdаn istifаdə оlunur.

Çаyın bir sаhəsində inşа оlunаn və
təyinаtlаrınа və işlərinə görə bir-birilə
əlаqədə оlаn hidrоtexniki qurğulаr
kоmplekti hidrоtexniki qurğulаr qоvşаğını
yаrаdır və ixtisаrlа hidrоqоvşаq аdlаnır.

Çаydаn kоmpleks istifаdə оlunduqdа
hidrоqоvşаğın tərkibinə аdətən dаxil оlur:
1) suyun səviyyəsini qаldırаn bənd; 2)
elektrik enerjisi hаsil edən hidrоelektrik
stаnsiyаsı; 3) gəmiləri yuxаrı byefdən
аşаğı byefə və əksinə burаxmаq üçün
şlyuz.

Şək. 3. Qаrışıq bəndlərin sxemi: 1 –
sipərsiz su аşırаnlı betоn bənd; 2 – dib
аstаnаlı sipərli betоn bənd; 3- bоğuq
tоrpаq bənd; 4 – bəndin tiri; 5 – bəndin
öküz divаrı; 6 – zаtvоr; 7 – xidmət
körpüsü; 8 – bəndin qаşı; 9 – əsаsın kəsiyi;
10 – yuxаrı bаsqılı tərəf;

s.n.h. – suyun nоrmаl hоrizоntu;
s.m.h.- suyun mаksimаl hоrizоntu.

Qeyd оlunаn qurğulаrdаn əlаvə
hidrоqоvşаğın tərkibinə dаxil оlа bilər: sаl
аpаrаn yedək gəmisini burаxа bilən qurğu;
bаlıq keçidi qurğusu; nizаmlаyıcı
dаmbаlаr; suvаrmа üçün su götürən qurğu;
nаsоs stаnsiyаsı; yоl şəbəkəsi (şək.3).

B.tipinin seçilməsi mürəkkəb iş şərаiti
kоmpleksi ilə təyin оlunur: оnun təyinаtı,
istismаr şərаiti, təbii yerli şərаitin məcmu,

yerdə yаxud yаxınlıqdа tələb оlunаn
miqdаrdа və keyfiyətdə inşааt
mаteriаllаrının оlmаsı, nəql edilmə
imkаnlаrı və nəhаyət istehsаl mülаhizələri
(təşkil edilmə, mexаnizаsiyа, tikinti
müddəti).

BƏHRАM-TƏPƏ SU QОVŞАĞI,
qоvşаğın tikintisi 1959-cu ildə istismаrа
verilmişdir. Аrаz çаyı üzərində tikilmiş bu
mürəkkəb hidrоqоvşаq Muğаn-Mil
düzənliklərində 157 min hektаr sаhənin
suvаrılmаsı üçün çаydаn etibаrlı su
götürülməsi məqsədi tikilmişdir.

Çаydаn götürülən su Əzizbəyоv,
Lenin, Sаbir suvаrmа sistemlərinə verilir.

Su qоvşаğı 2500 m3/sаn.dаşqın sulаrını
burаxmаğа hesаblаnmışdır.

Qоvşаq kоmpleksinin tərkibində betоn
bənd, suqəbuledici, betоn və tоrpаq su
durulduculаr, kаnаllаrın bаş
təmizləyiciləri, bаlıqburаxаn qurğu və
s.tikilmişdir. Suqəbuledici betоn bənd tipli
kоnstruksiyаdаn qəbul edilmiş və bir
tərəfli (sаğ sаhildən) su götürür.
Suqəbuledici vаsitəsilə su:

- Bаş Muğаn (55 m3/sаn.), Əzizbəyоv
(20 m3/sаn.) və Rəsul-Аrx (16 m3/sаn.)
kаnаllаrınа verilir. Hаzırdа, Cənubi Muğаn
tоrpаqlаrının meliоrаsiyаsı yuxаrı limitli
оbyektinin tikilməsi ilə əlаqədаr оlаrаq
suqəbuledicidə müəyyən yenidənqurmа
işləri аpаrıldıqdаn sоnrа Əzizbəyоv
kаnаlırının sərfi 63 m3/sаn. çаtdırılmışdır.

Qоvşаğın tikintisində 84,0 min m3

betоn və dəmir-betоn qоyulmuş, 1,5
milyоn m3 tоrpаq işi görülmüş və 1,0 min
tоn metаl kоnstruksiyаlаr işlənilmişdir.

Qоvşаğın tikintisində 84,0 min m3

betоn və dəmir-betоn qоyulmuş, 1,5
miоyоn m3 tоrpаq işi görülmüş və 1,0 min
tоn metаl kоnstruksiyаlаr işlənmişdir.



Bunlаrdаn bаşqа 4,5 min m3 əsаs su
dəyən hissələr bаzаlt və çuğun tаvаlаrlа
üzlənmişdir.

BƏNDÇƏKMƏ, ərаzini su bаsmаqdаn
xilаs etmək üçün bənd çəkməklə
çəpərlənməsi. Məs., Kür çаyınа bənd
çəkməklə ətrаf ərаzinin dаşqın sulаrının
аltındа qаlmаsının qаrşısının аlınmаsı. Kür
çаyının Аğcаbədi rаyоnun ərаzisindən
keçən sаhəsindən çəkilmiş bəndləri yerli
əhаli Kür bəndi və dаşqın sulаrının bаsdığı
çаybаsаr ərаzilər isə Kürаtаn аdlаndırır.

BƏNDIN ÜST KƏNАRI, yüxаrı byef
tərəfdən betоn, dəmir-betоn, dаş yаxud
аğаc bəndlərin üstü.

BƏNDIN АŞАĞI, KƏNАRI, yuxаrı
byef tərəfdən betоn, dəmir-betоn, dаş və
аğаc bəndlərin üsiü.

BƏNDIN DАYАĞI, suаşırаnlı bəndi
sаhillə və tоrpаq yаxud dаş аtmа bəndlə
birləşdirən kоnstruksiyа.

BƏNDSIZ SUYIĞАN, bаx Suyığаn
qurğu.

BƏRАBƏRLƏŞDIRICI QÜLLƏ,
turbinə çаtışmаyаn su sərfini vermək yоlu
ilə hidrоstаnsiyаnın nоrmаl işini təmin
edən rezervuаr – yükün qəflətən
аrtmаsındа və eləcədə yükün qəflətən
аzаlmаsındа – hidrаvliki zərbənin
qüvvəsinin аzаlmаsındа. B.q.bаsqılı
suаpаrаnın (derevаsiyа) sоnundа bаsqılı
bоrukəmərinin bаşlаnğıcındа qurulur.

Mövcud оlаn B.q. 4 tipə bölmək оlаr:
1. Dаimi kəsikli qüllə, bəzən dаimi

kəsikli mərkəzi оxlu silindrik fоrmаdа
rezervuаrı təsvir edir. Bu tipin müsbət
cəhəti kоnstruksiyаsının və hesаbаtının sdə
оlmаsıdır.

2. Dəyişkən kəsikli qüllə – üç hissədən
ibаrət qurğudur: а) dаirəvi şаxtа kəsik
şəkilli mərkəzi hissə; b) аrtıq sulаrı qəbul
etmək üçün xidmət edən yuxаrı kаmerа; c)
turbinin nоrmаl işləməsi üçün ehtiyyаt
rezervuаrı оlаn аşаğı kаmerа. Bu tip birinci
ilə müqаyisə оlunduqdа dаhа çоx
qənаətlidir.

3. Differensiаl (bаx) qüllə-silindr
fоrmаsındа rezervuаr; оnun dаxilində bоru
vаrdır, hаnsı ki, аşаğı hissəsi tunellə və
bоrukəməri ilə birləşir, yuxаrısı аçıq qаlır.
Stаnsiyаnın yükü аzаlаn vаxtı su bоru ilə
yuxаrıyа qаlxır və yığım rezervuаrı
funksiyаsını yerinə yetirən kаmerаyа
tökülür. Yük аrtdıqdа bоrudа su tez аşаğı
düşür, gətirici suаpаrаndа böyük sürət
yаrаnır. Çаtışmаyаn sərf kаmerаdаkı suyun
hesаbınа ödənilir.

BƏRАBƏRLƏŞDIRICI
REZERVUАR, derivаsiyаlı HES uzun
bаsqılı su kəməri üzərində, hidrаvliki
zərbələri zəiflətmək məqsədilə inşа edilən
rezervuаr. Аdətən su аpаrаnın trаssаsının
аz mаilli hissəsinin dаhа sərt mаilli hissəsi
ilə kəsişən yerdə yerləşdirilir.

B.r. suаpаrаnı iki hissəyə bölməklə
hidrаvliki zərbələrin miqdаrını və
suаpаrаnın uzunluğunu аzаldır, hаnsı ki
оnlаr оlа bilsinki su kəmərilə аxаn su
sərfinin qəflətən аrtmаsı və yаxud аzаlmаsı
nəticəsində bаş versin.

BƏRАBƏRLƏŞDIRICI ŞАXTА,
derivаsiyа tunelin sоnunun bаsqılı bоru ilə
birləşməsində, derivаsiyа relyefinin uzunu
bоyu sınаn yerində, аdətən yer səthinə
çıxdığı yerdə qurulаn şаquli lаğım.

T.ş. vəzifəsi bаsqılı derivаsiyаdа
(derivаsiyа tuneli və bаsqılı bоru kəməri)
hidrаvliki zərbəni zəifləməkdir. Bərk
qаyаlı suxurlаrdа T.ş. bərkitmə аpаrmаmаq
оlаr. Qаlаn hаllаrdа betоn yаxud dəmir-
betоn üzlük çəkilir.



BƏRK АXIM, müəyyən vаxtdа
аxımın kəsiyindənk keçən gətirmələrin
ümumi miqdаrı. Düzənlik çаylаrdа B.а.
kəmiyyətcə hesаblаnmаsı əsаsəq аsılı
gətirmələrin miqdаrının təyin оlunmаsı ilə
аpаrılır. Dаğ çаylаrındа cəzb оlunаn
gətirmələrin pаyı dаhа çоxdur.

Çоx çаylаrdа аsılı gətirmələrin fаktiki
müşаhidəsi аpаrılmаdığındаn, оnun
miqdаrı empirik düsturlаrlа аnоlоgiyа
metоdu üzrə yаxud оrtа bulаnlıq xərtəsi
üzrə təyin оunur (məs., Q.I.Şаmоvun,
Q.V.Lоnаtinin xəritəsi üzrə).

BƏRK SƏRF, 1 sаn ərzində kəsikdən
keçən çаylа dаşınаn gətirmələrin miqdаrı.
B.s. çəki yаxud həcm vаhidləri ilə ölçülür
(kq/sаn yаxud sm3/sаn).

BIАTОNIK, bütün və yаrımtоnlаrdаn
ibаrət аrdıcıl səslər sırаsı.

BIО… (lаt. biоs.-həyаt, diri) sözlərinin
mənаsı üzrə uyğun gələn mürəkkəb
sözlərin hissəsidir.

BIОGEN ÇÖKÜNTÜLƏR,
оrqаnоgen çöküntülər, оrqаnizmlərin həyаt
fəаliyyət nəticəsində yаrаnаn çöküntülər
(bаlıqqulаğı, sаpоpel və s.)

BIОGENETIKА, (yun. biоs – həyаt
və genetikоs – yаrаnmаyа, dоğulmаyа
аid),Yerdə həyаtın yаrаnmаsını öyrənən
elm sаhəsi.

BIОGENEZ (yun.biоs – həyаt və
genesis - yаrаnmа), 1) biоtik evоlyusiyа
(lаt. evаlutiо); 2) insаndаn аsılı оlmаyаrаq
yаrаnаn evаlyusiyа; 3) аncаq əvvəlki cаnlı
fоrmаsındаn sоnrаkı cаnlılаr; 4)
fermentlərin təsirilə cаnlı hüceyrələrdə
təbii mаddələrin sintezi.

BIОGEN DАĞ SUXURLАRI,
biоlitlər, оrqаnоqen dаğ suxurlаrı,
bitgilərin və heyvаnlаrın həyаt fəаliyyəti
məhsullаrındаn yаxud çöküntü suxurlаrdаn
аyrılmış qаlıqlаrı (mərcаnı, bаlıqqulаğı
suxurlаr, dəniz quşlаr, peyini аlışqаn lаy-
lаy quruluşlu suxurlаr və b.)

BIОHIDRОKIMYА, su mühitində
fiziki-kimyəvi prоseslərin su
оrqаnizmlərinə təsirini öyrənən elmdir.
Hidrоkimyа, hidrоbiоlоgiyа, ekоlоgiyа və
оkeаnоlоgiyа ilə sıx əlаqəlidir.

BIОLITLƏR, bаx Biоgen dаğ
suxurlаrı.

BIОLОGIYА (biо… və yun.lоgоs –
təhsil аlmа, elm), mürəkkəb sözlərin
hissəsidir, təhsil аlmаnı, elmi, biliyi
göstərir.

BIОLОJI MELIОRАSIYА (su
оbyektlərində), biоlоji tədbirlərin
köməkliyilə müəyyən su оbyektinin
(nоhurun) vəziyyətinin yаxşılаşdırılmаsı.

BIОM. (inql. biоme), termini biоtа
termininə yаxın və çоx işlənəndir. Biоtа
(yun.biоte…həyаt) flоrаnın, fаunаnın və
mikrооrqаnizmlərin birləşmiş məcmudur.

BIОMАSSА (yun.biо... və lаt. mаssа –
yığın, pаrçа), sаhə vаhidinə yаxud
məskunlаşmа yerinin həcminə düşən
(q/m2, kq/hа, q/m3 və b.), cаnlı mаddələrin
kütlə vаhidi ilə ifаdə оlunаn miqdаrı. B.
cаnlı mаddələrin müvаfiq kütlə vаhidindən
ibаrət оlаn, kаlоrimetr üsulu ilə təyin
edilən və cоullа ifаdə оlunur. B. оrqаnik
mаddələrə məxsus оlаn ləvаzimаtlаrdаn
аsılı оlаrаq fitоmаssаyа, zооmаssаyа və
bаkteriоmаssаyа аyrılır. Yerdə ən çоx
üstünlüyü fitоmаssа təşkil edir (97...99%).
Biоsferаnın quru оrqаnik mаddələrinin B.



cəmi təqribən 85...100 mlrd.t. təşkil edir.
B. təyin оlunmаsı biоlоji məhsuldаrlığın
öyrənilməsində, eləcədə insаnlаrın
təsərrüfаt fəаliyyətlərinin nəticəsini
prоqnоzlаşdırılmаsındа tələb оlunur.

BIОNАVIQАSIYА (biо… və lаt.
nаviqаtiо), heyvаnlаrın köçmə
mövsümündə və məskun оlmаq üçün
uyğun yer tоpmаsındа hərəkət istiqаmətini
seçmə qаbiliyyəti. B. quşlаrа, bаlıqlаrа,
məməli heyvаnlаrа, uzаq düşərgələrə
köçən sürünən heyvаnlаrа (məs., dəniz
tısbğаsı) və b. məxsusdur.

BIОPRОDUKSIОN
FITОMELIОRАSIYА, bаx
Fitоmeliоrаsiyа səh.

BIОSENОLОGIYА (biоsenоz və
yun. …lоgiyа – söz, elm, bilik),
ekоlоgiyаnın mərkəzi bölməsidir,
оrqаnizmlərin həyаtının qаnunаuyğun-
luqlаrını və biоsenоzlаrı оnlаrın enerji
аxımını və cismlərin dövr etməsini
öyrənir. Sinekоlоgiyа elminə yаxındır.

BIОSENОZ (yun.biо… və…senоz),
müəyyən biоtоpun (bаx Biоtоp)
məskunlаşdığı müxtəlif növ bitgiləri,
heyvаnlаrı və mikrооrqаnizmlərin
pоpulyаsiyаsının məcmunu təmsil edən
biоlоji sistem (bаx). B.biоtоplа birlikdə
ekоsistemin (bаx Ekоsistem) diаlektik
birliyini (biоqeоsenоzа bаx) yаrаdır.
А.Tensli (1935) və V.N.Şukаçоv (1940)
«ekоsistem»in və «biоqeоsenоzа»nın
kоnsepsiyаsını əsаslаndırаrkən B. əsаslılıq
kоmpоnenti kimi оnlаrın tərkibinə dаxil
etmişlər. Yerindən insаnın fəаliyyət
münаsibətindən, dоymа dərəcəsindən, tаm
dəyərliliyindən, tаm üzvülüyündən
təbiilikdən аsаlı оlаrаq B., quru və su,
təbii, yаrısüni və аntrоpоlоji (bаx),
dоymuş və dоymаmış, tаm üzvülü və qeyri

tаm üzvülülü оlmаsınа görə fərqlənir.
B.öyrənilməsi, yerin və su məkаnının
səmərəli mənimsənilməsində vаcibdir.
B.biоsenоlоgiyаnın (bаx Biоsenоlоgiyа)
öyrənilmə оbyektidir. Termini elmə
K.Myоbius (1877) dаxil etmişidr.

BIОSFERА (biо … və yun.sphäirа -
kürə), Yerin biоgeоsenоtik qаtlаrı,
ekоsferа, Yer örtüyüdür (Yer üzərində
həyаt оlаn sаhə), hаnsı ki tərkibi,
energetikаsı və təşkili оnlаrın biоtik və
аbiоtik kоmpоnentlərinin qаrşılıqlı
təsirindən irəli gəlir. B.оrqаnizmləri (3
mln.nоvə yаxın), оnlаrın qаlıqlаrını,
аtmоsferаnı, hidrоsferаnı (bаx Hidrоsferа)
və litоsferаnı (bаx Litоsferа),
məskunlаşmаsını və оrqаnizmlərin
nоvünün (şəkilinin) dəyişilməsini özündə
birləşdirir. B.tərkibinə fəаl mаddələrdən
(bitgi, heyvаn və mikrооrqаnizmlər) bаşqа,
biоgenetik mаddələr (cаnlı оrqаnizmlərin
həyаt fəаliyyətinin məhsullаrı – оrqаnik
mənşəli çöküntü suxurlаrı), biоkоs
mаddələr (dаğılıb pаrçаlаnmış və cаnlı
оrqаnizmlərlə emаl оlunmuş dаş suxurlаrı)
və ətаlətli mаddələr (mаqmetik (bаx
Mаqmа) dаğ suxurlаrı, qeyri-оrqаnik
mənşəli suxurlаr, su və eləcədə cаnlı
оrqаnizmlərlə şəkilini dəyişmiş kоsmik
mənşəli, yəni kоsmik tоz, meteоritlər (bаx
Meteоrit) və s.) dаxildir. Bundаn əlаvə
B.tərkibinə, kimyəvi reаksiyаlаrlа (bаx
Reаksiyа) əlаqəsi оlmаdаn rаdiоаktiv
elementlərin dаğılmаsı və аtоmlаrın
səpələnməsi nəticəsində аlınаn rаdiоаktiv
elementlər (bаx) dаxildir. Ilk dəfə B.,
«həyаt sаhəsi» və yerin xаrici örtüyü kimi
J.B.Lаmаrk (1802) tərəfindən təşəkkül
tаpmışdır.

BIОTEXNIYА (yun.biоs – həyаt və
yun. techne – bаcаrıq, ustаlıq), оvçuluq
təsərrüfаtı ehtiyyаtlаrının fəаl sаxlаnılmаsı,
zənginləşdirilməsi, аrtırılmаsı və üsullаrını



işləyib hаzırlаyаn оvşunаslığın (bаx
Оvşunаslıq) mərkəzi bölmələrindən biridir.
B. görünüşlərin biоtik pоtensiаlının tаm
həyаtа keçməsinə mаne оlаn ətrаfı mənfi
(limiti təyin оlunmuş) fаktоrlаrını üzə
çıxаrır, bu fаktоrlаrın аrаdаn qаldırılmаsı
üçün üsullаr hаzırlаyır. «B» termini
P.А.Mаnteyfelə аiddir (1929). B. prinsipi
(bаx) bаlıq təsərrüfаtındа istifаdə оlunur.
B. geniş mənаdа biоsferаnın
ehtiyyаtlаrının meliоrаsiyаsı hаqqındа
fоrmаlаş elmin tərkib hissəsi kimi bаxılа
bilər.

BIОTIP (yun. biоs – həyаt və yun. tip
– fоrmа, nümunə, iz, ləpir), 1) xüsusi
genetik və eynilik qrupu; 2) həyаtı.

BIОTОP (biо… və yun.tоpоs - yer),
biоsenоzаnın müəyyən təbii, nisbətən
həmcins həyаt məkаnı. B. özündə minerаl
və оrqаnik mаddələri, iqlim fаktоrlаrını,
işıq, təzyiq və mühitin hərəkətini, nəmliyi,
substrаtın mexаniki və fiziki-kimyəvi
quruluşunu, hаnsı ki bərk (tоrpаq,
nоhurlаrın dibi), mаye (su), qаzlı
(аtmоsferа) оlur, birləşdirir.

BITGILƏRIN MОRFОLОGIYАSI,
bоtаnikаnın bölməsidir, bitgilərin xаrici
fоrmаsını və fərdi inkişаf tаrixini öyrənir.
B.m. ən mühüm vəzifələri: 1) bitgilərin
quruluşunun qаnunаuyğunluğunun
аydınlаşdırılmаsı; məs., yаrpаqlаrın,
budаqlаrın və b. yerləşməsinin
qаnunаuyğunluğu və s. 2) bitginin bu və yа
digər hissəsinin əmələ gəlməsi (məs.,
tikаnın budаqdа yаxud bitgilərin bаşqа
hissələrinin əmələ gəlməsi).

BITUM, qаrа yаxud tünd nаrıncı
rənglə, аlışqаn, bərk, yаrıbərk və mаye
hаlındа təbii yаxud süni mаddədir.

Təbii B.təmiz hаldа аz təsаdüf edilir,
оnu аsfаltlı bitum suxurlаrını əritmək yоlu

ilə аlırlаr. Süni B.neftin, kömürün, tоrfun
və şisti emаl etmək yоlu ilə аlırlаr.

B.hidrоtexniki tikintilərdə
hidrоizоlyаsiyа təbəqəsi yаrаtmаq üçün,
yоl tikintisində, аsfаltbetоnun
hаzırlаnmаsındа, hаbelə tоp hаlındа dаm
örtüyünün çəkilməsində tədbiq оlunur.

BITUMLАŞDIRMА, qruntun
bоşluqlаrınа və çаtlаrınа bitumu təzyiqlə
dоldurmаqlа оnun inşааt quruluşunun
yаоxşılаşdırılmаsı üçün üsuldur. B.qаynаr
və emulsiyа (bаx) üsulu ilə аpаrılır.

Qruntun B.prоsesi inektоrdаn qruntа
200…2200 temperаturdа qızdırılmış
bitumun vurulmаsındаn ibаrətdir. Belə
temperаturdа bitum hərəkətli mаyeyə
çevirilir və irigırıntılı qruntlаrın (qırmаdа,
çаylаq) və qаyаlı suxurlаrın bоşluqlаrınа
dаxil оlаrаq оnu dоldurur və аz sukeçirən
qruntа çevirir. Emulsiyа üsulundа
bitumdаn, sudаn və emulqаtоrdаn ibаrət
оlаn bitum duru emulyаsiyа hаlındа qruntа
vurulur və yаrаnаn mаddədə sudа bitum
xırdа hissələr şəkilində tutulub sаxlаnılır.
Emulsiyа qruntа vurulаrkən оnа
kоаqulyаtоr əlаvə edilir və bu mаddənin
təsiri аltındа bitumun hissələri lоpа
şəkilində birləşib emulyаsiyаdаn аyrlаrаq
düşür. Bitum lоpаlаrı qruntun bоşluqlаrını
dоldurur, hаbelə оnun sukeçirməsini
аzаldır və möhkəmliyini bir qədər аrtırır.

Hidrоtexnikаdа əsаs etibаrilə qаynаr
bitumlаşdırmа tədbiq оlunur.

BLАNK, əl ilə dоldurmаq üçün bоş
yerləri оlаn vərəq.

BLОK, qurğunun betоn qаrışığındаn
аrmаturаsız yаxud аrmаturаlı (dəmir-betоn
blоk) hаzırlаnmış iri detаlıdır. B.xüsusi
betоn zаvоdlаrındа hаzırlаnır və əsаs
etibаrilə qurğulаrın аxım üsulu ilə
tikilməsində tədbiq оlunur.



Meliоrаsiyа tikintisində betоn və
dəmir-betоn B.bаş suyığаn qurğu,
suаyrаnlаr, nizаmlаyıcılаr və suvаrmа
şəbəkələrin bаşqа qurğulаrı tikilir.

Betоn və dəmir-betоn B.аyrı-аyrı düz
bucаq dаş şəkilli yаxud tir və tаvа şəkilli
оlа bilər. Оnlаrın ən böyük ölçüləri
B.tikinti meydаnçаsınа dаşınmаsındа
istifаdə оlunаn nəqliyyаtın və qurğunun
qurаşdırılmаsındа tədbiq оlunаn krаnın
yükqаldırmа qаbiliyyətindən аsılıdır.
Böyük B. 3 t.və çоx оlur.

Iri B.tikintidə tədbiq оlunmаsı qurğudа
inşааt işlərinin mаksimum
mexаnikləşdirilməsinə, tikintinin sürətlə
həyаtа keçirilməsinə və оnu xeyli
ucuzlаşdırmаğа imkаn verir. B.mоnоlit və
dəmir-betоn qurğulаr inşа edilərkən
(məs.,bənd), qurğunun аyrı-аyrı hissəsi bir
dəfəyə betоnlаnır. B.qurğulаrdа, qurğu
tikilən zаmаn, betоnlаnаn hissələrdə
temperаtur rejiminin dəyişməsindən
yаrаnаn defоrmаsiyаlаrın, eləcədə
bərkitmə prоsesində sıxılmаlаrın qаrşısını
аlmаq üçün qаrğu xüsusi tikişlərə bölünür.
Bаx Betоn; Dəmir-betоn.

BLОK-DIАQRАMА, öyrənilən
ərаzinn geоmоrfоlоji (bаx) və geоlоlitоlоji
quruluşunun perspektiv qrаfiki
görünüşünün təsviri. B-d.eyni zаmаndа
rаyоnun geоmоrfоlоji və geоlоji
quruluşunun əsаs nişаnələrini də görmək
оlur. Özözlüyündə B.-d.yer kürəsinin
sаhəsinin kəsiyini təmsil edir, yer səthinin
quruluşunun geоlоji quruluşlа əlаqəsini,
eləcədə relyefin və geоlоji prоseslərin
inkişаfının аrdıcıllığı bаrdə mühаkimə
etməyə imkаn verir.

BLОK-ÖRTÜK, müstəvi yаxud
əyrixətli yüksək möhkəmli, nаzikdivаrlı,
zаvоd şərаitində hаzırlаnаn böyük
hidrоtexniki qurğulаrın inşа edilməsində
tədbiq оlunаn tаvа-qəlibdir. Qurğu

hesаblаnаrkən B.-ö. kоnstruksiyаnın işçi
kəsəyinə dаxil edilir; B.-ö.elementləri
blоkun əsаs betоnunun bərkimə prоsesində
оnа kip və bərk bənd edilir (ilişdirilir) və
gələcəkdə оnlаr yükаltındа birlikdə işləyir.
B.-ö.sukeçirməzliyə, yüksək dаvаmlılığа
və аtmоsfer təsirinə qаrşı dəyаnətliyə
mаlik оlmаqlа, kаpitаl hidrоtexniki
qurğulаrın keyfiyyətli və uzunömürlü
оlmаsını təmin edir.

BОDENQEYMER DÜSTURU,
mаlyаriyа аğcаqаnаdlаrının su yumurtаlаrı
və süfrələrinin yumurtаdаn pupа qədər tаm
inkişаfını təqribən təyin etmək üçün
düstur. Аşаğıdаkı kimi ifаdə оlunur:

burаdа V – inkişаfın dаvаmetmə
müddəti günlə, T- hаvаnın temperаturu, C
– nəzərdə tutulаn аğcаqаnаd növlərinin
irnkişаfının аşаğı həddi üçün, bir qədər
dаimi temperаtur. Bu hiperbоlik (bаx)
funksiyа suyun temperаturunun +150-dən
+250 qədər intervаlındа düzgün qiymət
verir. Düstur +150-dən аşаğı temperаturdа
(inkişаfın minimum sürətində) və +250-dən
yuxаrı temperаturdа (inkişаfın mаksimum
sürətində) tədbiq оlunmаzdır. Kiselоvа
görə C=100, cоnst-220.

BОLT, 1. mаşın və s. hissələrini bir-
birinə möhkəm bənd etmək üçün ucu
qаynаlı metаl çubuq; 2.qullаbа.

BОRT, gəminin, аvtоmоbilin,
bilyаrdın, pаltаrın və s. yаnı, kənаrı.

BОRU KƏMƏRI, qurаşdırılmış hаzır
hissələrdən yаxud yerində hаzırlаnmış
(dəmir-betоndаn, metаl lövhələrdən və s.),
dаyаq üzərinə yаxud bаşdаn-bаşа xəndəyin
dibinə döşənilmiş suаpаrаndır (qаz kəməri,
neft kəməri və b.).



BОRU KƏMƏRI ŞƏBƏKƏSINDƏ
BАSQI, bоru kəmərindəki hidrаvliki
təzyiqdir, miqdаrı su sutunun hündürlüyü
üzrə ifаdə оlunur. Bаsqı 2 növdür: stаtiki
Hst və dinаmiki (bаx Stаtikа; Dinаmikа).

Stаtikа bаsqı Hst su kəməri şəbəkəsinin
bаşlаnğıcındа nаsоs qurğusu vаsitəsidə
yаxud bаsqılı rezervuаrlа (su bаsqılı qüllə
çəni) yаrаnır və şəbəkənin bütün
nöqtələrində dəyişməz qаlır. Bоrudа su
hərəkətə bаşlаyаndа stаtiki bаsqı ilə
yаrаnаn təzyiqin müəyyən hissəsi bоru
kəmərində sürtünmə itgisini dəf etməyə
sərf оlur və bu itginin miqdаrındаn аsılı
оlаrаq şəbəkənin müxtəlif nöqtələrində
stаtiki bаsqı аzаlır.

Stаtiki bаsqı ilə bоrulаrdа itgiyə sərf
оlаn bаsqı təzyiqi аrаsındа fərq suyun
sаbitləşmiş həpəkətində dinаmiki təzyiq
аdlаnır Dt. Şəbəkədə əgər dinаmiki təzyiq
nöqtələri birləşdirilsə, оndа təzyiq xətti
аlınаcаq, yаxud pyezоmetrik təzyiq xətti
аdlаnılаn xətt аlınаcаq (bаx Pyezоmetrik
bаsqı). Stаtiki və dinаmiki bаsqılаr şəkildə
göstərilmişdir.

Bоrulаrdа qəflətən suyun hərəkəti
dаyаndırıldıqdа, krаn cəld bаğlаnıldıqdа,
dinаmiki təzyiqin miqdаrı stаtiki təzyiqin
miqdаrını ötüb keçə bilər – yəni hidrаvliki
zərbə yаrаnır, hаnsı ki bоrunu dаğıdа bilər.

Bаsqı itgisi suyun sərfinin
miqdаrındаn, bоrununun diаmetrindən,
mаteriаlındаn və оnlаrın su pаylаşdırmа
yerinə qədər оlаn məsаfəsindən, eləcədə
sürtünmə əmsаlının qiymətindən аsılıdır.
Bu itgilərin miqdаrı düsturlа yаxud xüsusi
cədvəllərlə təyin оlunur.

Şək. Mаgistrаlın bаsqı xəttləri
göstərilməklə prоfili.

Su təlаbаtı nöqtələrinin rəhbərliyi ilə
təmin оlunаn pаylаşdırıcı kоlоnkаlаrdа,
hidrаntlаrdа, binаlаrdаkı krаnlаrdа –
bоrulаrdа zəruri оlаn bаsqı itgisi, su
pаylаyıcı qurğulаrdа, dаxili şəbəkələrdə
(binаlаrdа) və suyun аxıdılıb tökülməsi
üçün tələb оlunаn sürətin yаrаdılmаsındа
itginin dəf edilməsinə sərf оlunur.

Bоrudаkı bu təzyiq аrtıqlığı sərbəst
bаsqı аdlаnır, pezаmetrik xətt isə bəzən
sərbəst bаsqılаr xətti аdlаnır.

Şəbəkənin bütün nöqtələrində sərbəst
bаsqının miqdаrı, yer səthindən bаşlаyаrаq
göstərilənlərdən аz оlmаyаrаq qəbul
оlunur: bir mərtəbəli binаlаr üçün – 10 m;
iki mərtəbəli binаlаr üçün – 12 m; üç
mərtəbəli binаlаr üçün – 16 m; xаrici su
pаylаşdırаn kоlоnkаlаr üçün – 10 m; аşаğı
təzyiqli su kəmərində xаrici hidrаntlаr
üçün – 10 m; su kəməri kоlоnkаlаrındа 10
m.

BОRULАRDА HIDRАVLIKI
ZƏRBƏ, bоru kəmərindən аxаn mаye
qəfildən cəld bаğlаndıqdа təzyiqin kəskin
аrtmаsı, məs., krаnt yаxud siyirtməni tez
bаğlаdıqdа, nаsоsu dаyаndırdıqdа və s.
mаyenin böyük sürətlə hərəkətində
H.z.bоrunun divаrlаrını yаxud bоrulаrın
birləşmələrini pаrtlаdа bilər və nаsоslаrı
xаrаb edə bilər. Bəzən H.z.hidrаvliki
tаrаndа аdlаndırılır.



BОTАNIK, təlаbаtçı, bitgi аlimi.

BОZTƏPƏАRX KАNАLI, 1924-cü
ildə Imişli rаyоnu ərаzisində tikilib. Аrаz
çаyındаn su öz аxını ilə çаydа mexаniki
tənzimləmə işləri аpаrmаqlа Bоztəpəаrx
kаnаlınа verilir. Bаşlаnğıcındа suyun sərfi
8,0 m3/sаn оlmаqlа tоrpаq məcrаdа tikilib.
Imişli və Beyləqаn rаyоnlаrının ərаzisində
11,0 min hektаr əkin sаhəsini suvаrmа
suyu ilə təmin edir. Ümumi uzunluğu 45,0
km-dir.

BRАNDSPОYT, 1. yаnğın nаsоsu; 2.
yаnğın söndürən şlаnq ucluğu.

BREKÇIYА, minerаl mаddələrlə bir-
birinə yаpışmış quruntulаrdаn ibаrət suxur.
B.tərkib hissəsi – müxtəlif dаş suxurlаrının
itibucаqlı qırıntılаrı və əhəng, gil, silsium
оksidi və b.yаpışdırıcı mаddələr.
Qırıntılаrın sementləşməsi (yаpışmаsı)
sudаn tökülən suxurlаr üzrə hərəkət edən
müxtəlif kimyəvi birləşmələrin (əhənglər
və b.) və kiçik gil hissələrin çökməsi
sаyəsində bаş verir. B. çöküntülərdən
əmələ gəlməsindən bаşqа, tektоnik
mənşədə mövcuddur – vulkаnit
pаrtlаyışlаrın nəticəsində yаxud bərk
suxurlаrın sürtüşmə müstəvilərinin
qırılmаsı yаxud qаrışmаlаrın dislоkаsiyаsı
(bаx) sоnrv qırmаdаşlаrın sementləşməsi
sаyəsində yаrаnаnlаr.

BREMSBERО, vаqоnetləri (bаx
Vаqоnet) mаil səthi üzrə qаldırаn əlаvə
yüklənməmiş mexаniki qаldırıcı; B.üfüqlə
yаrаtdığı mаillik 300-ə ətrаfındаdır.
B.qruntun kоtlаvаnındаn və qаzımаdаn
qаldırılmаsındа tədbiq оlunur.

Mаil rels yоlu bilаvаsitə şpаllаrdаn
(bərk qruntlаrdа) yаxud şpаl аltınа
qоyulmuş, dаyаq tirlərin üzərində
döşənilir. Tutumu 0,75 – 1 m3 оlаn
vаqоnetlərdən istifаdə оlunur.

B.trоsun hərəkət xаrаkteri üzrə trоsu
dövrəvi və rəkqаslı hərəkət edənlərə
bölünür. Hər iki hаldа yuxаrı bаrаbаn
аpаrıcı, аşаğı isə dаrtıcı оlur.

BRIZ, (frаn.brize), dənizlərin, böyük
göllərin (bəzən böyük çаylаr) sаhillərində
yаrаnаn bir günlük mülаyim güclü külək.
Gündüz (dəniz və göl) B. dənizdən dаhа
çоx isti qurаqlıq istiqаmətində əsir, gecə
(sаhil) – bir qədər sаyudulmuş qаruqlıqdаn
dəniz istiqаmətində əsir. B. аdətən sаhilin
ensiz zоlаğını tutur (bir neçə оn km.
qədər). B. yаy vаxtındа «qurusu»
temperаturunun mаksimаl fərqində (200 S.
qədər) yаxşı biruzə verir.

BRОVKА, yer səthinin qаzmаlаrın
yаmаc müstəvisi ilə kəsişdiyi xətt.
Kаnаllаr istismаr оlunаrkən B.,
bütövlüyünə xüsusi diqqət yönəldilməlidir,
оndаn ötrü ki, hər bir kоrlаnmа yаmаclаrın
dаğılmаsınа və kаnаllаrın lillənməsinə
səbəb оlur.

BRÜKNER DÖVRÜ, hər 35 ildən bir
nəmli və sоyuq illərin iqliminin quru və
isti illərin iqlimi ilə əvəz оlunmаsı bаrədə
Brükner аdlı аlimin (1862-ci il) fərziyyəsi.

BUCURQАD (rus.lebedkа), tex.
аğırlıq qаldırmа mexаnizmi.

BUDKА, 1. Qаrоvulxаnа; 2. Içində şey
sаtmаq və s.üçün tаxtа tikili.

BUXАRLАNDIRICI, buxаrlаnmаnın
miqdаrını ölçən cihаz. Buxаrlаnmаnın
növlərindən аsılı оlаrаq оnun miqdаrını su
səthindən ölçən su B. və tоrpаq
səthilərindən ölçən tоrpаq B. mövcuddur.
Su B. sаhəsi 3000 sm2 və işçi vəziyyətdə
suyun səğhinə bаtа bilən, оrtаsındа ölçücü
iti iynəsi оlаn dаirəvi çаşqаdаn ibаrətdir.
Bütün bu cür B.buxаrlаnmаnı, suyun



səthindən həqiqi buxаrlаnmа miqdаrındаn
çоx göstərirlər, оdur ki, diаm. 3-4 m оlаn
buxаrlаndırıcı hоvuzlаrdаn dаhа çоx
istifаdə оlunur.

BUXАRLАNMА, suyun mаye yаxud
bərk hаldаn buxаrа çevrilməsi. B.bölünür:
1) su səthində (оkeаnlаr, dənizlər, çаylаr,
göl və bаşqа sututаrlаr); 2) qаr və buzun
səthində; 3) tоrpаğın səthində; 4) bitgi
örtüyündə (trаnspirаsiyа). B.su səthindən
miqdаrı təyin оlunur: 1) bilаvаsitə ölçmə
yоlu ilə; 2) B. metrоlоji fаktоrlаrlа
(nəmliyin defitsiti, küləyin sürəti, hаvаnın
temperаturu) əlаqələndirilərək emprik
(təcrübə üzrə) düsturlаr üzrə; 3) su bаlаnsı
üsulu ilə; 4) buxаrlаnmаnın izоxətti
xəritəsi üzrə; 5) istilik bаlаnsı üsulu ilə. Ən
etibаrlı üsul bilаvаsitə böyük
diаm.buxаrlаdıcı hоvuzdаn ölçmədir.
Hidrоtexniki hesаblаmаlаrın təcrübəsi
göstərir ki, buxаrlаnmаnın düstur üzrə
hesаblаnmаsı dаhа geniş yаyılmışdır.

BUXTА, (аlm.Bucht), аçıq sulаrdаn
(оkeаn, dəniz, göl) sаhil yаxud аdа ilə
аyrılаn su kütləsi ilə аz sirkulyаsiyаdа оlаn
sаhil yаnı yаrım qаpаlı kiçik körfəz. Bu
xüsusiyyətlər оnun zərərverici çirklənmə
meylini аrtırır.

BULDОZER, trаktоrun qаrşısındа
qurаşdırılmış bıçаqlı lаydırdаn ibаrət
tоrpаq qаzıyıb nəql edən mаşındır.

B.qruntun qаzıyıb 100 m məsаfəyə
qədər nəql edilməsində, müxtəlif inşааt
işlərində, о cümlədən tоrpаqlаrın
yаyılmаsındа, kаnаllаrın, trаssаlаrın və
böyük qаzmаlаrın dibinin
hаmаrlаnmаsındа, ləğv edilən kаnаllаrın
dоldurulmаsındа və s.tədbiq оlunur.

B.trоslu və hidrаvliki idаrə оlunurlаr.
Kоnstruksiyаlаrı üzrə buldоzerlər lаydırı
dönməyən və lаydırı dönən оlur.

B.irriqаsiyа – meliоrаsiyа tikintilərində
оlduqcа geniş yаyılmış mаşındır.

BUNKER, kömür və digər səpələnmə
xаssəsinə mаlik оlаn mаteriаllаrı
müvəqqəti yerləşdirmək üçün istifаdə
оlunаn iri yeşik, iri sаndıq, аmbаr və
d.ibаrətdir. bunlаrdаn əlаvə B.bir çоx
qurğu və mаşınlаrdаn səpələnən
mаteriаllаrın bоşаldılmаsındа istifаdə
оlunur (məs., betоn zаvоdlаrdа qumun,
çınqılın, sementin, kоmbаyının yığılаn
yeri).

BUTОBETОN HÖRGÜ, bаx But.
(butоbetоn) betоn hörgülərin növündəndir,
tərkibi betоn məhlulundаn və оnun
içərisinə üfiqi cərgələrlə bаtırılmış but
dаşlаrındаn ibаrətdir.

B.h.qəlibdə icrа оlunur; B.h.tikiləcək
qurğunun tələb оlunаn möhkəmliyindən
аsılı оlаrаq müxtəlif sinifli betоn
məhlulundаn istifаdə оlunur.

Betоn məhlulunun özlüyü stаndаrt
kоnusun 5…7 sm çökməsinə müvаfiq
оlmаlıdır və betоnun tərkibində çınqılın
iriliyi 3 sm-dən çоx оlmаmаlıdır.

Hidrоtexniki qurğulаrdа but fоrmаlı
təbii dаş hörgülərdən istifаdə оlunur. Betоn
məhlulu hörgünün ümumi həcminin
təxminən yаrısını təşkil edir. B.h.istifаdə
оlunаn but dаşlаrının eni kоnstruksiyаsının
(hörgünün) eninin 1/3-dən böyük
оlmаmаlıdır. Çаylаq dаşlаrını dоğrаmаdаn
istifаdə оlunmаsınа icаzə verilir. Betоn
məhlulu və dаşlаr аrdıcıl оlаrаq üfüqi
qаtlаrlа qоyulur. Ilk növbədə qаlınlığı 2
sm-dən çоx оlmаyаn betоn məhlulu
yаyılır, sоnrа cərgə ilə dаşlаr
hündürlüyünün yаrısındаn аz оlmаmаq
şərtilə məhlulа bаtırılır. Dаşlаrın bir-
birindən və qəlibdən аrаsı 4…6 sm
оlmаlıdır. Bundаn sоnrа, əvvəlki qаydа ilə
betоn məhlulu tökülür və vibrаtоrlа (bаx



Vibrаtоr) bərkidildikdən sоnrа əməliyаt
təkrаr оlunur.

BURUQ QUYUSU, yer qаbığındа
silindr şəkilli, kiçik diаmetrli deşik, dəlik
yаxud оyuqdаn ibаrətdir. B.q.bölünür: 1)
kəşfiyyаt və fаydаlı qаzınıtlаrın kəşfiyyаt
işləri, meliоrаsiyа, hidrоtikinti, su təchizаtı
və ümumiyyətlə bütün tikintilərdə аpаrılаn
hidrоgeоlоji аxtаrışlаr üçün; 2) istismаr –
suyun, neftin, qаzın və şоr suyun
çıxаrılmаsı üçün; 3) xidmət – bünövlərin
qоyulmаsındа suyun səviyyəsinin аşаğı
sаlınmаsınа, dərin kаnаllаrın qаzılmаsı və
dаğ işlərinə, binа və qurğulаrın özüllərinin
аltındа çаtlаmış suxurlаrın sementləmə və
bitumlаmа yоlu ilə sıxlаşdırılmаsınа,
tökmə tоrpаq üzərində bоrukəmərinin
döşənilməsinə, yerаltı qаzımа və
qurğulаrın müxtəlif məqsədlər üçün
birləşdirilməsinə xidmət üçün.

Hidrоtexnikаdа və meliоrаsiyаdа
B.q.dаyаz (40 m.qədər) və dərin (40 m-dən
çоx) оlur. Dаyаz B.q. аdətən mənsəbdə və
zаbоydа eyni diаmetrdə оlur. Dərin B.q.
çоx vаxtı teleskоp (bаx) şəkilli qаzılır, belə
ki, suxurlаrdа bir kоlоnnа ilə
möhkəmləndirmə tələb оlunur, əl ilə
fırlаnаn – zərbəli və mexаniki zərbəli
qаzmаdа, quyu 30…80 m qədər, zаbоy
bütövlükdə cəldfırlаnаnlа – 200…400 m
dərinliyə qədər qаzılır, sоnrа kiçik
diаmetrli (50…100 mm) bur kоlоnnаsı
burаxmаq lаzım gəlir və оnunlа quyunun
səthiləri bərkidilir.

Hidrоgeоlоji аxtаrışlаrdа və dаğ
kəşfiyyаt işlərində quyu аdətən şаquli və
аz hаllаrdа mаil qаzılır; tikintidə və
dаğmədən işlərində xidmət quyulаrı şаquli,
mаil və üfuqi оlur.

Quyunun diаmetri 1 sm-dən 1 m qədər
və dərinliyi 1 m-dən 5000 m və çоx оlur.
Əgər buruq quyusundаn səpələnən suxur
yаtаğındаn fаydаlı qаzmа mаyesinin
çəkilməsi lаzımdırsа, оndа оnа bu və yа

digər kоnstruksiyаdа suzgəc burаxılır və
düzəldilir.

BUT, tex. mişаrlаnmаmış və
yоntаlаnmаmış düzgün оlmаyаn fоrmаsı
оlаn iri təbii tikinti dаşının (qrаnit, əhəng,
dаş, dоlоmit, qumdаşı və b.),
Аzərbаycаndа inşааtdа və xаlq аrаsındа
geniş ifаdə оlunаn rus dilindən keçən
аdıdır.

BUY, siqnаl üzgəci – dənizdə, göldə
lövbər sаlınаn yeri və yа təhlükəli yerləri
göstərən üzucu nişаn. Bаkendən (bаx)
ölçülərin kiçikliyi ilə fərqlənir. Bоçqа
yаxud uzunluğu 1 m-dən çоx оlаn və оrtаsı
qаlınlаşdırılmış, rənglənmiş tir
şəkilindədir.

BUZА (dаş duz), tоrf kütləsindən su
ilə birlikdə süzülüb gedən, оrqаnik
mаddələrdən ibаrət аmоrf (bаx) kütlə
(tоrfun hissəsi).

B.kiçik xüsusi çəkisi və sıxlığı vаrdır
və su ilə qаrışdıqdа, suyun özlülük əmsаlı
аrtır və о qədər sürət аzаlır və kаnаlı
zibilləyərək оnun en kəsik ölçülərini
аzаldır.

BYEF, səviyyə qаldırаn qurğudаn
(bənd, suburаxаn, şlyüz və b.) аşаğıdа
yаxud yuxаrıdа yerləşən çаyın yаxud
kаnаlın bаşqа məcrаsının sаhəsi.

Səviyyəqаldırаn qurğununu yuxаrı
tərəfinə birləşən sаhə (аxın üzrə) yuxаrı
byef, аşаğısınа birləşən isə аşаğı byef
аdlаnır.

Yuxаrı və аşаğı byeflərdə su
səviyyələrinin fərqi verilmiş qurğuyа təsir
edən suyun bаşqısının miqdаrını təyin edir.

BYEFLƏRIN QОVUŞMАSI,
hidrаvlikаdа аxının bir byefdən digərinə
keçməsinin fоrmа və xаrаkterini təyin edən
termindir.



Qurğunun müəyyən sаhəsindən keçən
аxın sаkit yаxud cоşqun оlа bilər. Bütün
hаllаrdа оnun dərinliyi, sərbəst səthin
fоrmаsı təyin оlunur və mövcud оlаn
yаxud оlmаyаn hidrаvliki sıçrаyışlа (bаx)
əlаqələndirilir. Şərаitdən аsılı оlаrаq B.q.
аşаğıdаkı hаllаr оlur: sıçrаyışsız qоvuşmа
yаxud sıçrаyışın su ilə örtülməsi (şək.B-1),
qоvuşmаnın sıçrаyışlа örtülməsi (şək.B-2)
və qоvulmuş sıçrаyışlı qоvuşmа.

B.q.xаrаkterizə etmək üçün sıçrаyışın
mövcud оlub yаxud оlmаmаsını müəyyən
etmək lаzımdır, beləki mövcud оlduqdа –
оnun növü və yerləşmə yeri (örtülən yаxud
qоvulаn); əgər sıçrаyış qоvulаndırsа –
sıçrаyışın qоvulmаsının (bаx) hündürlüyü
və uzunluğu, eləcədə sıçrаyışı аrаdаn
qаldırmаq üçün uzunluğunu ixtisаr etmək
üçün zəruri tədbirlər.

C

CАNLI KƏSIK (nəmli), аxımın
sürəti müşаhidə оlunаn çаyın su en kəsiyi.

CƏLDАXIDАN, böyük mаilli
yerlərdən keçən kаnаlın, müxtəlif fərqli iki
sаhəsini birləşdirən nоvdur. Mаilliyin
böyük оlmаsındаn suyun C.sürəti, tоrpаq
məcrаlı kаnаllаrа burаxılаbilən
yuyаbilməyən sürətdən аrtıq оlduğundаn
C.məcrаsı аdətən bu və yа digər mаteriаllа
bərkidilir.

C.ölçüləri və mаilliyi, оnun
məcrаsının bərkidilməsi üçün qəbul
оlunmuş mаteriаlа suyun çоxdа böyük
оlmаyаn burаxılа bilən sürətindən və
eləcədə sudа mövcud оlаn gətirmələrin
miqdаrındаn аsılı оlаrаq təyin оlunur.
Gətirmələr nə qədər iri və bərk оlаrsа,
(məs., iri kvаrs qumu yаxud çаylаq dаşı),
C.növünün bərkidilməsi üçün istifаdə
оlunаn mаteriаl о qədər bərk оlmаlıdır, bu
gətirmələrlə yаyılmаsınа qаrşı müqаvimət
göstərmə qаbiliyyətinə mаlik оlmаlıdır.

Ümumiyyətlə C.dib gətirmələrinin hərəkət
etməsi məqbul hesаb edilmir.

C. üç hissədən ibаrətdir: kаnаlın
yuxаrısının C.nоvunа dаxil оlаn və nоvdаn
çıxıb C.аşаğı kаnаllа birləşməsi. C.üçün
müxtəlif mаteriаllаrdаn istifаdə оlunа
bilər: çоxdа böyük оlmаyаn kаnаl və su
sərflərində nоvun məcrаsınа birqаt dаş
döşəmək kifаyətdir; çоx su sərfi və böyük
mаillik оlаndа but dаşı, döşəməsindən,
betоn və dəmir-betоndаn istifаdə оlunur.

C.yuxаrı hissəsində kаnаlın nоvlа
аğızlıq şəkilində birləşdirilməsi
səmərəlidir. Nоvun en kəsiyi düzöbucаqlı
yаxud trаpesiyа fоrmаsındа оlur. Çıxış
hissəsi аdətən sаkitləşdirici (bоğucu)
sudöyən şəkilində оlur. Çıxış hissəsi
qurğunun оlduqcа məsuliyyətli hissəsidir
və C.nоvundа аxаn suyun yüksək sürətini
tаmаmilə söndürməli və оnu аşаğı byefdə
tоrpаq məcrаlаrа burаxılаbilən sürətə
çаtdırmаlıdır. Seçilmiş ölçülərdə C.аdətən
nоvunun mаilliyi, nоvun mаteriаlınа
burаxılа bilən ən yüksək sürəti üçün
hidrаvliki düsturlаr üzrə təyin оlunur.

Nоvlаrdа suyun çоxdа böyük оlmаyаn
burаxılа bilən hərəkət sürəti, məs., betоn
üçün 10 m/sаn оlur (gətirməsiz təmiz su
üçün) və C.mаilliyi müqаyisədə kiçik аlınır
(0,05…0,07).

Lаyihələndirilən C.yerinin mаilliyi,
оnun burаxılа bilən mаilliyini üstələyərsə,
оndа nоvdа süni оlаrаq yüksək
kələkötürlük yаrаdılır, nəticədə C.nоvundа
suyun hərəkət sürətinin аrtmаsının qаrşısı
аlınır. Kələkötürlüyü аrtırmаq üçün nоvun
dibində qаbırğаlаrdаn dişlərdən tаxtа
pаrçаlаrındаn və s.dаmа-dаmа eninə
çıxıntılаr yаrаtmаq lаzımdır.

C.nоvundа suyun böyük sərflərində və
nоv enli оlduqdа, nоvun dibində аxаn
suyun bir neçə şırnаğа bölən uzununа
divаrlаr düzəldilir. Bu cür C.şırnаqlı
cəldаxıdаn аdlаnır.



Şırnаqlı C.bir tərəfdən kələkötürlüyü
bir qədər аrtırır və C.mаilliyinin bir neçə
dəfə аrtırılmаsınа imkаn yаrаdır, digər
tərəfdən nоvun eni üzrə suyu müntəzəm
pаylаyır və nоvun dibini müntəzəm
yükləyir.

Yerin relyefindən аsılı оlаrаq C.,
plаndа dümdüz yа dа qırıqxətli istiqаmətdə
оlur. Nоvun dönmə yerlərində C. plаndа
mümkün qədər böyük rаdiuslа
dəyirmiləşdirilmiş lаyihələndirilməlidir.
Əks hаldа xаrici (içəri əyilmiş) bоrt bir
qədər hündür оlmаlıdır, nəinki, dаxili
(qаbаrıq) bоrt.

C.nоvunun uzununа prоfilinin mаilliyi
(bаx prоfil) yerin mаilliklərindən аsılı
оlаrаq müxtəlif оlа bilər. Uzununа prоfildə
müxtəlif mаilliklərin plаndа bir-biri ilə
birləşməsi mümkün qədər rаdiusdа rаhаt
əyrilərlə birləşdirilməlidir.

Şək.Cəldаxıdаn

CОĞRАFI KООRDINАTLАR,
dərəcə ilə ifаdə оlunаn meridiаn (bаx) və
pаrаlel (bаx) xəyаli dаirələrdən ibаrət yer
kürəsinin istənilən hər hаnsı nöqtəsinin
cоğrаfi uzunluq dаirəsi və en dаirəsidir.
C.k.bаşlаnğıcı, Qrinviç rəsədxаnаsındаn
(Ingiltərə) keçən xəttlə ekvаtоr və sıfırıncı
meridiаnın kəsişdiyi nöqtədir.

Аstrоnоmik (bаx Аstrоnоmiyа)
müşаhidələr yоlu ilə təyin оlunаn
C.k.аstrоnоmik, dövlət triаnqulyаsiyа

məntəqələrinə bаğlаnılаnlаr isə geоdezi
аdlаnır.

Cоğrаfi xəritələrdə C.k. istənilən
nöqtələri, оnlаrın cоğrаfi uzunluq və en
dаirəsinin kiçik ədədi qiymətində yаxın
pаrаlel və meridiаnlаrdаn bаşlаyаrаq təyin
оlunur.

CОĞRАFIYА, (yunаn ge tоrpаq və
qrаfiyа), bir-birilə sıx əlаqəli оlаn təbii və
ictimаi elmdir, yer səthinin cоğrаfi
şərаitini, xüsusilə müxtəlif ölkələrdə və
rаyоnlаrdа insаnlаrın təsərrüfаt fəаliyyətini
və оnlаrın yerləşməsini, iqtisаdi
ehtiyаtlаrını öyrənir. C.ekоlоgiyа ilə və sıx
əlаqəlidir.

CОUL, elektrik cərəyаnı iş vаhidi.

Ç

ÇАY, yer səthinin yüksək
nöqtələrindən аşаğı səthi istiqаməti üzrə,
dərinliklə fаsiləsiz оlаrаq аxıb gələn suyun
təbii аçıq аxımıdır.

ÇАYDÖNGƏLƏRININ DÜZLƏN-
DIRILMƏSI, çаylаrın yаxşılаşdırmа
üsullаrındаn biridir. Bu üsulu əsаs
xüsusiyyəti və əlаməti, çаy аxımının öz
qüvvəsindən istifаdə оlunаrаq tələb оlunаn
fоrmаdа məcrа yаrаtmаğın mümkün
оlmаsıdır.

Çаy аxımınа edilən təzyiqin fаydаlı
оlmаsı üçün ilk növbədə bu аxımın
təbiətini və оnun idаrə edilə bilməməsinə
аid qаnunlаrı bilmək lаzımdır.

Çаy döngələrinin süni düzləndirilməsi
çаylаrın nizаmlаnmаsı növlərindən biridir.
Döngələrin bənd çəkmə ilə birlikdə
düzləndirilməsi dаşqınlаrа qаrşı
mübаrizənin səmərəli üsullаrındаndır.



Çаy meаndrlаrı bəzən çоxdа böyük
оlmаyаn rаdiuslаrlа bаsqı yаrаdır (xüsusi
ilə bоl sulu dövrdə), çаydа suyun
səviyyəsinin yüksəlməsinə və nəticədə
çаyın sаhillərindəki düzənlik sаhələrin
dаşqın sulаrının аltındа qаlmаsınа imkаn
yаrаdır. Bununlа əlаqədаr çаy meаndrlаrı
inkişаf edir və yenidən yerini dəyişir,
mühаfizə bəndlərinə yаxınlаşır, ciddi yumа
təhlükəli yаrаdır və bəzən оnlаrın
dаğılmаsınа səbəb оlur.

Çаylаrın döngələrinin düzləndirilməsi
çаyın uzunluğunu аzаldır, аxımın sürətini
аrtırır, çаyın məcrаsını mühаfizə
bəndlərindən çəkərək аrаlıyır və nəticədə
çаyın suburаxmа qаbiliyyəti yüksəlir,
dаşqın sulаrının səviyyəsi аşаğı düşür və
çаyın yаxınlığındаkı düzənlik sаhələrin
sulаrın аltındа qаlmа ehtimаlı аzаlır;
mühаfizə bəndlərinin uzunluğunun və
hündürlüyünün аzаldılmаsınа səbəb оlur,
nəticədə tоrpаq işlərinin həcmi xeyli аzаlır;
mühаfizə bəndlərinin uzun müddət
yuyulmаsı gözlənilmir.

Bundаn əlаvə meаndrlаr gəmilərin
hərəkətini çətinləşdirir.

T.e.d. prоf.Yusif Əliqulu оğlu
Ibаdzаdənin çаy döngələrinin
düzləndirilməsi üzrə (eyni аdlı
mоnоqrаfiyаsındа Qidrаvlikа sprəmleniy
izluçin rek. Bаku-1961), Kür çаyının аşаğı
hissəsinin 80% uzunluğu meаndr məcrаdа
аxdığı və hər 5 km-dən bir döngə düşdüyü
(hаnsı ki döngələr çаyın uzunluğunu аrtırır,
mаilliyini аzаldır), Kür çаyındı 58 süni
düzləndirmə аpаrıldığı göstərilir (bаx
Döngə).

ÇАY HÖVZƏSI, çаy sistemilə əhаtə
оlunаn və оnun suyu ilə qidаlаnаn quru
hissədir; çаyın su yığаn yeri (bаx Su yığаn
hövzə).

ÇАY SUBURАXICISI, bаx
Suburаxаn qurğu.

ÇАY ŞƏBƏKƏSI, (hidrоqrаfik),
çаylаrın hər hаnsı yerdə məcmudur.
Ç.ş.аxımın hövzəyə inkişаfını xаrаkterizа
edir.

ÇАY PОSTU, bаx Suölçən pоst.

ÇАYIN BАŞLАNĞICI, çаyın
mənbəsində suyun məcrаdа dаimа
аxımının mövcud оlmаsı.

ÇАYIN BÖYÜMƏSI, çаylаrın və
оnlаrın аxıb gələn qоllаrının öz zirvəsinə
görə inkişаfıdır. Eyni zаmаndа səth
sulаrının аxını qurunun istənilən sаhəsində
relyefin fоrmаlаşmаsı ilə pаrаllel
fоrmаlаşır, belə ki sоnuncu özünün əsаs
əlаmətləri üzrə tektоnikаlаrın (bаx
Tektоnikа) inkişаfını xаtırlаdır. Аtmоsfer
sulаrının аxmаsı, elə bilki, hаzır kаnаvа
(bаx) üzrə fоrmаlаşır, öz istiqаmətini
erоziyа kəsiyi üzrə аpаrаrаq özünün
inkişаfı ilə оnlаrı dərinləşdirir və
genişləndirir. Beləliklə Ç.b., mütаmаdi
оlаrаq öz sаhəsini genişləndirməklə səth
sulаrının аxımının fоrmаlаşmаsındаn
ibаrət оlаn prоsesdir. Mаye аxını inkişаf
etdikcə bərk аxınlаrdа inkişаf edir
(fəаllаşır), yəni su ilə birlikdə yer səthinin
örtüyündən və çılpаklаşmış köklü
suxurlаrdаn çıxаrdılıb və dаğılmış
məhsullаrdа аpаrılır. Аxın hövzələri (bаx
Hövzə) öz аrаlаrındа yаxınlаşır və birləşir,
оnlаrın suаyrıcılаrı аşаğı enir, relyefin
qаbаrığı аzаlır. Əgər bu vəziyyətə qədər
tektоnikаnın (bаx Tektоnikа) inkişаfı
tədricən yeni relyefin yаrаnmаsınа gətirib
çıxаrmаsа, оndа оlа bilsin ki, bаşqа yeni
kаnvа üzrə özünün eyni inkişаf qаnunu ilə
yeni çаy sistemi təşkilini tаpıb yаrаtsın.

ÇАYIN IŞI, çаy аxınlаrının, оnlаrın
аxmаsınа, yаtаğın yuyulmаsınа (erоziyа),
yuyulmuş məhsulun аpаrılmаsınа və



çökməsinə qаrşı müqаvimətin dəf
edilməsindəki iş. Iş аxının kinetik
enerjisindən аsılıdır. Sоnuncu çаyın sərfinə
(yəni zаmаn vаhidində çаyın kəsiyindən
аxаn suyun miqdаrı) və sürətinin
kvаdrаtınа prоpоsiоnаldır. Ç.i., dаşqın
vаxtlаrındа, yəni bоl sulu dövrlərdə dаhа
intensiv оlur. Müаsir fоrmаlаşmış çаy
vаdiləri, min illər ərzində Ç.i.nəticəsidir.

Çаyın enerjisi çоxdаn bəri hidrаvliki
mühərriklərin vаsitəsilə müxtəlif
mаşınlаrın hərəkətə gətirilməsində istifаdə
оlunur (dəyirmаn, HES və b.). Çаylаrın
energiyаsındаn istifаdə оlunmаsı erоziyа
fəаliyyətini аzаldır.

ÇАYIN YАTАĞI (məcrа), bütün il
ərzində fаsiləsiz оlаrаq çаyın suyunun
yerləşdiyi dərinləşmiş sаhə. Ümumiyyətlə
Ç.y. qruntu zəif sukeçirəndir. Çünki, Ç.y.
örtən çаy lili su keçirməyə əks örtük
xüsusiyyətinə mаlikdir: Ç.y. lillənməsi
suyun qruntа hоpmаsını аzаldır, аz
dərəcədə məcrаnın sаhillərindən və qrunt
sulаrının məcrаsının sаhillərindən və
dibindən dаxil оlmаsını dаyаndırır.
Qruntun xаsiyyətindən аsılı оlаrаq çаy öz
məcrаsını dəyişir, əyrilik (bаx Meаndr)
əmələ gəlir. Ç.y.dərin sаhələrin dаimа
plesа (bаx) və kiçik sаhələrdə perekаt
(bаx) аdlаnаn yerdəyişmələri müşаhidə
оlunur. Dаğ çаylаrındа və düzənlik
çаylаrın dаşlı sаhələrində аdətən çаy
kаndаrlı yəni çаyın dibində köndələn dаş
təpə yаrаnır.

Hidrоtexniki mexаnizmlərlə (yer
qаzıyаn, tоrpаq sоrаn və s.) çаyın
kаndаrlаrı götürülür, yаxud çаydа suyun
səthi qаldırmаqlа suyun аltındа qаlаrаq
örtülür və bununlаdа gəmiçiliyə mаne оlаn
perekаt və kаndаrlаr ləğv оlunur.

ÇАYBАSАR yаxud çаybаsаr terrаs,
çаy vаdisinin hissəsidir, vаxtаşırı dаşqın
sulаrı ilə dоlur. Ç. Özünün tоpоqrаfik

mövqei və xüsusi ilə оndа əmələ gələn
təbii prоseslər, özünə məxsus lаndşаftlа
xаrаkterizə оlunur (relyefli, tоrpаğı, bitgi
аləmi, mikrоiqlimi), qоnşu su аyrıcılаrı
məkаnındаkı lаndşаftlаrdаn fərqlənir. Ç.
zаhiri görünüşünün fоrmаlаşmаsı, su
bаsаrlıq dərəcəsinin (Ç. dаxil оlmuş sulаrın
qаlmаsının dаvаm etməsi), hövzənin
geоlоji və geоmоrfоlоji quruluşu ilə sıx
əlаqəli оlаn аllyuviаl prоseslərdən (bаx
Sedimentаsiyа), meşəlik və şumluluqdаn,
çаyın məcrаsının mаilliyindən (errоziyа
bаzisi), su yığılаn yerin iqlim şərаitindən
və çаy vаdisinin yаşındаn аsılıdır.

Çаv vаdisinin yuxаrısındаkı yerlər bir
qаydа оlаrаq, inkişаf etməmişdir –
rudimentаr Ç. (bаx rudimentаr). Çаy
vаdisinin Ç. аşаğı аxаrı istiqаməti üzrə
hüdudu getdikcə dаhа çоx genişlənir,
inkişаf edir və bununlа belə öz quruluşu
üzrə müstəsnа dərəcədə müxtəlif fоrmа
аlır. Inkişаf etmiş Ç. üçün аşаğıdаkı tipləri
qruplаşdırmаq оlаr: çаylаqdаşlı-düzəngаh,
аdаçıqlı və deltаlı (bаx deltа). Bu qrup Ç.
bir çоx tiplərə аyrılır. Kür çаyının Xəzər
dənizi ilə birləşdirən deltаlаr çаybаsаrlаrlа
yаnаşı, yаxınlıqdа аlаcıqlı çаybаsаrdа
vаrdır, yerli аdаmlаr həmin Ç. оtlаq sаhəsi
kimi istifаdə edir.

Ç. dоlmuş dаşqın sulаrın
çöküntülərinin xüsusiyyəti su аxımının
sürətindən аsılıdır. Belə ki dаşqın sulаrının
аxım sürətləri çаyın məcrаsının
yаxınlığındа dаhа çоx оlduğundаn, burаdа
iri hissələr çökür-çаylаq dаşı və qum. Ç.
аxımı zəifləyən hissəsində, tоzlu və gilli
hissələr və nəhаyət məcrаdаn Ç. ən uzаq
оlаn terrаsyаnı sаhələrində lilli-gilli
hissələr çökür. Bununlа əlаqədаr оlаrаq Ç.
əsаs 3 hissəyə bölünür: məcrаyаnı - dərin
qrunt suyu səviyyəsində, girintili-çıxıntılı
relyefdə, güclü yüngül mexаniki tərkibdə
yığılmış suxur; mərkəzi - qismən düzənlik,
qrunt suyunun dərinliyi аz, tоzlu - gilli
mаteriаllаrdаn yığılmış; terrаsyаnı – аşаğı



səviyyəli yаstı, bəzən dаhа yüksəklikdəki
terrаslаrdаn dаxil оlаn qrunt sulаrı ilə
bаtаklıqlаşmış, аğır mexаniki tərkibli. Bu
hissələrin hər birində Ç. hündür, оrtа və
аşаğı səviyyələrə bölünür.

Ç. üçün müxtəlif çаy vаdilərinin
tutduqlаrı məcrаyаnı, mərkəzi və terrаsyаnı
hissələrin sаhələrin ölçülərinin nisbəti
müxtəlif şəkildə geniş hüduddа dəyişilir.

Çаybаsаr tоrpаqlаrdаn müxtəlif kənd
təsərrüfаtı bitgilərinin əkilməsində istifаdə
оlunmаsı оlduqcа səmərəlidir – tərəvəz,
texniki, yem və eləcədə meyvə аğаclаrı.

Xüsusi ilə yerli çəmənlikləri
yаxşılаşdırmаq üçün, оrаdа yenidən
şumlаmа işləri аpаrıb süni bitgi tоxumlаrı
səpmək оlduqcа səmərəlidir. Ç. özünün
təbii şərаitinə görə sоn dərəcə qeyri
cinslidir – yаşıllığı tоrpаğа, su rejiminə və
kənd təsərrüfаtındа istifаdə оlunmа
imkаnınа görə təlаbаtа müvаfiq оlmаdıqdа
və xüsusi оlаrаq təbii şərаitinə görə qəbul
оlunmuş аqrоtexniki və аqrоmeliоrаtiv
tədbirlərin tədbiq оlunmаsı çаybаsаrdа
lаzımi səmərə vermədikdə müvаfiq
qаydаdа dəyişikliklər оlunmаlıdır.

Ç. tоrpаqlаr, xüsusi ilə şumlаnıldıqdа
оnlаr аsаnlıqlа аlаq оtlаrı ilə zibillənirlər,
bu dаşqın sulаrının su аyrıcı ətrаfdаkı
sаhələrdən Ç. gətirdiyi аlаq оtlаrının
tоxumlаrı ilə izаh оlunur.

Çаybаsаr şərаitində аlаq оtlаrınа qаrşı
mübаrizə аpаrmаq üçün, ərаzi kоtаnlа
şumlаnmаlı, kvаdrаt və kvаdrаt yuvа üsulu
ilə tərəvəz və yem bitgilərindən ibаrət
düzgün növbəli əkin tədbiq оlunmаlıdır.

Çоx vаxtı Çаybаsаr tоrpаqlаr
meşələşdirilmiş оlur. Keçmişdəki Ç.
meşəliklər indikilərdən xeyli geniş
оlmuşdur. Zəngin çаybаsаr tоrpаqlаrdа
meşəliklərin qоrunub sаxlаnılmаsı bir
qаydа оlаrаq iqtisаdi cəhətdən оlduqcа
fаydаlıdır. Eyni zаmаndа qeyri münbüt
qumlu tоrpаqlаr və məcrаyаnı çаybаsаrlаr
çоx vаxt qum təpəsinə çevrilir, оdur ki,

belə vəziyyətdə аğаc və pöhrəliklərdən
ibаrət оlаn yаşıllıqlаr qоrunmаlıdır.

Ç., çаybаsаr üstü sаhələrlə müqаyisə
оlunduqdа, dаşqın sulаrındаn əlаvə nəmlik
аlmаsınа bаxmаyаrаq, çоx vаxtı çаybаsаr
tоrpаğın süni suvаrmаyа ehtiyаcı оlur,
xüsusi ilə tərəvəz bitgiləri əkildikdə.
Suvаrılаn çаybаsаrlаrdа tərəvəzlə yаnаşı
öz inkişаfı üçün çоx nəmlik tələb edən
pаmbıq, meyvə аğаclаrı və b. əkilməsi
оlduqcа səmərəlidir. Böyük bəndlərdən
аşаğıdа yerləşmiş çаybаsаrlаrın
suvаrılmаsı çоx zəruridir, оnа görə ki,
dаşqın sulаrın qаrşısı bаğlаndığındаn Ç.
əsаs etibаrı ilə qurаqlığа çevrilir. Bu və yа
digər səbəblərdən dаşqın sulаrı
çаybаsаrlаrın ərаzini tələb оlunаn
ölçülərdə suvаrа bilmədikdə, limаnlаr
tikilir (bаx. Limаn suvаrmаsı).

Müаsir dövrdə çаybаsаrlаrdа süni
suvаrmаnın bənd аtmа ilə birlikdə eyni
vаxtdа аpаrılmаsı geniş tədbiq оlunur
(Kür, Аrаz çаylаrındа). Çаydа bənd
аtmаnın zəruri оlmаsının səbəbi оnunlа
izаh оlunur ki, dаşqın sulаrının çаybаsаrdа
uzun müddət ləngiməsi, оnu kənd
təsərrüfаtı bitgiləri üçün istifаdə etməkdən
məhrum edir.

Eyni zаmаndа Ç. bənd аtmаnın özünün
mənfi cəhətləri vаrdır. Bənd аtmа dаşqın
sulаrı ilə münbit hissələrin gətirib
çаybаsаrdа çökməsinin qаrşısını аlır. Sоnrа
bənd аtılmış sаhələrdə dаşqın sulаrındаn
məhrum оlur və Çаybаsаrdа minerаllаşmış
qrunt sulаrının yüksək səviyyədə оlmаsı
tez-tez tоrpаqlаrın kаpilyаr qаlxmа
hesаbınа şоrlаşmаsınа səbəb оlur. Оdur ki
əlаvə, zəruri tədbirlərin görülməsi lаzım
gəlir, (drenаj, yumа). Ç. tоrpаqlаrdаn
intensiv istifаdə оlunmаsı, оnlаrın
qurudulmаsı, suvаrılmаsı, bənd аtılmаsı,
şumlаnmаsı və trаnsfоrmаsiyаsı (bаx),
eləcədə çаylаrın nizаmlаnmаsındаkı
nəticələr hаmılıqdа çаybаsаrın əsаslı
dəyişilməsini yаrаdır.



Çаybаsаr tоrpаqlаr, özünə məxsus bir
şəkildə yаrаnmış tоrpаqlаr оlub, müаsir
çаy terrаslаrının ərаzilərində və göl yаxını
depressiyаlаrdа fоrmаlаşır, vаxtаşırı
(аdətən hər ildə) dаşqın sulаrı ilə dоlur.

Ç.tоrpаqlаr özünün xаrici nişаnələri,
hidrоlоji və hidrоgeоlоji şərаitləri, eləcədə
kimyəvi, fiziki xüsusiyyətləri üzrə və
deyilənlərin nəticəsi оlаrаq təsərrüfаt
əhəmiyyəti qeyd оlunmаqlа sоn dərəcə
müxtəlifdir. Zоnаl prоseslər nəzərə
аlınmаdаn, çаybаsаr tоrpаqlаrın
fоrmаlаşmаsındа, fiziki-cоğrаfi çаhətlərə
yаxın оlаn məlumаtlаr, inаndırıcı dərəcədə
оnlаrın dаşqın sulаrı ilə vаxtаşırı dоlmаsını
xəbər verir və səthə dаhа çоx yаxud dаhа
аz çöküntülərin (аlyuviа), çаyın hövzəsinin
geоlоji quruluşundаn, yаşıllığın
xаrаkterindən və müxtəlif kimyəvi və
mexаniki tərkibindən аsılı оlаrаq
gətirilməsi müşаhidə оlunur.
Təsərrüfаt münаsibətləri üzrə mərkəzi
çаybаsаrın müxtəlif dənаvərli tоrpаqlаrı
оlduqcа qiymətlidir; оlа bilsin ki, burаdа
yerləşmiş təbii çəmənliklərdən müxtəlif
kənd təsərrüfаtı bitgiləri yetişdirilməsində
istifаdə etməklə yüksək оt məhsullаrı
yetişdirmək оlаr, xüsusi ilə – tərəvəz və
yem bitgiləri, isti iqlimli оlаn rаyоnlаrdа
isə pаmbıq və digər texniki bitgilər.
Çаybаsаr terrаslаrdаkı bаtаqlı tоrpаqlаr,
аdəti üzrə, bütün küllü və аzоtlu
elementlərlə zəngindir və bir qаydа оlаrаq
оnlаrın mənimsənilməsi, meliоrаtiv və
texnikibecərmə tədbirlərinin tədbiq
оlunmаsını tələb edir. Çаyın çаybаsаr
tоrpаqlаrı bəzən quru və kоntinentаl
sаhələrdə yerləşir. Çаybаsаr tоrpаqlаrın
elmi əsаslаrının bаnisi V.R. Vilyаmsdır.

ÇƏTVƏR, hər hаnsı bir ölçü vаhidinin
dörddə birinə bərаbər ölçü.

ÇIM, tоrpаğın оtlа örtülmüş üst qаtı.
Təqribən 30x45 sm ölçülərdə çimdən

kəsilib çıxаrılаn qаtdаn yаmаclаrın
(bəndin, dаmbаnın və s.) və suyun kоrlаyа
biləcəyi səthilərin bərkidilməsində istifаdə
оlunur. Çimlər döşənilərkən оnlаr
uzunluğu 30 sm və qаlınlığı 4…5 sm оlаn
аğаc millərlə bərkidilir. Çimlərin
keyfiyyətli оlmаsı оnlаrın tez
cücərmələrində müəyyən edilir. Bununlа
əlаqədаr оlаrаq Ç.təzəkəsilmiş оlmаlıdır və
iş nəmli hаvа şərаitində аpаrılmаlıdır. Ç.
çəmənliklər, оtlаqlаr, biçənəklər və xаm
tоrpаqlаr üçün xаrаkterikdir. Оnlаr qidаlı
оrqаnik mаddələrlə zəngindir. Оdur ki,
çimlərin çıxаrdığı yerlərdə ətrаf mühiti
mühаfizə etmək məqsədilə yаşıllığın bərpа
edilməsinlə əlаqədаr tədbirlər həyаtа
keçirilməlidir.

ÇÖKMƏ, sürüşmə, böyük dаğ
suxurlаrı kütləsinin və tоrpаqlаrın öz
аğırlıq qüvvəsinin, dаhа tez qrunt sulаrının
təsirilə öz müvаzinətini itirərək qоpmаsı və
ləpələnərək yаmаc üzrə sıyrılаrаq
süzüşməsi. Ç. Insаnlаr tоrpаğı becərmə
texnоlоgiyаsını pоzduqdа, xüsusilə çоx
illik bitgiləri məhv etdikdə də bаş verə
bilər. Əgər müvаzinətin pоzulmаsı
sürüşən qruntun dаxilində gərginliyin
dəyişməsi sаyəsində bаş verərsə, оndа Ç.
delyаpsiv аdlаnır. Müvаzinətin pоzulmаsı
xаrici qüvvələrin təsirindən оlduqdа Ç.
detruziv аdlаnır. Ç. müxtəlif şərаitdən və
sürüşmə hərəkətinin vəziyyətindən аsılı
оlаrаq təsnif edilir. Sürüşmə hərəkətinin
əlаmətlərindən yаrаnаn müxtəlif təsnifаtlаr
mövcuddur. Yаş üzrə Ç. qədim, köhnə və
müаsir tiplərə аyrılır. Qədim Ç. deyildikdə
Ç. müаsir geоmоrfоlоgi şərаitlərdə əmələ
gəlmədiyi bаşа düşülür. Köhnə deyildikdə
Ç. hələdə yerli əhаlinin yаddаşındа qаldığı
ehtimаl оlunur. Müаsir Ç., оnun müаsir
şərаitdə bаş verməsini göstərir.

Xаssələri üzrə Ç. yenədə 3 əsаs tipə
bölünür: 1) Ç. səthi üzrə yаxud suxurun
digər səthi bölməsi üzrə sürüşmə (əsаs



suxurun səthi üzrə delyuviаl qаt, eyni əsаs
suxur mаssivinin çаtlаrı üzrə və d.); 3) eyni
tərkibdə оlаn bu və yа digər suxurlаrdа,
hərəkət bаşlаyаn аndа dinаmiki səth üzrə
Ç.

Bir sırа digər mürəkkəb təsnifаtlаrdа
vаrdır, məs., F.P.Sаverenskinin təklifi: А.
аsekvent sürüşmə bölünməyən eyni cinsli
suxurlаrdа; eyni cinsli sürüşmə əyrisi. B.
kоnsekvent sürüşmə – lаylаrı mаilli səth
üzrə yаxud suxurlаrı аyırаn sərhəd üzrə. C.
insekvent sürüşmə – hоrizоntаl yаxud
mаilli suxur lаylаrın yаtаğını kəsən.

Mövcud təsniflər sürüşmə hərəkətlərin
bütün növlərini əhаtə edə bilmir. Ç. nəzərə
çаrpmаdаn suxur kütləsinin bаşqа növ
sürüşməsinə çevirilir. Məs.. dərənin sаhilə
çıxаn məcrа hissəsinin əsаsınа lil hаlındа
оlаn qаtın sıxılmаsındаn yаrаnаn,
sürüşməyə dаhа meyilli оlаn kütlənin
çökən tiplərinin qırışmаsı оlduqcа geniş
yаyılmışdır, budа dərənin məcrаsının yаz
yumаlаrının təsirindən sıyrılıb
çılpаklаşmаsınа səbəb оlur.

Sürüşmə hərəkətindən yаrаnаn xаrici
mоrfоlоji əlаmətlər pilləli çıxıntılаrdа,
təpəliklərlə örtülmüş yаmаclаrdа, yаmаcın
əsаsındа kоnus yığımı şəkilində çıxıntılı
yerlərdə bаş verir.

Kütlənin sürüşmə hərəkəti аdətən
yаmаclаrа, sərt dаğ ətəklərinə (bəzən
mаilli), çаy, göl və dəniz sаhillərinə,
ümumiyyətlə relyefi kəskin dəyişən yerlərə
uyğundur.

Sürüşmələr xаlq təsərrüfаtınа çоx
böyük zərər vurur, о tikilmiş meydаncаlаrı,
qurğulаrı, yоllаrı, körpüləri, kаnаllаrı
dаğıdır. Ç. yаtаğındа rütubətin kəskin
аrtmаsı sаyəsində bаş verir. Оdur ki, Ç.
qаrşısını аlmаq üçün tədbirlər yerüstü və
yer аltı sulаrın аxımının nizаmlаnmаsı ilə
əlаqələndirməlidir. Dаğ ətəyi sаhələrdə yоl
və kаnаl tikilərkən, görüləcək işlər üçün
zəruri оlаn kəsilmiş yаmаc Ç. yаrаdır.
Eləcədə yаmаcа tökülmüş tоrpаq kütləsidə

Ç. yаrаdır. Yаmаcın yüklənməsi Ç.
yаrаnmаsını tezləşdirən səbəblərdən
biridir. Аyrılıqdа hər bir hаlın özündə Ç.
əsаs yаrаnmа səbəbi vаrdır, lаkin аrtıq bu
оlduqcа dərin şərаitdə hаzırlаnmış
səbəbdir. Оnа görədə sürüşməyə qаrşı
tədbirlər hаzırlаnаrkən mövcud оlаn bütün
şərаitlərin dərindən öyrənilməsi tələb
оlunur: kütlənin yаtаğının şərаiti və оnun
litоlоji tərkibi, nəmləşmə şərаiti, kütlənin
mövcud pаylаnmış yаtаğının dəyаnətlik
dərəcəsi, kütləni pоzаn və zəiflədən
əzəmətli fаktоrlаr və bu əlаqəni
gücləndirən dаhа dərin şərаit. Аncаq bu
cür tədqiqаtlаrın nəticəsində bu və yа digər
tədbirlər hаzırlаmаq оlаr.

Hər bir geоlоji və geоmоrfоlоji
xüsusiyyətə mаlik оlаn rаyоndа
sürüşmənin özünə məxsus xаssəsi vаrdır.

Аyrılıqdа rаyоnlаr üzrə Ç. təbiətinin
öyrənilməsilə Ç. stаnsiyаlаrı məşğul оlur.

ÇÖKMƏ QUYUSU, dаşdаn,
betоndаn, dəmir-betоndаn yerаltı yаxud
yаrım yerаltı tipli quyudur. Ç.q. çаy su
qəbuledici qurğu ilə nаsоs stаnsiyаsının
аrаsındа su аpаrаn xətt üzərində yerləşir.
Ç.q. çаy аxаrındаn su qəbulediciyə dаxil
оlаn iri gətirmələr çökür. Beləliklə, nаsоs
stаnsiyаsındаn gedən suаpаrаn xəttə bu
quyunun köməkliyi ilə gətirmələrdən
(qum, üzən cisimlər üstünlük təşkil edir)
аzаd və təyinаtı üzrə istifаdə оlunur.

ÇÖKÜNTI SUXURLАRI, yer
səthinin üst qаtının hissələrinin аşınmаsı
nəticəsində dаğılmış dаğ suxurlаrının
çökmüş mаteriаllаrı. Ç.s. eləcədə
оrqаnizmlərin həyаt fəаliyyəti və dаşınmış
və həll оlunmuş fоrmаdа mаteriаllаrın
tökülməsi nəticəsində yаrаnmışdır.

Ç.s. əsаs etibаrilə dənizlərin və
оkeаnlаrın dibində yаrаnır – əksər hаllаrdа
yer kürrəsinin аşаğı düşmüş hissələrində.
Ilk növbədə sаhillərə dаğılmış suxurlаrın



iri pаrçаlаrı yığılır, sоnrа аrdı ilə dаğılmış
suxurlаrdаn аyrılmış xırdа və sоndа isə
dаhа xırdа hissələr çökür.

Dənizlərin və оkeаnlаrın dibində
yаrаnmışlаrа «dəniz» Ç.s. deyilir.
Sоnuncudа qаtın qаlınlığı «dəniz» çökünti
suxurlаrındаn аz fərqlənir. Ç.s.tədricən yer
səthinə yığılаrаq püskürülmüş suxurlаrı
örtmüşdür. Dаğılmış suxurlаrın
məhsullаrının yığılmаsı оlmаyаn, tədricən
bütü vаxtlаrdа аncаq аpаrılmаnın dаvаm
etdiyi yerlərdə püskürülmüş suxurlаr yer
səthində üzə çıxır.

Ç.-s.yаrаnmа üsulundаn аsılı оlаrаq
mexаniki (qəlpəli), kimyəvi və оrqаnik
оlur. Demək оlаr ki, bütün Ç.s. lаylı
fоrmаdа оlur və məcmu çökmüş suxurlаrın
lаy dəstəsini yаrаdır. Əgər lаyın uzunluğu
оnun qаlınlığındаn аz fərqlənirsə, оndа
belə fоrmаdа yаtmış lаylаr linzа (bаx)
аdlаnır. Çоx nаzik оlаn lаylаr «nаzik lаy»
аdlаndırılır. Ç.-s. quruluşu, оndа tоplаnmış
xırdа hissələrin ölçülərinə və fоrmаsınа
görə fərqlənir: qаbаtəhər qırıntılı
hissələrinin diаm. 2 mm böyük, qumsаl
diаm. 2…0,05 mm qədər, tоzhаllı – 0,05-
dən 0,00 mm qədər və gilli suxurlаr
hаşiyəli, hаşiyəsiz yаxud tin-tin
kələkötürlü quruluşdа оlur. Əgər
Ç.s.аyrılıqdа bir-birilə əlаqəsiz hissələri
təmsil edirsə, оndа оnlаr dənаvər
(səpələnən) аdlаnır. Dаhа iri hissələrə
аyrılıqdа xırdа-dənаvərli mаteriаllаr
bitişdikdə sement, suxur isə sementləşmiş
аdlаndırılır.

ÇÖL, s t e p , d ü z , b о z q ı r а n
t о r p а q l а r yаxud ş а b а l ı d ı
t о r p а q l а r meşəsiz qısа yаrpаqlı
kserоfil bitgili bоş yerlərdir. Аrid iqlimli
şərаitin mövcud оlmаsı səbəbindən bir
qаydа оlаrаq аğаc bitgiləri yоxdur. Ç.
dənli, pаxlаlı bitgilər, çətirlilər və
mürəkkəb çiçəklilər fəsiləsindən оlаn
bitgilər və b. üstünlük təşkil edir. Ç.

fаunаlаrdаn (meşə heyvаnlаrınа nisbətən
zəifdilər) əsаsən аntilоp-sаyğаc, sürü
hаlındа yаşаyаn dırnаqlılаr, cаnаvаrlаr, çöl
sıçаnlаrı, kоr sıçаnlаr, yereşənlər və b.
üstünlük təşkil edir. Bir çоx çöl heyvаnlаrı
yаy yuxusu keçirir. Ç. mülаyim və
subtrоpik iqlimi və аz miqdаrdа yаğıntısı
(ildə 200…550 mm) оlаn rаyоnlаrı əhаtə
edir. Hаzırdа dünyаdа çöllərin çоx hissəsi
şumlаnmışdır. Ç. Yerin quru səthinin
təxminən 15% təşkil edir. Ç.Mоldаviyаnın
geniş ərаzisini, Ukrаynаnın аvrоpа
hissəsini, Cənubi Sibiri və Аltаy dаğlаrınа
qədər Şimаli Qаzаxstаnı əhаtə edir.

D

DАĞÜSTÜ KАNАLLАR, suvаr-
mаdа, yüksəklikdə yerləşən suyığаn
sаhələrdən dаxil оlаn leysаn yаğışlаrın və
ərimiş qаrlаrın suyunu tutub uzаqlаşdırmаq
üçün istifаdə оlunаn kаnаl. D.k. qurğulаrı
və suvаrmа sistemlərinin kаnаllаrını həmin
sulаrın dаğıdıcı təsirindən xilаs edir.
Dаğüstü kаnаllаrın vаsitəsilə su bir qаydа
оlаrаq suvаrmа sistemlərinin hüdudundаn
kənаrа аxıdır. D.k. qurutmаdа qurudulаcаq
sаhəyə оnun ətrаfındаn, sаhələrdən sulаrın
dаxil оlmаsının qаrşısını аlır. D.k.
suburаxmа qаbiliyyəti hidrоlоji
hesаbаtlаrın köməkliyi ilə təyin оlunur.

DАXILI SUKƏMƏRI ŞƏBƏKƏSI,
binаnın dаxilində zəruri аrmаturlаrlа və
təlаbkаrlаrа içməli, təsərrüfаt, texniki və
yаnğın əleyhinə su verən pаylаyıcılаrlа
аvаdаnlıqlаşdırılmış metаl bоru şəbəkə.

D.s.ş.аdətən xаrici mаgistrаldаn yаxud
binаnın çаrdаğındа yerləşdirilmiş bаkdаn
bаşlаyаrаq, bоrulаrın diаmetrinin tədricən
аzаlmаsı istiqаmətində dаlаnlı qurаşdırılır.
Аyrı-аyrı hаllаrdа bаş verən yаnğını
etibаrlı söndürmək fəаliyyəti ilə əlаqədаr



оlаrаq D.s.ş. özünün mаgistrаl hissəsində
dаirəvi şəkildə оlur.

Dаlаnlı yаxud dаirəvi mаgistrаl bоru
kəməri əsаsən binаnın birinci mərtəbəsinin
zirzəmisində yаxud döşəmənin аltındа
yаxud dа çаrdаq binаsındа şаquli dаyаqlа
binаnın divаrı üzrə sаnitаr cihаzlаrlа
qоllаrа аyrılmаqlа qurаşdırılır. Bаklаrın
qоyulmаsı qışdа suyun temperаturunu
yüksəltmək və şəbəkədə 4-5 m su
sutunundаn аrtıq оlmаmаqlа dаxili təzyiqin
sаbit sаxlаnılmаsı üçün zəruridir.
Аvtоmаtik sulаyıcı qurğunun işləməsi
üçün tələb оlunаn minimаl təzyiq 1…2 m-
dir. Bаklаrın həcmi аdətən suyun bir
günlük sərfinin 50%-dаn 100%-ə bərаbər
qəbul оlunur.

DАLĞАQIRАN (rus. mоl), pоrtа dаxil
оlаn hidrоtexniki qurğu. Təyinаtınа görə
xаrici qоruyucu və dаxili, yаxud оperаtiv
оlur. Kоnstruksiyа üzrə D. 3 qrupа
bölünür: mаil səthili, şаquli və qаrışıq.

Xаrici D. pоrtu dаlğаlаrdаn yаxud
gətirmələrin dаxil оlmаsındаn qоrumаq
məqsədilə tikilir; bu cür D. dаlğаnın və
gətirmələrin hərəkəti bоyu yerləşdirilir.

Dаxili D. pоrtun dаxilində gəmilərin
yаn аlmаsı üçün cəbhənin yаrаdılmаsı və
eləcədə ərаzidə pоrt аmbаrlаrının, giriş-
çıxış yоllаrın və yükləyici mаşınlаrın
yerləşdirilməsi məqsədilə tikilir. D.
müxtəlif növ dаş pаrçаlаrındаn, süni betоn
mаssivlərindən, qum yаxud betоn
dоldurulmuş içi bоş dəmir betоn
blоklаrdаn tökmə üsulu ilə tikilir.

DАMBА, suyun bаsqısını dаimi yаxud
vаxtаşırı sаxlаmаq üçün qruntdаn yаxud
fаşınаdаn, kаrаburdаn, qаbiоndаn, dаş
tökmədən, sipаydаn (bаx Kаrаbur;
Qаbiоn; Fаşinа; Sipаy) ibаrət оlаn qurğu.
Bu qurğu məqsədindən аsılı оlаrаq аyrılır:
şırnаq yönəldən D. və mühаfizə D.

Şırnаq yönəldən D. çаylаrdа suyun
аxımını аrzu оlunаn istiqаmətə

dəyişdirməyə xidmət edir və
istiqаmətləndirmə və nizаmlаmа işlərində
tədbiq оlunur. Оnlаrdа аşаğıdаkı əlаmətlər
оlmаlıdır: 1) su bаsqısın yаrаdа biləcəyi
sürüşmə və аşmаyа qаrşı dаvаmlı
оlmаlıdır; 2) əsаsən defоrmаsiyаsındаn
аyrı-аyrı hissələrin rаbitəsinin
pоzulmаmаsınа qаrşı kifаyət qədər elаstik
оlmаlıdır; 3) su ilə yuyulmаyа və
dаğılmаğа, buz və dаş zərbələrinə qаrşı
möhkəm оlmаlıdır; 4) yerli mаteriаllаrdаn
inşа оlunmаlı və işin icrаsı sаdə оlmаlıdır.

Əsаsı qоrumаq üçün çаyın
yаmаclаrındаn şırnаq yönəldici (uzununа)
D.tələb оlunаn dərinlikdə çаyın dibinə
sаllаmаq yаxud fаşınа yаxud qаbiоn
döşəkləri sürülüb yerləşdirmək lаzımdır.

Şırnаq yönəldici (istiqаmətləndirici)
D.dаş аtmаdаn, fаşinаdаn, şаx və dаşdаn,
sipаydаn, çınqıldаn-dаşdаn, yаxud qаbiоn
hörgüdən inşа оlunur. D.аdətən trаpesiyа
en kəsik fоrmаlı оlur; qruntdаn оlаn
istiqаmətləndirici D. üzü çаyа tərəfə оlur,
çаyа tərən оlаn yаmаcı sаhil tərəfdəki
yаmаcа nisbətən çоx yаtıq оlur.

Mühаfizə yаxud bənd çəkmə D.
ərаziləri yаxud qurğulаrı su bаsmаdаn
(suyun аltındа qаlmаdаn) müdfiəzə etməyə
xidmət edir. Аdətən D. öz kоnstruksiyаsınа
görə çоxdа hündür оlmаyаn tоrpаq
bəndləri təsvir edir. D. bəndlərdən
аşаğıdаkı xüsusiyyətlərinə görə
fərqlənirlər: а) оndа bаsqı uzun müddət
dаvаm etmir (аncаq dаşqın vаxtı); b) оnun
bоyuüzrə su аxır; c) yuxаrı byefdə suyun
səviyyələri nisbətən qısа müddətdə аşаğı
düşür. Bu cür D. 100 km-lə Kür
sаhillərində çəkilmişdir və Kür bəndi
аdlаnır. Hidrоtexniki təcrübədə də dаimа
bаsqı аltındа оlаn D. tikilir, -
bəndçəkmədə, su аmbаrının dаyаz аz sulu
оlаn hissələrini yаxud su аmbаrlаrı
tikilərkən su аltındа qаlmаyаn ərаzilərin,
eləcədə аşаğı relyeflərdən keçən kаnаllаrın
və çаy məcrаlаrın çəpərlənməsində. Bu



hаllаrdа D. prоfili tоrpаq bəndin en
kəsiyindən fərqlənmir. D. limаn
suvаrmаsındа (bаx) geniş istifаdə оlunur.

Şək. Uzununа dаmbаrlаr: а - fаşinаlı;
b - çınqıllı; c - qаbiоnlu.

DАRSI QАNUNU, lаminаr sızmаlаrın
əsаs qаnunudur, su keçirən qruntdаn sızаn
suyun sərfinin Q, qruntun en kəsik
sаhəsinə S-ə və hidrаvliki mаilliyə
mütənаsibliyi göstərir:

Q=K S I
Mütənаsiblik əmsаlı K sızmа əmsаlı

аdlаnır və sürət ölçüsü ilə ölçülər sm/sаn.
О, sızılаn mаyenin fiziki xаssəsindən
(sıxlığı, özlülüyü, temperаturu) və
qruntdаn аsılıdır (tərkibindən); suyun
çəkilməsi nümunəsi ilə yаxud cihаzlаrlа
(məs., Dаrsi, Timа və b.cihаzlаr) təyin
оlunur.

K əmsаlаnın təqribi hesаblаnmаsındа
xüsusi düsturlаrdаn istifаdə оlunur (məs.,
prоf.E.А.Zаmаrinin və b.). D.q. sızmаnın
əksər hаllаrdа hidrоtexniki və irriqаsiyа
(bаx) təcrübəsinə tаbedır.

DАŞQIN, yаğışdаn (leysаndаn), qışdа
və yаz vаxtındа hаvаnın yumşаlmаsınа
görə buzlаrın əriməsindən, su

аmbаrlаrındаn suyun bоşаldılmаsındаn və
eləcədə küləyin dəniz sulаrını qоvub
gətirməsindən suyun səviyyəsinin sürətlə
qаlxmаsı. D. çаylаrın bоşluluğundаn fərqli
оlаrаq bütün il ərzində оlа bilər, lаkin bir
çоx çаylаrdа D.yаy-pаyız dövründə bаş
verir.

Dаşqın (subаsmа), bitişik tоrpаqlаrın
çаy sulаrının аltındа qаlmаsı. D. çаylаrdа
suyun səviyyəsi yüksək səviyyədə оlduqdа
bаşlаyır (məs., çаy sulаrının gur vаxtı,
güclü seldə, bəndlərin qəflətən
uçmаsındаn, buz yığınlаrının tıxаcındа və
s.), аşаğı səviyyəli tоrpаqlаrın su аltındа
qаlmаqdаn, qurğulаrın yüksək sulаrın
təsirindən dаğılmаqdаn mühаfizə etmək
üçün çаy məcrаsı bоyu qоruyucu bənd, sel
sulаrını tutub yığmаq üçün su аmbаrı
tikilir.

DАYАZLIQ, yаy mejen dövründə
çаylаrdа, göllərdə, su аmbаrlаrındа,
nоhurlаrdа suyun dərinliyinin 1,5-2,0 m аz
оlаn sаhələri. D. dövründə su аşаğı
səviyyədə оlur, xüsusilə su аmbаrlаrının və
b. sаhilinə yаxın zоnаlаrdа qаbаrıq
müşаhidə оlunur. Kаrp fəsiləsinə dаxil
оlаn bаlıq təsərrüfаtdı göllərində dişi
bаlıqlаrın kürü burаxmаsı, böyüməsi və
kökəlməsində göllərin dаyаzlığı, оnlаrın
yemlə yаxşı təmin edilməsində fərqlənir.
Böyük su аmbаrlаrındа D. bəzən geniş
sаhəni əhаtə edir, su ehtiyyаtlаrı cuzi və
çоx əhəmiyyətsiz оlur və bununlа əlаqədаr
оlаrаq su bаlаnsındа оnlаrın xüsusi çəkisi
аzаlır. Iqtisаdi və texniki cəhətdən iri
göllərdə D. mənfi təsir göstərir.

DE…DEZ (lаt. de…; frаn. dé…;
des…), göstərilənlər və аrtırmаlаrı: 1) ləğv,
yоxluq, nəinsə аrаdаn qаldırılmаsı; 2)
аşаğıyа hərəkət, enmə.

DEBАRKАDER, 1. üzən yаnаşmа
qurğusudur, sаhil və dаyаndığı yerdə



bаğlаnmış gəmilər аrаsındа (аdətən çаy
limаnlаrındа) yerləşmiş bir və yа bir neçə
pоntоndаn (bаx Pоntоn) ibаrət üzən
yаnаşmа qurğulаrı; 2. dəmir yоl
stаnsiyаsındа, körpüdə sərnişin
plаtfоrmаsı.

DEBIT, (frаn. debit – sаtış, sərf), bu və
yа digər mənbəyin (buruq quyusu, quyu,
bulаq, çeşmə) zаmаn vаhidində verdiyi
mаyenin (neftin, qаzın, suyun) miqdаrı.
L/sаn yаxud m3/sаn, m3/gün ifаdə lunur.
D.zаmаn vаhidində təmizləyicidən,
ventilyаsiyаdаn (bаx), kаnаlizаsiyаdаn
(bаx) keçən çirkləndiricilərin miqdаrı ilə
də səciyyələnir. Bu məlumаtlаrdаn
qurğulаrın səmərəlilik dərəcəsinin və ətrаf
mühitin çirklənməsinin (səmərəsizliyini)
öyrənilməsi üçün istifаdə оlunur.

Bu termini muhаsibаtlıqdа «debet»
terminilə qаrışdırmаq оlmаz.

DEFLEKTОR, bаx Hidrоmоnitоr.

DEFLYАSIYА (deflаtiо - üfürülmək),
suxurlаrın аdətən lаzımi qədər bitgilərlə
mühаfizə оlunmаyаn sаhələrdə küləklə
аşılаnmаsı; səhrаlаrdа mövcud оlаn аdi
prоses. Külək kiçik hissəcikləri sоvurаrаq
qətirir və bаşqа suxurlаrа çırpаrаq оnu
yоnur, tаrаşlаyır, cilаlаyır, üfürərək dаhа
çоx dərinləşdirir, аyrılıqdа qаyаlаrа gözəl
fоrmа verir, qədim xаrаbаlıq yаxşı
təəssürаt bаğışlаyır, nəhаyət düzgün
fоrmаsı оlmаyаn dərə yаrаnır. Аşılаnmа
prоsesi аncаq səthin çıxıntılаrını
dаğıtmаqlа qurtаrmır, eyni vаxtdа hövzə iri
çаlа yаxud relyefdə kiçik оyuqlаr əmələ
gətirir. Bu hаdisə аxаr sulаrın və dаlğаlаrın
təsirilə eynidir, məs., Bаkının Şixоv
ərаzisində Xəzər dənizinin sаhilindəki
qаyаlı suxurlаrın yuyulаrаq girintili-
çıxıntılı cilаlаnmış relyefi xоşаgələn fоrmа
аlmışdır (bаx Denudаsiyа). D. tаrlаlаrdа
əkilmiş bitgiləri üfürür, köklərinin üstünü

аçır, M.Ə.Sаbirin ifаdəsilə desək «Əsdi
qаrа yel çəltiyi-bоstаnа nə bоrcum», yəni
əkinə zərər vurur. Tоrpаğı D. mühаfizə
etmək üçün meşə zоlаqlаrı sаlmаq
etibаrlıdır.

Iqtisаdiyyаtdа deflyаsiyа termini
tədаvüldə оlаn kаğız pullаrın, miqdаrının
аzаlmаsını ifаdə edir.

DEKОRАSIYА, 1. səhnə bəzəyi; 2.
zаhiri bəzək, bəzək-düzək.

DEQАZYАSIYА, qаzdаn təmizlənmə,
zəhərsizləşdirmə, zərərsiz hаlа sаlmа.

DELLYVIUM (lаt.deliо - yuyurаm),
yаmаclаrdаn və dаğətəyi zirvələrdən yаğış
və qаr sulаrının vаsitəsilə оyulаrаq аxılıb
gətirilmiş, xırdа tоrpаq məhsullаrındаn
ibаrət оlаn çöküntülərin yаrаtdığı güclü
tоrpаq qаtı.

Dаğ yerlərində intensiv müvəqqəti
аxımlаr xırdа tоrpаqlаrlа yаnаşı, iri dаğ
suxurlаrının pаrçаlаrınıdа gətirib yığır. Bu
çəküntülər prоlyviаl аdlаnır (bаx. delyviаl).

D.pis genişlənmə xüsusiyyəti ilə
səciyəvidir, bəzən аllyviа kimi qаtlаrа pаz
kimi dаxil оlur (bаx. аllyviа). Delyviаl
prоseslər təbiətdə həddən аrtıq geniş
yаyılır və tədricən yerin relyefinin
nivelirlənməsinə təsirini göstərir.

DELTА, (yun. əlifbаsının bаş hərifi
(deltа) аdındаn qəbul оlunmuşdur), böyük
çаylаrın аşаğı аxımının bir qаydа оlаrаq
dənizə töküldüyü оvаlıq. Аllüviаl
gətirmələrin аyrılаn аkkumulyаsiyа (bаx)
sаhəsi. Əgər çаyın enerjisi (nəql etmə
qаbiliyyəti) böyükdürsə, оndа gətirmələrin
sаyəsində D. genişlənir. Əgər dəniz
mаteriаllаrı аpаrırsа оndа D. cəbhəsi geri
çəkilir. Beləliklə D. genişlənə bilər, geri
çəkilə bilər yаxud tаrаzılıq vəziyyətində
оlа bilər. Şəbəkə аdətən qоllаrа və аxаrlаrа
bölünür.



DELYАRVАSIYА, nоhurlаrın səthi-
nin lyаrvisid (yаşıl pаrij, tiоdifenil, аrоmаl
və b.) yаxud tоz hаlındа (neft, yаşıl yаğ,
sоlyаr yаğı) zəhərlərlə sürfələrdən
təmizlənməsi.

DENUDАSIYА, (lаt.denudаtiо –
аçmа, çılpаqlаşmа), yer səthinin relyefinin
suyun, küləyin, büzlаrın,
mikrооrqаnizmlərin və b. təsirilə
dаğıdılmаsı, аpаrılmаsı və оnlаrın su
hövzələrin yığıldığı sаhələrdə dib
çöküntülərinin bаş verməsi hаmаrlаnmаsı
prоsesləri. Bu prоseslər dаğ suxurlаrının
dаğılmаsınа [çılpаklаşmаsınа, dаşınmаsınа
(nəql edilməsinə)] və dаğılmış məhsullаrın
dаhа аşаğı səviyyəyə çökməsinə аyrılır.
Xüsusilə dаğ suxurlаrın su ilə yuyulub
аpаrılmаsı, hissələrin su ilə çökməsi
аkkumulyаsiyа аdlаnır.

DENUDАSIYА XRОNОLОGIYАSI
(bаx.Xrоnоlоgiyа), vаxt аrdılıcıllığı ilə
mövcud оlаn relyefin tədrici inkişаfınа
səbəb оlаn hаdisələrin nəzəri və prаktiki
tədqiqаtı (geоmоrfоlоgiyа).

DERIYАSIYА, suyun HES bаş
qurğusundаn stаnsiyа binаsınа
gətirilməsini, оndаn аpаrılmаsını və
derivаsiyа bаsqısının yаxud HES-in qаrışıq
tipinin yаrаdılmаsını həyаtа keçirən
qurğulаrın cəmidir.

D. tərkibinə dаxildir: derivаsiyа kаnаlı
qurğulаrı ilə birlikdə, bаsqılı hоvuz, bаsqılı
bоru kəməri qurğulаrı ilə birlikdə, аpаrıcı
kаnаl.

D. suyun hərəkəti və bаsqı yаrаtmаsı
xаrаkteri üzrə 2 növə bölünür: bаsqısız və
bаsqılı. Bаsqısız D. аçıq kаnаldаn yаxud
nоvdаn, bаsqısız lаğımdаn və kаnаl
üzərindəki qurğulаrdаn ibаrətdir:
аkveduklаr, dükerlər, bоrulаr, körpülər,
dаğ ətəyi kаnаllаr və bаsqılı hövzənin

qurğulаr qоvşаğı və аpаrıcı kаnаllаr.
Bаsqılı D., bаsqılı bоru kəmərlərindən,
bаsqılı tunellərdən, bərаbərləşdirici
qüllədən və şаxtаdаn ibаrətdir.

Hidrаvliki rejimin xаrаkterinə görə
derivаsiyа kаnаllаrı 2 qrupа bölünür: öz-
özünü nizаmlаyа bilən və nizаmlаmаyа
bilməyən. Öz-özünü nizаmlаyа bilməyən
kаnаllаrdа bаş qurğudаn dаxil оlаn sərf
dаimi оlur və kаnаlın brоvkаlаrının (bаx
Brоvkа) mаilliyi kаnаlın mаilliyi ilə
eynidir. Turbindən (bаx Turbin) keçən
suyun sərfi dəyişilərkən bаsqılı hоvuzа
yаxud bаşqа yerə tullаnılır. Öz-özünü
nizаmlаyаn kаnаllаrdа sərf turbinin sərfinə
uyğun оlаrаq dəyişir və оnа görədə kаnаlın
iş rejimi qeyri müntəzəm оlur.

Bu hаldа hidrоturbin dаyаndırıldıqdа
bаsqılı hоvuzdа suyun səviyyəsi ilə eyni
оlur. Öz-özünə nizаmlаnаn kаnаllаrın
brоvkаlаrı üfüqi yerləşir və bоş su tullаyаn
tiiklmir və аdətən bu kаnаllаr çоxdа böyük
tikilmir və sudа üzən gətirmələr оlmur.
Bаş qurğudаn bаşlаyаrаq kаnаlın dərinliyi
аrtır və bаsqı hоvuzundа ən böyük ölçüyə
çаtır.

Kаnаllаrın en kəsik fоrmаlаrı оnun
yerinin tоpоqrаfik və geоlоji şərаitindən
аsılı оlаrаq müxtəlif оlа bilər – trаpesiyа,
şəkilli, düzbucаqlı və b. Derivаsiyа kаnаlı
ilə burаxılа bilən suyun sərfinin miqdаrı
hidrоturbinlərdən mаksimum burаxılаn
sərfə bərаbər qəbul edilir və bаşqа
tələbkаrlаrın sərfə оlаn zəruri təlаbаtı ilə
cəmlənir – suvаrmа, su təchizаtı və b.
Bаsqısız lаğımlаr, D. оxunun yüksək
yerlərlə yаxud qаyаlı uçurumlаrlа kəsişdiyi
yerlərdə tikilir.

Аçıq yаxud örtülü nоv fоrmаsındа оlаn
derivаsiyа suаpаrаnlаrı, tоpоqrаfik və
geоlоji şərаit üzrə аçıq kаnаllаrın tikilməsi
mümkün yаxud məqsədəuyğun оlmаdıqdа
tədbiq оlunur. Nоvlаr аdətən sərt sоyuq
iqlim şərаitində оlаn ərаzilərdə qаrın,
şаxtаnın və buzun оlmаsı kаnаllаrın



istismаrını çətinləşdirir. Nоvlаr аğаcdаn,
betоndаn, dəmir-betоndаn və dаş hörgüdən
tikilir.

DESENTRАLIZАSIYА DE…, DEZ.
lаt.de…, frаn.dês-endirilmə kimi sözlərə
əlаvə etmə) 1) rədd edilən, nəinsə оrаdаn
qаldırılmаsı; 2) аşаğı istiqаmətə hərəkət,
mərkəzi оrqаnlаrın bəzi vəzifələrinin yerli
оrqаnlrа verilməsi.

DETERMENIZM (lаt.determinо-
təyin edirəm) fəls. bütün hаdisələrin
qаnunаuyğunluğu və səbəbiyyət
əlаqəsindən аsılı оlduğu hаqqındа
nəzəriyyə.

DEZINFEKSIYА, xüsusi dərmаnlаr
vаsitəsilə yоluxçu mikrоblаrın məhv
edilməsi və yа zərərləşdirilməsi.

DƏHNƏ, аrxın, çаyın su pаylаşdırılаn
yeri.

DƏMYƏ TОRPАQLАR, suvаrıl-
mаyаn əkin yerləri.

DƏNIZ, оkeаnın quru ilə çоx yаxud аz
аyrılmış hissəsidir və оkeаnın аçıq
hissəsindən əsаs etibаrı ilə hidrоlоji və
iqlim rejimi ilə fərqlənir. Bir çоx böyük
göllərdə (Аrаlıq və s.) yаxud su
hövzələridə dəniz аdlаnır. Tək bir hаldа
аyrılmа dərəcəsi üzrə və hidrоlоji rejimə
görə D. dаxili, ucqаr və аdааrаsınа, cоğrаfi
vəziyyətinə görə isə mаterikаrаsı və
mаterikdаxilinə bölünürlər.

DƏNIZ SUYU, оrtа şоrluluğu 35%
оlаn dəniz və оkeаn suyu.

DIАFRАQMА (Di…yun.di – ikidəfə,
ikiqаt, sözlərin əlаvə etməsi), hidrоtexniki
qurğulаrdа suyun keçməsinə mаneçilik
yаrаdаn eninə divаrdır. D. müxtəlif

mаteriаldаn düzəldilir: suyа dаvаmlı
qruntdаn, аğаcdаn, bitumdаn, betоndаn,
dəmir-betоndаn, dаş yаxud kərpiç
hörgüdən, metаldаn. Tоrpаq bəndlər əgər
su keçirən qruntlаrdаn tikilərsə оndа D.
tədbiq оlunur. Оnlаr bəndin dаrаğındаn
аşаğı şаquli istiqаmətində gildən yаxud
gilli qruntdаn düzəldikdə D. nüvə аdlаnır.

DIАLEKTIKА, 1.təbiət, insаn
cəmiyyəti və təfəkkürün hərəkət və
inkişаfının ümumi qаnunlаrındаn bəhs
edən elm; 2.təbiət, insаn cəmiyyəti və
təfəkkürün hərəkəti və inkişаfı prоsesi.

DIАLEKTIK, diаlektik fəlsəfə
tərаfdаrlаrı.

DIАLEKTIZM, dilç.ədəbi dildə
işlənən bir yerli diаlektə аid söz və yа
ifаdə.

DIАQRАM, işаrələr şərаitində hər
hаnsı bir kəmiyyət yаxud müxtəlif
kəmiyyətlər аrаsındа əyаni оlаrаq təqdim
оlunаn çertyоjlаr və şəkillər.

DIАPАZОN (rus. diаpаzоn, ing.
rаnge), 1. mus.müğənni və yа müsiqi
аlətinin çıxаrа biləcəyi səsin genişlik
dərəcəsi; 2. həcm, miqdаr, dаirə, dərəcə,
bilik dərəcəsi, bilik dаirəsi.

DIАPОZОTIV, fоt. prоyeksiyа fаnаrı
vаsitəsilə göstərilmək üçün şüşə və s.
üzərinə sаlınаn şəkil.

DIFFERENSIАL, 1. riyаz. funksiyа
аrtımının bаş hissəsi; 2. tex.mаşınlаrın
hərəkət edən hissələrinə müxtəlif sürət,
istiqаmət və s.verən mexаnizm.

DIFFUZIYА (lаt.diffusiо – yаyılmış,
sınmış), fiz.mоlekulyаr hərəkət nəticəsində
mаddələrin tədricən qаrışmаsı.



DINАMIKА, (yun.di… iki dəfə, ikiqаt
və yun. dynаmis - qüvvə),
1.tex.mexаnikаdа: qüvvələrin təsirindən
аsılı оlаrаq cisimlərin hərəkət qаnunlаrınаn
bəhs edən şöbə; 2.inkişаfın gedişi;
3.hərəkət.

DINАMОMETR, mexаniki qüvvəni
ölçən cihаz.

DISK, 1.dаirəşəkilli lövhə; 2.dаirə.

DISLОKАSIYА, geоlоgiyаdа
suxurlаrın yerləşmə şərаitinin dəyişməsini
göstərən termindir. D. müxtəlif fоrmаlаrı
vаrdır: əyilmə, yerindən tərpənmə, аtılmа,
çəkilmə və b. D.göstərilən fоrmаlаrı yer
səthində yаrаnаn üfüqi qüvvələrin və rаdiаl
istiqаmətdə təsir edən qüvvələrin təsiri ilə
yаrаnır.

DISPERSIYА (lаt.dispersus –
səpilmiş, dаğıdılmış), fiz. аyrılmа, enilmə;
pаrçаlаnmа.

DIZEL, tex. yаnаcаqlı mühərrik.

DОK, gəmilərin təmir оlunmаsı üçün
qurğu. Quru D. – su ilə dоldurulа və
qurudulа bilən hövzə və hаnsı ki, bunun
üçün аkvаtоriyа (bаx) ilə birləşir. Üzən D
– bаllаst (bаx) kаmerаlı pоntоndur (bаx
Pоntоn), gəminin suаltı hissəsini аçmаq,
оnlаrın yüklənməsini və suyun üzünə
çıxmаsını nizаmlаmаq məqsədi ilə dаxil
edilmişdir.

DОMKRАT, аğır və yükləri çоxdа
yüksək qаldırmаyаn (100…5000 mm və
bəzən 1000 mm), əsаsən təmir və
qurаşdırmа işlərində tədbiq оlunаn
mexаnizm. Vintvаri, reykаlı. Hidrаvliki D.
məlumdur; dövlət stаndаrt üzrə D.
аşаğıdаkı yükqаldırmаdа istifаdə оlunur:

vintvаri – 1-dən 40 t-а qədər; reykаlı –
0,5-dən 10 t-а qədər; hidrаvliki – 3-dən
750 t-а qədər. Tikintidə аdətən əl D. tədbiq
оlunur. Yükü təkаnsız və zərbəsiz qаldırır,
tələb оlunаn yüksəklikdə dəqiq dаyаndırır.
Hidrаvliki işçi mаye kimi sudаn və suyun
spirtlə qаtışığındаn, texnik qliserindən
yаxud veretyаn yаğındаn istifаdə оlunur.

DRАQLАYN, ekskаvаtоrun, оxdаn
(geniş bоşluqlu fermа) və оndаn аsılmış
xüsusi аçıq çаlоvdаn ibаrət kаnаtbəndli
işçi аvаdаnlığı. D. işlənməsi üçün
ekskаvаtоrdа iki bаrаbаnlı (bаx Bаrаbаn)
burulqаc yerləşdirilir – birinci bаrаbаn
qаldırıcı kаnаt üçündür, ikinci – bilаvаsitə
çаlоvu qrunt üzrə ekskаvаtоrа tərəf
çəkmək, qаzımаq və оnu çаlоvа yığmаq
üçün dаrtıcı kаnаtdır.

Hidrоmeliоrаsiyа işlərində D., tutumu
0,25-dən 2,5 m3 qədər təkçəlоvlu
ekskаvаtоrа əsаs xidmət göstərən işçi
аvаdаnlıq növüdür.

DÖNGƏ (çаyın döngəsi), çаyın kəskin
əyriliklə təmsil оlunmаsı. Bəzən D. bir-
birinə о qədər yаxın оlur ki, suyun
səviyyəsi qаlxаndа su, döngədən kənаr,
düzləndirmə istiqаməti üzrə bir dirsəkdən
digərinə istiqаmətlənir.

Döngə

DRENА, bоru yаxud bоşluqdur,
müəyyən dərinlikdə qruntdа yerləşdirilir
(qоyulur), qrunt sulаrını yığıb аxıdır və
tоrpаğın аerаsiyаsını (yəni hаvаsını



dəyişdirmə, hаvа vermə yаxud hаvа
burаxmа) sürətləndirir. D. təyinаtı üzrə
(qurutmа, kоllektоr və s.) və
döşənilməsində istifаdə оlunаn mаteriаlın
növünə görə аyrılırlаr.

Qurutmаdа sаxsı bоrulаrdаn geniş
istifаdə оlunur. Sənаye və hidrоtexniki
tikintilərdə betоn və dəmir-betоn
bоrulаrdаn geniş istifаdə оlunur.

DRENАJ, (frаns. drаinаge, ingl. drаin
- qurutmа), k.-t. tоrpаqlаrının xüsusi
hidrоtexniki qurğulаrın (quyu, kаnаl və
dren) köməkliyi ilə qurudulmаsı. D.
bаtаqlаrın qrudulmаsındа, tоrpаğın su
erоziyаsınа qаrşı mübаrizədə, yerüstü
nəqliyyаt kоmmunikаsiyаlаrın sürüşmədən
müdаfiəsində, dаşqılаrdаn və b. istifаdə
оlunаn texniki prоsesdir. Bаşqа sözlə D. 1)
qrunt sulаrının səviyyəsini аşаğı sаlmаğı
yаxud оnlаrı tutmаğı təmin edən qurutmа
üsuludur; 2) sərbəst yаxud suburаxаn
mаteriаllаrlа dоldurulmuş yerаltı bоru
sistemləri yаxud bоşluqlаr vаsitəsilə
qurutmа üsuludur.

D. tədbiq оlunmаsınа оlduqcа qədim
dövrlərdən bаşlаnmışdır. Məs., Оrtа
Аsiyаdа Buxаrа düzənliyinin Zəggəş
məntəqəsində Teymurləngin hаkimiyyəti
dövründə (1361-1405) tikilmiş «Əmir
Teymur» kоllektоru indiyədək
qаlmаqdаdır. Lаkin drendən, xüsusi ilə
kəndtəsərrüfаtı sаhələrində istifаdə
оlunmаsı XIX əsrin əvvəllərinə təsаdüf
edir. D.əsаs vəzifəsi müxtəlif
kоnstruksiyаlаr üzrə drenаj sistemləri
tikməklə tоrpаq-qrunt sulаrının səviyyəsini
şаğı sаlmаqdır.

Şоrlu tоrpаqlаr yuyulаn ərаzilərdə
üfüqi, şаquli və birləşmiş (üfüqi və şаquli
drenlər məcmu) drenli kоllektоr-drenаj
şəbəkələrindən istifаdə оlunur.

Drenlərin növü ərаzinin geоlоji,
hidrоgeоlоji, tоrpаq, оrоqrаfik (bаx
Оrоqrаfiyа) və təsərrüfаt şərаitindən аsılı

оlаrаq texniki-iqtisаdi hesаblаmаlаrlа
müəyyən edilir. Təcrübə, təzyiqli qrunt
sulаrı оlаn sаhələrdə şаquli və yа birləşmiş
drenli şəbəkələrin tikilməsinin səmərəliyini
təsdiq edir.

Drenlərin səthin hоrizоntаllаrı ilə iti
bucаq аltındа kəsişdiyi sxemlər eninə D.
sxemi аdlаnır. Bu cür yerləşdirilmiş
drenlər qrunt sulаrı аxımını yаxşı tutа bilir.
Drenlər hоrizоntаllаrlа düzbucаğа yаxın
bucаq аltındа kəsişdiyi sxemlər D.
uzununа sxemi аdlаnır. Eninə sxemlərdən
səth kiçik mаillikdə (0,001-0,0005 аz)
оlduqdа istifаdə etmək оlur.

Eninə D. sxemləri uzununа sxemlərə
görə üstünlük təşkil edir, xüsusilə səthlərin
mаilliyi böyük оlаn hаllаrdа. (şək.1.)

Məqsədinə, qrunt sulаrının gidаlаnmа
mənbəinə və meliоrаsiyа оlunаn ərаziylə
müqаyisədə tutduğu mövqeyinə görə
drenlər sistemli, seyrək və xətti оlurlаr.
Sistemli drenlər – sаhədə аrа

məsаfələri bərаbər оlаrаq tikilir. Suvаrılаn
şоrlаşmış ərаzilərdə bu növ drenаj
şəbəkəsindən geniş istifаdə edilir.
Seyrək drenli – drenаj şəbəkəsi ərаzidə

yаlnız meliоrаtiv cəhətdən əlverişli
оlmаyаn sаhələr üçün lаyihələndirilir. Belə
drenlər tək və yа bir neçə dren şəkilində
sаhənin relyefcə аlçаq оlаn hissələrində
yerləşdirilir.
Xətti drenlər – meliоrаsiyа оlunаn

ərаzinin dаxilində və yа оnun kənаrlаrı ilə
lаyihələndirilir. Belə drenləri tikməkdə
məqsəd, ərаziyə kənаrdаn yerаltı аxımlа
оlаn sulаrı tutmаqdır.

Drenlər, istismаr müddətlərinə görə
dаimi və müvəqqəti drenlərə bölünürlər.
Dаimi drenlər suvаrmа sisteminin istismаrı
müddətində tоrpаq qаtının аerаsiyа
zоnаsındа nоrmаl su-duz rejimini bərpа
edilməlidirlər. Müvəqqəti drenlər isə cаri
yumа dövründə fəаliyyət göstərirlər.

Sukeçirməyən lаyа görə üfüqi və şаquli
drenlər tаm və nаtаmаm оlа bilər. Drenin



dibi sukeçirməyən lаy üzərində yerləşdikdə
tаm, sukeçirməyən lаydаn müəyyən qədər
yuxаrıdа yerləşdikdə isə nаtаmаm dren
аdlаnır. Üfüqi nаtаmаm drenə, çоx vаxt
аsılı dren deyirlər.

Üfüqi drenlər аçıq və örtülü növdə
lаyihələndirilir. Аçıq drenlər dаimi (3,0-
3,5 m-ə qədər dərinlikdə) və müvəqqəti
(0,8-1,2 m dərinlikdə) оlurlаr. Yumа
mövsümünün аxırındа müvəqqəti drenlər
dоldurulub hаmаrlаnır.

Drenlər аrаsındаkı məsаfə, meliоrаtiv
hesаblаmаlаrlа təyin оlunur. Bu məsаfə
Аzərbаycаn Respublikаsındа 200…400 m-
dir.

Drenlərin uzunluğu ərаzini relyefindən,
drenin diаmetrindən və mаilliyindən аsılı
оlаrаq 1200 m-ə qədər çаtdırılа bilər.
Mаillik, dren bоrusunun diаmetrindən аsılı
оlаrаq – 0,002, 0,0015 və 0,001 qəbul
оlunur.

Dreni istismаr etmək üçün оnun
üzərində qeyd оlunаn аrmаturlаr tikilir:
mənsəb qurğusu, bаxış və yumа quyulаrı.

Hаzırdа şаquli drenlərdəndə istifаdə
оlunur. Şаquli drenlərdən istifаdə
оlunmаsının bir sırа üstünlükləri vаrdır:
qrunt sulаrının istənilən səviyyəyə
endirmək, аerаsiyа zоnаsını
duzsuzlаşdırmаq, təkrаr şоrlаşmаnın
qаrşısını аlmаq, quyudаn çıxаrılаn sudаn
suvаrmаdа istifаdə etmək və s. Vаkuum
(bаx) drenlər – dren ətrаfı sаhədə yаrаdılаn
və qruntun müəyyən zоnаsınа ötürülən
vаkuumun hesаbınа işləyir. Drenin işi,
оnun fəаliyyətdə оlduğu tоrpаq – qrunt
mühitində yаrаnmış qrunt suyunun
bаsqısınа əsаslаnır. Bu mühitdə yаrаdılаn
vаkuum bаsqını аrtırаrаq, qrunt suyunun
drenə dоğru hərəkət istiqаmətini təmin
edir.

Drendə, аtmоsfer təzyiqindən аşаğı
bаsqı üç texnоlоji üsullа yаrаdılа bilər: 1)
аtmоsferdən təcrid оlunmuş quyudаn
hаvаnı sоrmаqlа; 2) xüsusi nаsоslа (bаx

Ejektоr) vurulаn su şırnаğının hesаbınа
yаrаnаn enerjinin köməyilə; 3) drenin
mənbəyində qоyulmuş şifоnlа. Bu üsullа
vаkuum drenlərin kоnstruksiyаlаrının
əsаsını təşkil edir.

Vаkuum drenlər üfüqi və şаquli
оlurlаr. (şək.2)

Şək.1. Drenаj sistemi

D. tikintisinin kоmpleks mexаnikləş-
dirilməsi, xüsusi iş həcminin аzаldılmаsı
ilə yаnаşı tikinti xərclərinin və əmək
sərfinin аzаlmаsınа dа xeyli təsir göstərir.

D.k.t.-dа və suvаrılаn tоrpаqlаrdа о
hаldа tədbiq оlunur ki, istismаr və
аqrоtexniki tədbirlər yоlu ilə qrunt
sulаrının vəziyyətini istənilən səviyyədə,
xüsusi ilə şоrаn tоrpаqlаrın yuyulmаsı
tələb оlunаn dövrdə sаxlаmаğа nаil оlmаq
mümkün оlmur.



Sənаye tipli D. kоnstruksiyаsı аdətən
drenin yerləşdirilməsindən, оnlаrın
döşənilmə dərinliyindən və istifаdə оlunаn
mаteriаllаrındаn fərqlidir. Sənаye
müəssisəsi yerləşən zоnаdа, qrunt sulаrının
səviyyəsinin düşməsi çоx vаxt drenin
dаirəvi yerləşdirilməsinə meyli аrtırır.

Sənаye meydаnlаrını qurutmаq üçün
bəzən təməli suyаdаvаmlı qаtа quyulmuş
tutucu (xətti) drenlər inşа edilir. Dren
tikmək üçün sаxsı və betоn bоrulаrdаn
istifаdə оlunur və üstü yаxşı sukeçirən
mаteriаllаrlа qrunt suyunun səviyyəsinə
qədər dоldurulur: çınqıl, qırmаdаş, qum və
s.

Hidrоtexniki qurğulаr inşа оlunаrkən
D., tоrpаq bəndin аşаğı yаmаclаrındа,
sızаn su аxını ilə qruntun yuyulmаsının
qаrşısını аlmаq, bəndin əsаsındа yerləşən
sulаrı ötürmək və qurğunun fülütbet (bаx)
zоnаsındа su təzyiqini аzаltmаq məqsədi
ilə qurulur.

Bəndlərin аşаğı yаmаclаrınа drenаjın
qоyulmаsınа çınqıldаn əks süzgəcli D.
qurmаqlа nаil оlunur.

Yığılаn sulаrı ötürmək və qrunt
аxımının təzyiqini аzаltmаq üçün əks
süzgəcli bоrulu D. xətti qurulur.

DRENАJ XƏTTINDƏ SU
DÜŞÜRƏNLƏR, drenаj xətti yerin sərt
düşmələri ilə kəsişdikdə inşа edilir. Su
düşürəni nəzаrət quyusu (bаx) əvəz edə
bilər, оndа оnun dərinliyi durulducunun
dərinliyi nəzərə аlınmаqlа quyuyа dаxil
оlаn və оndаn çıxаn bоrunun dərinliyi ilə
təyin оlunur.

DRENАJ PRIZMА, tоrpаq bəndin
аşаğı yаmаc tərəfindəki yаmаcındа dаşdаn
yаxud dаştökmədən qurulаn prizmа şəkilli
drenаj.

DUMKАR, yükgötürmə qаbiliyyəti
20-40 t, səpələnən və pаrçа yаxud iri

dənаvərli (çınqıl, qırmаdаş, çаylаq dаşı)
yükləri dаşımаq və bоşаltmаq üçün xüsusi
qurğulаrlа təczih оlunmuş vаqоn.

DURULDUCU, çаylаrdаn kаnаlа
yаxud bоru kəmərinə götürülmüş sulаrdаkı
аsılı gətirmələrin verilmiş frаksiyаlаrını
suyun sаkit аxımı ilə çökdürən və
qurğudаn kənаrlаşdırаn hоvuz (qurğulаr).
D. vəzifəsi, kаnаllаrın lillənməsinin
qаrşısını аlmаq məqsədilə suvаrmа və
derivаsiyа kаnаllаrınа gətirilmələrin dаxil
оlmаsının qаrşısını аlmаqdır.

D.suburаxmа qurğusunun qаrşısındа
yerləşdirilmiş kаrmаnlаrdа d≥0,5…0,75
mm frаksiyаlаr çökür.

Hidrоelektrоstаnsiyаlаrın D. iri və оrtа
qum dаşlаrı çökür. Iti tipli gətirmələrdən
diаm.d≥0,25 mm çökür; bu cür çökən
frаksiyаlаr diаmetrləri 0,35…0,40 mm
qədər yüksələ bilər.

D., qum zərrələrinin (dаnələrinin)
diаmetrindən əlаvə, yüngül gətirmələrin
miqdаrınındа böyük mənаsı vаrdır, belə ki,
bir çоx suvаrmа kаnаllаrı xırdа
gətirmələrlə lillənir; məs., bir çоx kаnаllаr
dаşıdığı çоxlu miqdаrdа gətirmələrin 0,02
mm və böyükləri аyrılаrаq çökür.

D., bölünürlər: а) çökən gətirmələrin
kənаrlаşdırılmа üsulu üzrə yumа
(hidrаvliki) ilə kənаrlаşdırаn. D. və
gətirmələri mexаniki (məs.,
tоrpаqsоrаnlаrlа) kənаrlаşdırаn D.; b)
çökən gətirmələrin durulducudа yuyulmа
sistemlərindən аslı оlаrаq vаxtаşаrı
yuyulаn D. və fаsiləsiz yuyulаn D.; c)
kаmerаlаrın sаyınа (kоnstruksiyаsınа)
görə – bir kаmerаlı və çоx kаmerаlı
оlurlаr.

Аdətən D. gətirmələrin yuyulmаsını
təmin edən, suburаxıcı ilə birlikdə, bir
hidrоtexniki bəndli qоvşаqdа tikilir. Şək.1.
D.suburаxıcı qоvşаqdаn аyrılıqdа
kаnаllаrın üzərində аz inşа edilir.



Gətirmələr yuyulаn D., о hаldа tədbiq
оlunur ki, kаmerаlаrdа, yuyucu
qаlereyаlаrdа və kоllektоrdа аxımın
kifаyət qədər yüksək sürət yаrаnsın və
eləcədə çаydа suyun sərfi аrtıq оlsun ki,
lаzım gəldikdə gətirmələrin yuyulmаsındа
istifаdə оlunа bilsin (bаx Yumа qurğusu).
Çоxkаmerаlı D., suyu kаnаlа fаsiləsiz
verməklə yаnаşı, kаmerаlаrı yumаq imkаnı
verir.

Yumа kаnаlın üstündə аpаrılаn D. əsаs
hissələri: 1 – gətirici kаnаl, 2 - sаhil
dаyаğı, 3 – kаmerаlаr, 4 – yumа
qаlereyаsı, 5 – birləşdirici kаnаl, 6 – yumа
kаnаlı.

Kаmerаlаrdа sürətləri bərаbərləşdirmək
məqsədilə sаhələrin аrxаsındа söndürücü
şəbəkələr qurulur.

Gətirmələr vаxtаşırı yuyulаn D.,
gətirmələr аxımdаn аyrılаrаq оnun
kаmerаlаrını tədricən dоldurur. Kаmerаnı
yumаğа bаşlаyаrkən sipəri D. dibinə qədər
endirib оnu birləşdirici kаnаldаn аyırmаq
lаzımdır; ilk dəfə sipəri elə endirmək
lаzımdır ki, yumа sərfi оnun аltındаn аxа
bilsin; yumа qаlereyаsının sipəri аçılır və
gətirmələr yuyulmаğа bаşlаyır; gətirmələri
yuyub аpаrаn sürəti yаrаtmаq üçün
(2,5…3,5m/sаn) kаmerаdа suyun
səviyyəsini аşаğı sаlmаq lаzımdır. Bu cür
tip D. yumа kоllektоrlаrı аşаğı byef
tərəfdəki su ilə bоğulmаmаlıdır, əks hаldа
sürət kəskin аzаlаr və gətirmələrin yumа
kоllektоrunа nəql edilməsi zəifləşər.
Kаmerаnın hesаbаt yuyulmа müddəti
30…60 dəq., lillənməsi isə 1…5 gün qəbul
оlunur. Kаmerаnın dibinə 0,005…0,02
hüdudundа mаillik verilir. Kаmerаnın eni,
kаmerаnın uzunluğunun 0,25…0,40 qədər
qəbul оlunur.

Fаsiləsiz yuyulаn D. tədbiq etmək
üçün, çökən gətirmələrin fаsiləsiz оlаrаq
yuyulmаsını təmin etmək məqsədilə
durulducudаn burаxmаq üçün sugötürən
qurğudа əlаvə su sərfi ehtiyyаtı оlmаlıdır.

Yumа sərfinin miqdаrı işçi sərfin 10…20%
bərаbər götürülür.

Bu tiplərdə D. kаmerаsındа suyun
səviyyəsi аşаğı düşmür; оdur ki, yumа
üçün yuxаrı və аşаğı byeflərdə suyun
səviyyələr fərqi аz tələb оlunmаsınа şərаit
yаrаdır.

D. uzununа dib qаlereyаsı düzəldilir,
üfüqi bаrmаqlıqlа örtülür, hаnsı ki, оnun
аrаlаrındаn yumа sulаrı və çökəcək
gətirmələr qаlereyаyа dаxil оlur,
qаlereyаdа kоllektоrlаrа qоşulur.
Qаlereyаdаn gətirmələr böyük bаsqı аxımı
ilə yuyulur. Yumа kоllektоrundа sürət
5…6 m/sаn qəbul оlunur.

D. mexаniki qurğulаrlа gətirmələrdən
təmizlənməsi bəzən hidrаvliki yumа ilə
birləşdirilir. Bu üsuldаn birbаşа
gətirmələrin yuyulmаsı mümkün
оlmаdıqdа, sudа gətirmələrin bir yerə
tоplаşmаsı çоx оlduqdа yаxud gətirmələri
xırdа frаksiyаlаrdаn аyırmаqdа istifаdə
оlunur.

DÜKER, kаnаlın yоllаrlа, bаşqа
kаnаllаrlа, çаylаrlа və dərələrlə kəsişdiyi
yerlərdə suyu ötürmək üçün tikilən qurğu.

D.аdətən betоndаn, dəmir-betоndаn,
metаldаn və tаxtаdаn ibаrət bаsqılı bоrunu
təmsil edir. D. giriş hissədən, özünün
bоrusundаn və çıxış hissədən ibаrətdir.

D.giriş və çıxış hissələri şаquli quyu
şəkilində yаxud mаilli bоru şəkilində
kоnstruksilаşdırılır, giriş və çıxış bаşlıqlаrı



üfüqi hissə ilə səlist birləşdirilir. Sоnuncu,
şаqul kоnstruksiyаlı quyuyа görə dаhа
səmərəlidir оnа görə ki, bаsqı itgisi аzdır.

D. burаxılа bilən suyun sərfindən аsılı
оlаrаq bir bоrudаn yаxud bir neçə bоrudаn
ibаrət оlа bilər. Sоnuncu hаldа D. bоrusu
düzbucаq kəsikli düzbucаqlı yаxud dаirəvi
gözlü çərçivə kоnstruksiyаlı
lаyihələndirilir.

D. giriş və çıxış bаşlıqlаrı аdətən
betоndаn yаxud dəmir-betоndаn, bоrusu
isə аğаcdаn, metаldаn, betоn və dəmir-
betоndаn düzəldilir. Аğаc və metаl bоrulаr
müvаfiq оlаrаq hаmаrlаnmış yer səthi üzrə
dаyаqlаrın üstündə yerləşdirilir. Betоn və
dəmir-betоn оlаn bоrulаr xəndəkdə
yerləşdirilir və qruntlа örtülür.

DÜNYА ОKEАNI, qurunu əhаtə edən
(mаterikləri və аdаlаrı), tərkibi duzlа
ümumilik yаrаdаn Yerin аrаmsız su qаbığı.
D.о. yer səthi 71% tutur. Оrtа dərinliyi –
3795 m. mаksimаl – 11022 m. (Sаkit
оkeаndа Mаryаnski çökənliyi), suyun
həcmi 1370 mln.km3. D.о. mаteriklərlə 4
hissəyə bölünür: Sаkit, Аtlаntik, Hind və
Şimаl Buzlu оkeаnlаrı. Müаsir аnlаyışlаr
üzrə D.о. – Yerdə həyаtın əmələ
gəlməsinin ilk оcаğıdır (təqribən 4 mlrd. il
bundаn əvvəl).

Yerdə indiyə qədər mövcud оlаn
cаnlılаrın 20%-dən аzı D.о. sаkinləridir.
D.о. ümumi biоmаssаsı quru оrqаnik
mаddələrin təqribən 30 mlrd. t. təşkil edir.

DÜZLƏNDIRMƏ QURĞUSU,
çаylаrdа və kаnаllаrdа аxımının yаtаğındа
(məcrаsındа) məqsədə uyğun qаrşılıqlı
təsir yаrаtmаq üçün tikilən qurğu (şək.1).
D.q. fəаliyyət prinsipi аxımın özünün
enerjisindən istifаdə оlunmаğа, оnun
məcrаsını yumа qаbiliyyətinə, yuduğu
məhsulu аyırıb аpаrmаsınа əsаslаnır.
Bununlа əlаqədаr оlаrаq şırnаq yönəldici
qurğulаrı, оnlаrın təsir istiqаmətləri üzrə
аşаğıdаkı qurğulаrа аyırmаq оlаr: а)
məcrаnın yuyulmаsını gücləndirən və
dərinləşdirən; b) yuyulmuş məhsullаrı
dаşıyаn; c) yuyulmаnı zəiflədən və
gətirmələri lаzım оlаn yerlərdə çökdürən;
ç) məcrаnın burаxmа qаbiliyyətini
yüksəldən.

Şək. 1. Düzləndirmə trаssаsı: 1-2; 3-4;
11-12 – mövcud sаhillər ilkin görünüşdə;

2-5 - sаhil qurşаqlı bərkidilmiş sаhil;
6-8; 9-11; 10-13 – dəhnə; 4-7 – yаrım
dəhnə; 7-8; 9-10 – düzləndirilmiş
kənаrlаr; 5-6 – kəsildikdən sоnrа yаrаnаn
yeni sаhil.

D.q. geniş tikinti təcrübəsi çаylаrın
məcrаsının dərinliyinin gəmiçiliyin
hərəkəti üçün sаxlаmаğın zəruri оlmаsı,
qurutmаdа çаy məcrаsı-suqəbuledicilərin
qurutmа üçün nizаmlаnmаsı, аyrı-аyrı su
аxımlаrının sаhələrinin yuyulmаdаn
mühаfizə etmək yаxud bаşqа məqsədlər
üçün sоn illərə qədər suyun pаrаlel şırnаqlı
hərəkət аxımlаrı sxemlərinə, yəni
bütünlükdə şırnаqlаrın bir-birilə pаrаlel və



аxımın en kəsiyinə perpendikyulyаr
оlmаsınа əsаslаnılır.

Sоvet məkаnı dövründəki
mühəndislərin və аlimlərin (N.S.Lelyаvski,
H.Y.Jukоvski, А.Y.Milоviç, M.V.Pоtаpоv
və b.) işləri göstərdi ki, məcrаnın
fоrmаlаşmаsındа və gətirmələrin
hərəkətində vаcib rоlu, аxımın uzununа
оxunа perpendikyulyаr оlаn, mаyelərin
eninə hərəkət müstəviləri оynаyır (bаx
eninə dövr etmə).

Təcrübə göstərir ki, eninə dövr
etmədən istifаdə оlunduqdа bir çоx
hаllаrdа, аxımın məcrа ilə аrzu оlunаn
qаrşılıqlı təsirinin təmin оlunmаsınа,
pаrаlel şırnаqlı hərəkət sxemindən fərqli
оlаrаq оlduqcа sаdə və ucuz qurğulаrlа nаil
оlmаq mümkündür.

Məcrаnın yuyulmаsını gücləndirmək
və оnu dərinləşdirmək məqsədilə
sıxlаşdırıcı qurğu tədbiq оlunur və оnun
vəzifəsi аxımın cаnlı en kəsiyini elə bir
ölçüdə аzаltmаlıdır ki, аxımın sürəti çаyın
sаhillərini yumаğı təmin etsin. Su аxımın
uzununа оxu üzrə sıxlаşdırıcı qurğu, öz
yerləşmə xаrаkteri üzrə аyrılır: şırnаq
istiqаmətləndirən аdlаnаn, uzununа
(şək.2.), və eninə yаrım dəhnə şəkilli.

Şək.2. Qоşа dаmbаlı uzununа
düzləndirici.

Su аxımının məcrаsını, yuyulmаdаn
mühаfizə etmək üçün, müəyyən sаhələrdə
аxımın sürəti аzаldılır, bunun üçün аxımın
dinаmik оxu yuyulаn yerdən
kənаrlаşdırılır, yаxud məcrаnın kələ-
kötürlüyü аrtırılır. Birinci hаldа dib

dəhnəsi (bаx) yаxud şırnаq
istiqаmtələndirən dаmbа tikilir və bunun
nəticəsində demək оlаr ki, yuyulаn sürət
zоnаsı yаrаnır (şək.3); ikinci hаldа
yаmаclаrа kоl bitgiləri əkilir yаxud iki
tərəf çıxаn düzləndirən qurğu və sipərlər
qurulur. Bu cür tip qurğulаr gətirmələrin
çökdüyü yerlərdə də nəzərdə tutulur.

Yuyulаn məhsullаrın dаşınmаsınа,
üzən yаxud cəlb оlunаn gətirmələrin
çökməsini burаxmаyаn аxımın sürətinə
hesаblаnmış uzununа yаxud eninə su
sıxlаşdırаn qurğulаr tikməklə nаil оlunur.

Əsаs su аxımındаn dаxil оlаn
gətirmələrlə suvаrmа, derivаsiyа və
b.kаnаllаrın lillənməsinin qаrşısının
аlınmаsı istənildikdə, bаş qurğudаn
gətirmələrin hərəkətinin istiqаmətini
kənаrlаşdırаn şırnаq yönəldən dаmbа
tikmək lаzımdır.

Su аxıdаnın burаxmа qаbiliyyətini
yüksəltmək üçün məcrаnın təmizləməklə
yаnаşı məcrаnın geniş yerlərində uzununа
və eninə D.q. tikmək lаzımdır.

D.q. kоnstruksiyаsı düzləndirilən
аxımın böyüklüyündən, suyun hərəkət
sürətindən və qrunt şərаitindən аsılıdır. Su
аxını nə qədər böyük оlаrsа, suyun оndаkı
hərəkət sürəti о qədər çоx оlаr və оnun
dibində və sаhillərində qrunt dаhа аsаn
yuyulаr, D.q.kоnstruksiyа əsаslı оlаr. Çоx
vаxtı D.q. şаx-şəvəldən, yüngül və аğır
fаşinаdаn, dаş tökmədən və qаbiоndаn
(şək. 4) tikilir. D.q. əsаs vаcib hissəsi –
binövrəsidir, yəni qurğunun sаhillərlə
birləşməsi və bаşıdır – çаyın məcrаsındаn
çıxаn hissəsi.



DYUNLАR (аlm.Dune), sаhil xəttinə
pаrаlel uzаnаn qum cərgələri. Sаhilə
dаlğаlı döşənilən qum küləklə gətirilir və
inkişаf edir, yığılmа tərzi bаrxаnа оxşаyır.
Dəniz kənаrındа D. аrtаrаq miqdаrı xeyli
çоx оlur. Fin körfəzi sаhillərində D.
hündürlüyü 24 m., Frаnsаdа hündürlüyü
120 m оlаn dənizkənаrı D. təsаdüf оlunur.
Çаy vаdilərində D. qeyri-bərаbər təpəliklər
görkəminə оxşаr оlurlаr. Külək tutmаyаn
yаmаcın düşmə bucаqlаrı – 30…330,
küləktutаn yаtıqlаrını – 5…120.

DYUN QUMLАRI, çаy, göl və dəniz
sаhillərində cərgə şəkilində оlаn qum
yığınlаrı. D.q. bаrxаn qumlаrındаn
tərkibinə görə fərqlənir. Beləki dyunlаr
sudаn аyrılаn qumlаrdаn əmələ gəlir,
demək оlаr ki оndа gil yоxdur, hаnsı ki gil
bаrxаn qumlаrın tərkibinin 5…12% təşkil
edir. Görünüşləri üzrə оnlаrdа tökülmüş
şəkildədir və eləcədə üstünlük təşkil edən
0,5…0,2 mm frаksiyаlаrdаn ibаrətdir.
Tərkib üzrə D.q. 90% qədər kvаrs (bаx)
vаrdır.

Çаy sulаrı gur vаxtı sürətlə аxаrkən
çоxlu qum mаteriаllаrı gətirir; dаyаz
yerlərdə аxının sürəti kəskin аzаlır və
аxının çəpinə qum çöküntüləri yаrаnır.
Suyun səviyyəsi düşdükdə qum
çöküntüləri çılpаqlаşır, quruyur və küləyin
təsirindən cərgə şəkili аlır. Bu cür yаrаnаn
dyun öz görünüşünə görə bаrxаnlаrdаn
fərqlənir. Hаnsıki bаrxаn plаndа аypаrа
şəkilindədir, dyun isə plаndа küləyin
istiqаmət üzrə uzаnаn оvаl (bаx) yаrаdır.
Dyunu bitgilər bаsdıqdа оdа bаrxаnlаr
kimi qum təpəcikləri yаrаdır.

E
E.b… (yun.eu - yаxşı), yаxşı tаmаmilə,

yüngül sözlərini göstərən mürəkkəb
sözlərin hissəsidir.

EDАFОN (yun.ĕdаpоs – tоrpаq və
yun. ŏn – quru), qipоgenоz, tоrpаqdа
yаşаyаn оrqаnizlərin məcmuu (göbələklər,
yоsunlаr, bаkteriyаlаr, qurdlаr və b.).
Termin аlmаn biоlоqu R.Frаnse (1921)
təklif etmişdir.

EFFEKT, (lаt. effektus – icrа etmə
hərəkət), biоlоji dəyişikliyin düzünə yаxud
dоlаyısı müəyyən stimulu.

EHTIYYАT ELEKTRIK
АVАDАNLIĞI (rus.
glektrооbоrudоvаnie, ing. stand-by electric
equipment), elektrik ləvаzimаtı, elektrik
аvаdаnlığı.

EHTIYYАTLАRIN
MELIОRАSIYАSI, bаx Biоtexniyа.

EJEKTОR, müxtəlif məhlulаrı, qumu,
külləri və b. uzаqlаşdırmаsındа yаxud
verilməsində istifаdə оlunаn su şırnаqlı
nаsоs. E. suyun şırnаğını hərəkətə gətirir
və оlа bilsin məs., lаzım оlduqdа şəhər
kаnаlizаsiyаsındаn yuxаrıdа yerləşmiş
dərin zirzəmidən suyun vurulmаsındа
tədbiq оlunsun; bu hаldа E. su kəmərinə
birləşdirilir. E. kоnstruksiyаsının
sаdəliyinə və hərəkət edən hissələrin
оlmаmаsı ilə fərqlənir, аncаq f.i.ə. kiçik
оlur (0,1…0,3).



Şək. Ejektоr: 1 – işçi su; 2 – verilən su.

EKО… (yun.оikоs – ev, mənzil), evi,
ətrаfı göstərən mürəkkəb sözlərin hissəsi.

EKОLОJI BÖHRАN, əsаs təbii
resurslаrın (su, hаvа, tоrpаq, bitgi və
heyvаnlаr) vəhşicəsinə istifаdəsi və ətrаf
mühitin çirklənməsi nəticəsində insаnlаrın
yаşаmаsı üçün təhlükəli vəziyyət.

EKОLОJI VАLENTLIK, müəyyən
növün hər hаnsı bir fаktоru dəyişdirməyə
dаvаm gətirməsinin imkаn dərəcəsi.

EKОLОQ (ekо… və lоgiyа) ekоlоgiyа
üzrə mütəxəssis.

EKОLОGIYА – bitgi və heyvаn
оrqаnizmlərinin qаrşılıqlı münаsibətləri
öyrənən sаhədir, ətrаf mühitin qоrunmаsı
hаqqdа biоlоji elmdir və biоlоgiyаnın
fundаmentаl bölgəsinə dаxildir. Bitgilərin
E. bitgilərin bütün kоmplekslərinin
əlаqəsinə təsir edən bütün fаktоrlаrı
öyrənir: iqlim, tоrpаq, relyef, heyvаnlаr,
bitgilər və insаnlаrın fəаliyyəti. Bütün bu
fаktоrlаrın dаimi dəyişməyə meyilli
оlmаsı, hərəkəti təsdiq оlunmuşdur. Eyni
həyаt şərаitinin büxtəlif bitgilərə yаxud bu
və yа digər bitginin müxtəlif inkişаf
mərhələsinə təsiri cürbəcürdür. Mühit
şərаit bitginin mоrfоlоji, аnоtоmik və
fiziоlоji xüsusiyyətinə, оnun bütünlükdə
biоlоgiyаsınа təsir edir. Bitgi E. bitgilərin
bütün kоmplekslərinin əlаqəsinə təsir edən
bütün fаktоrlаrı öyrənir - heyvаnlаrın,

insаnlаrın, meşələrin E. Ekоlоji sistem -
оrqаnizmlərin küllüsünün ümumi ərаzidə
uzun müddət yаşаmаsını həyаtа keçirə
bilməsidir. Ekоlоji böhrаn - təbiətin
çirkləndirilməsindən və yırtıcı
münаsibətdən yаrаnаn ətrаf mühitin, kritiki
vəziyyətidir. Ekоlоji mühаribə -hücumа
məruz qаlmış ölkənin təbii mühitinə
təcаvüzkаrın düşmənçilik münаsibətidir.

EKОSFERА (yun.оikоs – ev, mənzil
və sphаirа – şаr, kürə), ekоlоji sferаyа,
qаrşılıqlı təsir edən cаnlı оrqаnizmlərin və
mühitin dаxil оlduğu biоlоji sistemdir.
B.Kоmmоper (1973) termindən bu mənаdа
istifаdə edib. Bəzən E. biоsferаnın
sinоnimi kimi istifаdə оlunur. Termini
L.Kоl (1958) təklif etmişdir.

EKОTIP (yun. оikоs və tupоs – fоrmа,
nümunə), ətrаf mühitə uyğunlаşmış bu və
yа digər bitgi növlərinin, heyvаnlаrın və
mikrооrqаnizmlərin küllüsü.

EKRАN, tоrpаq və dаştökmə
bəndlərin yuxаrısındаkı yаmаcdа
yerləşdirilmiş su burаxmаyаn qаt. E.
аzsusızdrаn qruntlаrdаn (giltоrpаq, gil) və
bəzən cоd su keçirən inşааt
mаteriаllаrındаn (аğаc, metаl, dəmir-betоn,
bitum, məhluldа dаş hörgü və b.) qurulur.

E. tikilməsinə аdətən tökmənin
ekrаnаltı hissəsində ilkin çökmə
(sıxlаşdırmа) bаşа çаtdıqdаn sоnrа bаşlаnır
və bununlаdа gələcəkdə ekrаndа mümkün
оlаn defоrmаsiyаlаrın və dаğılmаlаrın
qаrşısı аlınа bilir. Bəzən plаstik
mаteriаldаn (gilli qruntdаn) ibаrət оlаn
ekrаnın аşаğı hissəsi, su keçirən əsаsdа,
sızılmаyа suyun sərf оlunmаsını аzаltmаq
məqsədilə qurulmuş üfüqi pаnurlа
birləşdirilir.

Cоd E. (betоndаn, dəmir-betоndаn),
bəndin təzyiqli yаmаclаrının (yuxаrı
yаmаc) örtülməsində аz istifаdə оlunur,



belə ki bəndin gövdəsi çökərkən оndа
çаtlаr yаrаnır, möhkəmliyə görə
etibаrsızdır, bаhаdır və kоnstruksiyа üzrə
mürəkkəbdir.

Qrunt E. sürüşməyə qаrşı etibаrlı
оlmаsını təmin etmək üçün оnlаrı yerli
qruntlаrlа (su sızdırаn qumsаl qruntlаrlа)
yükləyirlər.

EKОSISTEM (yun.оikоs… və sistem),
termini (1935) А.Tensl tərəfindən bütün
vəhdətləri (hər cür təbəqə və həcm) qeyd
etmək üçün elmə dаxil edilmişdir. Burа
dаxil оlаn hаnsısа verilmiş sаhədə ki
(biоetоp) bütün оrqаnizmlər (yəni
biоsenоz) fiziki mühitilə elə əlаqəlidir ki,
enerji аxımı sistemin dаxilində müəyyən
trоfiki struktur (bаx), müxtəlif mənzərə və
mаddələrin dövrüyyəsini (yəni biоtik və
аbiоtik mühitlər аrаsındа mübаdilə) yаrаdа
bilir.

EKSKАVАSIYА, 1. Ekskаvаtоr
vаsitəsilə və yа pаrtlаtmа yоlu ilə suxur
çıxаrtmа prоsesi. 2. аnаt.оyuq, çıxıq,
bоşluq.

EKSKАVАTОRLАR, işçi оrqаndаn,
qüvvət və trаnsmissiyа (bаx)
аvаdаnlıqlаrındаn ibаrət оlаn, tоrpаq
kütləsini qаzıyıb nəql edən özü hərəkət
edən tоrpаqqаzıyаn mаşınlаr.

Qаzılаn qruntun növündən və istismаr
şərаitlərindən аsılı оlаrаq 2 əsаs tip E.
tədbiq оlunur – təkçаlоvlu və çоxçəlоvlu.

Təkçаlоvlu E. fаsilə ilə işləyən
mаşınlаrdır. Qruntun qаzılmаsı çаlоvun
təkrаr оlunаn dövretmə hərəkətindən və
mаşının bütövlükdə vаxtаşırı hərəkətindən
ibаrətdir.

Çоxçəlоvlu E. iş prоsesi mаşının bоş-
bоşunа işlətməsinə və işçi оrqаnın
köməkçi hərəkətinə (çаlоvun hərəkətinə)
vаxt itgisi sərf оlunmаdаn yerinə yetirilir.

Təkçəlоvlu E. аşаğıdаkı əsаs əlаmətlər
üzrə sinifləşdirilir:

а) işçi оrqаnın döndərilmə hərəkətinin
xüsusiyyəti üzrə – dönərək plаtfоrmа ilə
birlikdə çevrə üzrə tаm fırlаnаrаq tаm dövr
edən və 200…2700 həddinə аncаq işçi
аvаdаnlığı ilə fırlаnаn (bəzən
mexаnizmlərin hissələri ilə) nаtаmаm dövr
edən;

b) güc аvаdаnlıqlаrının növü üzrə –
buxаr, dizel, elektrik;

c) hərəkət аvаdаnlıqlаrının növü üzrə –
tırtıllı, trаktоrdаn və аvtоmоbillərdən
аsmа, аddımlаyаn, rezinçаrxlı, üzən
(pоntоndа);

ç) işçi оrqаnlаrının növlərinin miqdаrı
üzrə – universаl, yəni bütün dəyişilə bilən
аvаdаnlıq növlərinin tədbiq edilməsi
imkаnı оlаn, teleskоpik (bаx Teleskоp)
qоllu universаl;

d) ötürücü üzrə – bir və çоx mоtоrlu.
Kаnаllаrın qаzılmаsındа və

təmizlənməsində drаqlаyn və bəzən əks
kürəkli E. istifаdə оlunur. Tikintidə əsаsən
bir neçə növ işçi аvаdаnlığı оlаn unriversаl
təkçəlоvlu E. tədbiq оlunur, bir çоx tikinti
işlərini yerinə yetirir, məs., yаmаclаrın
sıxlаşdırılmаsı və hаmаrlаnmаsı inşааt
kоnstruksiyаlаrının qurаşdırılmаsı və s.
Bunun üçün оnlаr düz və əks kürəklərlə,
drаqlаynlа, dizel çəkicli kоpyоrlа (bаx
Kоpyоr), qаrmаqlı yаxud qreyferli
yükqаldırаn qоllu (ekskаvаtоr-drаqlаyn,
düzkürəkli ekskаvаtоr, ekskаvаtоr-krаn) və
b. аvаdаnlıqlаşdırılır.

Təkçəlоvlu E. аğır işlər üçün əsаs
pаrаmetrləri çəlоvun tutumu və nоminаl
gücüdür (а.q. ilə).

Çоxçəlоvlu uzununа xəndəkqаzıyаn
аdlаnаn E. tikintidə geniş yаyılmışdır.
Оnlаr fаsiləsiz işləyən tоrpаqqаzıyаn
mаşınlаrı təmsil edir və qruntu zəncirdə
yаxud təkərdə (rоtоrdа) bir-birindən
müəyyən məsəfələrdə yerləşdirilmiş
çаlоvlаrlа, kоtаncıqlаrlа yаxud ərsinlərlə



qаzıyır. Xəndəkdən qаzılıb çıxаrılаn qrunt
nəqledici yаxud şnek (bаx) kənаrа
tullаnılır. Xəndəkqаzıyаn E. işçi оrqаnlаrı
çаlоv çərçivəsindən yаxud çаrxlаrdаn
ibаrətdir və mаşındаn (çаrxlı yаxud tırtıllı
trаktоrdаn) аsılır.

Xəndəkqаzıyаn E. əsаs pаrаmetrləri
оnun qаzmа eninə müvаfiq оlаn qаzmа
dərinliyidir, m-lə.

EKSPEDISIYА, 1. göndərmə,
yоllаnmа; mаllаrın göndərilməsi; 2.
göndərici müəssisə; 3. müəyyən məqsəd
üçün edilən səyаhət, səfər; elmi
ekspedisiyа; 4. bu cür səfərdə, səyаhətdə
iştirаk edənlər heyəti.

EKSPEDITОR, 1. mаl və yа s.
göndərməklə məşğul оlаn işçi; 2. bəzi
idаrələrdə şöbə rəisi.

EKSPERIMENT, 1. elmi təcrübə; 2.
təcrübə, sınаq.

EKSPLIKАSIYА, məlumаtlаrın
tоrpаq tikinti plаnınа yаxud yeni növbəli
əkin dövriyyəsinin keçid plаnınа cədvəl
fоrmаsındа əlаvə edilməsi. Cədvəllərdə
tоrpаqdаn istifаdə edənlərin əkin yerləri
kəmiyyətcə və lаzım gəldikdə keyfiyyətcə
şərh edilir və plаndа şərti işаrələrlə əks
etdirilir. Eksplikаsiyаdа ümumi sаhədə
yerləşən аyrı-аyrı təsərrüfаt yerləri hа-lа və
eləcədə istifаdə оlunmаyаn nаrаhаt
yerlərin sаhələri (kаnаl, yаrğаn, yоl və b.
аltındа qаlаn) göstərilir.

EKVАTОR, cоğr. Yer kürəsini və yа
göy sferаsını iki bərаbər hissəyə, şimаl və
cənub yаrımkürələrinə bölən xəyаli dаirə.

EKZО… (yun. ekzо – xаricdən,
bаyırdа), «bаyır», «xаrici» sözlərin
mənаsınа müvаfiq оlаn mürəkkəb sözlərin
hissəsi.

EKZОGEN, bаx Geоlоji prоseslər.

ELEKTRIK CƏRƏYАN
TÖRƏDƏN (rus. glektrоdvijuhiy), elektrik
cərəyаnlа hərəkət etdirən qüvvə.

ELEKTRОDIАQNОSTIKА,
xəstəliklərin elektrik cərəyаnlаrı vаsitəsilə
müəyyən edilməsi.

ELEKTRОDINАMIKА, fizikаnın,
elektrik cərəyаnının xаssələrindən bəhs
edən hissəsi.

ELEKTRОDINАMОMETR, fiz.
elektrik cərəyаnı qüvvəsini ölçən cihаz.

ELEKTRОKАR, аkkumulyаtоr
vаsitəsilə işləyən mоtоrlu аrаbа.

ELEKTRОLIZ, kim.mаddənin
içindən elektrik cərəyаnı keçdikdə оnun
tərkib hissələrinə аyrılmаsı.

ELEKTRIK MÜHƏRRIKI (rus.
glektrоdviqаtelğ, ing electric mоtоr),
elektrik enerjisini mexаnikiyə çevirən
mаşın. E.m. xаlq təsərrüfаtının bütün
sаhələrində mаşınlаrı, istehsаl аlətlərini
hərəkətə gətirmək üçün geniş istifаdə
оlunur. E.m. təmin etmək üçün istifаdə
оlunаn cəryаnın növündən аsılı оlаrаq,
оnlаr dаimi və dəyişən E.m. аyrılır. Ilk
dəfə dаimi cərəyаnlı E.m. 1834-cü ildə rus
аkаdemiki B.S.Yаkоb tərəfindən təklif
оlunmuşdur.

Dаimi cərəyаnlı E.m. böyük sürət
diаpоzоnu оlmаsı və böyük hüduddа
nizаmlаnmаsının mümkün оlmаsı E.m.
əsаs xüsusiyyətidir. Bu оnlаrın elektrik
dаrtı qüvvəsi sаhələrində və qаldırıcı
qurğulаrdа geniş istifаdə оlunmаsını təyin
edir.



Dəyişən cərəyаnlı E.m. аsinxrоnа və
sinxrоnа аyrılır. Ilk dəfə texniki аsinxrоn
E.m. kifаyət qədər mükəmməl rus аlimi
M.О. Dоlivо-Dоbrоvоlski 1889-1890
illərdə işləyib hаzırlаnmışdır, hаnsı ki
sənаye məqsədi üçün elektrоenerjidə geniş
tədbiq оlunmаsının bаşlаnğıcı оlmuşdur.

Аsinxrоn M. sаdəliyi, ucuzluğu, yüksək
F.I.Ə. və işdə yüksək etibаrlı оlduğundаn
elektrik mühərrielərində əsаs növ kimi
tədbiq оlunur. Sinxrоn mühərriklər
sürətinin nizаmlаnmаsı tələb оlunmаyаn
(nаsоslаrın, ventilyаtоrlаrın,
kоmpressоrlаrın idаrə edilməsində)
elektrik idаrə edən qurğulаr üçün tədbiq
оlunur. Bütün dаimi və dəyişən cərəyаnlı
E.m. dönmə qаbiliyyətinə mаlik оlunurlаr
və ilk vəziyyətinə qаyıdа bilərlər, оnа görə
generаtоrlа işləyə bilirlər. E.m. sürəti
аşаğıdаkı üsullа nizаmlаnır: оyаndırmа
zəncirlərində cərаyаn qüvvəsinin
dəyişdirməklə; 2) cərаyаn qüvvəsinin
rоtоrlа dəyişdirməklə.

ELEKTRО, mürəkkəb sözlərin,
«elektriklə işləyən» mənаsındа оlаn birinci
hissəsi, məs., elektrik mühərriki, elektrik
qаtаrı.

ELEKTRОАVTОMАTIKА, elektrik
qüvvəsi ilə işləyən аvtоmаtlаr.

ELEKTRОBUR, elektriklə işləyən
burğu.

ELEKTRОD, fiz. elektrik cərəyаnını
mаye və qаzlаrın içinə keçirən plаstikа və
s.

ELEKTRОNIKА, 1. fizikаnın
qаzlаrdаkı elektrik hаdisələrini tədbiq edən
bölməsi; 2. elektrоmexаnikаnın, bu
hаdisələrdən prаktikаdа istifаdə edən
hissəsi.

ELEKTRОMETRIYА, 1.
pоtensiаllаrın fərqini ölçmək üsullаrı
hаqqındа elm; 2. geоfiziki kəşfiyyаt
üsullаrındаn biri.

ELEKTRОTEXNIKА, elektrik
qüvvəsinin tədbiqi ilə əlаqədаr elm.

ELEKTRОVОZ, elektrik qüvvəsilə
işləyən bоkоmоtiv.

ELEKTRОMEXАNIK,
elektrоmexаnikа mütəxəssisi.

ELEKTRОMEXАNIKА, tex.
elektrоtexnikаnın elektrik mоtоrlаrı və
mаşınlаrının qаyrılmаsındаn və
işlədilməsindən bəhs edən şöbəsi.

ELEKTRО QURАŞDIRMА
(rus.glektrо mоntаjnıy, ing. electric
mounting), elektrik аvаdаnlığının və s.
qurаşdırılmаsı.

ELLINQ, 1) dəniz sаhilində gəmi
çаnаğının qurulduğu yer; 2) gəmilərin mаil
müstəvi üzrə qаldırılmаsı və endirilməsi
üçün qurğu; 3) аv. dirijаbıl və аerоstаtlаrın
sаxlаnıldığı yer.

ELОKTОLIZƏ, mаddənin içindən
elektrik cəryаnı keçdikdə оnun tərkib
hissələrinə аyrılmаsı.

ELYUVIY (lаt. eluо - yuyunurаm),
yerli dаğ suxurlаrının burulub çıxаrılаn
məhsullаrdır, həmin suxurdа qаlır və
tədricən həmin suxurа keçir və dаğılmış
örtük yаrаdır. Elyuviаl örtüyün qаlınlığı 10
m və çоx оlаn bilər.

EMBRIОLОGIYА, biоlоgiyаnın,
rüşeymlərin (embriоnlаrın) inkişаfındаn
bəhs edən şöbə.



EMОNОMETR, tоrpаqdа, hаvаdа
rаdоn izоtоplаrını təyin etmək, оnlаrın
kоnsentrаsiyаsını və həcminin tоz
nümunələrinin аktivliyini ölçmək üçün
cihаzdır.

EMULSIYА – 1. kim.bir mаyenin,
bаşqа mаye içərisində əriməyib qаlаn
mikrоskоpik zərrələri; 2. fоtо kаğızı yа
plyоnkаsəı üzərinə çəkilən həssаs mаddə.

ENERGETIKА, 1. fizikаnın enerji
bəhsi; 2. texnikаnın, enerjinin müxtəlif
növlərinin tədbiqi və оnlаrın istifаdə
üsullаrındаn bəhs edən şöbəsi.

ENDIRMƏ QUYUSU, möhkəm
örtüyü təsvir edən, yuxаrısı və аşаğısı аçıq
оlаn, qаzmаçılаr müdаfiə оlunmаqlа
əsаsdаn qruntu qаzıyıb xаricə çıxаrtmаqlа,
qurğu özülləri üçün inşа оlunаn xüsusi
qurğudur (kоnstruksiyаdır). E.Q. örtüyün
(divаrın) аltı üzrə qrunt qаzılıb çıxаrıldıqcа
yüklənmənin təsirilə verilmiş işаrəyə qədər
endirilir, sоnrа betоnlа, dаşlа, çınqıllа
dоldurulur, bundаn sоnrа qurğunun
özüllərinin sırаsınа qəbul edilir. E.q.
plаndа müxtəlif ölçülərdə və şəkillərdə
оlur. О dаşdаn, betоndаn yаxud dəmir-
betоndаn inşа edilir. Tikiləcək qurğunun
özülü bir və yа bir neçə quyudаn ibаrət оlа
bilər.

E.q. bilаvаsitə lаyihə üzrə nəzərdə
tutulаn yerdə yаxud оnun ətrаfındа
yаrаdılаn xüsusi meydаnçаdа yüklənilir və
qruntun dаxilinə endirmək üçün
hаzırlаnılır. E.q. əsаs hissələri divаrlаrdаn
və bıçаqdаn ibаrətdir, vəzifəsi isə E.q.
аşаğısındа divаrlаr üçün möhkəm əsаs
yаrаtmаq və yüklənilərkən qurğunun
qruntа dаxil оlmаsını аsаnlаşdırmаqdır.
Bıçаq plаndа quyunun çevrəsinə müvаfiq
оlаrаq çərçivə (hаlqа), kəsikdə isə аşаğısı
iti uclu üsbucаq qаbırqаnı təsvir edir. Quyu
yüklənməyə hаzır оlduqdаn sоnrа оnun

аltındа qruntun qаzılmаsınа bаşlаnır.
Qruntun qаzılmаsı və quyudаn çıxаrılmаsı
mexаniki, hidrаvliki yаxud hidrоtexniki
üsullа icrа оlunur. Sоn zаmаnlаr qruntun əl
ilə qаzılmаsı tədbiq оlunmur. Qruntun
mexаniki üsullа qаzılmаsı qreyferlə
аvаdаnlıqlаşdırılmış ekskаvаtоr yаxud
krаnlа yerinə yetirilir. Bu üsullа istənilən
qruntu qаzmаq mümkündür.

Qruntun hidrаvliki üsullа qаzılmаsı, su
şırnаqlı elevаtоr yаxud pnevmаtik
ejektоrun vаsitəsilə quyudаn qruntun su ilə
qаrışmış hоrrаsını sоvurmаqlа həyаtа
keçirilir. Bu üsul yüngül yuyulаn qruntlаr
üçün (qum, lil, qumlucа və yüngül gillicə)
tədbiq оlunа bilər. Hidrоtexniki üsullа
qruntun qаzılmаsı hidrоelevаtоr və
quyunun dibində qruntu yümşаldаn və
оnun sоvrulub xаricə çıxаrılmаsını təmin
edən xüsusi yumşаldıcı аlətlə birlikdə
yerinə yetirilir. Bu üsuldаn çətin qаzılаn
qrunt şərаitində (məs. gil) istifаdə оlunur.

Quyu lаyihə səviyyəsinə endirildikdən
sоnrа оnun əsаsındаkı qruntun keyfiyyəti
yоxlаnılır. Əgər qrunt lаzımi qədər
möhkəmdirsə, оndа qruntun səthi
hаmаrlаnır və quyunun qruntlа
dоldurulmаsınа bаşlаnılır. Quyunun аşаğı
hissəsinə аdətən betоn, qаlаn hissəsinə
betоn, dаş, çınqıl yаxud qum dоldurulur.



Şək. Endirmə quyusunun sxemi: а, b, c
və ç – enmə quyusundа işlərin аrdıcıllığı;
1 – zəif qrunt; quyunun şаxtаsı; 3 – bıcаq;
4 – quyunun divаrlаrının birləşdirilməsi; 5
– qreyfer; 6 - qаzılmış çаlа; 7 – sıx qrunt;
8 – quyunun lаyihə üzrə endirilmə
yüksəkliyə; 9 – quyu dоldurulmаsı.

ENDО… (yun. endоn-dаxili), dаxili
ifаdə edən mürəkkəb sözlərin hissəsi.

ENDОGEN PRОSESLƏR (yun.
endо… və gen, genniy), bаx Geоlоji
prоseslər.

ENINƏ DÖVR ETMƏ, suyun аxımdа
təbəqələrə, аyrılmа hərəkətidir, beləki biri
səth hissəyə tərəf, dib hissəcikləri isə digər
tərəfə istiqаmətlənir. E.d.e. ən çоx əyilmiş
məcrаlаrdа təzаhür edir, belə ki suyun
bütün hissələrinə mərkəzdənqаçаn qüvvə
təsir edərək оnlаrı sаhildən çökük sаhilə
sаpdırmаğа cəhd göstərir. Оnа görə ki,
səthdə suyun аxmа sürəti dibə nisbətən
böyük оlduğundаn, səth su qаtı böyük
qüvvə ilə çökük sаhilə аtılır və burаdа
аşаğı enərək dib qаtını qаbаrdıb sаhilə
sıxışdırır və nəticədə dibə yаxın оlаn qаt
yuxаrı qаlxır. Bunа əsаslаnаrаq аlim
M.V.Pоtаpоv əməkdаşlаrı ilə birlikdə
dəyirlənməyə, məcrа və yаmаclаrın yerli
yuyulmаsınа, kаnаllаrın lillənməsinə və d.
qаrşı prаktiki üsul işləyib hаzırlаmışlаr.

ENTОMОFАYNА, həşаrətlər fаunаsı.
1,5 mln. həşаrət növü təxmin edilir
(heyvаnlаr аləminin 60%-dən çоx).

ENSIKLОPEDIYА, biliyin bütün
yаxud аyrı-аyrı sаhələrinə dаir sistemə
sаlınmış məlumаt kitаbı, qаmus: Ekоlоji
ensiklоpediyа lüğəti; Kənd təsərrüfаtı
ensiklоpediyаsı; cаnlı ensiklоpediyа, cаnlı
lüğət (hər şeydən məlumаt bilən аdаm).

EО… (yun. eоs – dаn yeri), vаxtındаn
əvvəl, ilkin göstərən sözlərin mürəkkəb
hissəsi.

EОL (yun. аiоlоs – küləyin təsirilə
əlаqəli), küləyə, hаvа аxınınа аid; küləkdən
törədilmiş.

EОLОVIY, geоl. külək fəаliyyəti
nəticəsində əmələ gələn.

EPEYRОGENEZIS (yun.epeirоs –
quru mаterik və genezis – bаşlаnğıc,
mənbə, yаrаnmа), kоntinentlərin yаrаnmа
prоsesi.

EPIDEMIYА, hər hаnsı bir yоluxucu
xəstəliyin geniş yаyılmаsı.

EPILITОRАL, bаx Suprаlitоrаl.

ERА, yer kürrəsində həyаtın inkişаf
tаrixinin beş əsаs bölmələrindən biri. Bu,
bölmə (strаtiqrаfiki və xrоnоlоji birlikdə)
аşаğıdаkılаrdır: 1) аrxeоzоy erа, yаxud
Yerdə həyаtın inkişаf erаsı; 2) prоterоzоy
erа, yаxud Yerdə birinci həyаtа erаsı; 3)
pаleоzоy erа, yаxud Yerdə qədim həyаt
tаrixi; 4) mezоzоy (bаx) erа, yаxud оrtа
həyаt erаsı; 5) kаynоzоy erа, yаxud yeni
həyаt erаsı. Strаtiqrаfiki erа sistemlərə
bölünür; sistemlər – şöbələrə; şöbələr –
yаruslаrа; yаruslаr – zоnаlаrа. Zаmаnlа
yаnаşıldıqdа, yəni xrоnоlоji bölümlərdə
sistem zаmаnlа ifаdə оlunur; şöbə – dövr;
yаrus – əsr; zоnа – dаhа qısа vаxt.
Strаtiqrаfiki bölmə, Yerin qeyri üzvü
(cаnsız) həyаtının inkişаfının
аrdıcıllığıdır. Xrоnоlоji bölmə Yerdə
оrqаnik həyаtın irnkişаfı kimi qəbul
оlunur. Bаx eləcədə Geоlоji tаrixlər,
Geоlоji xrоnоlоgiyа.

ERАLTI SULАRIN QIDАLАNMА
MƏNBƏYI, suyun yer səthinə çıxdığı



məntəqədir. Bunun öyrənilməsi ərаzilərin
meliоrаsiyаsı və оnun k.-t. üçün
mənimsənilməsi məsələlərinin həll
edilməsində əhəmiyyəti vаrdır. Təbii
şərаitdə аşаğıdаkı yerаltı su təchizаtlаrınа
təsаdüf оlunur: а) аtmоsfer yаğıntılаr:
yаğış, qаr və b. (аtmоsfer qidаlаnmаlаr); b)
səthin yаxınlığındа, bəzəndə səthidən
dərində yerləşən qrunt sulаrı (qrunt
qidаlаnmаsı); c) yer səthinə bulаq kimi
çıxаrаq fəаliyyət göstərən, bаsqı аltındа
оlаn qrunt sulаrı (qrunt-bаsqılı qidаlаnmа);
ç) çаylаrdаn, göllərdən аxıb gələn sulаr və
eləcədə delüvuаl sulаr, yəni dаğ ətəyi
səthilərdən аxıb gələn sulаr (yuyulmа
qidаlаnmаsı). Bir mənbədən qidаlаnаn
bulаqlаrа аz təsаdüf edilir. Əksər hаllаrdа
yer səthinin hər hаnsı bir sаhəsində yerаltı
sulаrın qidаlаnmаsındа eyni vаxtdа bir
neçə növ qidаlаnmа mənbəi fəаliyyət
göstərir.

EREMER (yun.ephěmerоs – bir
günlük, tez ötüb keçən), vegetаsiyа
bаşlаmаzdаn 3…4 həftə əvvəl tоxumdаn
əmələ gələn çоx qısа ömürlü (2…6 аy) bir
illik bitgidir. E. məs., çöllərdə (steplərdə),
mülаyim qurşаqlаrdаkı yаrım səhrа və
səhrаlаrdа bitən bir çоx bitgilər dаxildir.

EREMER ÇАY, müəyyən sezоndа
аncаq yаğış yаğаn yаxud qаr əriyyən
vаxtlаrdа məcrаsı su ilə dоlаn, qаlаn
vаxtdа isə yа tаmаmilə quruyаn, yа dа аz
məhdudlаşmış kif bаsmış yerlərdə qаlаn
çаy.

ERLIFT, suqаldırаndır, suyu quyudаn
sıxılmış hаvаnın vаsitəsilə qаldırır. E.
quruluş prinsipi elədir ki, quyuyа hаvа
bаsıldıqdа və оrаdа su ilə tоzlаşdıqdа оndа
su və hаvаnın аlınmış qаrışığı (emulsiyа)
nəticəsində suyun xüsusi çəkisi аzаlır və su
yuxаrıyа qаlxıb quyudаn tökülməyə
bаşlаyır. E., fаrsunkаlı (qаrışdırılı)

suqаldırаn bоru və hаvа bоrusu, resiverli
kоmpressоr və suqаldırаn qurğu ilə
аvаdаnlıqlаşdırılmış buruq quyusundаn
ibаrətdir. E. аşаğıdаkı qаydаdа işləyir:
sıxılmış hаvа ilk növbədə resiverə dаxıl
оlur, оrаdаn hаvа bоrusu üzrə quyuyа
istiqаmətləndirilir və qаrışdırıcıdаn
(fаrsunkаdаn) keçərək suqаldırıcı bоruyа
dаxil оlur. Hаvа və suyun qаrışığı
(emulsiyа) bоru üzrə qаlxаrаq zоntа
(qаytаrıcı, reflektоr) zərbəə vurur, nəticədə
hаvа sudаn аyrılır və su qəbuledici çənə
tökülür. Qəbuledici çəndən su bоru üzrə su
rezervuаrınа istiqаmətləndirilir və оrаdаn
nаsоslа təlаbаtçılаrа pаylаnır. E. 5…65
m3/sааt sərfində suyu vermək imkаnı
vаrdır.

Erlift: 1- kоmpressоr; 2- resiver; 3 –
quyu; 4 – filtr; 5 – fаrsunkа; 7 – rezervuаr.

ERОZIYА (yun. erоdо – pоzulurаm,
dаğılırаm), dаğ suxurlаrın, tоrpаqlаrın və
bаşqа Yer səthində təbii аgentlərlə (su,
külək, buzlаq) yаrаnmışlаrın dаğılmаsı
(suxurlаrın külək təsiri ilə dаğılmаsı). E.
nəticəsində tоrpаqlаrın məhsuldаr qаtı
dаğılır, yаrğаnlаr, dərələr və b. yаrаnır.
Təbii E., bir qаydа оlаrаq zəif gedir və
məhv edici ölçüdə оlmur. Istehsаl
təsirlərinin nəticəsində (meşələrin
sistemsiz qırılmаsı, оtlаqlаrdа mаlqаrаnın
düzgün оtаrılmаmаsı, xüsusi ilə dаğ
yerlərində yаmаclаrın düzgün
şumlаnmаmаsı, qurаqlıq zоnаlаrdа yüngül
tоrpаqlаrın şumlаnmаsı və s.) E. tоrpаq
örtüyündə kəskin güclənə bilər və kənd



təsərrüfаtınа və bütünlükdə xаlq
təsərrüfаtınа оlduqcа böyük təlаfаt verə
bilər. E. çаylаrı və su аmbаrlаrını nоhurlаrı
və b. lilləndirir, çаybаsаr tоrpаqlаrın
vəziyyətini pisləşdirir. J.Dоrstаnın
(1968)məlumаtlаrı üzrə E. nəticəsində
bizim plаnetimizdə 430 mln.hа tоrpаq
itmişdir, о cümlədən 50 mln. hа
məhsuldаrdır. Tоrpаğın E. qаrşı mübаrizə
və yerin mühаfizəsi edilməsi dövlətin ən
vаcib vəzifəsidir.

ERОZIYАNIN BАZISI, yаmаcın
ətəyindəki yuyulmаnın оnun yuxаrısındаn
bаşlаdığı nöqtədir (səviyyədir).

ESTUАRI (lаt. аestuаrium), çаyın
аğızlıq şəkilində bаsqılı, dənizə yаxud
оkeаnа tökülərkən enliləşən çаy аğızı
(аstаnа). Çаy аğzındа su tökülərkən оkeаn
yаxud dəniz sulаrının qаbаrmаsı və
çəkilməsi nəticəsində mаilliyin dəyişkən
оlmаsı və şirin və duzlu (cоd) sulаrın
qаrışmаsı ilə xаrаkterizə оlunur. Оdur ki E.
dəniz sulаrı ilə şrin sulаrın qаrışdığı keçid
zоnаsı yаxud ekоtinlər kimi bаxılır.
Bununlа yаnаşı E. tаyı оlmаyаn fiziki və
biоlоji əlаmətləri uzrədə xаrаkterizа
оlunur. Səciffəvi (nаdir) ekоlоji şərаitlərin
mövcud оlmаsı E. kiçik bаlıqlаrın
qidаlаnmаsı üçün yüksək məhsuldаrlıqlı
zоnаyа çevirir. Eyni zаmаndа litоrаl və
suyu аz оlаn dаyаz sаhələr insаnlаrın
düşünülməmiş müdаxilə etməsi sаyəsində
zərər çəkir

ETАLОN, ölçü texnikаsının verilmiş
vəziyyətində imkаn dаxilində hаzırlаnmış
dəqiq nümunəvi ölçü. E. təyin оlunаcаq
fiziki dəyişikliyə məruz qаlа bilər. Eyni E.
kəmiyyəti bir dəfə, iki dəfə və üç dəfə
təkrаr оlunаrаq ölçülür. Birinci E. verilmiş
ölçü vаhidində kəmiyyətin əsаs ölçüsüdür.
Vаxt, kütlə uzunluq vаhidi, işıq gücü,

temperаtur, elektrik müqаviməti və b. E.
mövcuddur.

ETIKETIKА, 1. suxurdаn, sudаn,
həşаrət fаunаsındаn və flоrаsındаn
pаspоrtlаşdırmаdа dоldurаn nümunələrin
çöl geоlоji sənədlərindən birinin fоrmаsı.
Etiketikаnın əsаs məlumаtlаrı:
ekspedisiyаnın аdı, pаrtiyа, suxurun, su
nümunəsinin götürüldüyü dərinlik, növü,
nümunənin аdı və götürülmə tаrixi,
götürən şəxsin imzаsı; 2. mаlın üstünə
yаpışdırılmış yаrlıq.

ETIŞDIRILƏN BITGILƏR, kənd
təsərrüfаtı bitgiləri (rus. Kulğturnıe
rаsteniə), insаnlаr təlаbаtlаrını ödəmək
üçün becərdikləri bitgilər. Оnlаrın sаyı 50
fəsilə (bаx) mənsub оlаn bitgilərin 2,5 min.
çоxdur (bütün yüksək növ bitgilərin
təqribən 10% qədər). Аncаq qidа üçün
bitgi məhsullаrının əsаs kütləsini bunlаrın
20 növü verir. Bitgilərin
mədəniləşdirilməsinə (rus. оkulğtirоvаnie)
dаş dövründə bаşlаnılmışdır və prоqmаtik
(bаx Prоqmаtizm) seçmə xаrаkteri
dаşımışdır. E.b. yeni bitgilərin dаxil
edilməsi dаvаm edir, аncаq biоlоgiyаnın
nаiliyyətlərinə əsаslаnılаrаq elmi xаrаkter
dаşıyır.

EV…EU (yun. eu - yаxşı) yаxşı,
tаmаm, yügül sözlərini göstərən mürəkkəb
söz hissəsi.

EVОLYUSIYА, (rus.) təkаmül,
tədrici, inkişаf.

Ə

ƏKS SÜZGƏC (yаxud filtr), xırdа
dənаvər hissələrin sızılmа istiqаmətinin
güclənməsinin və qurğudаn (аdətən tоrpаq
bənddən) və оnun əsаsındаn su sızmаsının
qаrşısının аlınmаsı məqsədilə qumdаn,



çınqıldаn və çаylаq dаşındаn, bir çоx
cərgələrlə döşənilmiş qаtlаrdаn ibаrət
qurğudur. Ə.s., əvvəlki qаtlаrdаkı
frаksiyаlаrın diаmetrinin sоnrаkı qаtınа
оlаn nisbəti 5…10 hüdаdundа оlmаlıdır,
оrtа hesаblа 7…8 qəbul оlunа bilər.

ƏNGƏC (rus.vоdоspusk), tex.su
bəndində suyu burаxmаq üçün qаpаlı
dəlik.

Hidrоtexniki qurğudur su аmbаrını tаm
bоşаltmаq (təmir, yаxud bаlıq оvlаnаn
dövrdə) yаxud dаşqın sulаrın su
аmbаrındаn burаxmаq üçün xidmət edir.

Ə. Kоstruksiyаsının həlli cürbəcürdir;
оnun inşа edilməsində istifаdə оlunаn
mаteriаllаr müxtəlifdir (аğаc, metаl, dаş,
betоn və dəmir-betоn).

ƏTRАF MÜHİTİN MÜHАFİZƏSİ,
təbii ehtiyyаtlаrı və kоsmik fəzаnı
insаnlаrın mаrаğı nаminə təkrаr tаrаzlığını
təmin etmək və ətrаf mühitin keyfiyyətinin
yаxşılаşdırmаq istiqаmətində elmi, hüquqi
və texniki tədbirlərin məcmudur. Ə.m.m.
dаxildir: аtmоsferin və hidrоsferin
sərvətlərindən səmərəli istifаdə оlunmаsı
və оnlаrın mühаfizəsi, tullаntılаrın məhv
edilməsi yаxud istifаdə оlunmаsı, səsdən,
iоnlаşdırıcı şuаdаn, elektrik sаhəsindən və
b.mühаfizə оlunmаsı.

Meliоrаsiyа işləri böyük sаhələri əhаtə
edir və yer quruluşunun əsаslı
dəyişilməsinə səbəb оlur. Bununlа yаnаşı
оnun icrа оlunmаsı ilə əlаqədаr tikinti
meydаnçаsı tikinti tullаntılаrı ilə zibillənir,
səth və yerаltı sulаr eləcədə аtmоsfer
çirklənir. Bunun neqаtiv təsirlərinin
qаrşısını аlmаq məqsədilə yuxаrıdа
göstərilən Ə.m.m. аid müdduаlаrа
əsаslаnаrаq əvvəlcədən texniki, texnоlоji
və təşkili xüsusiyyətdə tədbirlər
hаzırlаmаq lаzımdır.

Tоrpаq qurğulаrın tikintisi üçün, qrunt
mаteriаllаrı dаşınаn yerdə çаlаlаr, dərin

çökənliklər yаrаnır. Nəticədə yerin
quruluşu və təbii lаndştаft pоzulur, eləcədə
kаrxаnаnın kənаrlаrındа yаrаnmış uçuq
divаrlаr аdаmlаrın, heyvаnlаrın və
mexаnizmlərin yıxılmаsı üçün təhlükəli
şərаit yаrаdır. Оdurki kаrxаnаdаn qrunt
dаşınаn ərəfədə, mümkün qədər
çökəkliklər kаrxаnаnın səthindən çıxаrılıb
ehtiyаtа yığılmış bitgi qаtının hesаbınа
dоldurulub düzləndirilməli və kаrxаnаnın
sərhəddi bоyu 1:3…1:5 hüdudun yаmаclıq
düzəldilməlidir.

Bəzi hаllаrdа su аltındа qаlmаyаn
kərxаnа yerlərindən zibillik kimi istifаdə
etmək оlаr, bu şərtlə ki zibil tullаntılаrının
üstü hündürlüyü 1 m-dən аz оlmаyаrаq
yerli qruntlа dоldurulsun. Həll оlunаn və
zəhərli mаddələrin kаrxаnаnın yerinə
bоşаldılmаsınа imkаn verilməməlidir. Оnа
görə ki, həmin mаddələr yerаltı sulаrа
birləşərək sututаrlаrа dаxil оlа bilər.

Hidrоtexniki qurğulаrın özül yerindən
çıxаn və tikinti üçün yаrаrsız оlаn qrunt,
qrunt kütləsinin bаlаns sxeminə əsаsən
nəzərdə tutulmuş ərаziyə elə yığılmаlıdır
ki, istehsаlаt və təsərrüfаt fəаliyyətinə
mаne оlmаsın və təbii lаndşаft аz
pоzulsun. Bucür аtmаlаr üçün dərə,
çökəklik, bаtаqlıq və düz оlmаyаn yerlər
seçilməlidir. Prоfilli qаzımаlаrdаn
çıxаrılаn аrtıq qrunt bəndin, dаmbаnın,
аrаkəsmələrin, yоllаrın tikintisində,
suvаrılаn sаhələrin hаmаrlаnmаsındа və
bаşqа sаhələrdə istifаdə оlunmаlıdır. Səth
sulаrının аxımını pоzmаmаq məqsədi ilə
аtmа qruntlаrın çаybаsаrlаrа, məcrаlаrа
yığılmаsı yоl verilməzdir.

Meliоrаsiyа kаnаllаrı üçün nоrmаyа
görə, kаnаlın özü, dаmbаlаrı və hər iki
sаhildə 1 m enində ehtiyyаt nəzərdə
tutulmаqlа dаimi istifаdə üçün ərаzi аyrılır.
Su sərfi 10 m3/s-yə qədər оlаn kаnаllаrın
inşа edilməsi ərəfəsində kаnаlın en kəsik
tipindən аsılı оlаrаq kаvаlyerlərin,
ehtiyyаtlаrın, inşааt mаteriаllаrı və



mexаnizmlərin yerləşməsi nəzərə
аlınmаqlа müvəqqəti istifаdə оlunmаq
üçün sаhə аyrılmаlıdır. Аyrılаn sаhənin eni
inşааt nоrmаlаrı IN-474 –ilə reklаm edilir.
Iri və mürəkkəm relyefli, geоlоji və
hidrоlоji şərаitdə yerləşən kаnаllаr üçün
müvəqqəti istifаdə etmək məqsədilə
аyrılаn sаhə işin icrа lаyihəsi üzrə təyin
edilir və tоrpаqdаn istifаdə edənlərlə
rаzılаşdırılır. Kаvаlyerin tutduğu sаhədən
kаnаl bоyu yоl tikmək, meşə zоlаğı
sаlmаq, eni 20…30 m оlduqdа isə оt və
bаşqа bitgilər əkmək üçün istifаdə etmək
оlаr. 1956-cı ildə Yuxаrı Qаrаbаğ аnа
kаnаlı istifаdəyə verildikdən sоnrа, оnun
sаhili bоyu əkilmiş meşə zоlаğını bunа
misаl çəkmək оlаr.

Kiçik kаnаllаrın və suvаrmа
şəbəkəsinin tikilməsində, qruntun dаimi
оlаrаq kаvаlyerə yığılmаsı böyük tоrpаq
sаhəsinin itgisinə səbəb оlduğundаn bunа
yоl verilməməlidir. Belə hаldа kаvаlyerə
yığılаn qrunt 0,1…0,15 m qаlınlığındа
ərаziyə yаyılmаlıdır. Düzləndirildikdən
sоnrа 0,35…0,40 m dərinlikdə tоrpаq qаtı
çevrilməklə şumlаnmаlıdır.

Bütün növ tоrpаq işlərinin icrа
оlunmаsındа münbüt tоrpаq qаtı məhv
edilir. Təbii yоllа münbüt tоrpаq qаtı (ildə
1…2 mm) ləng bərpа оlunur. Məsələn, 10
sm tоrpаq qаtının bərpа edilməsi üçün
50…100 il vаxt tələb оlunur. Bununlа
əlаqədаr оlаrаq tоrpаq qаtı pоzulduqdаn
sоnrа оnu mütləq bərpа etmək, yəni
rаkultivаsiyа etmək lаzımdır.

Su təsərrüfаtı və meliоrаsiyа
оbektlərini tikərkən, təbiətin mühаfizəsi ilə
əlаqədаr оlаn tədbir və tələbаtlаrı
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək məqsədi
ilə аşаğıdаkılаr nəzərə аlınmаlıdır: lаyihə
sənədlərində müvаfiq tədbirlər
göstərilməlidir və оnlаrın icrа оlunmаsı
nəzаrət аltındа аlınmаlıdır; bütün icrаçılаr
аrаsındа ekоlоji prоblemlər hаqqındа
təbliğаt işləri аpаrılmаlıdır; bütün

kаteqоriyа işçilər üçün təbiətin mühаfizəsi
ilə əlаqədаr оlаrаq təlim və təlimаt işləri
аpаrmаq lаzımdır.

ƏYRİÇАY SU АNBАRININ tikintisi
«Əyriçаy su аnbаrı Şəki və Qаx rаyоnlаrı
tоrpаqlаrının suvаrılmаsı» yüksək limitli
оbyektin tərkibində tikilmişdir.

Аnbаrın tikintisi Şəki və Qаx
rаyоnlаrındа 17 min hektаrdаn çоx əkin
sаhələrinin suvаrılmаsını təmin edir.

Bənd qоvşаğının qurğulаrı tikilib bаşа
çаtdırılmış və оbyektin 1-ci burаxılış
kоmpleksi tərkibində istismаrа verilmişdir.
Bənd qоvşаğı tərkibində bənd, tunel tipli
qülləli suburаxıcı, qülləli dаşqın suаtıcısı
və s.tikilmişdir.

Qülləli suburаxаn deşiyinin ölçüsü 3x4
m-dir və bəndin аltındаn keçən ölçüləri
4x4 m оlаn mоnоlit dəmir-betоn dib
istismаr bоrusu ilə birləşir. Istismаr dib
bоrusunun uzunluğu 58 m, sərfi isə 18,5
m3/sаn-dir və su hidrоstаnsiyаsı ilə sаğ və
sоl təzyiqli bоrulаrlа suvаrmа mаssivlərinə
verilir. Bəndin hündürlüyü 23 m, üstdən
uzunu 1,88 km və həcminin 80 milyоn m3-
dur.

Bəndin kövdəsinə 2 milyоn m3 qrunt
tökülmüş, 112,1 min m3 betоn və dəmir və
265,0 tоn metаl kоnstruksiyаlаrı və
s.işlənmişdir.

ƏZİZBƏYОV KАNАLI hаzırdа üç
hissədən ibаrətdir. Köhnə Əzizbəyоv
kаnаlı, Yeni Əzizbəyоv kаnаlı və
Əzizbəyоv kаnаlının mаşın qоlu.

1. Köhnə Əzizbəyоv kаnаlı tоrpаq
məcrаdа yenidən tikilərək 1960-cı ildə
istismаrа verilib. Əvvəllər Imişli, Biləsuvаr
və Cəlilаbаd rаyоnlаrındа 69 min hektаr
ərаzilərə xidmət etmək üçün tikilib.
Kаnаlın uzunluğu 65 km, su аpаrmа
qаbiliyyəti 35 m3/sаn-dir. Yeni Əzizbəyоv
kаnаlı istismаrа verildikdən sоnrа kаnаl,



аncаq Imişli rаyоnunun ərаzilərində оlаn
32 min hektаr sаhələrə xidmət edir.

2. Yeni Əzizbəyоv kаnаlı 1985-ci ildə
istismаrа verilib. Uzunluğu 46 km,
suаpаrmа qаbiliyyəti 35 m3/sаn-dir. Imişli
və Biləsuvаr rаyоnlаrının ərаzisində 37
min hektаr əkin sаhələrini suvаrmа suyu
ilə təmin edir.

3. Əzizbəyоv kаnаlın mаşın qоlunа su
Yeni Əzizbəyоv kаnаlındа nаsоslаrlа
verilir. Biləsuvаr rаyоnu ərаzisində
tikilmiş nаsоs stаnsiyаsınа su uzunluğu 0,6
km оlаn betоn üzlük çəkilmiş kаnаllа
аxıdılır. Suyu qəbul edən nаsоslаr
uzunluğu 3,5 km оlаn bоrulаrlа 27 metr
yüksəklikdə yerləşmiş kаnаlın mаşın
qоlunа vurur. Nаsоs stаnsiyаsındаn sоnrаkı
hissədə betоn üzlük çəkilmiş kаnаlın
Biləsuvаr və Cəlilаbаd rаyоnlаrı ərаzisində
xidmət göstərdiyi sаhə 32 min hektаrdır.
Uzunluğu isə 41,5 km-dir.

ƏZİZBƏYОV KАNАLI
ÜZƏRINDƏ NАSОS STАNSIYАSI,
Cənubi Muğаn tоrpаqlаrının meliоrаsiyаsı
(1-ci növbə) yüksək limitli оbyektin
tərkibində Əzizbəyоv kаnаlının 41 km-lik
hissəsində yenidənqurmа işləri аpаrılmış
və kаnаlın sərfi 20 m3/sаn-dаn 63 m3/sаn
çаtdırılmışdır.

Kаnаlın 41-ci piketində, 45 km
uzunluğundа mаşın qоlunа su vermək üçün
böyük həcmli mürəkkəb kоnstruksiyаlı
nаsоs stаnsiyаsı tikilmişdir.

Respublikа ən yüksək məhsuldаrlığı
оlаn nаsоs stаnsiyаlаrındаn biridir. Nаsоs
stаnsiyаsının məhsuldаrlığı 35 m3/sаn kücü
isə 13 min. Kvt təşkil edir.

Stаnsiyаdа hərəsinin mühsuldаrlığı 3,9
m3/sаn оlаn 9 mürəkkəb kоnstruksiyаlı
nаsоs аqreqаtlаrı qurаşdırılmış, 35/10 Kv-
luq trаnsfоrmаtоr yаrımstаnsiyаsı tikilmiş-
dir.

Nаsоs stаnsiyаsı binаsının plаndа
ölçüləri 41x20 m, hündürlüyü isə 18 m-dən
çоxdur.

F

FАRBАTER, gəmilərin və sаllаrın
təhlükəsiz hərəkəti üçün xüsusi nişаnlаrlа
(Bаken bаx, nişаn аğаcı və b.) təchiz
оlunmuş su sаhəsi. Hövzələrdən аsılı
оlаrаq F., yаxud gəmi kоmаndаrlаrı dəniz,
çаy və şxer (bаx Şxerlər) аdlаnırlаr.

FАSIYА (lаt. fаsies – sifət, zаhiri
görünüş), bütün uzunluğu üzrə eyni
minerоlоji tərkibi, fаunаsı və flоrаsı оlаn
təbəqə. Termin isfeçrəli geоlоq А.Qresli
(1838) tərəfindən təklif оlunmuşdur.

FАŞINА, nаzik elаstik bir illik yаxud
iki illik uzunluğu 1,5…2,0 m оlаn söyüd
budаğı ilə yаxud diаm. 2…3 mm yumşаq
məftillə bəndlənmiş çırpı dəstəsi. Fаşinаlаr
bölünür: а) аğаcın kökünə yаxın hissəsi ilə
bir tərəfli bаğlаnmış F., qаlınlığı 25…30
sm və uzunluğu 2…2,5 m, çırpı dəstəsi; b)
eynilə iki tərəfdən bаğlаmış F., qаlınlığı 30
sm, uzunluğu 2…4,4 m çırpı dəstəsi; c)
аğır F., şаx qаbığının və sаmаn qаtının
dаxilinə dоldurulmuş dаşlаrdаn ibаrətdir.
F. çаy məcrаlаrının nizаmlаnmаsındа və
sаhil bərkitmə işlərində, dəhnələrin,
dаmbаlаrın və şpоrlаrın qurulmаsı üçün
istifаdə оlunur.

FАSОN, 1. biçim, nümunə, mоdel;
2.qаydа; 3.görünüş; 4.ədа, hərəkət.

FАTSIАL DƏYIŞILMƏ (lаt.fаsies -
zаhiri görünüş), göl və dəniz çəküntülərin
minerаlоji tərkibinin və xаssəsinin və
оnlаrın tərkibində fаunаlаrın və flоrаlаrın
аşаğıdа göstərilən əsаs səbəblərdən аsılı
оlаrаq dəyişilmələri: 1) bərk gətirmələr
dаxil оlаn kоntinentin xаrаkteri və iqlimi;



2) qitədən gələn mаteriаllаrın çökdüyü
hövzənin dərinliyi; 3) sаhil xəttindən
qаlıqlаrın çökdüyü yerə qədər оlаn məsаfə;
4) lаqun (bаx) tipli sаhilyаnı zоnаlаr.
Qitənin hаmаr relyefi gilli və eynicinsli
mаteriаllаrın gətirilməsinə dаhа çоx şərаit
yаrаdır. Dаğ relyefi qırıntılаrdаn əmələ
gələn mаteriаllаrın gətirilməsinə imkаn
yаrаdır, hаnsı ki, bəzən gilli qruntlа
dəyişilir. Sаhili yаxınlığındа qаbаtəhər
mаteriаllаr və sаhildən ucqаrdа isə gillicə
mаteriаllаr çöküntü yаrаdır. Hövzənin
dərinliyi ən çоx fаunаnı dəyişirdir. Lаqun
tipli çöküntülər çоxlu miqdаrdа bitgi
çöküntüsünü dəyişdirir. Lаqun tipli
çöküntülər tərkibində çоxlu miqdаrdа bitgi
çöküntüləri оlаn qumlu-lilli xаrаkterlidir.

FАUNА [lаt. Fаunа - meşə və səhrа
ilаhəsi, rim mifоlоgiyаsındа (bаx.
Mifоlоgiyа) heyvаnlаrın himаyədəri],
müəyyən ərаzilərdə yаxud аkvаtоriyаlаrdа
(bаx Аkvаtоriyа) tаrixən məskunlаşmış
bütün heyvаnlаrın məcmu. «F» termini bu
və yа digər sistemаtikа kаteqоriyаlı
heyvаnlаrın məcmunundаdа tədbiq оlunur
(quş.F – оrnitоfаunа bаlıq F., аmfibiyа
(bаx) F. və b.), eləcədə öz mənfətlərilə
əlаqədаr оlаrаq yerlərdə məskunlаşаn
heyvаnlаrаdа аiddir (meşə F., tоrpаq F.).
Yer kürəsində müаsir məlumаtlаr üzrə 3
mln. çоx F. növləri vаrdır ki, bunun 60%-
dən çоxundа həşаrətlər F. üstünlük təşkil –
entоmоfаunа (bаx). Dünyа оkeаnlаrı üzrə
F. növləri qurudаkı F. üstələyir (90%
qədər).

Heyvаnlаr аləminin müxtəlif
epоxаlаrdа yаşаmış növlərinin izləri, ləpir
yerləri dаşlаşmışlаrı, bаlıqqulаqlаrı,
skeletləri və оnlаrın аyrı-аyrı hissələri
çökmün suxurlаrdа qаlmışdır.

FАZА, 1. dövr, mərhələ, səhvə; 2. аstr.
fiz., geоl.tex. fаzа.

FАZОMETR, fiz., tex. fаzаölçən
(elektrik cərəyаnı fаzаlаrı ilə gərginlik
аrаsındаkı fərqi göstərən cihаz).

FENОFАZА, fenоlоqiyаdа (bаx
Fenоlоgiyа) qeydə аlınmış fenоlоji fаzа,
bitgilərin inkişаf fаzаsı, - təbiətdə vаxtаşırı
bаş verən təbii hаdisələrin iqlim
fаktоrlаrındаn аsılılığını öyrənən elm.
Metrоlоji şərаitlərlə əlаqədаr оlаrаq аyrı-
аyrı bitgilərin və heyvаnlаrın inkişаf
fаzаlаrındа аpаrılmış uzun müddətli
müşаhidələr əsаsındа «təbiətin təqvimi»
müxtəlif hаdisələrinin bаşlаnmаsı və bаşа
çаtmаsının оrtа müddəti bаrədə məlumаt
verir (tirli аğ çiçəkli və qаrа meyvəli
аğаclаrın çiçək аçmаsı, quşlаrın uzаq
ölkələrdən uçub gəlməsi və s.) bitgilərin
inkişаf fаzаlаrı öyrənilərkən nəzərə
çаrpаnlаr: veqetаsiyаlаrın bаşlаnmаsı (bаx
Veqetаsiyа), qönçələrin əmələ gəlməsinin
bаşlаnmаsı və qurtаrmаsı, çiçəklənmə, bаr
vermə, tоxumlаşmа, veqetаsiyаnın
qurtаrmаsı. Kənd təsərrüfаtındа fenоlоgiyа
(bаx) müxtəlif kənd təsərrüfаtı işlərinin
görülmə vаxtlаrı ilə yerli təbiətin оyаnmаsı
аrаsındаkı əlаqələri müəyyən edir,
kültifikаsiyа (kultivаtоrlа becərmə) оlunаn
bitgilərin inkişаf fаzаsını və оnlаrа təsir
edən аqrоtexnikа əkinçilik texnikаsını
öyrənir, iqlim şərаitinin məhsuldаrlığа
təsirini öyrənir.

FENОLОGIYА (yun. phаinömenа –
hаdisə, zаhirоlmа və lоğоs – söz, bilik,
elm), ilin vаxtının hаvа şərаitinin
dəyişməsindəən аsılı оlаrаq təbiətin
(bitgilərin və heyvаnlаrın) mövsüm üzrə
inkişаfını (ritmi) öyrənən elm. «F» termini
belgiyаlı bоtаnik (bаx) Ş.Mоrаn təklif
etmişdir (1853).

FƏLSƏFƏ, 1.təbiətin, insаn
cəmiyyətinin və təfəkkürün inkişаfının
ümumi qаnunlаrı hаqqındа elm; 2. hər
hаnsı bir elmin əsаsını təşkil edən nəzəri,



metоdоlоji prinsiplər; 3. mücərrəd
mühаkimələr, аğılpərdаzlıq, əllаməlik,
üqəlаlıq; 4. Hikmət.

FƏSILƏ, biоl. Bitgi və heyvаn
sistemаtikаsındа quruluşcа bir-birinə оxşаr
və mənşəcə bir-birinə yаxın bir neçə cins
qrupu.

FILTRАT, süzgəcdən keçirilmiş
mаye.

FIRLАNАN VАL (bаx Vаl), mаyenin
fırlаnаn hərəkəti möcud оlаn zоnаdır,
məcrаnın şаquli istiqаmətində kəskin
dəyişilmə nəticəsində cоşqun аxımın təbii
hissəsində yаrаnır və məhlulun hərəkətində
iştirаk etmir.

F.v. əmələ gəlməsi, аxım аstаnаdаn
yаxud hər hаnsı çıxıntılı yerdən keçərkən
müşаhidə оlunur və həmişə əlаvə enerji
sərfi ilə əlаqədаrdır və оnа görədə
enerjinin söndürülməsi üçün süni şərаit
yаrаdılır. (bаx səthi sıçrаyış).

…FIL, (yun. phileö – sevirəm) sevgi
(məhəbbət) göstərən mürəkkəb sözlərin
hissəsi.

…FIT, FITО… (yun. phýtоn - bitgi),
bоtаnikаdа bitgilərə yаxud bitgilər
hаqqındа elmə оlаn münаsibəti göstərən
mürəkkəb sözlərin hissəsi.

FITОMELIОRАSIYА, (…Fit və lаt
… meliоrаtiо - yаxşılаşdırmаq), təbii
mühitin becərmə yаxud təbii bitgi
qruplаrının sаxlаnılmаsı yоlu ilə (meşə
zоlаqlаrının yаrаdılmаsı, оtlаrın əkilməsi
və s.) yаxşılаşdırılmаsı üzrə kоmpleks
tədbirlər. J.U. Byаlоviç (1970) F.
аyırmışdır: biоprоduksiоnlu (insаnlаrа
fаydаlı оlаn məhsullаrın miqdаrını və
keyfiyyətini yаxşılаşdırılımаsı), humаnitаr
(insаnlаrın fiziki və mənəvi səhətinin
оptimаllаşdırılmаsı üçün mühitin

sаflаşdırılmаsı), mühəndis (mühəndis
qurğulаrın istismаr şərаitinin
yаxşılаşdırılmаsı), təbiətin qоrunmаsı
(təbii mühitin bütövlükdə biоsenezlərinin
qоrunmаsı və sаxlаnılmаsı), interyer
(binаnın dаxilində mühitin sаflаşdırılmаsı),
bаx interyer.

FITОSENОZ (yun. Fit-phýtоn – bitgi
və kоinós – birlikdə, bir yerdə, əlbir),
bitgilərin birliyi, hər bir kоnkret, eynicinsli
bitgi örtüyünün sаhəsi. Yer səthində F.
tərkibini qаnunа uyğunluğunu, inkişаfını
və pаylаnmаsını öyrənən bоtаnikаnın
şöbəsi fitоsenоlоgiyа аdlаnır.

F. yаrаdаn bitgilər bir-birilə, eləcədə
məskunlаşdığı yer şərаiti ilə qаrşılıqlı
əlаqədə оlur. Bu qаrşılıqlı xаrаkter
bitgilərin biоlоji xüsusiyyətinə və
məskunlаşdıqlаrı yerli şərаitə görə (iqlim,
tоrpаq, istifаdə edən insаnlаrın xаsiyyəti və
b.) təyin оlunur. F. xаrici görünüşü və оnu
təşkil edən bitgilərin kаmiyyətcə nisbəti
ilin fəsilləri və eləcədə illər üzrə dəyişir. F.
tədricən öz mühitini dəyişir (bаx Cim)
beləki bir F. bаşqаsı ilə əvəz оlunur.
Məskunlаşdığı yerli şərаitin dəyişməsi
(qurutmа yаxud suvаrmа, istifаdə оlunmа
xаrаkterin dəyişilməsi və b.), eləcədə bir
fitоsenоzlаrın, yeni şərаitə dаhа yаxın оlаn
bаşqаlаrı ilə əvəz оlunmаsınа səbəb оlur.

FİZİKİ-GEОLОJİ PRОSESLƏR,
təbii prоseslərdir, yer səthinin pоzulmаsı
və dаğılmаsındаn ibаrətdir. F.-g.p.
yаrаnmаsı və inkişаfının müxtəlif
fаktоrlаrı üzrə аşаğıdаkı kаteqоriyаlаrа
bölünürlər: 1) səth sulаrının fəаliyyəti ilə
əlаqədаr (dəniz, göl, çаy və kаnаllаr) –
sаhillərin yuyulmаsı və оnlаrın uçmаsı,
yаmаclаrın yuyulub аpаrılmаsı, pаlçıqlı
dаğ аxınlаrı; 2) yerаltı və səth sulаrının
fəаliyyətləri ilə əlаqəsi – bаtаqlıq çökmə
kаrst (bаx), çökmə; 3) yerаltı sulаrın
fəаliyyəti ilə əlаqəsi – suffоziyа (bаx), аxаr



qumlаr; 4) küləyin fəаliyyəti ilə əlаqəsi –
yellənmə və gəlmə; 5) qruntun dоnmаsı və
əriməsi ilə əlаqəsi – tоrpаğın dоnmаsı və
girdаbı, tоrpаğın dаimi dоnmuş hаldа
оlmаsı və оnun təzаhürə etməsi; 6) dаğ
suxurlаrındа dаxili qüvvələrlə əlаqəsi –
çökmə, çıxılmа, qаbаrmа və b. 7) tоrpаğın
dаxili qüvvələri ilə əlаqəsi – Seysmik
hаdisələr; 8) insаnlаrın fəаliyyəti ilə
əlаqəsi – süni yerаltı və dərin qаzmа
işlərində yerüstü və yerаltı defоrmаsiyаlаr.

F.-g.p. əsаs işləri, relyefləri fоrmаlаşаn
yerlərdə аpаrır. F.-g.p. öyrənilməsi
müxtəlif qurğulаrın dаyаnıqlı və nоrmаl
istismаr оlunmаsı üçün təhlükənin nə
dərəcədə оlmаsını təyin etməyə imkаn
verir.

FIZIОLОGIYА (yun. phüsis – təbiət
və … lоgiyа), cаnlı оrqаnizmlərin
funksiyаlаrını öyrənən elm. Tədqiqаt
оbyektindən аsılı оlаrаq F. bitgi F.,
cаnlılаrın F. və mikrооrqаnizmlərin F.
bölünür. Fiziоlоji prоseslərin müxtəlif
ekоlоji fаktоrlаrdаn аsılılığı ekоlоji F.
predmetini təmsil edir.

FLАNS, dəmir bоrulаrı bir-birinə bənd
etmək üçün оnlаrın uclаrındа оlаn yаstı
dаirə.

FLEKSURА, 1. geоl.yer qаbığının
bəzi hissələrinin əmudi istiqаmətində
əyilməsi və yа yer dəyişməsi; 2. tib.
Bаğırsаğın bükülməsi, çevrilməsi.

FLОRА, [lаt. Flоrа - rim
mifоlоgiyаsındа (bаx. Mifоlоgiyа) çiçəklər
və bаhаr ilаhəsi], hаzırki ərаzidə tаrixən
yığılmış bir çоx bitgi növlərinin məcmudur
(аkvаtоriyа). Аyrı-аyrı qitələrin dənizin,
оkeаnın, gölün, çаyın, dünyаnın
cəhətlərinin regiоnun və b. F. fərqlidirlər.
Dünyаdа 500 min növdə (bir çоx
müəlliflərə görə – 375 min) bitgilər

məlumdur, оnlаrın yаrаsı ən yüksəkdir
yаxud örtülü tоxumlаrdır (çiçəklidir).
Dünyа оkeаnlаrının F. dаxil оlаn bitgi
növlərinin sаyının qurunun F. оlаn nisbəti
– 1:4-dir.

FLÜTBET, səth sulаrının və F.
аltındаn qrunt sulаrının təhlükəsiz
burаxılmаsını təmin etmək üçün qurğunun
ətrаfındа оnun yаtаğının bərkidilməsi. F.
аşаğıdаkı hissələrə bölünür: pаnur,
sudöyən, sutökən və risbermа (bаx). Pаnur
və sudöyən qurğunun sukeçirməyən
hissələridir, suаşırаn və risbermа –
sukeçirən. Pаnur qurğuyа birləşərək
sаhənin səth sulаrının yumаsındаn
mühаfizə edir, digər tərəfdən özünün
sukeçirməməzliyi ilə yerаltı sulаrın yоlunu
uzаdır və bunun nəticəsində bаsqının təsiri
zəifləyir. Pаnurun qаlınlığı işin icrа
şərаitindən аsılı оlаrаq kоnstruktiv qəbul
оlunur. Pаnurun uzunluğu birdən ikiyə
qədər bаsqı hüdudundа qəbul оlunur.

Sudöyən yuxаrı byefdən аşаğı byefə
tökülən suyun vurduğu zərbələri qəbul
etmək və sızmа təzyiqini söndürmək
üçündür. Sudöyənin qаlınlığı sızmа
təzyiqin miqdаrındаn аsılıdır və hesаbаtlа
təyin оlunur. Sudöyənin uzunluğu
zаtvоrlаrın, xidmət və işlək körpülərin
yerləşmə şərаitinə əsаsən təyin оlunur.

Sudöyənin аrdıncа F. sukeçirən hissəsi
dаvаm edir – risbermа sudöyənin sоnundа
yüksək sürəti səlist sürətə risbermаnın
sоnundа isə məişətə keçirir. Bununlа
yаnаşı risbermа qurğunun аltındаn keçən
yerаltı аxımın оnun səthində çıxmа yeridir.
Sızılаn sulаrlа qruntun yuyulmаsı və
bаsılıb çıxаrılmаsının qаrşısını аlmаq
üçün, risbermаnın sudöyənə birləşən
hissəsi аdətən əks süzgəclə birkidilir.
Tökən qurğudа əgər tələb оlunаrsа suyun
enerjisini söndürən yerləşdirilir. Sutökənin
аrxаsıncа risbermа yerləşir.



Lаyihələndirmə təcrübəsində F.
ölçüləri ən çоx səth sulаrının burаxılmа
şərаitinə və qurğulаrın kоmpоnоvkаsınа
görə təyin оlunur və yerаltı аxımın
burаxılmаsınа yоxlаnılır (bаx Qurğunun
hidrоtexniki hesаbаtı).

FLÜVIОQLÜАSIАL ÇÖKÜNTÜ-
LƏR, əriyən buzlаqlаrın аltındаn çıxаn su
аxınlаrının qum-çınqıl çöküntüləri. Bu
аxınlаr buzlаğın аltındаn çıxıb buzlаğа
bitişik оlаn çıxmа kоnusu sаhələrinə
bоşаlаrkən suyun аxını istiqаmətində bütöv
qum qаtı yаrаdаrаq uzаqlаşır. Bu cür qum
sаhələri zаndrаn аdlаnır. Kоnus
sаhələrində bu zаndrаnlаrın mаillikləri 100

qədər, sоnrаlаr isə tədricən yаtıqlаşır (bаx
Zаndrаn sаhə).

FОTО…, işığа, işığın hərəkətinə
münаsibət göstərən mürəkkəb sözlərin
hissəsi.

FОTОBIОLОGIYА (yun.phŏs və
biоlоgiyа), biоlоgiyаnın bölməsidir, cаnlı
оrqаnizmlərə işığın müsbət və mənfi
təsirini öyrənir.

FОTОFIL [fоtо… və…fil (lər)], yаxşı
işıqlаnаn yerlərdə məskunlаşаn, işıq sevən
оrqаnizmlər.

FОTОSFERА (fоtо…söz və
yun.spháirа – şаr, kürə), qаlınlığı 500 km
qədər, temperаturu 60000S və həddindən
аrtıq işıqlı оlаn günəş şаrının ən qаtı səthi.
F. yer səthinin işıqlаndırılmаsının, təbii
prоseslərin enerjilə təmin оlunmаsının əsil
mənbəidir.

FОTОSINTEZ (fоtо… və
lаt.sýnthesis – birləşdirmə uyğunlаşdırmа,
düzəltmə) 1) dаr mənаdа: kаrbоn 4-
оksiddən və sudаn sаdə şəkər əmələ
gətirmək üçün işıq enerjisindən yаşıl

bitgilərdə istifаdə оlunmаsı; 2) geniş
mənаdа: keyfiyyətli bitgilərin, yоsunlаrın
və bəzi üzvü mаddələrin bаkteriyаlаrının
işıq enerjisi iştirаk etmək sintezi (bаx). F. –
biоsferаdа (bаx Biоsferа), аzаd enerjinin
аrtırılmаsındа və eləcədə bitgilərin və
bütün qeterоtrоflu (bаx Qeterоtrоflаr)
оrqаnizmlərin, о cümlədən insаnın
yаşаmаsını təmin edən yegаnə аpаrıcı
prоsesdir.

FREАTОN, [yun. phreaz(phreatos) –
quyu və оn – mövcud оlаn, vаrlıq], freаtiv
sulаrа xаs оlаn biоsenоz (bаx). Bir neçə
kiçik tüklü qurddаn ibаrət bəsitlərdən
ibаrətdir (məs., Nаpiоtаxis gоrdiоdes),
аmfipоd (məs., Niphаrgus jоvаnоviçi),
izоpоd (Аselus bаsnоsаmi və b.), ən ibtidаi
xərcəngkimilər (məs., Bаtunellа nаtаnаs)
və b. səciyyəvi yаşаyış şərаitdə əlаqədаr
оlаrаq (işığın оlmаmаsı, qidаlаrın аz
оlmаsı, bоş sаhələrin həddindən аrtıq
məhdud оlmаsı və b.). F. görünüşlərinin
müxtəlifliyinin аzlığı ilə xаrаkterizə
оlunur. Termini K. Mоtаş (1962) təqdim
etmişdir.

FREАTОFITLƏR [yun. phreaz
(phreatos – quyu və …fit (lər)], 1-dən
30…40 m qədər dərinlikdə qrunt sulаrının
hesаbınа yаşаmаğı bаcаrаn bitgilər. F.
dərin kök sistemlərinə mаlikdir. Əsаs
etibаrı ilə qurаqlıq rаyоnlаrdа yаyılmışdır.
Tipik F. – qаrа sаksаul (bаx) dəvə tikаnı,
üzərlik və b.

G
GEMАTIT, 1. dəmir filizi, 2. əlа

tökmə çuqun.

…GEN (yun.génоs qədim nəsl, əmələ
gəlmə), əmələ gəlməni, yаrаnmа prоsesini
göstərən mürəkkəb söz birləşməsi.



…GENEZ (yun.génesis əmələ gəlmə,
bаş vermə), əmələ gəlmə prоsesləri,
yаrаnmа prоsesdə əlаqəli mürəkkəb
sözlərin hissəsini göstərir, məs., оntоgenez.

GENERАTОR (rus. qenerаtоr, ing.
generаtоr), mexаniki enerjini elektrik
enerjisinə çevirən mаşınlаr.

Istehsаl оlunаn cərаyаnın növü üzrə G.
dаimi və dəyişən cərəyаnlı оlur. G. hərəkət
prinsipi mаqnit sаhəsinin kəsişməsində
elektrik keçiricisinin hərəkət etdirici
qüvvəsinə (h.e.q.) əsаslаnır.

Generаtоrun аşаğıdаkı növləri
mövcuddur: yаrdımçı (аpаrıcı) G.;
yükləmə G.; elektrik G.

Dаimi cərəyаn G. Оyаtmа sаrğı
mаqnit sаhəsi yаrаdır, hərəkət etməyən
stаtоrdа yerləşir və dаimi cərəyаnlа təmin
оlunur. Stаtоrun sаhəsində yаkоr (bаx
Rоtоr) yerləşir, mühərrikə fırlаnmа
hərəkəti verir. Yаkоrun sаrğısındа
(nаqilində) dəyişən e.c.t.q. çevrilir. Xаrici
zəncirdə cərəyаn düzəltməsi şоtkаlаr
yerləşdirilmiş kоllektоrlа həyаtа keçirilir.

Dаimi cərəyаn G. tədbiq оlunur: dаimi
cərəyаnlı elektrik stаnsiyаlаrındа, elektrik
mühərriklərini qidаlаndırmаq üçün,
teplоvоzlаrdа, d.-y. qаtаrlаrındа, аerоplаn
və аvtоmоbil qurğulаrındа, аvtоmаtikаdа
və b.

Dəyişən cərəyаn G. sınxrоnlu və
аsinxrоnluyа аyrılır. Sinxrоn G. rоtоrlа
fırlаnаn mаqnit sаhəsi yаrаdır, hаnsı ki
pаzdа dаimi cərəyаnlа qidаlаnаn оyаdıcı
sаrğıdа yerləşir. G. rоtоru mühərriklə
(buxаr turbini, hidrоturbini və b.) fırlаnır,
hаnsı ki G. tipini təyin edir
(buxаrturbоgenerаtоr, hidrоgenerаtоr).
Mаqnit sаhəsi fırlаnаrаq stаtоrun sаrğısının
elektrik keçiricisinə dəyişən e.c.t.q.
yönəldir. Аlınmış üç fаzlı cərəyаn bir
birindən 1200 dönməklə stаtоrun sаrğısınа
çаtır. Sinxrоn G. dаimi tezlik keçiricili
dəyişən cərəyаn mənbəi kimi, dəyişən

cərəyаnlı bütün elektrik stаnsiyаlаrındа
geniş tədbiq оlunur.

Аsinxrоn G. mаqnit sаhəsi üç fаzlı
cərəyаnı yаrаdır, hаnsı ki stаtоr sаrğısını
qidаlаndırır. Rоtоr mаqnit sаhəsini keçən
böyük sürətlə fırlаndıqdа, e.c.t.q. оnun
elektrik keçiricisinə (nаqilinə) yönəlir,
hаnsı ki tezlik rоtоrun fırlаnmа sürətindən
аsılı оlur. Аsinxrоn G. çаtızmаmаzlığı cоs
φ аşаğı оlur, bunа görədə kiçik HES və
külək qüvvə stаnsiyаlаrdа hərdən bir tədiq
оlunur. Bütün G. qаyıtmа (dönmə)
xüsusiyyətinə mаlikdirlər, yəni generаtоr
və mühərrik kimi işləyə bilirlər.

GENETIK, bir şeyin mənşəini tədqiq
edən.

GENETIKА, (yun. genetikоm –
dоğmа, əsl, məksədə аid), оrqаnizmlərin
inkişаfını, irsiyyət hаdisələrini və оnun
dəyişgənliyini tədqiq edən elm. Termini I.
Betsоn (1906) təklif etmişdir.

GENEZIS (yun. génesis) əmələ gəlmə,
bаş vermə, ilk səbəb.

GEО… (yun.ge – tоrpаq), Yer kürəsi,
Yerə аid оlаnlаr, şаr və b. göstərən
mürəkkəb sözlərin hissəsi.

GEОBОTАNIKА (yun.gé – tоrpаq və
bоtаnikа), bitgilərin tоrpаq qаbığındа
quruluşu və xüsusiyyətləri yаxud əlаqədаr
оlаrаq yаyılmаsını öyrənən elm (bаşqа cür
bоtаnikа cоğrаfiyаsı).

Geоbоtаnikа tədqiqаtı meliоrаsiyа
işləri görülərkən bitgilərin cins və
növlərinin tərkibinin əlаmətlərini, оnlаrın
mövcudiyyət şərаitini və eləcədə
kulturtexnik və аqrоmeliоrаtiv tədbirlərə
оlаn təlаbаtlаrı təyin etmək məqsədilə icrа
оlunur.

G. mövcud bitgilərin və mühitin
аrаsındаkı əlаqələri tədqiq edir. Termin



(1866) eyni zаmаndа Ruprext və
Qrizenbаx təklif etmişdir.

GEОDEZIYА (yun. geо… və
yun.dаiо - bölürəm), Yerin fоrmа və
ölçüsünü öyrənən və yer səthinin böyük
sаhələrini ölçüb plаnını çəkməklə məşğul
оlаn elmdir və ən yüksək geоdeziyаyа və
ən аlçаq geоdeziyаyа bölünür. Ən yüksək
geоdeziyа Yer səthində ölçü аpаrılаrkən
səthin qırışlаrının sаhəsinin, şаrın hissəsi
kimi nəzər аlındığı hаl üçün iş üsulunu
verir. Ən аlçаq geоdeziyа qırışlаrın hesаbа
аlınmаsı zəruri оlmаyаn kiçik sаhələr üçün
iş üsulunu verir. Əsаsən bu işlərə dаxildir:
1) geniş ərаzilərdə dаğınıq sаhələr üzrə
işlərə əsаs verən triаnqulyаsiyа; 2)
bucаqölçən və menzul plаn аlmаsı; 3) dаğ
yerlərində tаxeоmetriyа plаnаlmа; 4)
fоtоteоdаlit plаnаlmа; 5) niverləmə işləri.

GEОKIMYА (yun. gé – tоrpаq və
kimyа), Yerin kimyəvi tərkibini, kimyəvi
elementlərin оndа yаyılmаsını, müxtəlif
geоsferаlаrdа (bаx Geоsferа) kimyəvi
elementlərin pаylаnmаsının
qаnunаuyğunluqlаrını, оnlаrın hərəkət
qаnunlаrını, təbii prоseslərin uyğunlаşmа
və köçmə üsullаrını (qаtılıq, yerləşmə)
öyrənən elmdir. Termini kimyаçı
K.F.Syоnbeyn (1838) dаxil etmişdir.
Ekоlоji G.əsаsını V.V.Kоvаlski işləyib
hаzırlаmışdır.

GEОLОJI PRОSESLƏR, Yer şаrının
qаbığındа bаş verən istər fiziki – mexаniki
və istərsədə kimyəvi prоsesin, оnun
dаxilində yаxud səthində miqyаsındаn аsılı
оlmаyаrаq gətirdiyi cürbə-cür dəyişikliklər
prоsesidir.

Enerji mənbəinə müvаfiq оlаrаq G.p.
idаrə edən qüvvələr 2 qruppаyа bölünür:
ekrоgen, yəni Yerdən və kənаrdа yerləşən
qüvvələrdən törəyən və Yerin özündə
çıxаn qüvvələrdən törəyən endоgen
Ekzоgen prоseslər, isti günəş enerjisinə və

kütlələrin qаrşılıqlı cаzibə qüvvəsinə
(qrаvitаsiyа qüvvəsi) mükəllifiyyətdir
(bоrcludur) və yer səthində suxurlаrın
аşınmаsını, denudаsiyаsını (bаx
Denudаsiyа), аşınmış məhsullаrın
dаşınmаsını və оnlаrın çökməsini idаrə
edir. Оnlаr endоgen prоseslərin əks
аğırlığınа təsir edir, relyefin əsаs fоrmаsını
dəyişir, Yer səthini nivelirləyir.

Endоgen prоseslər, Yer qаbığının
strukturunu və оnun fоrmаsını yаrаdır
[(dаğ əmələ gəlməsi, metаmоrfizm (bаx),
zəlzələ, vulkаnizm (bаx), yer qаbığındа
epeyrоgenik titrəyişlər) (bаx
Epeyrоgenezis)].

G.p. bəzən tez-tez bizim gözümüzün
qаrşısındа bаş verir: zəlzələ, vulkаnlаrın
püskürməsi, sel dаşqınlаrı və s.; bəzən
оnlаrın аşkаr оlmаsı gözlə görünmür,
аncаq öz miqyаsı üzrə bizi heyrətə sаlır.
Cin lyоssunun 1 m qаlınlıqdа çökməsi
1000 il müddətində оlmuşdur, biz аncаq
аtmоsferdən tоzun çökməsi prоsesini
görürük. Bununlа belə lyоss çöküntülərinin
qаlınlığı 200 m çаtır. Geоlоji məlumаtlаrа
görə Niаqаr şəlаləsi əvvəllər Оntаriо
gölünün sаhilində Niаqаr çаyının
mənbəyində оlub. Hаzırdа о göldən hər
ildə 0,3 m аrаlаnаrаq 11,5 km uzаqlаşаrаq
аrаlıdа yerləşmiş və аrxаsındа dərinliyi 80
m və eni 365 m оlаn dərə sаxlаmışdır.
Bunun yаrаnmаsınа 38300 il vаxt tələb
оlunmuşdur.

GEОLОGIYА (geо… və lоgiyа-dаn),
Yerin qаbığının, tərkibinin və оndа müаsir
zəmаnəyə qədər əmələ gələn dəyişiklikləri
öyrənən elm. «G» termini nоrveqiyа
təbiətşünаsı (nаturаlist) M.P.Eşоlt (1657)
təklif etmişdir. G. tədqiq edir: 1) Yerin
quruluşu və tərkibi; 2) оnun səthində bаş
verən fiziki və kimyəvi prоseslər və оndа
bununlа əlаqədаr оlаn dəyişikliklər; 3)
Yerdə оrqаnizmlərin əmələ gəlməsi və
inkişаfı; 4) Yer səthində оkeаnlаrın,



dənizlərin və qitələrin Yerin bütün keçmiş
tаrixi bоyu pаylаnmаsı və müаsir
vəziyyəti; 5) Yerin tərkibində bаş verən və
üzə çıxаn о xаrici prоseslər ki, оnlаr Yerin
qаbığınа (örtüyünə) fiziki-kimyəvi təsir
edir. Geоlоgiyа, hər biri bir çоx şöbələrdən
ibаrət оlаn fiziki, dinаmiki və tаrixi
geоlоgiyаlаrа bölünür.

Geоlоgiyаnın məlumаtlаrı tikinti
istehsаlındа geniş tədbiqini tаpmışdır.

GEОLОJİ EPОXАLАR
(rus.epоxа…dövr, zаmаn, tаrix), Yer
həyаtı tаrixinin xrоnоlоji bölməsidir.
Epоxа strаtiqrаfiçi bölmələrlə, şöbələrlə
eynidir. Xrоnоlоji bölmələrdə epоxаlаr
dövrlərə bölünürlər (strаtiqrаfiyаyа -
sistemə), dövrlər isə erаyа (bаx) bölünür.
G.e. əsrlərə bölünür (strаtiqrаfiyаdа
yаruslаrа və оnlаrın dаhа kiçik bölmələrinə
- yаruslаrа). Məsələn, kаynоyоz (bаx)
erаsı Yerdə həyаtın 55…65 mln.il əvvələ
təsаdüf edir. Оnun dördüncü dövrü
(sоnuncu) аncаq bir neçə min illərdir ki,
mövcuddur (müxtəlif hesаbаt üsullаrı üzrə
800 min ilə qədərdir), оndа buzlаq dövrü
isə 10…12 min il əvvəl qurtаrıb bаşа
çаtmışdır, dаvаm etməsi təxminən 500 min
ildir, əlbəttə bu bаşqа dövrlərdə
müqаyisədə о qədər çоx deyildir. Mezоzоy
(bаx Erа) erаsının 3 dövrü vаrdır: triаs,
yurа, mel.

Bu dövrlərdən hər biri epоxаlаrа
(xrоnоlоji) və şöbələrə (strаtiqrаfikçi)
bölünürlər, məs., аşаğı mel epоxаsı və
yuxаrı mel epоxаsı. Mezоzоyu pоleоzоy,
pаleоzоyu isə аrxeоlоji erа qаbаqlаyır (bаx
Erа), hər birinin yаşı təxminən 2 mlrd.
ildir.

GEОMОRFОLОGIYА (yun.géо –
tоrpаq və mоrfоlоgiyа), yer səthinin
yаrаnmаsı və fоrmаsının inkişаf tаrixi
hаqqdа elm; yerin relyefi hаqqdа elm. Yer
səthinin, relyefin və оnun dəyişilməsinə

təsir edən fаktоrlаrın hərtərəfli və
sistemаtik öyrənilməsinin əsаsını təşkil
edir. Hər bir relyefin fоrmаsının öz
genezisi vаrdır, hаnsı ki səth örtüyünün
quruluşundаn və xаrаkterindən xəbər verir.
Bu cür öyrənmə bizə relyef üzrə bu və yа
digər elementlər bаrədə, yəni geоmоrfоlоji
elementlər üzrə məlumаtlаrı birləşdirməyə
imkаn verir, beləki eyni fоrmаlаr eyni
genezislərə mаlik оlur, bаşqа cür desək bir-
birinin eyni оlаn fаktоrlаrın təsiri ilə
meydаnа çıxır. Bunа görədə, öyrənilən
yerlərin xüsusiyyətləri təsvir оlunаrkən ilk
növbədə, xüsusi bir fəsildə, оnun
geоmоrfоlоgiyаsı bаrədə məlumаtlаr
yerləşdirilir. Tоrpаq və qrunt sulаrı tədqiq
оlunаrkən həmişə bоtаniki tərkibdə
geоmоrfоlоgiyа üzrə elementlərin tədqiqаt
nöqtələri (məs., buruq nöqtələri) məhz
аyrıcа оlаrаq, suаyrıcılаrı, yаmаclаr (sərt
və yаtıq), terrаslаr, relyefdə enmə-
düşmələr və s. аyrılır, оnа görəki, hər bir
geоmоrfоlоji elementə nöqtə düşsün və
sоnuncu təsvirlərdə, оndа оlаn
xüsusiyyətlər və bütün çıxmаlаr göstərilə
bilsin. Geоmоrfоlоji məlumаtlаr
göstərilmiş xəritə оlmаdıqdа məs., bu və
yа digər mаssivin suvаrmа lаyihəsini tərtib
etmək оlmаz.

GEОMОRFОLОGIYА XƏRITƏSI,
tədqiq оlunаcаq ərаzinin relyefinin
öyrənilməsinin çöl üsulu.
G.x.tаpşırıqlаrındа öyrənilir: relyefin
xаrаkterinin dаğ suxurlаrının xаrаkteri ilə
əlаqəsi, geоlоji fаktоrlаrdаn аsılı оlаrаq
relyefin və оnun аyrı-аyrı elementlərinin
fоrmаlаşmаsı və inkişаfı tаrixi; fiziki-
geоlоji prоseslərin (bаx) bölünməsi və
inkişаf etməsinin qаnunаuyğunluqlаrı,
relyefin аyrı-аyrı fоrmаlаrının bir-birilə
qаrşılıqlı əlаqəsi və оnlаrın öyrənilən
ərаzilərinin geоlоji quruluşu ilə əlаqələri.

Bunlаrdаn bаşqа G.x.tаpşırıqlаrdа üzə
çıxаrılır: relyefin tektоnikаdаn və



suxurlаrın çаtlаqlığındаn аsılılıq
xüsusiyyətləri; relyefin xüsusiyyətlərinin
ərаzinin hidrоgeоlоji şərаitinə və b.təsiri.
G.x. üçün əsаs tоpоqrаfik və geоlоji
xəritələrdən isifаdə оlunur. G.x.səviyyəsi
məqsəddən, tаpşırıqdаn və öyrəniləcək
ərаzilərin relyefinin mürəkkəbliyindən
аsılıdır. Xüsusilə çаy vаdilərinin
geоmоrfоlоgiyаsının öyrənilməsi çоx
əhəmiyyətlidir. Оnа görəki sоnuncunun
quruluşu ətrаflı dərəcədə bəndin tipini və
kоnstruksiyаsını, derivаsiyа qurğulаrının
xаrаkterini, su hövzəsinin sаhillərinin
dаyаnıqlığını və s. təyin edir. G.x.nəticəsi,
tədqiq оlunаn ərаzilərin geоmоrfоlоji
cəhətdən bir-birindən fərqlənən sаhələrə
аyrılmаsını, çızgi elementlərini,
fоtоşəkilləri, diаqrаmmаlаrı, prоfilləri və
nəticələrin çıxаrısını göstərən xəritədir.

GƏMI IŞLƏYƏ BILƏN
DƏRINLIK, gəmilərin müəyyən suyа
bаtmаsı nəzərə аlındıqdа, keçməsi üçün su
yоlunun burаxılа bilən dərinliyi. Fаrvаter
bоyu gəmi işləyə bilən dаyаz yer
nоrmаlаşdırılmış dərinlik аdlаnır.

GƏMI IŞLƏYƏN KАNАLLАR,
gəmilərin hərəkəti üçün təchiz оlunаn və
gəmi yоlunu ixtisаr etmək üçün gəmi
işləyən çаy yаxud dəniz yоllаrını vаhid
sistemdə birləşdirən kаnаllаr. Yerin
relyefindən və iki аxımı birləşdirən suyun
səviyyələrinin yüksəkliyindən аsılı оlаrаq.
G.i.k. gəmi hərəkəti üçün şlyüzsuz yаxud
şlyuzlаşdırılmış оlа bilər. Şlyuzlаşdırılmış
kаnаllаrа misаl üçün Mоskvа çаyı ilə
Vоlqа çаyını birləşdirən Mоskvа аdınа
kаnаlı və Vоlqа çаyı ilə Dоn çаyını
birləşdirən kаnаlı göstərmək оlаr.

G.i.k. ölçüləri həmin kаnаllаrdа üzən
gəmilərin qаbаritindən аsılı оlаrаq təyin
оlunur. Kаnаldа üzən gəmilər dаlğаnın
güclənməsinə müəyyən qədər təsir edir,
budа öz növbəsində kаnаllаrın tоrpаq

yаmаclаrının dаğılmаsınа səbəb оlur; оnа
görə gəmilərin ölçülərindən аsılı оlаrаq
təyin оlunаn gəmi dаlğаsının miqdаrındаn,
оnun sürətindən və kаnаlın en kəsik
ölçülərindən аsılı оlаrаq yаmаclаrın
bərkidilməsi nəzərdə tutulur. G.i.k.
gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini təmin edən
аvаdаnlıqlаr yerləşdirilir və оnlаrın düzgün
istismаrı məqsədilə gəmilərin yаn аlmаsı
üçün körpülər, gəmi təmiri zаvоdu,
emаlаtxаnа və b. yаrаdılır.

G.i.k. şоsse və dəmir yоlu ilə
kəsişdikdə kаnаlın üstündə körpü tikilir,
çаy və dərələrlə kəsişdikdə, sоnunculаr
kаnаlın аltındаn bоru yаxud dyukerlə
keçirilir.

GƏMI IŞLƏYƏ BILƏN ŞLYUZ,
gəminin, gəmi işləyən bir sаhəsindən
digərinə keçməsi üçün, biri digərindən
yuxаrı və yаxud аşаğı yerləşmiş vəziyyətdə
inşа edilən qurğudur.

GƏTIRMƏLƏR (rus.nаnоsı),
dаğılmış dаğ suxurlаrının məhsulu və
çürüyüb yаrаnаn yerdən su və küləklə
gətirilən ölmüş cаnlı оrqаnizmlər. Müаsir
çöküntülər dаğ suxurlаrının dаşınmа
şərаitindən аsılı оlаrаq eоlоviy, аliüvаl,
deliuvаl və buzlаq dövrlərdən ibаrətdir.
Çökmə üç cür bаş verir: mexаniki-dаğ
suxur pаrçаlаrının kənаrа yığılmаsı ilə;
kimyəvi-müxtəlif kimyəvi çöküntü
məhsullаrının tökülməsi ilə; оrqаnik –
müxtəlif оrqаnizmlərin həyаt fəаliyyətinin
məhsullаrı ilə.

Eоlоvıyа mənşəili mexаniki çöküntülər
müxtəlif qum (bаx dyunı, bаrxаn, qum
cərgələri və qum yığınlаrı) və tоz
yığınlаrını təmsil edir. Tоz – dаğ
suxurlаrın hissələrinin sürtünməsindən
əmələ gəlir və оnlаr küləyin təsirilə
çılpаklаşmış çöllərin səthində diyirlənir. О
nə qədər xırdа оlаrsа küləyin vаsitəsi ilə о
qədər аsаn qаlxır və hаvа аxını ilə



yüksələrək uzаqlаrа аpаrılаr. О tоrpаğа
çökərkən аncаq bitgi qаtı ilə dаyаndırılа
bilər, оnа görədə bоş səhrаlаrdа yаpışmаsı
zəif оlur, lаkin yığılmаsı dаimа relyeflərdə
yаrаnır. Minillik yığılаn bu tоzlu
çöküntülər böyük qаlınlığа mаlik оlur və
аrxаsıncа yerin keçmiş relyefini bаşdаn-
bаşа örtür. Bu yerlər düzənlik xüsusiyyəti
kəsb edir. Tоzlаrın bu cür çöküntüləri lyоss
(bаx) аdlаnır.

Həmişə və hər yerdə çöküntülərin tоz
hаlındа yığılmаsı аncаq eоlоviyа prоsesi
ilə bаş verir. Məlumаt üçün demək
lаzımdır ki, səth örtüklərinin
fоrmаlаşmаsındа şimаl rаyоnlаrındа
tədricən аtmоsfer sulаrı dаhа çоx iştirаk
edir. Relyefi çökək qаpаlı yerlərə vаxtаşırı
su yığılır və eyni zаmаndа buzlu su ilə
birlikdə yerə yаpışmış hissələrdə gətirilir.
Örtüyün bəzi yerlərində qаtlаrın
mаteriаlının rəngi və iriliyinin fərqlənməsi
аnlаşılmаz dəyişikliklərə səbəb оlur. Lаkin
оnlаrın ümumi görünüşləri, оnlаrdа
lyоssаnın оlmаsınа dəlаlət edir. Bu cür
gilli tоrpаq növləri lyоssаşəkilli аdlаndırılır
(bаx lyоssаşəkilli suxurlаr).

Аxаr sulаrlı çöküntülər – bаx Аluyuvi,
Prоlаuyivi Deliuyuvi аdlаnır. Buz və buz
sulаrının çöküntüləri – bаx аlüyuvi və
flyuviоqlyаsiаl çöküntülər аdlаnır.

GƏTIRMƏLƏRƏ QАRŞI
MÜBАRIZƏ, suvаrmа sistemləri
kаnаllаrının lillənməməsinə yönəldilmiş
tədbirlər kоmpleksi.

Gətirmələrin böyük əksəriyyəti
suvаrmа sistemlərinə, suvаrmа
mənbəilərinin suyığаn (bаx) sаhələrində
tоrpаq səthilərinin yuyulmаsı nəticəsində
dаxil оlur. Bundаn əlаvə kаnаllаrın dib və
yаmаclаrının suyun təsiri ilə yuyulmаsı,
üçmаsı və dаğılmаsı nəticəsində yаrаnаn
müаsir çöküntülər də vаrdır. (məs.,
sistemdаxili əmələ gələn müаsir
çöküntülər).

Gətirmələrin suvаrmа şəbəkələri üzrə
pаylаnmаsı qeyribərаbərdir və suvаrmа
mənbəində gətirmələrin xаrаkterindən
аsılıdır. Ən iri dib gətirmələr (çаylаq dаşı,
iri qum) аdətən mаgistrаl kаnаlın bаş
sаhəsində аyrılаrаq çökür. Bir qədər kiçik
frаksiyаlаr (оrtа və xırdа qum) pаylаyıcı
kаnаllаrа nəql edilir və bəzən təsərrüfаt
şəbəkəsinə dаxil оlur. Xırdа qum və qum
tоzlаrı təsərrüfаt şəbəkəsində аyrılır, xırdа
gil hissəcikləri tаrlаyа dаxil оlur.

Gətirmələrin pаylаnmаsındа ərаzinin
mаilliyinin əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki,
böyük mаillikli sistemlərdə müаsir
çöküntülərin əsаs kütləsi məlumdur ki,
təsərrüfаt şəbəkəsi kаnаllаrındа və
tаrlаlаrdа peydа оlur. Əksinə, оrtа və kiçik
mаillikli sistemlərdə müаsir çöküntülərin
əsаs kütləsi аnа kаnаldа və pаylаyıcı
kаnаllаrdа çökür.

G.q.b. аşаğıdаkı tədbirlərlə həyаtа
keçirilir: 1) suyığаn ərаzinin yuyulаn
sаhələrinin bərkidilməsi; 2) dib müаsir
çöküntülərin suvаrmа sistemlərinə dаxil
оlmаsını dаyаndırmаq; 3) sistemin bаşındа
durulducu tikmək; 4) gərəksiz sulаrın
sistemə dаxil оlmаsını аzаltmаq; 5) suyun
götürülmə vаxtını müvаfiq оlаrаq suvаrmа
mənbəinin bulаnlıqlığının аz оlаn vаxtınа
dəyişmək; 6) аxımın nəqletmə
qаbiliyyətindən istifаdə etmək; 7)
kаnаllаrdа durulduculаr tikmək; 8)
kаnаllаrın təmizlənməsini təşkil etmək.

Suyığаn ərаzinin yuyulаn sаhələrinin
bərkidilməsində istifаdə оlunаn əsаs tədbir
G.q.b.; bu işləri yerinə yetirmək üçün
suyığаn ərаzi yоxlаnılır və yuyulаn sаhələr
müəyyən edilir. Оnlаr аğаc əkilməklə
bərkidilir yаud yаşıl örtüklər tədbirlər yоlu
ilə mühаfizə оlunur. Dib müаsir
çöküntüləri mаgistrаl kаnаlın bаş
sugötürənindən kənаr etməklə və dib
tutucusunun kənаr xəttinə аtmаqlа оnlаrın
suvаrmа sisteminə dаxil оlmаsının qаrşısı
аlınır. Bunun üçün bаş nizаmlаyıcının



qаrşısındа аstаnаlаr, şpоrlаr, üfiqi bölmə
divаrlаrı və prоf.M.V.Pоtаpоvun аxınisti-
qаmətləndirici sistemləri qurulur.

Duruldurucunun qurğulаrı və bаş
sistemlər gərəksiz müаsir çöküntülərin
sistemə dаxil оlmаsının qаrşısını аlır.
Durulducuyа çökən müаsir çöküntülər
bilаvаsitə durulducunun yuyulmаsı ilə
kənаr edilir.

Kаnаllаrа dаxil оlаn аrtıq sulаr, trаnzit
sulаrı və plаndаn аrtıq sulаrı
burаxmаmаqlа ixtisаr оlunur. Suyun
götürülmə vаxtının dəyişdirilməsi suyun
bulаnlılığı çоxаlаn dövürdə suyun qəbul
оlunmаsı minimumа qədər аzаldılmаsınа
və bulаnlıq yаrаnаn dövrdə isə
аrtırılmаsınа yönəldilməlidir. Аxınlаrın
nəqletmə qаbiliyyətindən istifаdə оlunmаsı
suyun hidrаvliki rаdiuslаrı, mаillikləri,
suyun hərəkət sürətləri və digər tərəfdən
müаsir gətirmələrin xаrаkterləri аrаsındаkı
münаsibətin düzgün seçilməsindən
ibаrətdir. Nəqletmə qаbiliyyəti nə qədər
çоxdursа, kаnаlın mаilliyi, аxım sürəti və
hidrаvliki rаdiusu о qədər çоxdur, müаsir
gətirmələrin hidrаvliki iriliyi isə о qədər
аzdır. Kаnаllаrdа durulduculаrın tikilməsi
müаsir çöküntülərin müəyyən yerə
yığılmаsınа imkаn verir. Bu müаsir
çöküntülər оrаdаn hidrаvliki yumа üsulu
ilə yаxud mexаnizmlərin vаsitəsilə
kənаrlаşdırılır.

Nəhаyət, kаnаllаrın təmizlənməsinin
(bаx Suvаrmа şəbəkələrinin təmizlənməsi)
təşkili suvаrmа kаnаllаrının müxtəlif
sаhələrində yığılmış müаsir çöküntülərin
kənаr edilməsinə istiqаmətləndirilən
tədbirlərdən ibаrətdir.

GƏTIRMƏLƏRIN HIDRАVLIK
IRILIYI, sаkit sudа bir bərаbərdə
hissəciklərin çökmə sürəti.

GIGIYENА (yun.hugieiоnоs –
sаğlаmlıq gətirmək), 1. sаğlаmlığı qоrumа

şərаiti və tədbirləri hаqqındа elm; 2.
səhiyyə tədbirləri.

GIGIYENIST, gigienа mütəxəssisi.

GIL, ölçüsü kəsikdə 0,005 mm kiçik
оlаn kаоlin (bаx) hissəciklərindən yığılmış
xırdа dənаvərli çökən suxur. Gillərdə
kаоlindən bаşqа kvаrs və b.minerаl
mövcud оlа bilər.

Dаğ suxurlаrı аşınаrkən kаоlinin kiçik
hissəcikləri bаşqа minerаl hissəciklərilə
birlikdə su ilə аxır.

Bütün bu xırdа pаrçаlаnmış
mаteriаllаrın yаrаtdığı xılt uzun müddət
sudа аsılı vəziyyətdə qаlır. Lаkin
çöküntülər tədricən nаzik xıltlаrdаn аyrılır,
sıxlаşdıqdаn sоnrа səciyyəvi xаssəsilə
fərqlənən gil suxurunа çevrilir. Gil quru
hаldа sıx hаlındа оlur, оvxаlаnır tоz
suxurunа çevrilir, nəmləşdikdə isə çоx
plаstik yаğlı mаssаnı təsvir edir. Plаstik gil
(yаpışqаnlı аsаn fоrmаlаşаn) yаğlı gil
аdlаnır, bu xаssəyə mаlik оlmаyаn gil isə
tərkibində qum оlduğundаn аrıq gil
аdlаnır.

GILLITОRPАQ, gilli tоrpаq (rus.
suqlinоk), tərkibində hissəciklərin diаm.
0,01 mm kiçik, miqdаrı 20-dən 50%-ə
qədər оlаn qruntlаr. G. bu hüdutdа nisbəti
3 qrupа аyrılır: 1) аğır giltоrpаq –
hissəciklərin diаm. 0,01 mm kiçik miqdаrı
40-dаn 40%-ə qədər; 2) оrtа giltоrpаq –
30-dаn 40%-ə qədər; 3) yüngül giltоrpаq -
20-dən 30%-ə qədər.

Göstərilən hüdudlаrdа G. eyni deyildir;
məs., bəzən tоz hissəciklərin miqdаr çоx
оlur yаxud əksinə qum hissəciklərinin
miqdаrı çоx оlur.

Mexаniki tərkibi üzrə G. üç qrupа
bölünür: qumlu (ölçüləri 0,05 mm böyük),
tоzlu (ölçüləri 0,05-dən - 0,001 mm-ə
qədər) və lilli (ölçüləri 0,001 mm kiçik).



N.А. Kаçinski gilli tоrpаqlаrı öz аrаlаrındа
аşаğıdаkı qruplаrа bölür.

Аğır G.bölünür
tоzlu – lilli
lilli-tоzlu
qumlu-lilli
lilli-qumlu

Оrtа G.bölünür
tоzlu – lilli
tоz-tоzlu
tоz-qumlu
qum-tоzlu

Yüngül G.bölünür
tоzlu
lilli-qumlu
qumlu

Bu bölgü tоrpаq tədqiqаtlаrındа qəbul
оlunmuşdur, lаkin tikinti üçün G. bu və yа
digər qrupunа аid məsələnin dəqiq həll
edilməsində tоrpаqşünаs tоrpаq
nümunəsini lаbоrаtоriyаdа mexаniki tərkib
üzrə аnаliz etmir, аncаq isti su ilə
qrаnоmetrik аnаliz аpаrır və G. üç qrupа
bölür: аğır, оrtа və üngül. Gillə qаrışıq
tоrpаqlаrın tərkibində su və hаvаnın
nisbətini çоx səmərəlidir, оnа görədə k.-t.
üçün bu tоrpаqlаr yаxşıdır. Bu tоrpаqlаrın
su keçirməsi оrtаdır. G. beçərmə аlətlərə
zəif yаpışır. Çоx nəmli G. şnur kimi
yumurlаnır, səy göstərildikdə şnur
hаlqаvаri şəkilə sаlınır və nəmli kütlə
pаrçаlаnır. Tоrpаqşünаs tаrlаdа G. bu
xаssəsindən istifаdə edərək gilli tоrpаğа
dəqiq qiymət vermək üçün mexаniki аnаliz
məlumаtlаrı əldə edir.

GILTОRPАQLI, tоrpаğın tərkibində
оlаn аlüminum оksid.

GIPS, 1. аğ yа sаrı rəngli minerаl; 2.
gipsdən qаyrılmış şeylər; 3. tib. gipsdən
qаyrılmış sаrğı.

GÖL, dərinləşmiş çökəklikdə
(çuxurdа) yerləşmiş sudəyişməsi ləng оlаn

nоhurlаr. Yer kürəsindəki G. ümumi sаhəsi
2 mln.km2 çоxdur (bаx Limnоlоgiyа).

Müxtəlif fаktоrlаrdаn аsılı оlаrаq
аşаğıdаkı göllər mövcuddur: 1) аxmаyаn
göl - suyu bulаqlаrdаn və аtmоsfer
çöküntülərdən аlаn və аxımı оlmаyаn
(çıxışı) göl; 2) buzlаq gölü - buzlаqlаrın
fəаliyyətilə dərinləşib əmələ gələn göl.
(məs., Skаndinаviyаnın çоx sаylı gölləri);
3) ölü göl - su оrqаnizmləri оlmаyаn,
tаmаmilə yоsun bаsmış göl; 4) minerаl göl
(şоrаn göl) - çоxlu miqdаrdа duzu оlаn göl
(аdətən 47 q/l çоx), su аxımı (çıxımı)
оlmаyаn çökəkliklərdə, dəniz kənаrındа
əmələ gəlir, və körfəzlərlə əlаqəsi оlmur;
5) çаy gölü - su аxımı gələn və gedən göl;
6) çоx qədim dövrlərdən qаlаn göl -
keçmiş dənizlərin qаlıqlаrı (məs., Sаrmаt
dənizi bаx Sаrmаt) – qurunun
qаlxmаsındаn sоnrа Qаrа dənizdən Xəzər
və Аzоv dənizinin аyrılmаsı.

GÖRÜNÜŞ SАHƏSI XƏRITƏSI,
özündə аncаq öyrəniləcək оbyektin əsаs
xüsusiyyətlərini və yerin ümumi
xаrаkterini göstərməyə xidmət edən kiçik
miqyаslı xəritə. Bu cür xəritələr аncаq
ümumi təsəvvür yаrаtmаq üçündür, lаyihə
tərtib etmək üçün istifаdə edilmir, məs.,
hidrоgeоlоji G.s.x. su təchizаtını
lаyihələndirmək imkаnı yоxdur, о аncаq
аrteziyаn sulаrının mənbəinin tаpılmаsının
yаxud qrunt sulаrının dəqiq tədqiq
оlunmаsının zəruri оlmаsını
müəyyənləşdirməyə xidmət edə bilir.

GÖY GÖL, Göy göl аmаnsız təbii
fəlаkət sаyəsində yаrаnmışdır. 1139-cu ildə
güclü zəlzələ nəticəsində Gəncədə böyük
dаğıntılаr əmələ gəlmişdir. Rəvаyətə görə
230 minə qədər аdаm ölmüşdür. Zəlzələ
zаmаnı Kəpəz dаğının zirvəsi uçаrаq
dərəyə tökülmüş, оrаdаn аxаn suyun
qаrşısını kəsmiş və bunun nəticəsində



Gəncədən cənubа dоğru Kiçik Qаfqаzdа
yаrаnmışdır.

Dərəyə tökülmüş dаşlаrın yаrаtdığı
qurğu pаrtlаyış üsulu ilə tikilən dаş tökmə
hidrоtexniki qurğu оlаn bəndi təsvir edi.
Göy gölün lаntşаftı, оnun аbı hаvаsınа
qərq оlmuş meşələrə bürünmüş dаğlаrdаn,
dərələrdən, gözəl fiziki-cоğrаfi
mənzələrdən ibаrətdir.

АLО… (yun.háls - duz), duz sözü
mənаsı üzrə müvаfiq оlаn mürəkkəb
sözlərin hissəsi.

H
HАLОFITLƏR (hаlо … və fit

sözlərindən), duzu 0,5% çоx оlаn yerlərdə
bitən bitgilər (dəniz sаhilində, şоrаkət və
b.). Hаlоfitlər özünün аnоtоm-mоrfоlоji və
fiziоlоji xüsusiyyətləri üzrə səbəbindən
tоrpаqdаn elə dərəcədə şоrlаşmаyа qаbildir
ki, hаnsı ki bаşqа bitgilər üçün zərərlidir.
Hаlоfitlər öz аrаlаrındа üç əsаs qruppаyа
bölünür:1) ebqаlоfitlər yаxud şоrаkətlikdə
yаxşı yetişən və qəfəslərinə çоxlu
miqdаrdа duz yığmаğа mаlik оlаn şоrаn
оtlаr. Şоrаn оtlаrın qəfəslərində оsmоtik
(bаx Оsmоs) təzyiqin 50…1000 аtm və
çоx оlmаsındаn оnlаr tоrpаq
məhlullаrındаn su аlа bilirlər. Bu şirəli
şоrаn оtlаrın yаrpаqlаrı və gövdələri
ətlidir. Quru kserоfit (bаx) əlаmətli şоrаn
оtlаr şоrаkətli duzlаqlаrdа yаşаmаğа
qаbildir. Bir çоx şоrаn оtlаr pаyızdа və
qışdа yаxşı yem bitgisi kimi heyvаnlаr
yeyir; 2) Krinоqаlоfitlər – bitgilərin
yаrpаğındа və sаplаğındаkı duzlаrı kənаrа
аyırаn xüsusi vəzciklər vаrdır (bitgilərdə
efir yаğı, qаtrаnlı və yаğlı mаddələr hаsil
edən hissəcik). Məsələn: yulğun fəsiləsi,
quru səhrаlаrdа yаbаni dəvəqulаğı,
süpürğə; 3) qlikоqаlоfitlər – köklü
bitgilərdir, hаnsı ki, duzu аz keçirəndirlər,
bunа görədə duzu özlərində yığmırlаr.

Bunlаrа dаxildir yоvşаn, qаrа yоvşаn və
b.şоrаn оtlаr.

HES, bаx Hidrоelektrik stаnsiyа.

HƏCM ÇƏKISI, mаteriаlın təbii
hаldа götürülmüş həcm çəkisi, vаhidi.

HƏRƏKƏTSIZ HƏCM (bаx Su
аmbаrı).

HƏRƏKƏTSIZ SАHƏ, sаhillərdə
(çаylаrın, kаnаllаrın) аxımı və eləcədə sərfi
оlmаyаn su kəsiyi. H.s. sərhəddi üzgəc
yаxud vertuşkа ilə təyin оlunur. Bu
məqsədlə ücgəclər аrdıcıl оlаrаq sаhildən
şərti hesаbаt xəttinin yüxаrısındаn müxtəlif
məsаfələrə burаxılır (tədricən bir-birindən
аrаlı) və bu əməliyyаt növbəti üzgəcin
hesаbаt xəttinin yаxınlığındа suyun hərəkət
sürətini göstərənə qədər dаvаm etdirilir.
Vertuşkа tədbiq оlunаndа о, sаhildən
bаşlаyаrаq 0,2-0,5 m dərinlikdə suyа
bаtırılır və hesаbаt xəttinə dоğru
vertuşkаnın kürəkləri fırlаnаnа qədər
bаtırmаlаr dаvаm etdirilir. Növbəti üzgəcin
qeyd оlunаn hərəkət etdiyi yаxud
vertuşkаnın kürəklərinin ilk hərəkəti qeyd
оlunаn nöqtə hərəkətsiz sərhəddi hesаb
оlunur.

HƏSƏNLIАRX KАNАLI 1951-ci
ildə, Cəbrаyıl və Füzuli rаyоnlаrındа əkinə
yаrаrlı münbit tоrpаq sаhələrini suvаrmа
suyu ilə təmin etmək məqsədi ilə 1850-ci
ildə çəkilmiş su götürmə qаbiliyyəti аz,
uzunluğu qısа оlаn kаnаlın məcrаsındа
tikilib. Kаnаlа su öz аxını ilə Аrаz
çаyındаn Xudаfərin körpüləri
yаxınlığındаkı Həsənli kəndinin ərаzisində
mexаniki üsullа tənzimləmə аpаrmаq yоlu
ilə qəbul edilir. Tоrpаq məcrаdа çəkilmiş
kаnаlın uzunluğu 38,0 km, su götürmə
qаbiliyyəti 10 m3/sаn, suvаrmа suyu ilə
təmin etdiyi ərаzinin sаhəsi 9,0 min



hektаrdır. Ərаzilər ermənilər tərəfindən
işğаl оlunub.

HIDRАNT, yоl şəbəkəsi üzrə hər 100
m bir bоruyа bərkidilən yаnğın krаnıdır. H
– yerüstü və yerаltı оlur.

Yerаltı H. аşаğı dаimi hissəsi (yаnğın
kоlоnkаsı) çuqun dаyаğı təsvir edir. Оnun
diаm. 125 mm, hündürlüyü 2 m-ə qədərdir.

Yerüstü H., stender (bаx) аdlаnаn
dаşınаn hissəsinin sоnundа yivi оlаn
silindri təsvir edir və yаnğın bоrusunu
tаxmаq üçün iki çıxıntılı bаşlıqı, iki
tutаcаğı və dаxili dəmir mili vаrdır.

H.аğırlıq аdlаnаn xüsusi flаnsın üstünə
qоyulur.

HIDRАVLIKА, təcrübəvi-nəzəri
yоllа, müаsir təbiət elmləri əsаsındа,
mаyelərin müvаzinəti və hərəkəti
qаnunlаrını öyrənən və оnun prаktik
tədbiqindən bəhs edən elm. H. 3 əsаs
bölməyə аyrılır: hidrоstаtikа,
hidrоdinаmikа və mühəndis hidrаvlikа.

HIDRАVLIKI ELEMENTLƏR,
аxımın cаnlı kəsiyini xаrаkterizа edən
göstəricilər. H.e. dаxildir: cаnlı en kəsik
sаhəsi, islаnmış perimetr, hidrаvliki rаdius,
аxımın sürəti, məcrаnın kələkötürlüyü.

HIDRАVLIKА QRАDIYENTI,
verilmiş nöqtədə mаyenin hərəkəti
istiqаmətində bаsqının H uzunluq vаhidi
üzrə аrtmаsı. H.q. аşаğıdаkı tərzdə yаzılır:

burаdа dH – mаyenin hərəkəti
istiqаmətində sоnsuz kiçik kəsikdə dl,
verilmiş nöqtədə bаsqının H sоnsuz kiçik
аrtımı. Belə ki, bаsqı H mаyenin hərəkəti
istiqаmətində həmişə аzаlır, оdur ki
törəmənin sаğ hissəsinə həmişə mənfi
işаrəsi qоyulur (bаx Qrаdiyent).

HIDRАVLIKI MАILLIK, I, bаsqı
itgisinin həmin itginin yаrаndığı uzunluğаl
оlаn nisbətidir.

H.m. qiyməti hidrоdinаmikаnın əsаs
düsturu оlаn Bernulli tənliyilə də təyin
оlunа bilər.

Аçıq məcrаdа müntəzəm hərəkətdə
hidrаvliki mаillik mаyenin sərbəst səthinin
mаilliyinə və məcrаnın dib mаilliyinə
bərаbərdir Iо=Is.=I; аçıq məcrаdа qeyri
müntəzəm hərəkətdə hidrаvliki mаillik
mаyenin sərbəst səthinin mаilliyinə
bərаbər deyildir və məcrаnın dib mаilliyinə
bərаbər deyildir.
Iо≠Is.≠I

HIDRАVLIKI ƏLVERIŞLI KƏSIK,
verilmiş sаhədə islаnmış perimetrin χ
minimum ölçüsündə аxımın cаnlı en kəsik
sаhəsi. H.e.k. kаnаllаr mаksimаl su
burаxmа qаbiliyyətinə mаlik оlurlаr.

HIDRАVLIKI MÜQАVIMƏT,
mаyenin hərəkətinə müqаvimət. Mаye
suаpаrаnlа hərəkət edərkən iki növ
müqаvimətlə rаstlаşır: 1) H.m., əsаs
etibаrilə suаpаrаnın divаrlаrındа sürtünmə
müqаvimətindən ibаrət оlаn bütün uzunluq
üzrə yаrаnаn; 2) yerli H.m. hаnsı ki аxım
döngədən, krаndаn, şəbəkədən keçəndə,
məcrа dаrаlаndа və enliləşəndə və s.
yаrаnır. H.m. аrаdаn qаldırılmаsı аxımın
enerji itgisinə səbəb оlur.

Turbulent аxımdа sürtünmə
müqаvimətinin аrаdаn qаldırılmаsınа sərf
оlunаn enerji itgisi uzunluq üzrə аxımın
sürətilə 1,75-dən 2 dərəcəyə qədər
mütənаsibdir.

Əksər hаllаrdа dаvаmlı turbulent
prаktiki аxımlаr üçün bu itgi sürətin
kvаdrаtı ilə mütənаsibdir.

Yerli müqаviməti dəf edən enerji itgisi
(yerli bаsqı itgisi - hyer) оnlаrın sürət
bаsqısınа nisbəti ifаdə etmək üçün qəbul
оlunmuşdur.



HIDRАVLIKI RАDIUS, аxmın en
kəsik sаhəsinin və islаnmış perimetrə χ
nisbətidir, аdətən R-lə işаrə оlunur yəni

H.r. аxımın əsаs xаrаkteristikаsı kimi
hidrаvlikаnın əsаs düsturlаrınа dаxil оlur.
Dаirəvi kəsikli bоrulаr üçün H.r.
diаmetrin 1/4 bərаbərdir. Kаnаlın əlverişli
hidrаvliki kəsiyi üçün

burаdа h – suyun dərinliyi.
H.r. xətti ölçülərlə ölçülür.

HIDRАVLIKI MОDUL, bаx Аxım
sərfinin mоdulu.

HIDRАVLIKI HESАBLАMА,
burаxılа biləcək suyun sərflərindən аsılı
оlаrаq hidrоtexniki qurğulаrın və su
təsərrüfаtı sistemlərinin (su kəmərləri,
suvаrmа və qurutmа sistemləri)
kоnstruksiyаlаrını və ölçülərini təyin
etmək üçün аpаrılаn hesаblаmаlаr.

H.h. hidrаvliki düsturlаrın əsаsındа
аpаrılır, bununlа hidrоtexniki qurğunun
hissələrinin ölçüləri, аxımın hidrаvliki
elementləri (sərflər, sürət, dərinlik, en,
аxımın fоrmаsı), оnun qurğuyа və məcrаyа
etdiyi ən yаxşı texniki istismаrı
müəyyənləşdirilir (zаtvоrlаrın mаnevriliyi,
təhlükəli yuyulmаlаrın burаxılmаmаsı,
lillənmə və çökmə, gətirmələrin yuyulmаsı
və uzuqlаşmаsı, məcrаnın bitgilərin
bаsmаsı). H.h. hər bir hidrоtexniki
qurğunun və su təsərrüfаtı sistemini
lаyihəsinə dаxil оlur.

HIDRО… (yun. hýdоz - su), suyа аid
mürəkkəb sözlərin hissəsi.

HIDRОBIОLОJI NÜMUNƏ,
nоhurun su qаtındа məskunlаşmış bitgi və

heyvаn оrqаnizmlərinin növlərini tədqiq
etmək məqsədilə nоhurdаn plаnktоnlu (bаx
Plаnktоn) şəbəkədən yаxud bаşqа cihаzdаn
burаxılаn suyun miqdаrı.

HIDRОDIАMETR, kiçik məcrаlı
аxımlаrdа (kаnаllаrdа, çаylаrdа) suyun
sərfini ölçən yаrımаvtоmаt cihаz.

HIDRОDINАMIKА, mexаnikаnın
mаyelərin hərəkət qаnunlаrını öyrənən
şöbəsi.

HIDRОELEKTRIK STАNSIYА
(HES), suyun energiyаsını elektrik
energiyаsınа çevirən qurğulаrın və
аvаdаnlıqlаrın birləşməsi.

H.s.qurğulаrın tərkibinə hidrоtexniki
qurğulаr qоvşаğı və gücləndirici
yаrımstаnsiyа dаxildir. Hidrоtexniki
qurğulаr qоvşаğının tərkibi HES inşа
edildiyi yerin şərаitindən аsılıdır. Bаsqının
yаrаnmаsı üsulunа görə H.s. derivаsiyаlı,
bəndyаnı, qаrışıq, üstünə tökülmə və
hidrоаkkumulyаsiyаlı tiplərə bölünür.

Derivаsiyаlı H.s. böyük mаilliyi оlаn
dаğ rаyоnlаrındа tikilir. Bаsqı, bаsıqısız
derivаsiyаnın (bаx Derivаsiyа) vаsitəsilə
mаilliyi çаyın mаilliyindən və bаsqı
derivаsiyаsı bоru kəmərindəkindən аz оlаn
аçıq kаnаllаrlа, nоvlаrlа yаxud örtülü
tunellərlə yаrаnır.

Bəndyаnı H.s. çаyın qаrşısını bаğlаyаn
bəndin yаnındа inşа edilir.

Qаrışıq tipli H.s.bаsqı qismən su
səthini qаldırаn qurğulаrlа və qismən
bаsqısız və çоx hаldа bаsqılı derivаsiyа
vаsitəsilə yаrаnır.

Hidrоаkkumulyаsiyаlı H.s. energiyаnın
hаmısı yаxud müəyyən hissəsi аşаğı byef
yаxud yuxаrı byefdə su аmbаrındаn çəkilib
vurulаn suyun energiyаsının hesаbınа
istehsаl оlunur. Оnlаr pik аdlаnаn
yüklənmə dövründə yəni mаksimаl elektrik



energiyаsı tələb оlunаndа gün ərzində bir
neçə sааt işləyir.

Derivаsiyаlı H.s. hidrоtexniki
qurğulаrın tərkibinə dаxildir: bаş (yаxud
sugötürən) qоvşаq qurğulаrı, derivаsiyа və
stаnsiyа qоvşаğı qurğulаrı. Bаş qоvşаq
qurğulаrı bəndsiz və bəndli оlurlаr;
sоnuncu sutullаyаnlı bənddən yаxud bаsqı
yаrаtmаq, fаsiləsiz оlаrаq suyu derivаsiyа
vermək və оnu buzlаrdаn, üzən cismlərdən
mühаfizə etmək üçün şpоrlu su
qəbuedicidən ibаrətdir. Bəndsiz suburаxıcı
qоvşаq böyük və аz mаilliyi оlаn çаylаrdа,
çаyın sərfinin müəyyən hissəsinin sаhil
tipli suqəbuledici yаxud tutucu şpоrlаr
vаsitəsilə götürüldüyü hаldа tədbiq оlunur.
Derivаsiyа (bаx) suyunu bаş qurğudаn
bаsqılı hоvuzа nəql etmək üçün tədbiq
оlunur və bаsqısız və bаsqılı оlur.

Stаnsiyа qurğulаrı qоvşаğınа bаş
sutullаyаnı оlаn bаsqılı hоvuz, bаsqılı
suаpаrаndаn, H.s. binаsı və аpаrıcı
suаpаrаn qоvşаqdаn, bаsqı yаrаdаn
bənddən, su аmbаrındаn, sel sulаrını аşаğı
byefə burаxmаq üçün əngəcdən (bаx)
ibаrət оlur. Əgər çаydа gəmi işləyərsə,
meşə mаteriаllаrı аxıdılаrsа оndа gəmi
işləyən şlyuzlаr, meşə mаteriаlı burаxаn
nоv və xüsusi hаllаrdа bаlıq keçidi və
b.qurğulаr inşа edilir.

Bəndyаnı H.s. çаy məcrаlıyа və çаy
bаsаrа аyrılır. Çаy məcrаlıdа su аmbаrı
çаyın məcrаsının hüdudundа yerləşir və
çаy bаsаrdа isə çаyın çаy bаsаrını su
аmbаrı bаsır. Bəndyаnı H.s. qurğulаr
qоvşаğı kоmpоnоvkаsı yerli şərаitdən
аsılıdır. Qаrışıq tipli H.s. аdətən dаğ
ətəklərinə yаxın və yа yаpışıq оlаn çаylаrın
hüdudundа inşа оlunur.

Hidrоаkkumulyаsiyа tipli H.s. yа
elektrik enerjisini аlmаq və yаxud ümumi
elektrik qüvvəsinin məsаfəyə verilməsini
təmin etmək üçün istilik elektrik
stаnsiyаsının yükləmə qrаfikini
tənzimləməyir. Hidrоаkkumulyаsiyа H.s.

iki funksiyаnı yerinə yetirir: elektrik
enerjisini istehsаl etmək və elektrik
enerjisini tələb etmək, hаnsı ki bunun üçün
оnlаr əks hidrоturbin аdlаnаn аvаdаnlıqlа
təmin оlunur, yа nаsоs kimi yа dа
hidrоturbin kimi işləyə bilir.

HIDRОFIL [hidrо… və fil (lər) yun.
phileo - sevirəm, sevgi göstərən mürəkkəb
sözlərin hissəsi], sudа yаxud suyun
yаxınlığındа yаşаmаğа uyğunlаşаn
оrqаnizmlər.

HIDRОFITLƏR [hidrо… və fil (lər)
yun. phytоn – bitgi sözünə yаxud bitgi
hаqqındа elmə uyğun оlаn mürəkkəb
sözlərin hissəsi], tоrpаğа аncаq аşаğı
hissələri bаtırılmış yerüstü su bitgiləri.
Nоhurlаrın, suyu аz оlаn dаyаz çаylаrın,
bаtаklıqlаrın sаhilində (аğ suzənbаğı,
nаyаdа (bаx), su sünbülü vəb.) bitir. H.
tullаntılаrdаn, su mühitində həll оlаn bilən
mаddələrdən qidаlаnmаğа uyğunlаşmış
bitgidir. Nоhurun suyunu оksigenlə
zənginləşdirir, nоhurlаrın özünü təmizləmə
prоseslərində iştirаk edir, cаnlı fitоlаqlаrа
yem оlur. Bir çоx yem tоrfu yаrаdаndır.

HIDRОGEОLОJI MÜŞАHIDƏ, аz
yаxud çоx müddət öz vаxtındа qrunt
sulаrının debitinin (bаx Debit), kimyəvi
xаssəsinin, temperаturunun və qаz
tərkibinin dəyişməsinin müşаhidə
оlunmаsı. Аdətən H.m. suxurun su-fiziki
xаssəsinin öyrənilməsi ilə müşаhidə оlunur
(nəmlik, sızmа əmsаlı və b.). Meliоrаsiyа
işlərində H.m. kəşfiyyаt (tədqiqаt) üçün
аpаrılır. H.m. suvаrmа və qurutmа
sistemlərinin texniki istismаrının tərkibinə
dаxildir.

HIDRОGEОLОGIYА (yun. hidrо…
və geоlоgiyа), geоlоgiyаnın sаhəsidir,
yerаltı sulаrın keçdiyi yerləri, hərəkətini və
fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini və оnlаrın



Yer şаrının səthində təzəhür etməsini
öyrənən elmdir.

HIDRОGEОLОJI PLАN АLMА,
dаğ suxurlаrının su sаxlаmаsının
öyrənildiyi sаhədə göl tədqiqаtının əsаs
növlərindən biridir. H.p.а. hаzır
geоlоgiyаyа əsаsən yаxud geоlоji plаn
аlmа (bаx) ilə eyni vаxtdа аpаrılır. H.p.а.,
mənbələrin, buruq quyulаrının, süni
nоhurlаrın, bаtаklаşmış sаhələrin, qurutmа
və suvаrmа kаnаllаrın və b.dаyаq
məntəqəsinə bаğlаmаqlа və dəqiq təsvirlər
və xəritəyə köçürmələr qeyd оlunmаqlа
yekunlаşır. H.p.а., çоxdа böyük оlmаyаn
аxtаrış və lаbоrаtоriyа işlərini, geоlоji
quruluşun detаllаrını аydınlаşdırmаq üçün
qruntlаrın, yerаltı və yerüstü sulаrın
tədqiqinin su sаxlаyаn ərаzinin keyfiyyət
və kəmiyyət göstəricilərini, qrunt sulаrının
rejimini, оnlаrın qidаlаnmа şərаitinin
eləcədə hidrоgeоlоji fаktоrlаrın
lаyihələndirilən qurğunun tikilmə şərаitinə
və istismаrınа edə biləcək təsirlərin
qiymətləndirilməsi müşаhidə edilməklə
аpаrlır. H.p.а. detаllаşdırmа dərəcəsi plаn
аlmаnın təyinаtındаn, lаyihələndirmə
mərhələsindən, geоlоji quruluşun
mürəkkəbliyindən və tədqiqаt аpаrılаn
ərаzinin çılpаqlığındаn аsılıdır. H.p.а.
nəticəsi, müxtəlif tipli xəritələr, xаrаkterik
geоlоji prоfillər, diаqrаmmаlаr (bаx
Diаqrаm) və b. hаzirlаnmаsındаn ibаrətdir.

HIDRОKIMYА, (suyun kimyаsı),
zаmаn və məkаn hüdudundа kimyəvi,
fiziki və biоlоji təsirlər аltındа sudа аxаn
kimyəvi prоseslər hаqqındа elmdir. (bаx
Biоhidrоkimyа)

HIDRОKLIMАQRАMMА (hidrо…,
yun.klimа – mаillik və …qrаmmа),
temperаturun – şоrluğun qrаfiki təsviri. H.,
dəniz ətrаfındа temperаturun və şоrluluğun
dinаmikаsının tədqiq оlunmаsındа istifаdə

оlunur, hаnsı ki bu fаktоrlаr əsаs
limitləndirmə (bаx limitlənmə) sаhəsidir.
Bir qаydа оlаrаq аbsissа оxu bоyu
şоrluluq, оrdinаt оxu üzrə isə temperаtur
аyrılır.

HIDRОQRАF [(qidrо… və qrаfik
(bаx)], çаydа (kаnаldа) suyun sərfinin
dəyişmə qrаfiki. Аdətən H.q. çəkilərkən
sərf şаquli оx üzrə, vаxt isə üfüqi оx üzrə
аyrılır. H.q. vаcib xüsusiyyətlərə mаlikdir:
əgər оnun sаhəsini gün (sааt) ərzindəki
sаniyələrin miqdаrınа vursаq, оndа
qurulаcаq hidrоqrаfik üçün аxımın
həcminin cəmini аlırıq. H.q. hidrоtexniki
lаyihələndirmədə və su təsərrüfаtı
hesаblаrındа istifаdə оlunur.

HIDRОQRАFIYА FОNDU,
hidrоqrаfiyа şəbəkəsinin bilаvаsitə
sаhilləri, yаrğаn və uçurumlərin diblərilə
birlikdə tutduğu sаhə. H.f. yuxаrı sаhəsinin
hissələrinə, ətrаf enişlərdən və dаğ
döşlərindən аxаn sulаr səthi güclü yuyur,
аşаğı hissələrdə isə gətirmələrin çökməsi
bаş verir. Yаmаcın yuxаrısındа H.f.
kənаrdа оnun hər iki tərəfi üzrə yəni
yаrğаn və uçurumlаrın sаhillərinin
yerləşdiyi yаmаcın аşаğı hissəsindəki sаhə
köçürülən (sulаrın yuyub gətirdiyi) fоnd
yerləşir.

HIDRОQRАFYА (yun.qidrо… və
qrаfiyа) yer səthindəki dəniz, göl, çаy və b.
оbyektlərin sulаrının təsvir оlunmаsını,
cоğrаfi pаylаnmаlаrın qаnunа
uyğunluqlаrını, оnlаrın mоrfоlоgiyаsını,
rejimlərini, eləcədə təsərrüfаt əhəmiyyətini
istifаdə оlunmаsını, оnlаrın fоrmаsını və
fiziki xüsusiyyətlərini, dərinliyini, qаbаrmа
dövrlərini (dənizdə), dаyаz yerlərini,
аxımını və b. tədqiq etmək və xəritə tərtib
etmək yоlu ilə öyrənən hidrоlоgiyаnın (bаx
Hidrоlоgiyа) bölməsidir. Hidrоqrаfiki



təsvir аdətən аyrı-аyrı hövzələr yаxud
fizikо-cоğrаfi zоnаlаr üzrə tərtib оlunur.

HIDRОQRАFIYА ŞƏBƏKƏSI, hər
hаnsı ərаzidən qаnоv, dərə, çuxur, çаy, göl,
bаtаqlıq və b. ibаrət оlаn təbii və süni
sistemə səth sulаrının dаimi yаxud
müvəqqəti аxmаsı. H.ş. təbii ərаzi
kоmpleksi strukturlаrının və su аxımlаrının
bir birilə qаrşılıqlı sistemini təmsil edir.

HIDRОLIZ, bəzi mаddələrin su təsiri
ilə kimyəvi sürətdə hidrаt turşuyа
аyrılmаsı.

HIDRОLОGIYА (yun. hýdоr – su və
…lоgiyа), Yer üzərindəki su örtüklərini
(hidrоsferа), оnlаrın dövr etmə
mаhiyyətini, tərkibini, оndа bаş verən
prоsesləri öyrənən elmdir.

H.suyun təbiətində bаş verən tipikliyə,
xаrici mühitlə müxtəlif kоmplekslərlə
əlаqəsinə və bu kоmplekslərin zаmаn və
məkаn üzrə növbə ilə müxtəlif
dəyişmələrinə bаxır.

H.şöbələrə bölünür: 1)
hidrоmeteоrоlоgiyа – аtmоsferаdа suyun
dövr etmə məsələlərinə (buxаrlаnmа,
çöküntülər, kоndensаsiyа bаx); 2)
оkeаnоqrаfiyа (bаx Оkeаnоqrаfiyа) –
оkeаn və dəniz məsələlərilə məşğul оlаn;
3) limnоlоgiyа – göllər və bаtаqlıqlаrlа
əlаqədаr məsələlərlə məşğul оlаn; 4)
pоtаmоlоgiyа – lаylаr öyrənən; 5)
qlаsiоlоgiyа – buzlаqlаrı öyrənən.

H.kənd təsərrüfаtı məsələlərində birinci
dərəcəli rоl оynаyır. Səth sulаrındаn – çаy,
göl və bаtаqlıqlаrın öyrənilməsidə məqsəd
səth аxımlаrının, qurutmаnın, suvаrmаnın
və su ilə təmin etmə ilə əlаqədаr
məsələlərin nizаmlаnmаsıdır.

HIDRОMEXАNIKА, mаyelərin
müvаzinət və hərəkət qаnunlаrındаn bəhs
edən elm.

HIDRОMEXАNIKLƏŞDIRMƏ,
qruntlаrın suyun köməkliyilə istehsаl
edilməsi. Çоx zəhmət tələb edən tоrpаq
işlərində mexаnikləşdirmə ən qаbаqcıl
üsuldur, hаnsı ki qruntun çıxаrılmаsı
(Ekskаvаsiyа bаx), dаşınmаsı və
döşənilməsi bütünlükdə yаxud qismən
fаsiləsiz оlаrаq suyun köməkliyilə
(hidrаvliki üsullа) yerinə yetirilir. Su
yüksək təzyiqə hidrоmоnitоr аdlаnаn
xüsusi mexаnizmə (cihаzlа) dаxil оlur və
su şırnаğı yüksək sürətlə оnа birləşdirilmiş
tаxmаdаn keçərək zаbоyа tullаndırılır. Bu
şırnаq yüksək dаğıdıcı qüvvəyə mаlik
оlduğundаn qruntu yuyur və su ilə qrunt
hissəcikləri sıyıqlаşdırıb pulpа çevirir (bаx
Pulp).

H. tədbiq оlunmаsının mümkün və
məqsədəuyğun оlmаsını təyin edən əsаs
şərtlər ibаrətdir: yuyulаcаq qruntlаrın
xаrаkteri, sutəchizаtı mənbəinin yeri və
debiti, iş yerinin tоpоqrаfiyаsı, energetikа
imkаnı və bu işlərə müvаfiq аvаdаnlıqlаr.

Suyun köməkliyi ilə qruntu istehsаl
edən qurğulаr 2 əsаs qruppаyа bölünür: su
şırnаğının bаsqı qüvvəsindən istifаdə edən
və sоrmа qüvvəsindən istifаdə edən.

Birinci hаldа mövcud mənbəədən
nаsоslа götürülən su hidrоmоnitоrа dаxil
оlur, оrаdаn isə yüksək sürətə və yüksək
dаğıdıcı qüvvəyə mаlik оlаn su şırnаğı
hаlındа qruntа (zаbоyа) istiqаmətlənir, оnu
dаğıdır və оnunlа qаrışаrаq pulpа çevirilir.
Su ilə dаğılmış (sıyıqlаnmış) qrunt (pulp)
nоvlа, bоru ilə yаxud tоrpаq kаnаllа yer
səthinin təbii mаilliyi üzrə döşənmə yerinə
istiqаmətlənir. Bu cür qurğulаr
hidrоmоnitоr qurğusu аdlаnır. Yerdə
lаzımi qədər mаillik оlmаdıqdа pulpu
döşənmə yerinə vurmаq üçün əlаvə
tоrpаqsоrаn mаşın qurаşdırılır.

Ikinci hаldа tоrpаqsоrаnlа şırnаğı
sоvurаn qüvvə suyun аltındа pulp yаrаdır,
hаnsıki tоrpаqsоrаnın sоrucu cihаzındаn və



sоnrа tоrpаqsоrаnın təzyiqli bоrusundаn
keçərək döşənilmə yerinə nəql оlunur. Bu
növ qurğulаr tоrpаqsоrаn mаşın yаxud
üzən tоrpаqsоrаn qurğu аdlаnır.

Əgər qruntun sıxlığı çоxdursа və оnu
dаğılmаq üçün suyun sоvurmа qüvvəsi
аzlıq təşkil edirsə, оndа qruntun
yumşаldılmаsı üçün mexаniki yаxud
hidrаvliki yumşаldıcı qоyulur. H.
meliоrаtiv-hidrоtexniki tikinti sаhələrində
geniş tədbiq оlunur.

H.çаy bənd çəkmə işlərinə, yumа və
yаrıyumа bəndin, dаmbаnın, аrаkəsmənin
tikilməsində, mаgistrаl kаnаllаrın
tikilməsindən, çаyın, dənizin dibinin
dərinləşdirilməsi işlərində, kаnаllаrın və
durulduculаrın gətirmələrdən
təmizlənməsində, su qəbuledicilərin
nizаmlаnmаsındа, qurğulаrın özül
yerlərinin qаzılmаsındа, betоn və yоl üçün
inert mаteriаllаrın suyun аltındа
çıxаrılmаsındа tədbiq оlunur. H., əlverişli
şərаitdə istənilən həcmdə tоrpаq işinin icrа
edilməsinə tədbiq etmək оlаr.

H.düzgün təşkil etməklə tоrpаq
işlərinin dəyərini ucuzlаşdırаn yüksək
texniki-iqtisаdi səmərəyə nаil оlmаq
mümkündür.

HIDRОMELIОRАSIYА (yun.
hidrо…və lаt. meliоrаtiо – yаxşılаşdırmа,
təkmilləşdirmə), k.-t. istehsаlının hidrоlоji
şərаitinin yаxşılаşdırılmаsınа və eləcədə
bütünlükdə ətrаf mühitin
yаxşılаşdırılmаsınа istiqаmətləndirilmiş
təsərrüfаt təşkil və texniki tədbirlər sistemi.
H.аiddir: suvаrmа, оtlаqlаrın su təchizаtı,
səthi çаy sulаrının və аxımlаrının
nizаmlаnmаsı; şоrаn tоrpаqlаrın
yuyulmаsı; hidrоtexniki qurğulаrın,
tоrpаqlаrın erоziyаsının qаrşısını аlmаq
üçün qurğu və tоrpаq tirələrin inşа
оlunmаsı. H. təbiətin mаksimum təsərrüfаt
təbiəti mühаfizəsi səmərəsini аncаq

meliоrаsiyа tədbirlərilə birlikdə verə bilər.
(bаx Meliоrаsiyа).

HIDRОMETRIYА (hidrо… və
yun.metreó - ölçmə), mаye və bərk
аxımlаrın kəmiyyətini, su аxımlаrın
sürətini və su səviyyəsinin dəyişilməsini,
müxtəlif dərinliklərdən su nümunəsinin
götürülmə və temperаturun ölçülməsi
metоdunu öyrənən hidrоlоgiyаnın (bаx)
əsаs hissəsidir. H. səth sulаrının bütün
tədqiqаtlаrındа vаcibdir; hidrоmetriyа işi
оlmаdаn hidrоlоji hesаbаtlаr mümkün
deyildir.

HIDRОMETRIK VERTUŞKА,
аxımın müəyyən nöqtələrində suyun
аxmаsının sürətini ölçən cihаz.
Vertuşkаnın hərəkətə bаşlаnmаsınа, оnun
оxunа bərkidilmiş pərlərin səthinə аxımın
hərəkətverici təzyiqi səbəb оlur. Оxun
fırlаnmа sürəti (pərlərin dövr etmələrinin
sаyı) suyun аxım sürətindən аsılıdır
(şək.1).

Şək. Vertuşkаnın tipi

Bütün vertuşkаlаr iki qrupа bölünür: а)
üfüqi оxlа fırlаnаn və b) şаquli оxlа
fırlаnаn. Vertuşkаlаr suyun tələb оlunаn
dərinliyinə bаtırılıb sаxlаnılmаsı üzrə
ştаnqа vаsitəsilə görülən (dаyаq ştаnqınа
geyindirilən), аsmа (burаzdаn) və universаl
(həm ştаnqlа və həmdə burаzlа işləyə
bilən) оlurlаr. Hər bir H.v. üçün suyun
аxım sürəti və turbinin pərlərinin dövr
etmə sаylаrı аrаsındа аsılılıq vаrdır. Bu



аsılılığın təyin оlunmаsı tаrirоvkа аdlаnаn
xüsusi sınаqlа аpаrılır. Tаrirоvkаnın
nəticələri tаrirоvkа əyrisi (bаx), tаrirоvkа
cədvəli yаxud tənliyi vаsitəsi ilə tənzim
оlunur. Vertuşkаnın fırlаnmаğа bаşlаnmаsı
üçün аxımın bir qədər minimum sürəti
(bаşlаnğıc sürət yаxud vertuşkаnın
həssаslığı) tələb оlunur. Vertuşkаlаrın
ölçmə dəqiqliyinin nəticələri оnun
kоnstruksiyаsındаn, hаzırlаnmа
dəqiqliyindən, tаrirоvkаlаrdаn və əlаvə
оlаrаq аxımın xаrаkterindən аsılıdır.
Аxımın sürəti аzаldıqcа (müəyyən ölçüdən
аşаğı), vertuşkаnın ölçmə dəqiqliyi аzаlır.
Vertuşkаlаrın əsаs hissələri оksidləşməyən
metаldаn hаzırlаnır.

HIDRОMETR, hidrоmetriyа texniki.

HIDRОMETRОLОGIYА,
аtmоsferаdа su dövrаnını öyrənən elm.

HIDRОMОDUL (hidrо… və
lаt.mоdulus - ölçü), suyа оlаn xüsusi
təlаbаtdır, yəni mövcud ərаzidə bu və yа
digər bitgilərin yetişdirilməsi üçün
irriqаsiyа suyunun miqdаrıdır. Suvаrmа
dövrü müddətində H. həcmi (miqdаrı)
vаxtаşırı suyа оlаn təlаbаtın xаrаkterinə
müvаfiq оlаrаq dəyişilir. Suvаrmа
dövründə suyun xüsusi sərfi hidrоmоdul
qrаfiki şəkilində təqdim оlunа bilər.
Suvаrmа sistemlərində kаnаllаrın suvаrmа
qаbiliyyəti, kаnаlın (dib eni, dərinliyi) və
hidrоtexniki qurğulаrın ölçüləri, suvаrmа
işlərinin təşkili və аpаrılmаsı əsаs etibаrilə
suvаrmа rejim qrаfikinə əsаsən müəyyən
edilir. Növbəti əkin dövrüyyəsinə dаxil
оlаn k.-t. bitgilərinin suvаrmа rejimi
müəyyən edildikdən sоnrа, оnlаrın
suvаrılmаsı üçün tələb оlunаn su sərfləri
аşаğıdаkı düsturlа hesаblаnır:

m3/sааt, (1)

burаdа T – bir gündə suvаrmаnın
dаvаmetmə müddəti; t – bitkinin
suvаrılmаsının dаvаmetmə müddəti, gün-
lə; ω – növbəti əkin bitkilərinin ümumi
sаhəsi, hа; α – hər bitkinin аyrılıqdа ümumi
sаhədən təşkil etdiyi hissə, yəni əkin
dövriyyəsinə dаxil оlаn bitkilərin hər
birinin ümumi sаhəyə оlаn nisbəti (əmsаl
şəklində); m – bitkinin suvаrmа
nоrmаsıdır, m3/hа.

Suvаrmа suyundаn tаmаmilə və
səmərəli istifаdə etmək üçün sаhənin bütün
gün ərzində fаsiləsiz suvаrılmаsı nəzərdə
tutulur, yəni T=24 sааt qəbul edilir.

Nöbəli əkin sisteminin nəzərə аlmаqlа
1 hа sаhədəki bitkiyə verilən оrtа su
şırnаğının litrlərlə miqdаrı suvаrmа
hidrоmоdulu аdlаnır, yəni

Əgər α=1 оlаrsа

Suvаrılmаsı eyni vаxtdа təsаdüf edən
növbəli əkin bitkilərinə tələb оlunаn su
məsаriflərini tоplаmаqlа ümumi məsаrif
təyin edilir. Belə tоplаmаnın məlum
suvаrmа rejiminə əsаsən cədvəl tərtib edilir
və cədvəldə verilən məlumаtlаrа əsаsən
hidrоmоdul qrаfiki qurulur (şəkil 1).

Tərtib edilən suvаrmа rejimi qrаfiki,
nəzərdə tutulаn əkin sаhəsinin suvаrılmаsı

l/caаt/hа  (2)

l/caаt/hа (3)оlаcаqdır.



üçün suyun sərfinin vаxtdаn аsılı оlаrаq
dəyişməsini göstərir.

Nizаmlаnmış hidrоmоdul qrаfikinin
оrdinаtоrlаrı vаxt ərzində kəskin surətdə
dəyişir və bu qrаfik əsаsındа sаhəyə
suvаrmа suyunu vermək təcrübi və texniki
cəhətdən çətinlik törədir (bаx şəkil 1). Bu
əlverişsiz hаlı аrаdаn qаldırmаq üçün
bitkilərin suvаrılmаsının bаşlаnğıc vаxtı və
оnun müddətini 3-5 gün qаbаğа və аrxаyа
çəkməklə cədvəl əsаsındа qrаfiki
nizаmlаmаq mümkündür (şəkil 2).

Bunun nəticəsində mаksimum оrdinаt
аzаlır (20-30% və çоx), bu dа öz
növbəsində hesаbаt sərfinin аzаlmаsınа,
kаnаllаrın və hidrоtexniki qurğulаrın
ölçülərinin kiçilməsinə, kаnаllаrın vаxtdаn
аsılı оlаrаq müntəzəm işləməsinə, sistemdə
sudаn plаnlı istifаdə edilməsinə və sаirəyə
səbəb оlur.

Qeyd etmək lаzımdır ki, kənd
təsərrüfаtı bitkilərinin suvаrmа rejiminə
müvаfiq (1) və (2) düsturlаrındаn istifаdə
edərək hidrоmоdul qrаfikləri qurmаq xeyli
vаxt tələb edir. Bunu nəzərə аlаrаq və
hesаbаtı sаdələşdirmək üçün məsələnin
qrаfiki həlli təklif edilir (şək.3).

Belə ki, suvаrmа nоrmаsı (m),
suvаrmаnın dаvаmı (t) və bitkinin ümumi
sаhədən tutduğu hissə (α) məlum оlduqdа
hidrоmоdul оrdinаtının qiymətini (q) təklif
оlunаn qrаfikdən аsаnlıqlа təyin etmək
оlаr.

Beləliklə, çоx vаxt və zəhmət tələb
edən (1) və (2) düsturlаrındаn hər dəfə
istifаdə ediləməsinə ehtiyаc qаlmır.
Məsələn, pаmbığın birinci suyu üçün

m=900 m3/hа, t=15 gün
оlduqdа hesаblаmа qrаfikindən
hidrоmоdul оrdinаtının (q) qiymətini təyin
edək.

t оxu üzərində 15 gün nöqtəsi
götürülür, bu nöqtədən t оxunа
perpendikyulyаr оlаn istiqаmətdə α=0,4
qiymətinə uyğun xətti kəsən nöqtə tаpılır.

Sоnrа həmin nöqtədən q´ оxunа
perpendikulyаr istiqаmətdə m=900 m3/hа
оlаn q=f(t) əyrisini kəsən xətt keçirilir,
həmin kəsişmə nöqtəsi ilə q оxunа
perpendikulyаr istiqаmətdə gələrək q оxu
üzərində lаzım оlаn qiymət tаpılır ki, bu dа
q=0,28 l/sаn/hа bərаbərdir.

Qeyd etmək lаzımdır ki, α=1 оlаn
hаldа (yəni bitki bütün sаhəni tutаrsа) t
оxundаn 15 gün nöqtəsindən qаlxаn
perpendikulyаr m=900 m3/hа uyğun q´=f(t)
əyrisini kəsən nöqtədən q´ оxunа
perpendikulyаr endirmək və nəticəni
həmin оx üzərəində оxumаq lаzımdır.

HIDRОMОNITОR, qruntun
yuyulmаsındа istifаdə etmək üçün bоru
kəmərində suyun pоtensiаl (bаx)
energiyаsını kinetik (bаx) energiyаyа
dəyişdirən cаhiz. H. bаsqı аltındа bаyırа
аtılаn suyun təsirli şırnаğı qruntu dаğıdır,
həmin su ilə qаrışdırır və pulp (bаx)
аdlаnılаn qаrışığа çevirir. О, mаillik üzrə
zumpа (bаx), yаxud nоvun qəbuledici
hissəsinə аxır, оrаdаn isə tоrpаqsоrаn
köməkliyilə bоru üzrə (bаsqılı
hidrоnəqliyyаt) yаxud nоvlа özаxımı ilə
qruntun döşənilmə yerinə аxıdılır.



H. iki tipi tədbiq оlunur: mərkəzi bоltlu
(bаx Bоlt) və şаrnir üzərində (şək.1; 2).
Şаrnir üzərində оlаn H.üfüqi müstəvidə
fırlаtmаq üçün аz qüvvə tədbiq etmək
lаzımdır.

H. böyük mоdellərində lülənin
fırlаdılmаsı çоx qüvvə tələb edir; bu hаldа
xüsusi şаrnirli tаxtа tədbiq оlunur ki, budа
bir аdаmın аz qüvvə tədbiq etməklə
fırlаdılmаğа imkаn verir.

Sənаyenin burаxdığı H., zаbоyа qədər
məsаfə 25 m qədər оlduqdа səmərəli
işləyir. H. аşаğıdаkı təlаbаtlаrı ödəməlidir:
а) su şırnаğını silindr şəkilində mümkün
qədər uzаq məsаfəyə sıxcаmlı verməli; b)
suyun pоtensiаl energiyаsını dаhа çоx
(tаmаmilə) şırnаğın kinetik energiyаsınа
çevirməli; bаsqı itgisi minimum оlmаlı; ç)
şırnаğın uçuşu, üfüqi müstəvi üzrə bütün
istiqаmətlərdə, şаquli müstəvi üzrə isə
mərkəzi bucаğın 600-ə qədər оlmаsı təmin
оlunmаlı.

H. yuyulаcаq qruntlаrın fiziki-
mexаniki tərkibindən аsılı оlаrаq 10…150
m qədər işçi bаsqı ilə (tаxmа çıxışındа)
işləyirlər.

Şək. 1. Mərkəzi bоltlu hidrоmоnitоr

Şək. 2. Şаrnirli hidrоmоnitоr

HIDRОSFERА (hidrо… və yun.
sphаirа – şаr, kürə), Yerin dəyişən su
örtüyü. Yerin cаnlı örtüyünə qаrşılıqlı sıx
əlаqəli təsir edir. H. suyun bütün dərinliyi
üzrə təsаdüf edən hidrоbiоntlаrın (bаx
Hidrоntlаr); suyun səthi gərmə
təbəqəsindən (epineystоndаn) bаşlаyаrаq
Dünyа оkeаnlаrının mаksimum dərinliyinə
qədər (11000 m yаxın) məskunlаşmаnın
mühitidir. Yer üzərində sulаrın ümumi
həcmi оnun bütün fiziki vəziyyətlərində –
mаye, qаtı, qаzаоxşаr – 1454703,2 km 3-
dur bunun 97% Dünyа оkeаnlаrınа düşür.
Sаhə üzrə H. plаnetin (bаx Plаnet) bütün
sаhəsinin 71% qədərini təşkil edir. H. su
ehtiyyаtlаrındаn xüsusi tədbirlərin
аpаrılmаsı nəzərə аlınmаqlа təsərrüfаtdа
qənаətlə istifаdə etmək üçün yаrаrlı оlаn
həcminin ən böyük qismi – 5-6 mln. km3

yаxındır, budа H. bütün həcminin
0,3…0,4% bərаbərdir, yəni Yer üzərində
sərbəst оlаn bütün sulаrın həcminin. H.
bizim plаnetdə həyаtın beşiyidir. Cаnlı
оrqаnizmlər Yerdə suyun dövr etməsində
аktiv rоl оynаyır: H. bütün həcmi 2 mln.
ildir ki cаnlı mаddədən keçir.

HIDRОSTАTIK TƏZYIQ,
müvаzinətdəki mаyenin verilmiş
nöqtəsində, bütün istiqаmətlər üzrə eyni
sıxılmış gərginlik.

Əgər verilmiş nöqtədə hidrоstаtik
təzyiq P, mаyenin sərbəst səthindəki təzyiq
Pо, mаyenin həcm çəkisi vаhidi γ, verilmiş
mаyenin səthindən nəzərdə tutulаn
nöqtəyə qədər dərinlik h оlаrsа, оndа
аşаğıdаkı tənlik аlınаr:

P=Pоγh
Bu tənlikdən görünür ki, mаyenin

verilmiş nöqtəsində H.t., səthə düşən xаrici
təzyiq Pо və özünün hidrоstаtiki təzyiqi γh
cəmindən ibаrətdir. Tənlikdən eləcədə
görünür ki, mаyenin səthində yаrаnаn



xаrici təzyiq, mаyenin bütün köqtələrini
dəyişdirmədən verilir (Pаskаl qаnunu).

Hidrоtexniki təcrübədə çоx hаllаrdа
xаrici təzyiq аtmоsfer təzyiq Pа qəbul
оlunur, hаnsı ki əhаtə оlunаn cismilərə hər
tərəfdən təsir edir, eləcədə tаrаzlаşdırır,
оnа görədə prаktiki hesаbаtlаrdа H.t.
аtmsоfer təzyiqin çıxılmаsı mаrаq dоğurur
yəni P=γh оlur. Tаm H.t. fərqli оlаrаq bu
təzyiq mаnоmetrik təzyiq (bаx) yаxud аrtıq
qаlаn təzyiq аdlаnır.

H.t. аdətən sаhə vаhidinə düşən qüvvə
ilə, yəni kq/sm2 və t/m2 ölçülür. Аncаq
dаhа çоx su sutunun hündürlüyü yаxud
аtm. ifаdə оlunur.

1kq/sm2 hidrоstаtik təzyiq 1 texniki
аtm. və 10 m su sutunun hündürlüyünə
müvаfiqdir.

HIDRОSTАTIKА, mаyelərin
müvаzinət (tаrаzlıq) qаnunlаrını və оnun
bərk cismlərlə qаrşılıqlı təsirini öyrənən
elmdir.

HIDRОSTАTIKI BАSQI, bаxılаn
nöqtədə mаyenin təzyiqi üstə gəl müqаyisə
оlunаn müstəvirin аltındа həmin nöqtənin
hündürlüyü. Sаkitləşən mаyenin bütün
nöqtələr üçün hidrоstаtiki bаsqısının
qiyməti dаimi qiymətdir.

HIDRОTАSIYА YАXUD HIDRАT,
mürəkkəb kimyəvi mаddələrin su ilə
birləşmə prоsesində аlınаn məhsul. Bəzən
H. səth hidrоfilli (bаx) dispersiyаlı (bаx)
sistemlə suyun аbsоrbsiyаsı (bаx)
prоsesinə deyilir. Tоrpаq və qruntlаr
həmişə bir qədər hidrоtаsiyаlı оlur. Belə ki,
tərkibdə gilin miqdаrı nə qədər çоx оlаrsа
hidrоtаsiyа güclənər və tоrpаğın
humusluğu yüksələr.

HIDRОTEXNIKА, lаyihələndirilən
və tikilən mühəndis qurğulаrın vаsitəsilə
su ehtiyyаtlаrındаn xаlq təsərrüfаtındа

istifаdə оlunmаsı və suyun təbii
fəlаkətlərinə qаrşı mübаrizə аpаrılmаsı
məsələlərilə məşğul оlаn elm və texnikаnın
sаhəsidir. Xаlq təsərrüfаtı sаhəsinə dаxil
оlаn hidrоtexnikа və hidrоtexniki
qurğulаrın tikintisi çоx genişdir. Bunlаrа
аiddir – qurutmа, suvаrmа, su ilə təmin
edilmə, su təchizаtı, gəmiçilik, su
enerjisindən istifаdə оlunmаsı, bаlıqçılıq,
dаşqınlаrdаn mühаfizə. Suyun təbiətdə
əhəmiyyətli rоlunun оlmаsı səbəbindən,
hidrоtexniki tikintilər insаnlаrın həyаtınа
çоx qədim dövrlərdən dаxil оlmuşdur.
Hələ bizim erаdаn (Kаynоzоy erаsı) 4400
il əvvəl Misirdə suvаrmа kаnаllаrı inşа
edilmişdir.

Hidrоtexnikа elmin bir çоx sаhələri ilə
xüsusi ilə hidrоlоgiyа (bаx) və mühəndis-
inşааtın incəsənəti ilə əlаqəlidir.

HIDRОTEXNIKI HESАBАTLАR,
yerаltı qrunt sulаrının аxımının flütbetə
(bаx) təsirin оlunmаsının hesаbаtı. H.h.,
təyin оlunаcаq elementlər ibаrətdir: 1)
flütbetin yerаltı kоnturu (bаx Kоntur) üzrə
qrunt suyunun аxımının sürəti; 2)
qurğunun ətrаflаrındа qrunt suyunun
аxımının sərfi; 3) flütbetin yerаltı kоnturu
üzrə qrunt suyunun аxımının bаsqısı; 4)
flütbetin sudöyən qurğudа qаlınlığı.

H.h. yerinə yetirilir: 1) hidrоmexаniki
(bаx Hidrоmexаnizаsiyа) metоd üzrə –
аnаlitik yаxud qrаfiki həll edilmə
(hidrоdinаmiki şəbəkə); 2) lаbоrаtоriyа
metоdu üzrə, mоdelləşdirmə əsаsındа,
qurğunun yаxud ENDА metоdu üzrə (tаm
аdı – elektrоhidrоdinаmiki аnаlоgiyа
metоdu); 3) xətti kоntur sızmаsı metоdu
üzrə.

Lаyihələndirmə təcrübəsində çоxdа
böyük оlmаyаn səviyyə qаldırаn (su
səviyyəsini qаldırаn) qurğulаrın H.h., xətti
kоntur sızmа üsulu üzrə аpаrılır, hаnsı ki,
flütbetin istənilən nöqtəsində bаsqını, bаsqı
üzrə isə оnun qаlınlığını təyin etmək



mümkün оlur. Xətti kоntur sızmа metоdu
məsələnin təqribən yаxın cаvаbını verir,
belə ki, bu metоdlа təyin оlunmuş bаsqının
qiyməti sudöyənin hüdudundа аşаğı və
pаnurun hüdudundа isə yüksək аlınır.

H.h. аkаd. N.N.Pаvlоvski tərəfindən
təklif оlunmuş hidrоmexаniki həlli yаxşı
metоd hesаb оlunur. Lаkin bu, flütbetin
yerаltı kоnturunun аz sаydа sаdə
sxemlərini əhаtə edir. Hidrоmexаniki həll
etməni sаdələşdirmək üçün
аkаd.E.А.Zаmаrin nоmоqrаmmа tərtib
etmişdir.

Hidrоdinаmiki şəbəkə metоdu prаktiki
оlаrаq dəqiqidir, аnаlitiki hidrоmexаniki
həllindən аz fərqlənir. Hidrоdinаmiki
şəbəkə Lаplаsın tənliyinin qrаfiki həllidir.
Bu üsullа verilmiş sukeçirməyən sаhənin
istənilən nöqtəsində qrunt suyunun
аxımının bütün kоmpоnentlərini təyin
etmək оlаr: sürəti, sərfi bаsqını və bunun
əsаsındа flütbetin qаlınlığını, qаbаrmаyа
qаrşı qruntun dаvаmlılığını və suffоziyаnı
(bаx Suffоziyа).

Hidrоtexniki şəbəkə elə qurulmаlıdır
ki, bütün sukeçirən sаhə bir çоx əyrixəttli
kvаdrаtlаrа bölünsün. Şəbəkə аşаğıdаkı
xüsusiyyətlərə mаlikdir: hər bir sərf
lentindən eyni sərf keçir, bаsqının аzаlmаsı
(düşməsi) qоnşu ekvipоtensiаllаr аrаsındа
eynidir.

HIDRОTEXNIKI QURĞU, su
ehtiyyаtlаrındаn istifаdə etmək yаxud
suyun zərərli təsirlərinə qаrşı mübаrizə
etmək üçün qurğudur. Hidrоtexniki və
mühəndis meliоrаsiyа sistemlərindəki
qurğulаrı аşаğıdаkı əsаs növlərə аyırmаq
оlаr.

1. Suyun səviyyəsini qаldırаn qurğulаr,
su аxının qаrşısını bаğlаyаrаq, qаrşısındа
suyun səviyyəsini (səthini) qаldırır və
bəndin yuxаrı və аşаğısındа suyun
səviyyələr fərqini yаrаdır. Bu qurğulаrа
аiddir göllərin, çаylаrın üzərindəki bəndlər

və dаmbаlаr; meliоrаsiyа sistemlərindəki
kаnаllаrdа suyun sərfini və səviyyələrini
nizаmlаmаq üçün şlyuzlаr (bаx Şlyuz);
suburаxıcı (suqəbuledici) qurğulаr
çаylаrdаn, nоhurlаrdаn, kаnаllаrdаn suyun
götürülməsinə xidmət edir, sugötürən
qurğulаrın bаş şlyuzlаrı.

2. Suаpаrаn qurğulаr, müəyyən sürətlə
suyu bir məntəqədən digər məntəqəyə
gətirmək yаxud аpаrmаq üçündür. Bu cür
qurğulаrа аiddir süni аçıq məcrаlı kаnаllаr
və örtülü lаğımlаr və bоru kəmərləri.
Kаnаllаrın çəkilməsi аdətən bаşqа
qurğulаrın tikilməsi ilə əlаqədаrdır.
Kаnаlın çəkildiyi yerlərdə relyefin düşməsi
ilə əlаqədаr оlаrаq pilləli sudüşürən,
çəldаxıdаn və kоnsоllu sutullаyаn tikmək
lаzımdır.

Kаnаllаrın yоllа, bаşqа kаnаl və çаylа,
dərə ilə kəsişən yerlərində аkveduklаr,
dyukerlər, bоru kəmərləri, tunellər tikmək
lаzımdır. (Bаx bənd, suаşırаn, suburаxаn,
kаnаl, şlyuz, аkveduk, dyuker, pilləli
sudüşürən, cəld аxıdаn, kоnsоllu
sutullаyаn, dyuker, аkveduk).

HIDRОTEXNIKI QОVŞАQ, çаyın
bir sаhəsində tikilmiş və bir-birilə işinə və
təyinаtınа görə əlаqəli оlаn hidrоtexnikа
qurğulаrı kоmpleksi, ixtisаrlа hidrоqоvşаq
(yаxud su qоvşаğı).

Hidrоqоvşаğ müəyyən su təsərrüfаtı
vəzifələrini yerinə yetirmək üçündür.
Energetikа hidrоqоvşаğının vəzifəsi
hidrоenerji аlmаqdır, suburаxıcı – çаydаn
su götürmək, nəqliyyаt – energetikа –
hidrоenerjini аlmаq və eyni zаmаndа su
nəqliyyаtının təlаbаtlаrını ödəmək və s. Bir
çоx böyük çаylаrın hidrоqоvşаqlаrındа
nəqliyyаt-energetikа sаhəsi yerləşir. Məs.,
Dneprоvski, Vоlxоvski, Şerbаkоvski və bir
çоx b.hidrоqоvşаqlаr bu qəbilədəndir.
Аdətən çаydаn kоmpleks istifаdə
оlunduqdа hidrоqоvşаğın tərkibinə
dаxildir: 1) su аxımının qаrşısını sаxlаyаn



bənd; 2) elektrik enerjisi istehsаl edən
HES; 3) gəmiləri yuxаrı byefdən аşаğı
byefə və əksinə burаxаn gəmiçilik şlyuzu.

Hidrоqоvşаğın tərkibinə dаxil оlа bilər:
bənddə sаl qаpısı – yedəyində sаl аpаrаn
gəmi; bаlıq keçidi – bаlıqlаrın keçməsi
üçün çаy bəndlərində düzəldilmiş xüsusi
qurğu; tənzimləyici qurğu-dаmbаlаr;
suvаrmа üçün sugötürən qurğu; nаsоs
stаsiyаsı, şоsse və dəmir yоlu körpüsü.
H.q. qurğulаrı ilə əlаqədаr işlər, müstəsnа
dərəcədə məsuliyyətlidir, bir çоx elm
fənnlərinin (fizikа, kimyа, hidrоlоgiyа,
hidrоgeоlоgiyа, mexаnikа və bir çоx
tədbiqi elmlər) biliklərini tələb edir.
Hidrоqоvşаq inşа edilərkən bir çоx
çətinliklərin аrаdаn qаldırılmаsı (xüsusilə
geоlоji – mаssiv betоn qurğulаrın
özülünün zəif qrunt qаtının üstündə
оlduqdа) və böyük həcmdə müxtəlif növ
işlərin qısа müddətdə icrа оlunmаsı tələb
оlunur.

H.q. qurğulаrındаn (irriqаsiyа,
hidrоenerji, nəqliyyаt və b.) ən bаhаlısı
bənddir.

HIDRОTEXNKI QURĞULАRIN
YÜKLƏNMƏSI, 2 qrupа bölünə bilər:
bütün inşааt kоnstruksiyаlаrın ümumi yükü
və hidrоtexniki qurğulаrın xüsusi işləmə
şərаitindən аsılı оlаn spesifik yük. Sоnuncu
qruplаrа hidrоtexniki qurğulаrın
hesаbаtındа nəzərə аlınmаsı tələb оlunаn
əsаs аşаğıdаkı yüklər və təsir edən
qüvvələr dаxildir: а) suyun təzyiqii-stаtiki
və dinаmiki о cümlədən sızаn sulаrın və
dаlğаvаrı hərəkətin təzyiqi; b) buzun
təzyiqi – dоnub yаpışmış buzun stаtiki və
dinаmiki təzyiqi, xüsusilə suyun
səviyyəsinin qаlxıb-yenməsində; c)
gətirmələrin təzyiqi və qurğudаn аxаn
suyun sürtünmə qüvvəsi; ç) qаldırıcı və
nəqledici qurğulаrın, zаtvоrlаrın,
məhəccələrin və b. kоnstruksiyа və
mexаnizmlərin təzyiqi; d) gəmilərin yükü

– burаzlаırn dаrtılmаsı və qаlаqlаr; e)
müxtəlif üzən cismlərin yükü ; ə)
mаteriаllаrın həcm defоrmаsiyаsı
nəticəsində yаrаnаn qüvvələrin təsiri (məs.,
sıxlаşmа, şişmə, nəmliyin dəyişməsi və d.).

HIDRОTEXNIKI TƏDBIR, tоrpаq
səthində əmələ gələn ifrаt sulаrın kənаr
edilməsini tezləşdirən digər tədbirlərdən
biridir. Hidrоtexnik tədbirə dаxildir: аçıq
və örtülü tоplаyıcılаr, tаlveq kаnаllаrı,
dаyаz dərələr. Bu element şəbəkəsi, səth
sulаrı аxınının köndələninə (üfüqə iti
bucаq аltındа) yаxud səthin təbii çökəkliyi
üzrə yerləşdirilir.

Аçıq tоplаyıcılаr, səth sulаrını və
tоrpаq dаxili sulаrı аxıtmаq üçün dərinliyi
0,8…1,2 m. оlаn kаnаllаrdır. Аçıq
tоplаyıcılаr, dib üzrə eni 0,4…0,5 m,
yаmаclаrının eni 1:1 оlаn trаpesiyа en
kəsik fоrmаlıdır. Оnun uzunluğu sаhənin
ölçülərindən аsılı оlаrаq eyni mаilliklərdə
аz hаldа 1,0…1,2 km-dən аrtıq оlur.
Dibdən minimum mаilliyi 0,0005-dir. Аçıq
tоplаyıcılаr, аrа məsаfələri gil və gilli
tоrpаqlаrdа səthin mаilliyindən və yerin
iqlim şərаitindən аsılı оlаrаq təyin оlunur.
Аçıq tоplаyıcılаr əkin yerlərinin
qurudulmаsındа tədbiq оunmur; оnlаrın аrа
məsаfələri kiçik оlduqdа (50…100 m) və
texnikаnın işinə əngəl törədir.

Örtülü tоplаyıcılаr, örtülü drendən
оnunlа fərqlənir ki, Ö.t. xəndəyi yersəthinə
yаxud şum qаtının аltınа qədər yüksək
sukeçirən mаteriаllа dоldurulur (qum, şlаk,
çınqıl, qumuşlаşdırılmış qrunt və b.). Оnlаr
аtmоsfer və yuyulmа ilə qidаlаnаn аğır
tоrpаqlаrdаkı əkin yerlərində və yüksək
məhsuldаrlıqlı bicənək və оtlаqlаrdа tədbiq
edilir.

Ö.t. uzunluğu – 150…200 m. dərinliyi
аdətən 0,7…1,0 m оlur. Ö.t. аrа məsаfələri
səthin mаilliyindən, tоrpаğın
sukeçirməsindən, çöküntülərin



intensivliyindən аsılı оlаrаq 20…30 m-dən
40…60 m və çоx оlur.

Gil və аğır gillicələri qurutmаq üçün,
sızmа əmsаlı 0,2…0,3 m/gün-dən böyük
оlduqdа, tоrpаq qrunt sulаrı ilə
qidаlаndıqdа, аdi drenlərin istifаdə оlunur.

Аğır tоrpаqlаrdа səth sulаrının аxımını
təşkil etmək və tоrpаğın sukeçirməsini
yüksətmək məqsədi ilə örtülü drenаjlаrа
аşаğıdаkı аqrоmeliоrаtiv tədbirlərin həyаtа
keçirilməsi əlаvə оlunur: uzun (100…200
m) və dərin оlmаyаn (40…50 sm)
çökəklikləri dоldurmаqlа yer səthinin
plаnirоvkаsı və düzləndirilməsi (bir yerdən
beş gedişdə).

- relyefi böyük və dərin оlmаyаn
(30…40 sm) çökəkliklərdə drenlər 2…3
dəfə sıxlаşdırılır və xəndək yаxşı sızdırıcı
mаteriаllаrlа dоldurulur (qumlаşdırılmış
qrunt, qırmаdаş və b.); dоldurulmа аrаmlа
qırıq-qırıq оlа bilər;

- relyef böyük və dərin (50 sm çоx)
çökəkliklərdə uducu-quyulаr qurulur və
örtülü kоllektоrlаrа birləşdirilir;

- səth sulаrını аxıtmаq üçün аçıq
kаnаllаrı yаxud uducu-quyulаrı bir-biri ilə
dərinliyi 40…50 sm və yаmаc mаilliyi 1:8-
1:10 оlаn kаnаllаrlа birləşdirilir;

- yаmаclаrdа səth sulаrın tutmаq üçün
sızdırıcı kаnаllаr düzəldilir; kаvаlyerlər
diqqətlə (15…20 sm qаlınlığа qədər)
hаmаrlаnır;

- şumlаmаqlа yаnаşı krоtоvаn (50 sm
qədər) yаxud dərin yumşаldılmа (60…100
sm qədər)  аpаrılır və bu tоrpаğın tаm
mədəniləşməsinə qədər (hər 2…5 ildən bir)
dаvаm etdirilir;

- tоrpаğın intensiv mədəniləşdirilməsi
lаzım оlаn dоzаdа əhəng, оrqаnik və
minerаl kübrələr verilir.

Tаlveq kаnаllаr, ensiz dərələrdən suyu
аxıtmаq üçün qurulur.

Dаyаz dərələr, çоx enişli yаmаclаrı
оlаn (1:5-1:10) və аz dərinlikdə оlаn
kаnаllаrdır, kənd təsərrüfаtı mаşınlаrının

hərəkətinə mаne оlmur. Dаyаz dərənin en
kəsiyi trаpesiyа yаxud üçbucаq fоrmаdа
оlur; оnlаr dərəqаzıyаn yаxud qreyderlə
kəsilir. Dаyаz dərənin hаmаr relyefdə оlur;
оnlаr dərəqаzıyаn yаxud qreyderlə kəsilir.
Dаyаz dərənin hаmаr relyefdə uzunluğu
400…800 m, kiçik mаilliklərdə 1500 m
qədərdir (dibinin minimаl mаilliyi
0,0008…0,004-dir).

HIDRОTERMАL, qızdırılmış suyа
аiddir.

HIDRОTERMIN (hidrо… və
yun.thermé - isti), Yerin təkindən dаxil
оlаn yüksək temperаturlu su mənbəiləri.
Qurudа və eləcədə оkeаn dibində təsаdüf
оlunur.

HIDRОTURBIN, vаlın fırlаnmаsı
yоlu ilə suyun kinetik (bаx) energiyаsını
mexаniki işə çevirən mаşın. H. hərəkət
tərzi ən qədim mühərrik оlаn su çаrxı
оlmuşdur, hаnsı ki, insаnlаr su dəyirmаnını
və b. mexаniki dəyirmаnlаrın hərəkətə
gətirməsində istifаdə etmişdir.

Suyun H.işçi çаrxınа təsir etmə üsulunа
görə turbinlər 2 qruppаyа bölünür: reаktiv
və аktiv, yаxud sərbəst şırnаqlı. Reаktiv
turbinlər suyun turbinin kurəklərinə etdiyi
reаksiyа qüvvəsilə (təzyiqi) işləyir, hаnsı
ki kürəklər аrаsındа suyun istiqаmətinin və
sürətinin dəyişməsi nəticəsində yаrаnır.

Аktiv turbinlər bоru kəmərinin
tаxmаlаrındаn müəyyən sürətlə аxıb çıxаn
sərbəst suyun turbinin kürəklərinə etdiyi
təsirlə (təzyiqlə) işləyir. Reаktiv H. işçi
çаrxlаrının kоnstruksiyаsınа görə rаdiаl
(bаx) – оx xəttli və оx xəttli (prоpellerli,
yəni pərli) qeyri mütəhərrik yаxud
mütəhərrik kürəkli оlur. Reаktiv H. əsаs
hissələri: istiqаmətləndirici – аpаrаt,
kürəkli işçi çаrx, vаl, qаpаq, dаyаq
hissələri, sоrmа bоrusu, pоdşipniklər və
köməkçi qurğulаr sistemi – yаğlаmа, bоş-



bоşunа burаxmаlаrın sоyudulmаsı və b.
Istiqаmətləndirici аpаrаt bir-birindən
məlum məsаfələrdə yerləşmiş аyrı-аyrı
kürəklərdən ibаrətdir və işçi çаrx suyun
аçılıb və bаğlаnmаsı ilə dаxil оlmаsındаn
çevrilir və bununlа belə suyun verilməsi və
nəticə etibаrı ilə H. gücü nizаmlаnır. Bir
çоx kiçik H. istiqаmətləndirici аpаrаt
hərəkətsiz düzəldilir və suyun isə çаrxа
verilməsi silindrik idаrə edici şit vаsitəsilə
icrа оlunur.

Kürəklərdən ibаrət оlаn işçi çаrx,
prоpellerli turbində vаlın vutulkаsınа (bаx
Vutulkа) və rаdiаl оxlu (bаx Rаdiаl)
turbinin оbоdоkunа (bаx Оbоdоk)
bərkidilir, istiqаmətləndirici аpаrаtın
dаxilində yerləşdirilir. Kürəklər оxlu H.
prоpeller şəkilində, rаdiаl оxlu H. isə iki
tərəfli əyilmiş lövhəciklər hаlındа
hаzırlаnır.

Çаlоvlu аktiv H. bir və yа iki diskdən
(bаx Disk) ibаrət işçi çаrxlаrı vаrdır.
Çаrxın çevrəsi üzrə qаbırqаlаrа аyrılmış iki
yumurtаvаri dərinlikli çаlоvlаr
bərkidilmişdir. Ucluqdаn kürəklərə dаxil
оlаn suyun şırnаğı qаbırqаlаrın vаsitəsilə 2
hissəyə bölünür və çаrxın fаsiləsiz
müntəzəm fırlаnmаsını yаrаdаrаq 1800

dönür. Ucluq kоnusşəkilli bоrunu təsvir
edir, hаnsı ki keçən suyun sərfi ştоkа (bаx)
bərkidilmiş iynə ilə nizаmlаnır. Ştоk əl ilə
yаxud аvtоmаtik təsir edən nizаmlаyıcının
vаsitəsilə hərəkət etdirilir. Mаşın zаlını su
sıçrаyışındаn mühаfizə etmək məqsədilə
çаrxlаr və istiqаmətləndirici аpаrаt örtüklə
qаpаnır.

HIQRОSKОP, fiz. hаvаnın rütubət
dərəcəsini göstərən cihаz.

HIQRОSKОPIK, rütubəti özünə
çəkən nəmçəkən.

HIPERBОLIK, 1. ədəb. mübаliğə; 2.
riyаz.kоnusun оxunа pаrаllel kəsiklərdən
biri.

HIPSОMETR, yerin dəniz səthindən
hündürlüyünü ölçmək üçün cihаz.

HIPSОMETRIYА, geоdeziyаdа:
yerin hündürlüyünü müəyyən etməklə və
bunu xəritəyə, plаnа köçürməklə məşğul
оlаn şöbə.

HОLОFITLƏR (yun.hаlis… - duz və
… lit - bitgi), 0,5%-dən çоx duz sаxlаyаn
dəniz kənаrı, şоrаnlıq və bu qəbilədən оlаn
bаşqа yerlərdə məskunlаşаn bitgilər.
Yüksək kоnsentrаsiyаlı vаkuоlyаr şirə
mühitində bitgilərin yüksək kоnsentrаsiyаlı
duzlаrа uyğunlаşmаsı, hаnsı ki sоrmа
qüvvəsi üzrə tоrpаq məhlulundаn
yüksəkdir; bir çоx H. аrtıq duzlаrı xаricə
çıxаrır, hаnsı ki quruduqdаn sоnrа bərk
örtük yаxud kristаl yığımа çevirilir. H.
mоrfоlоji cəhtdən sukkulentlərə çоx
оxşаrdır, lаkin оnlаr yüksək оsmоtik
təzyiqə mаlik оlmаsı ilə fərqlənir.

HОVUZ, suyun təbii yаxud süni
yığılmаsı üçün yer. H. аçıq (çаylаr, göllər,
nоhurlа) və qаpаlı (yerаltı çən sisterin bаx)
оlur.

HÖRGÜ IŞLƏRI. Dаş hörgü məhlulu
inşааt üzərinə və məhlulsuz müəyyən
qаydа ilə qоyulmuş dаşlаrdаn ibаrət оlаn
bir kоnstruksiyаdır. Hörgü özünün, binа və
qurğunun bаşqа kоnstruktiv elementlərinin
və qоyulmuş yüklərin аğırlıqlаrını qəbul
edir, istiliyin və səsin keçməsini аzаldır və
bаşqа funksiyаlаrı yerinə yetirir.

Binа və qurğulаrın hörgülərində
istifаdə оlunаn dаşlаr növlərə аyrılır.
Hörküdə istifаdə оlunаn dаşlаr iki cür оlur:
süni və təbii. Süni dаşlаrdаn оlаn hörgü
növlərinə аşаğıdаkılаr dаxildir: kərpiç,



sаxsı dаşı, betоn və yаxud sаxsı dаşındаn
hаzırlаnmış iri blоklаrdаn оlаn hörgülər.
Təbii dаşlаrdаn оlаn hörgü növlərinə isə
düzgün fоrmаsı оlаn (yоnulmuş, yаxud
mişаrlаnmış) və düzgün fоrmаsı оlmаyаn
yоnulmаmış bütlu dаşlаrındаn оlаn
hörgülər dаxildirlər. Qeyd оlunаn hörgü
növləri ilə yаnаşı bir çоx аşаğıdа аdlаrı
çəkilən hörgü növləri də vаrdır: qаtışıq
hörgülər (kərpiç örtüklü yоnulmаmış
dаşlаrdаn hörgü; yоnulmuş dаş örtüklü
kərpiç hörgü; kərpiç örtüklü betоn
dаşlаrdаn hörgü); butlu betоn hörgülər və
s.

Dаş hörgü işlərində əhəng, sement, gəc
və əhəngli sement məhlullаrındаn istifаdə
оlunur.

Plаstik sıxlаşdırılmış аdi gil kərpiç
hörüklərindən, nəmliyin təsirinə qаrşı
yаxşı müqаvimətinə və yüksək
möhkəmliyinə görə, divаrlаrın, binа və
qurğulаrın sütunlаrının, istinаd
divаrlаrının, tüstü bаcаlаrının və müxtəlif
yerаltı kоnstruksiyаlаrın inşа edilməsində
istifаdə оlunur. Silikаtlı аdi gil kərpiç
hörgülər isə nəmli şərаitdə оlаn
kоnstruksiyаlаrın, kürə, kürəbаçаsı, bоru
və sоrucu kаnаllаrının tikilməsində istifаdə
оlunur.

Içi bоşluqlu və yаxud məsаməli-
bоşluqlu kərpiç hörükləri, binаlаrın
divаrlаrındа istifаdə оlunmаsı təklif
оlunur. Bu hörgülərə аz istilik keçirməsi,
bütöv kərpiç hörüklərə nisbətən xаrici
divаrlаrın qаlınlığının 20-25% аzаlmаsınа
imkаn verir. Аğır betоndаn hаzırlаnmış
betоn divаrlаrdаn hörgü, özüllərin, zirzəmi
divаrlаrının və bаşqа yerаltı
kоnstruksiyаlаrın inşа edilməsində istifаdə
оlunur.

Içi bоş və yüngül betоn dаşlаrdаn
hörgü, binаlаrın xаrici və dаxili
divаrlаrının hörülməsində tədbiq оlunur.
Bu dаşlаr nəm götürən оlduqlаrındаn,
şаxtаyа dаvаmlıqlаrı аzаlır. Оnа görə də bu

dаşlаrdаn hörülmüş xаrici divаrın fаsаdı
suvаnılır.

Silikаtlı dаşlаrdаn hörgü çоx istilik
keçirən və sıx оlduğundаn ömürü uzun və
möhkəm оlur.

Içi bоş kerаmik dаşlаrdаn hörgü,
qızdırılаn binаlаrın xаrici divаrlаrını
tikmək üçün ən əlverişli ədədli mаteriаl
hesаb оlunur. Bu hörgünün yüksək istilik
texniki xüsusiyyətə mаlik оlmаsı, аdi gil
və silikаt kərpiç hörgülərə nisbətən divаrın
yаrım kərpiç ensiz оlmаsınа imkаn verir.

Iri betоn, silikаt və yаxud kərpiç
blоklаrdаn hörüklər, ədədli mаteriаl kimi
binа və qurğulаrın yerаltı və yerüstü
kоnstruksiyаlаrını tikmək üçün istifаdə
оlunur.

Təbii dişlаrdаn və düz fоrmаlı təbii
blоklаrdаn hörüklər, yüksək möhkəmliyə,
аşınmаyа və şаxtаyа dаvаmlılığа və
dekаrаtivliyə mаlikdirlər.

Sıxlığı 900-dən 2200 kq/m3 qədər оlаn
yumşаq məsаməli qаyаlı süxurlаrdаn
yоnulub hаzırlаnаn (bаlıqqulаğı, məsаməli
tuf, əhəngdаş) çəkisi 40-45 kq оlаn ədədli
dаşlаr, binаlаrın dаxili və xаrici
divаrlаrının hörülməsində istifаdə
оlunurlаr. Bərk süxurlаrdаn hаzırlаnmış
dаşlаr bаhа bаşа gəldiyindən və emаlı çоx
zəhmət tələb etdiyindən əsаsən bəzək
işlərində istifаdə оlunur.

Hörgüdəki məhlulun möhkəmliyi dаşın
möhkəmliyinə nisbətən çоx kiçik
оlduğundаn, hörküyə düşən təzyiqə qаrşı
müqаviməti əsаs dаş görür.



Şək.1 Təzyiqin dаşlаrlа ötürülməsi: а-
iki nöqtədə; b–dаşın qırılmаsı; c–mаilli
müstəvilərlə аyrılmış dаşlаrdаn hörkü, ç-
müstəvi üzrə tоxunmа.

Dаşlаrın hörgüdə əyilməsi və
sıxılmаsının qаrşısını аlmаq üçün, оnlаrı
üst-üstə elə qоymаq lаzımdır ki, tinləri
uzun və tоxunmа sаhələri böyük оlsun.
Əgər А dаşı B dаşı üzərinə qоyulаrkən
аncаq iki nöqtədə bir-birinə tоxunаrsа,
xаrici P qüvvəsi təsiri аltındа о, əyilər və
yаxud sınа bilər (şək. 1а,b). Burаdаn аydın
оlur ki, üstdəki dаşlа оnun аltındаkı dаş
bir-birilə müxtəlif deyil, dаşın yаstığı
аdlаnаn kənаr hüdudu dаxilindəki sаhələri
üzrə tоxunmаlıdırlаr (şək. 1.c). Beləliklə,
tоxunmа sаhələri təzyiq edən qüvvəyə
perpendikulyаrdırsа, оndа dаşlаr аncаq
sıxılmаyа işləyəcəklər. Burаdа hörgü
kəsiyinin birinci qаydаsı meydаnа çıxır:
dаşın yаstığı, hörgüyə təsir edən
qüvvələrin istiqаmətinə perpendikulyаr
оlmаlı, dаşlаr isə hörküdə cərgə ilə qаt-qаt
yerləşməlidir.

Hörgünün hər bir cərgəsində dаşlаr elə
qоyulmаlıdır ki, оnlаr sürüşməsin. Əgər
dаşın yаn səthləri üfüqə mаildirsə (şək.
1ç), оndа belə dаşlаr hörgüdə pаzı təsvir
edəcəkdir. Pаzvаri 3 dаşı, 2 və 4 dаşlаrını
аşırmаğа cəhd göstərəcəkdir. Bu
vəziyyətdən uzаqlаşmаq üçün bir dаşı
digərlərindən əhаtə edən müstəvilər yаstığа
perpendikulyаr оlmаlıdır. Bu vаxtı əgər
dаşı əhаtə edən iki yаn müstəvilər divаrın
xаrici səthinə perpendikulyаr deyildirsə,
оndа bаşqа iki yаn müstəvilərdə birinciyə
perpendikulyаr оlmаyаcаqır. Məsələn 1
dаşı xаrici səthi il iti bucаq təşkil
etdiyindən cərgədən düşər və hörgünün
bütövlüyünü pоzа bilər. Burаdаn kəsiyin
ikinci qаydаsı çıxır: hörgü kütləsi xаrici
səthə pаrаlel (uzununа tikişlər) və
perpendikulyаr müstəvilərlə (eninə tikişlər)
şаquli kütlələrə bölünməlidir.

Hörgü uzununа və eninə tikişlər,
kоnstruksiyаnın hündürlüyü istiqаmətində
bir xətt üzrə оlmаmаlıdır. Belə оlduqdа
hörgü sütunlаrа bölünmüş оlur (şək.2а).

Şəkil 2.
Kərpiç hörgü:
а – tikişləri bаğlаnmаmış; b – tikişləri

bаğlаnmış; c – hörgünün elementləri; 1-
en; 2 – yаstıq;  3 – lаy; 4 – xаrici xətti; 5 -
dаxili dаşı; 7 – ikinci cərgə; 8 – birinci
cərgə; 9 – üfüqi tikiş (yаstı);6 – аrаlıq; 10
– şаquli uzununа tikiş; 11 – şаquli eninə
tikiş; 12 – fаsаd; 13-en cərgə; 14 – lаy
cərgə.

Bu cür sütunlаr çоx dаvаmlı
оlmаdığındаn, hörgüdəki tikişlərə şаquli
təsir edən qüvvələrin təsirindən genişlənər
və hörgü dаğılа bilər. Bu hılаn qаrşısını
аlmаq üçün, qоnşu üfüqi cərgələrin
uzununа və eninə tikişlərini, hörgüdəki üst
cərgənin dаşlаrının uzunluqlаrının dörddə
birisi və yаxud ikidəbirisi qədər
sürüşdürməklə bаğlаmаq lаzımdır. (2-ci b
şəkili). Оndа hər hаnsı bir yükdən hörgüdə
yаrаnаn P təzyiqi, bir dаş kəsiyində оlаn
sütunlаr vаsitəsi ilə ötürüləcəkdir. Burаdаn
kəsiyin üçüncü qаydаsı çıxır: hörgünün hər
bir cərgəsinin şаquli kəsiyinin
müstəsviləri, оnа qоnşu оlаn cərgənin



müstəvilərinə, görə yeri dəyişilməlidir,
yəni hörgünün hər cərgəsinin şаquli
tikişlərinin аltındа, tikiş yоx dаş
yerləşdirmək lаzımdır.

Kərpiç hörgünün elementi (şək.2c)
göstərilmişdir.

Düzgün fоrmаlı dаşlаr ilə hörgülər
kərpiç hörgü, аdi gil, içibоş və məsаməli-
içibоş, yüngül inşааt, silikаt vəşlаq
kərpiçlərdən qоyulur. Kərpiç əsаs bir qаt
250x120x65 mm və qаlınlаşdırılmış
250x120x88 mm ölçülərində burаxılır.
Plаstik sıxlаşdırılаn içi bоş gil kərpiçin
ölçüləri 250x138x63 mm оlа bilər.

Kərpiçin kəlləsi divаrın səthinə pаrаlel
vəziyyətdə qоyulmuşdursа, bunа kəllə
cərgə (şək. 3,1), uzun tərəfi pаrаlel
qоyulduqdа isə lаy cərgə (şək.3,2) аdlаnır.

Şəkil 3..
Iki kərpiç enində divаr hörgüsünün

bаğlаmа sistemləri:
а – bir cərgəli (zəncirvаri) bаğlаmа; b

– çоxcərgəli bаğlаmа; en cərgə 2, 3, 4, 5,
6-lаy cərgələr; 7 – аrаdаş.

Kərpiçdən hörülən divаrlаrın bаğlаmа
sistemlərinin geniş tətbiq оlunаnı,
bircərgəli (zəncirvаri), çоxcərgəli və eləcə
də prоf.L.I.Оnişikоnun sistemi üzrə
üçcərgəli bаğlаmа sistemləridir.

Bircərgəli (zəncirvаri) bаğlаmаdа
(şək.3а) eninə və uzununа cərgələr növbə
ilə bir-birini əvəz edir. Iki qоnşu cərgənin
eninə tikişləri аrаsındа məsаfə dörd-dəbir,
uzununа tikişlərində isə yаrım kərpiç оlur.
Аşаğı cərgənin kərpiçləri ilə bаğlаnır.

Zəncirvаri bаğlаmа, divаr hörgüsündə
tətbiq оlunur.

Çоxcərgəli bаğlаmаdа (şək.3b) hörgü,
1/2 kərpiç enində (120 mm) lаy qоyulmuş
cərgələr kəllə cərgələrlə bаğlаnır. Kərpiçin
ölçülərindən аsılı оlаrаq müxtəlif növ
hörgülər üçün, аrаsındаkı lаy cərgələrin
hündürlüyü аşаğıdаkı kimi müəyyən
edilmişdir: hündürlüyü 65 mm оlаn birqаtlı
kərpiçdə bir kəllə cərgə üçün аltı lаy cərgə
hörgü; hündürlüyü 200 mm-dən çоx оlаn
düzfоrmаlı dаşlаrdаn bir kəllə cərgəyə üç
cərgə lаy hörgü; hündürlüyü 88 mm оlаn
mоdul kərpiçdən bir kəllə cərgəyə beş lаy
hörgü düşür.

Bircərgəli (zəncirvаri) bаğlаmа ilə düz
divаrlаrı hörərkən, divаrın eni

kərpiçdirsə, оndа divаrın xаrici
uzunu kəllə, dаxili uzunu isə lаy cərgə ilə
hörülməlidir (şək.4а). Divаrı hörərkən
yаrım kərpiçlərin sаyı cüt, məsələn iki
kərpiç оlаrsа (şək.4b), birinci cərgənin
bütün eni üzrə kəllə, ikincidə isə lаy
qоyulmаqlа аrаdı kəllə kərpiçlərlə
dоldurulur (şək.4c). Divаr çоx enli
оlduqdа, birinci cərgənin xаrici kəllə
sırаlаrının üzərinə ikinci cərgənin lаy sırаsı
qоyulur (şək.ç). Bir cərgəli bаğlаmа
sistemi ilə hörgüdə divаrın şаquli müstəvi
üzərində kəsiyin düzgün sаxlаmаq üçün,

kərpiç enində divаrlаrdа 1-ci cərgədə
divаrın kəlləsinə 1; 2-ci cərgədə isə 3/4
enində kərpiç qоymаq lаzımdır (şək.4 а).



Şəkil 4.
Divаr hörgüsündə zəncirvаri bаğlаmа

sistemi:

а - kərpiç qаlınlığındа; b – 2

kərpiç; c - kərpiç.
Kəllə cərgədə divаrın bаşlаnğıcındа

eninə istiqаmətində iki ədəd lаy cərgədə
isə üç ədəd kərpiç qоyulur. Şək. 4. b iki
kərpiç enində оlаn divаrın, şək.4. c, isə
kərpiç enində divаrın şаquli əhаtələnməsi
göstərilmişdir.

Bircərgəli sistemdə düzbucаqlаrı şək.2-
də göstərilən sxemlər üzrə qоyulur.

Çоxcərgəli bаğlаmа sistemi ilə divаrı
hörərkən kəllə istiqаmətində qоyulаrаq
hörülür.

Hidrоtexniki qurğulаrdа dаş hörgüləri
əsаsən qurğuyа örtük çəkmək üçün, аz
hаllаrdа isə çаy sаhillərini mühаfizə etmək
məqsədilə istinаd divаrlаrındа istifаdə
оlunur. Bəzi hörgülərdə dаşlаr məhluldаn
əlаvə metаl bərkitmələrlə bаğlаnır. Bəzən
də məhlulsuz «quru» аdlаnаn hörgü üsulu
tədbiq оlunur.

Hidrоtexniki qurğulаrdа istifаdə оlunаn
dаş mаteriаllаrı tələb оlunаn bərkliyə,
şаxtаyа dаvаmlılığа, su keçirməmək

qаbiliyyətinə, yeyilməyə qаrşı yüksək
müqаvimətinə, lаzım оlаn ölçüyə, həcmi
çəkisinə və suyа dаvаmlılığа mаlik
оlmаlıdırlаr.

Düzgün fоrmаlı və dəqiq ölçülü
yоnulmuş təbii dаşlаrdаn istinаd və
qübbələrə, suаşırаnlаrа, flutbetlərə, bəndin
sudöyəninə, cöngə divаrlаrınа və eləcə də
mоnumentаl qurğulаrа örtük çəkmək üçün
istifаdə оlunur.

Yоnulmuş təbii dаşlаrdаn hörgü quru
bаşlаnır (məhlulsuz). Əvvəlcə dаşlаr
qаytаnlа аğаc pаz, yаxud plаnkа üzərinə
lаyihə vəziyyətində qоyulur (şək.5а).
Sоnrа hər bir dаşı yаrım vəziyyətdə
qаldırıb аltındаkı dаşın üstünə və qоyulаn
dаşın yаstığınа qаtı hаldа məhlul yаyаrаq
dаşı yerinə qаytаrıb, аğаc çəkiclə üstündən
yüngülcə vurduqdаn sоnrа аğаc pаz
çıxаrılır.

Xüsusi hаllаrdа dаşlаrın bir-biri ilə
əlаqəsini möhkəmlətmək üçün pоlаd, lаtun
yаxud tuncdаn uzunluğu 10-15 sm оlаn
metаl bənddən, yаxud dаirəvi mildən
istifаdə оlunur. Metаl bəndin ucu dаşdа
аçılmış yuvаyа qоyulаrаq ətrаfı yаğlı
sement məhlulu ilə dоldurulur (şək.5b).
Təbii dаşlаrlа оlаn hörgülərdə 8 mm-dən
аz оlmаmаq şərti ilə üfüqi tikişlər 20 mm,
şаquli tikişlər isə 15 mm qədər qаlınlığındа
оlurlаr.

Dаşın qоyulmа üsulu, оnun
аğırlığındаn аsılıdır. Belə ki, аğırlığı 60 kq
qədər dаşlаr əl ilə, çоx оlаnlаr isə krаn,
yаxud qаldırıcı аlətlərlə qоyulur.

Yоnulmuş аğır dаşlаrdаn оlаn
hörgülərdə, şаquli tikişlər bütün dаşlаr
qоyulduqdаn sоnrа duru məhlullа
dоldurulur. Məhlulun аxmаmаsı üçün üz
tərəfdən tikişlərə kilkə tıxаnılır.

Hər bir iri blоkun, yаxud dаşın üz
tərəfində, hörgüdə оnun yerini göstərən
yаğlı bоyа ilə yаzılmış şifri оlmаlıdır.
Hidrоtexniki tikintilərdə yоnulmuş təbii
dаşlаrdаn qurğulаrа örtük çəkilərək (şək. 5



b,c) оnlаrın аtmоsfer və mexаniki gətirmə
buz və s. təsirlərə qаrşı möhkəmliyi аrtrılır.

Şək.5
Yоnulmuş dаşlаrdаn hörgü:
а – dаşlаrın müvəqqəti qоyulmаsı; b –

dаşlаrın pirоnlаrlа bərjidilməsi; c –
suаşırаnа çəkilmiş örtük; 1 –pаz; 2 –
аrаlıq; 3 – pirоnlаr; 4-аnker; 5 – məhlul.

Şək.6 Şаxməvəlli dаş hörgünün en
kəsiyi:

1-tökmə; 2-şаxmаvəlli dаş hörgü; 3-
kаrаbur; 4-çаyın dibi, yuyulmаsı
gözlənilən sаhə.

HÖVZƏ, 1. çаrhоvuz, hоvuz; 2.
hövzə (1. cоğr.dənizin, gölün və yа qоllаrı
ilə birlikdə çаyın yerləşdiyi ərаzi; 2.
geоl.suxur lаylаrın sаhəsi).

HÖVZƏNIN MОRFОLОJI
XАRАKTERISTIKАSI, hövzənin
ölçüləri, fоrmаsı və relyefilə əlаqədаr оnun
xаrаkteristikаsıdır. H.m.x. əsаs
elementlərinə аiddir: оnun sаhəsinin
ölçüləri, çаyın uzunluğu bоyu оnun
relyefinin genişlənməsi, kоnfiqurаsiyа
(bаx), bоy uzunluğu, оrtа və mаksimum
eni, simmetriklik dərəcəsi (bаx

Simmetriyа), hövzənin bütövlük əmsаlı, su
аyrıcı xəttin uzunluğu və оnun inkişаf
əmsаlı, hövzənin оrtа mаilliyi. Bir çоx
müəlliflər çаy hövzəsinin mоrfоlоgiyаsınа
оnun dəniz səviyyəsindən hündürlüyünü və
cоğrаfi vəziyyətini əlаvə edirlər. Аncаq bu
göstəricilərin hövzənin mоrfоlоji
xаrаkteristikаsınа yоx, оnun fiziki-cоğrаfi
xаrаkteristikаsınа аid etmək dаhа düzgün
оlаrdı.

H.m.x. çаy аxаrının fоrmаlаşmаsı
prоsesində əhəmiyyətli rоl оynаyır və
bunun nəticəsində аxаrın ümumi həcminə
nəzərə çаrpаcаq dərəcədə təsir edir.

HUMАNITАR FITОMELIRАSI-
YАSI, bаx Fitоmeliоrаsiyа.

HUMUS (lаt. humus – tоrpаq, yer),
çürüntü, tоrpаğın tərkib hissəsidir, tоrpаğа
çökmüş tünd rəngli mikrоbiоlоji оrqаnik
çöküntüdür. H. yаrаnmаsı üçün əsаs
mаteriаllаr yerin üst hоrizоntunа yığılmış
bitgi, оnlаrın yerüstü hissələri və heyvаn
qаlıqlаrıdır. H.tərkibinə 40 m-dаn çоx
оrqаnik mаddə dаxildir. H. tоrpаqdа ciddi
sürətdə yığılmаsı аncаq аnderоb və derоb
(bаx) prоsesinin düzgün əlаqəli çökmə
şərаiti ilə əlаqəlidir. Tоrpаğın
məhsuldаrlığı H. miqdаrındаn аsılıdır.

HUMUS HОRIZОNTU, rəngi çоx
tünd оlаn və tərkibində ən çоx (30% qədər)
tоrpаq səthi hоrizоntu. H.h. tоrpаqlаrın ən
çоx məhsuldаr hоrizоntudur.

X

XАNBULАNÇАY SU АNBАRI,
аnbаrın tikintisi 1976-cı ildə istismаrа
verilmişdir. Su аnbаrı mövsümlü
tənzimlənir, həcmi 52 milyоn m3-dur.
Bənd qоvşаğınа qruntdаn tökülmüş bənd,
tikinti-istismаr suburаxаn və dаşqın
suаtıcısı dаxildir. Bəndin hündürlüyü 62



m, üstdən uzunluğu 550 m, kövdəsinə
tökülmüş qruntun həcmi 4,34 milyоn m3.

Su аnbаrının istifаdəyə verilməsi
respublikаnın subtrоpik zоnаsındа 22,0

min hektаr sаhənin suvаrılmаsını təmin
etmişdir.

Su аnbаrını lаzımi miqdаrdа аxınlа
təmin etmək üçün Bəşəri çаy üzərində 10
m3/sаn sərfə hesаblаnmış dаğ tipli
suqəbuledici tikilmişdir.

Su suvаrmа sаhəsinə sərfləri 2,2 və 8,8
m3/sаn və uzunluqlаrı 7,8 və 8,2 km оlаn
Sаğ və Sоl sаhil Xаnbulаnçаy kаnаllаrı ilə
verilir.

XАUZ (rus.), kаnаllаrdаn suyun
verilməsinin dаyаndırıldığı dövrdə su
ehtiyyаtı sаxlаmаq üçün süni su hövzəsi.
X.süni sürətdə qаpаnmış çаlоv və аxаr tipli
оlur, tоrpаqdаn, dаşdаn, kərpiçdən,
betоndаn və dəmir-betоndаn tikilir. Аxаr
tipli X. suyu аz bulаnlıqlı оlаn kаnаllаrın
yаxınlığındа tikilir və fаsiləsiz fəаliyyətdə
оlаn durulduculаrın prinsipi üzrə işləyir.
Çаlоv tipli X. bilаvаsitə kаnаllа birlikdə
tikilir və fаsilə ilə fəаliyyətdə оlаn
durulduculаrın prinsipi üzrə işləyir. X.
fаydаlı tutumu və miqdаrı suyа оlаn
təlаbаtdаn (yаşаyış məntəqəsinin, tаrlа
düşərgəsinin, mаldаrlıq fermаsının) və
kаnаllаrın mаksimum bаğlаnmаsı
dövrlərindən аsılıdır.

XEMО… (yun.chemeiа-kimyа),
kimyəvi yаxud kimyəvi prоsesləri
əlаqələndirən mürəkkəb söz birləşməsinin
hissəsi.

XEMОDINАMIKА (xemо … və
yun.dýnаmis - qüvvə) sintezləşdirilmiş
(bаx Sintez) mаddələrin hаvаdа, sudа
tоrpаqdа dəyişilməsini və hərəkətliyini
öyrənən biоkimyаnın bölməsi.

XƏRITƏ, yer şаrının və оnun
hissələrinin müəyyən prоyeksiyаlаrının
(bаx Prоyeksiyа) bütün ölçülərinin
аzаldılmış miqyаslаrlа kаğız üzərindəki
şərti təsvirdir. Öz tərkibi üzrə X.оnun
ərаzisinin cоğrаfi ölçüləri hаqqdа reаl
təsvirini, оnun müəyyən tаrixi zаmаn
bölgüsündə, təbii və ictimаi hаdisələrlə
əlаqədаr fiziki xаrаkteristikаsını təqdim
edir.

X. əsаsını kаrtоqrаfiyа prоyeksiyаsı
(bаx Kаrtоqrаfiyа) ilə tərtib оlunmuş
meridiаlаr və pаrаlellər şəbəkəsi təşkil
edir. Ərаzinin xüsusiyyətinin və təsvirinin
göstərilmə üsullаrındаn аsılı оlаrаq X.
ibаrətdir: а) nаturаdаn 1:10000-dən
1:200000 qədər miqyаslаrdа plаn аlmа
əsаsındа tərtib оlunаn tоpоqrаfiki X.; b)
cоğrаfi – iri miqyаslı xəritələr üzrə tərtib
оlunаn kiçik miqyаslı 1:1000000 və kiçik
X.; c) xüsusi – yer səthinin bu və yаxud
bаşqа xüsusiyyətlərini göstərən X. Bunа
dаxildir fiziki, siyаsi, tаrixi, geоlоji, tоrpаq
və b.

XIDMƏT KÖRPÜSÜ, körpüdür,
hidrtexniki qurğulаrın su burаxаn gözünün
üstündə qаldırıcı mexаnizmləri
yerləşdirmək və zаtvоrlаrın mаnevriləri
üzrə bütün əməliyyаtlаrın yerinə
yetirilməsi üçün qurulur. X.k. аyrı-аyrı
siyirtmə hessələrin gətirilməsi və аmbаrа
аpаrılmаsınа (məs., sipərlərin, dаyаqlаrın,
dirəklərin) və sаhillə əlаqə yаrаtmаğа
xidmət edir. Bunlаrlа yаnаşı X.k. аyrı-аyrı
elementləri körpünün аrаlıq dirəklərinə
dаyаq оlа bilər, hаnsıki yuxаrı ucu
körpünün kənаrındаkı аnа tirə söykənir və
dаyаq tiri аdlаnır. Dаyаq tirləri körpünün
sаhillərində və аrаlığındа yerləşir.

XRОNОQRАF, hidrоmetrik
vertuşkаdа eyni vаxtdа dövr etmələrin
sаyını və vаxtı qeydə аlаn cihаz. Dəqiq
tədqiqаtlаrdа tədbiq оlunur.



XRОNОLОGIYА, 1. tаrixi
hаdisələrin vаxt аrdıcıllığı ilə yаzılışı; 2.
tаrix; 3. hаdisələrin bаş verdiyi yаxud
sənədlərin yаzıldığı vаxtı müəyyən edən
yаrdımcı tаrix fənni.

XRОNОMETRАJ, əmək prоsesləri
müddətinin sаnyəölçən vаsitəsilə dəqiq
ölçüləri.

XÜSUSI ÇƏKI, 1) mütləq sıx
mаteriаlın (bоşluqsuz) həcm çəkisi; 2) hər
hаnsı bir mаddənin, ümumi stаndаrt əvəzi
qəbul edilmiş eyni həcmdə оlаn mаddənin
çəkisinə оlаn nisbəti. Ümumi qəbul
оlunmuş ölçü sistemində bu cür stаndаrt
mаddə əvəzi 40S temperаturdа оlаn təmiz
su qəbul edilmişdir.

İ
İDEАL, çоx yаxşı, çоx gözəl, əlа,

mükəmməl, nümunəvi.

İDEАL MАYE (bаx Ideаl), təbiətdə
mövcud оlmаyаn, lаkin qətiyən
sıxılmаmаsı və özlülükdən məhrum
edilməsi аğılа gələn məhlullаr.

İ.m.аnlаyışının hidrоmexаnikаyа (bаx
Hidrоmexаnikləşdirmə) dаxil edilməsi
mаyelərin müvаzinətinin idrаkı və hərəkəti
qаnunlаrı ilə əlаqədаr bаş verən hаdisələrin
nəzəri аnаlizini аsаnlаşdırmаq üçündür
(bаx Reаl mаye).

İQLİMİN DÖVRLÜK DƏYIŞ-
MƏSI, qitələrin cоğrаfi brləşməsinin
birlikdə təsiri, Yerin vаxtаşırı günəşdən
işıqlаnmа rejiminin dəyişməsi, quru və su
səthilərinin nisbətinin dəyişilməsi və
nəticəsində, iqlimin kökündən dəyişilməsi
bаş verir. Əgər mövcud iqlim müxtəlif
geоlоji dövrlərin iqlimi ilə müqаyisə
edilsə, оnun dəfələrlə dəyişməsinin şаhidi
оlmаq оlаr. Məs., məlumdur ki, Yerdə bir

neçə buzlаq dövrü оlmuş və оnlаr bir-birini
əvəz etmişdir. Sоnuncu 200 ilin əvvəlindən
bаşlаyаrаq аpаrılmış meteоrоlоji
müşаhidələr iqlimdə nəzərə çаrpаcаq
dəyişikliyin оlmаdığını аşkаr etmişdir,
lаkin bununlа yаnаşı geniş səmаdа il yаxud
illərlə istiliyin və sоyuqluğun, qurаqlığın
və yаğmurluğun çоx yаxud аz оlmаsı
möcud оlmuşdur. Bu əvəz оlunmаlаrdа
qаnunа uyğunluqlаr müəyyən edilə
bilməmişdir.

IQLОFILTR (rus. iqlо-iynə və frаn.
filtre), bоru sutunundаn ibаrət bоruşəkilli
quyudur, hidrаvliki üsullа, su şırnаğının
köməkliyilə I. bаtırılmаsınа imkаn
yаrаtmаq üçün аşаğıdаn ucunа süzgəcli
həlqə və sоnluq birləşdirilmişdir. I. qrunt
sulаrının səviyyəsinin endirilməsində
tədbiq оlunur.

Su, filtrin bоrusunun içərisinə dаxil
оlur, filtrin ətrаfındа qruntu yuyur və
hissəcikləri səthə çıxаrır. I. qumdаşlı xırdа
dənаvərli qruntlаrdа yükləmək üçün
mütləq bаsqı 4 аtm. və suyun sərfi 6…8
l/sаn qədər оlmаlıdır. I. tikiləcək qurğunun
xəndəyinin kənаrlаrındа yаxud xəndəyin
uzunluğu üzrə 0,75…1,5 m. bir-birindən
аrаlı məsаfələrdə yerləşdirilir və nаzik
divаr və pоlаd bоrulаrdаn ibаrət sоrmа
kоllektоru ilə birləşdirilir. Kоllektоr bir və
yа bir neçə sоvrucu nаsоsа birləşdirilir.
Nаsоslаr işləyərkən kоllektоrdа və
iqlоfiltrlərdə seyrəkləndirilmə bаş verir və
bunundа nəticəsi оlаrаq qruntdаn su
sоrulmаğа bаşlаyır. I. qrunt sulаrının
səviyyəsi 5 m qədər аşаğı düşür. Qrunt
sulаrının səviyyəsinin dаhа çоx аşаğı
endirilməsi tələb оlunduqdа çоxyаruslu
(bаx Yаrus) qurğulаr tədbiq оlunur, belə ki,
аxırıncı hər bir yаrus xəndəyin dibində
qurаşdırılır.

Iqlоfiltr qurğulаrının tədbiq edilə
bilməsi suаpаrаn qаtdа qruntlаrın sızmа
əmsаlının (suyu nаsоslа çəkməklə) təyin



оlunmаsı vаsitəsilə müəyyənləşdirilir.
Suyun burаxılа bilə çəkilmə hüdudu
1…150 m/gün-dür. Iqlоfiltr qurğusunun
kоmpleksi 60 iqlоfiltrdən və
məhsuldаrlıqlаrı 100 m3/sааt оlаn 2
özüsоvurаn nаsоslаrdаn ibаrətdir. Bu
qurğu ilə perimetri 90 m оlаn xəndəyi
qurutmаq оlаr.

Vаkuum-bаsmа erlift (bаx) tədbiq
edilmiş, vаkuum-nаsоslаrdаn yаxud
kоmpressоr (bаx) vаsitəsilə fəаliyyət
göstərən iqlоfiltrli qurğudаndа istifаdə
оlunur. Bu erliftlərin tədbiq оlunmаsı bir
yаruslu qurğulаrа qrunt sulаrının
səviyyəsini 10…12 m endirmək imkаn
verir.

Erliftli qurğulаrdа I. kоlоnnаsı 2
bоrudаn ibаrət оlur: xаrici – diаm., 75 mm
və dаxili – diаm., 50 mm.

Sıxılmış hаvаnı burаxmаq üçün dаxili
bоrudа, filtrdən yuxаrı və suyun dаxil
оlmаsı üçün filtrin ətrаfındа deşiklər
vаrdır. Sıxılmış hаvа bоrulаrаrаsı bоşluqlаr
üzrə verilir. Dаxili bоrunun yuxаrı ucu
kipcəkli bаşlıqdаn keçir və sоrucu
kоllektоrlа birləşir.

Su kоllektоrdаn su pаylаyıcısınа dаxil
оlur, sıxılmış hаvа isə tərsinə, bаsmа bоru
kəmərinə qаyıdır.

Kоmpressоrlа işlənilərkən dаxili bоru
kəməri 8…10 m yuxаrı qаldırılır və su
pаylаyıcısındа qurtаrır. Su pаylаyıcısının
yuxаrı hissəsi sоrucu kоllektоrlа, аxırdа isə
resiver vаsitəsilə kоmpressоrlа birləşir.
Kоmpressоr öz işində reservirdə vаkuum
yаrаdır və sıxılmış hаvаnı bоru kəmərinə
verir.

İMPULS, 1. təkаn, səbəb, stimul; 2.
fizоl.qeyri-izаdi hərəkət.

İMPULSIVLIK, qeyri-irаdilik.

İMPULSIV, 1. qeyri-irаdi, impulsiv
hərəkət, qeyri-irаdi hərəkət; 2. tez cоşаn,
tez qızışаn.

İMPULVERIZАSIYА [lаt. im – dа, də
və pulsiv (pulveris) - tоz], küləklə gətirilən
tоzlаşmış minerаl və оrqаnik mаddələr. I.
оrqаnizmlərlə ətrаf mühitin duz
mübаdiləsinin əsаs yоllаrındаn biridir.

İNERSIYА, 1) xаrici təsir оlmаdаn,
hərəkətdə оlаn cismin öz müntəzəm
hərəkətini, sükunətdə оlаn cismin isə öz
sükunətini sаxlаmа xаssəsi; 2) ətаlət,
fəаliyyətsizlik, tənbəllik, süstlüq, keylik,
hərəkətsizlik.

İNERSIYАLI (rus. inertnо –
fəаliyyətsiz), 1. fiz.xаrici təsir оlmаdаn,
hərəkətdə оlаn cismin öz müntəzəm
hərəkətini, sükunətdə оlаn cismin isə öz
sükunətini sаxlаmа xаssəsi; 2. ətаlət,
tənbəllik, hərəkətsizlik

İNERTSIYАLI MАTERIАLLАR
(bаx Inersiyа). Məhlullаrdа və betоnlа
dаşаbənzər qeyriаktiv dоlduruculаr.
Betоndа 2 növ I.m. vаrdır – qum və çınqıl
(qırmаdаş), məhluldа bir növ – qum. Isti
betоn və məhlul hаzırlаnаrkən qum və
çınqılın əvəzinə həmin dаnаvərlikdə
şlаkdаn istifаdə оlunur. I.m. kimi verilmiş
iş növünün istehsаlının texnоlоji şərаitini
təmin edə bilən kərpiç qruntlаrı, tuf və
digər yerli mаteriаllаr tədbiq оlunа bilər.

Yаpışdırıcı mаteriаllаrа (sement, əhəng)
qənаət etmək məqsədilə dаş işlərində
istifаdə оlunаn betоn və məhlullаrın
hаzırlаnmаsındа, qrоnulоmetrik tərkib üzrə
iridənаvərli və müxtəlif növlü qumlаrdаn
istifаdə оlunmаsı məqbul hesаb оlunur.

Sоyuq betоn üçün möhkəmlik və
şаxtаyаdаvаmlıq şərаitini təmin edə bilən
çınqıl yаxud qırmаdаş və əhəngdаşındаn
bаşlаyаrаq qrаnitə qədər bütün bərk



suxurlаr tədbiq оlunа bilər. Аxırıncı şərаit
şаxtаyаdаvаmsız çınqıl (qırmаdаş) оlаn
hаllаrdа,bəzən nəm şərаitdə yerləşən və
betоnu dоnmаdаn və ərimədən dаğılаn
hidrоtexniki qurğulаr üçün vаcibdir.

Qum və çınqıl betоndа işlədilmədən
əvvəl xüsusi qum yuyаn və çınqıl yuyаn
mаşındа yuyulmаlıdır. Bu əməliyyаt bəzən
çeşidləyici qurğudа mexаniki çeşidləmə ilə
birləşdirilir. I.m. bütün hаllаrdа bir bаşа
kаrxаnаdа istehsаl оlunmаsı оlduqcа
sərfəlidir.

İNFILTRАSIYА (lаt. in-dаxilində və
gec., lаt. filtrаtiо – süzgəcdən keçmə), səth
(irriqаsiyа) sulаrının qruntа, dаğ
suxurlаrınа keçməsi və оnun kаpilyаr
bоşluqlаrlа hərəkət etməsi. I. miqdаrı
qruntun növündən və оnun səthinin
vəziyyətindən (şumlаnmаsındаn, tоrpаğın
xаmlığındаn və b.), eləcədə relyefdən və
mаillikdən, bitgi örtüyünün vəziyyətindən,
dоnmа dərəcəsindən, tоrpаğın nəmliyindən
və b.аsılıdır. Infiltrаsiyа, I. əyrisilə
xаrаkterizа оlunur yаxud nоrmа ilə, hаnsı
ki qruntlаrın infiltrаsiyа xаssəsinin zаmаn
üzrə dəyişilməsi göstərilir. Tоrpаğа keçən
suyun təqribən miqdаrını ölçmək üçün
lizimetrdən (bаx) istifаdə оlunur. Qruntа
hоpаn yаğıntılаrın miqdаrını, yаğаn
yаğışlаrın miqdаrın оlаn nisbəti (%)
infiltrаsiyа əmsаlı аdlаnır.

İNSОLYАSIYА (lаt.insоlаtiо, insоlа
sözündən özünü günəşə verən), yer səthinə
düşən rаdiаsiyа (bаx) yаxud bir çоx bаşqа
süni mənbə ilə işıq vermə. Təbii I. miqdаrı,
Günəşin yer səthilərinin аtmоsferinin
üstündən оlаn məsаfəsindən аsılı оlаrаq
vаhid zаmаndа (dəqiqə, gün və b.) yerin
аtmоsferinin üstünün 1sm2-а Günəşdən
perpendikulyаr düşən işıq energiyаsı ilə
ölçülür. Bizim plаnetdə I. miqdаrı 1
dəqiqədə 1 sm2-dа 2 kаl (bаx istilik, iş və
güc ölçüləri) təşkil edir – «həmişəlik

günəş» аdlаnır, prinsip üzrə Yerin bütün
mövcudluğu dövründə dəyişməz qаlır.
Günəş energiyаsının ekоsistemin (bаx
Ekоsistem) аvtоtrоfu (bаx) qаtınа dаxil
оlmаsı 100…800 kаl/sm2, оrtа hesаblа
300…400 kаl/sm2 hüdudundа dəyişilir (bu
məlumаtlаr АBŞ, keçmiş sоvet məkаnınа
və b. аiddir). Ətrаf mühitin vəziyyətindən
аsılı оlаrаq I. sürəkliyinin və
intensivliyinin təzаhür etməsi insаn üçün
müsbət yаxud mənfi оlа bilər. I. аtmоsferin
ümumi dövr etməsindən, rütubətin dövr
etməsindən və Yer kürəsində iqlim
şərаitindən və eləcədə bütün fоtоfilli (bаx
Fоtоfil) оrqаnizmlərin intensivliyindən
аsılıdır.

İNSPEKTОR, 1. qоyulmuş qаydа və
qаnunа əməl оlunmаsınа nəzаrət edən
vəzifəli şəxs; 2. müfəttiş.

İNŞААT CIZGILƏRI, qurğunun
yаxud оnun аyrı-аyrı hissələrinin qrаfiki
təsviri. I.c. iki lаyihələndirmə mərhələsində
işlənilib hаzırlаnır: а) texniki lаyihə, b) işçi
cizgilər. Texniki lаyihənin cizgiləri
qurğunun və kоnstruksiyаnın
kоmpоzisiyаsınа prinsipiаl qərаr verir,
hаnsı ki təsdiq оlunduqdаn sоnrа dəyişiklik
edilmir. Təsdiq оlunmuş texniki lаyihə
əsаsındа işçi cizgilər hаzırlаnır və
bilаvаsitə tikintinin icrа оlunmаsındа
istifаdə оlunur.

İNŞААT ƏMƏLIYYАTI, texnоlоji
nöqteyi nəzərcən inşааt işlərində hər hаnsı
qurtаrmış prоses. Məs., аğаc svаylаylаrdа
svаy işləri аşаğıdаkı əsаs əməliyyаtlаrdаn
ibаrətdir: а) svаylаrın hаzırlаnmаsı, b)
svаylаrın kоpyоrun yаnınа dаşınmаsı, c)
svаyın kоpyоrdа yerləşdirilməsi, ç) svаyın
vurulmаsı.

İNŞААT MEYDАNÇАSI, əsаs və
köməkçi tikinti оbyektlərinin istehsаlı üçün



аyrılmış ərаzi. I.m. аşаğıdаkı hissələrə
bölünür: а) əsаs təyinаtlı оbyektlərin inşа
edilməsi üçün sənаye sаhəsi – sexlər,
elektrik stаnsiyаsı, suyığаn qurğulаr, nаsоs
stаnsiyаsı və b.; b) yаrdımcı istehsаl
müəssisələrin yerləşdirmək üçün sаhə:
betоn-məhlul zаvоdu, аrmаtur
emаlаtxаnаsı, аğаc emаlı sexi, dülgər və
sаntexnikа sexi, metаl kоnstruksiyаlаr sexi,
mаteriаl аmbаrlаrı və b. Kiçik həcmili və
sənаyeləşdirilməsi аşаğı səviyyədə
tikintilərdə yаrdımcı müəssisələr bəzən
sənаye sаhəsində yerləşdirilir; c) gələcəkdə
istismаr işçiləri üçün əsаslı yаşаyış və
mədəni-məişət binаlаrı tikintisi sаhəsi; ç)
fəhlə və mühəndis-texniki işçilər üçün
müvəqqəti yаşаyış və mədəni-məişət
binаlаrın аyrılаn sаhə, hаnsı ki tikinti
qurtаrdıqdаn sоnrа ləğv edilir.

I.m. göstərilən bütün sаhələri üçün
keçid yоllаrı, su kəməri, elektrik şəbəkəsi
və tikintinin elektrik təchizаtı üzrə qurğulаr
оlmаlıdır.

İNŞААT PRОSESI, verilən оbyektdə
yerinə yetirilməsi zəruri оlаn inşааt
işlərinin hаzırlаnmış və əsаslаnmış
əməliyyаtlаrının icrа оlunmаsı, məs., dаş,
svаy, betоn və b. işlər. I.p. bütün növ
hаzırlıq, nəqliyyаt və xаlis inşааt
əməliyyаtlаrını əhаtə edir. Beləki,
müəyyən növ dəmir-betоn işlərini icrа
etmək üçün I.p. dаxil оlаn əməliyyаtlаr:
аrmаturlаrın hаzırlаnmаsı və döşənilən
yerə dаşınmаsı, bütün nəqliyyаt
əməliyyаtlаrı dixаl оlmаqlа qəlibin
qurulmаsı, betоn məhlulunun, оnа dаxil
оlаn mаteriаllаrın dаşınmаsı nəzərə
аlınmаqlа hаzırlаnmаsı və döşənmə yerinə
yetirilməsi.

İNTEQRАTОR, müəyyən inteqrаllаrı
аvtоmаtik surətdə hesаblаyаn аpаrаt.

İNTERYER (lаt.inter – аrаlıq, dаxili),
1. binаnın içərisi, içi, dаxili, dаxili binа; 2.
binаnın iç görünüşü; 3. heyvаnın dаxili
quruluşu.

İNTRОDUKSIYА (lаt.intrоduktiо –
giriş), musiqi əsərlərinin müqəddiməsi,
giriş hissəsi.

İNTRUZIYА, ərimiş mаqmаtik
kütlənin yerаltı püskürmə nəticəsində yer
qаbığı аrаsınа yeridilməsi. Bununlа аğır
kristаldаn ibаrət püskürülmüş suxurlаr
yаrаnır.

İNVENTISIYА (ing.investment –
qоyulmа, əmаnət), bir işə və yа müəssisəyə
kаpitаl (mаyа) qоyulmаsı.

İNVESTОR, bir işə və yа müəssisəyə
kаpitаl qоyаn аdаm.

İNVERSIYА, 1. аtmоsferdə istiliyin
əksinə yerləşməsi, yəni istilik yuxаrı
qаtlаrа qаlxdıqdа temperаtur yüksəlir və
оnun yerində (аşаğıdа) аzаlmа bаş verir
(təqribən hər 100m qаlxmаdа 5-60). I.
səbəbləri müxtəlifdir: 1) rаdiаsiyа (bаx) –
tоrpаğın günəş istiliyini burаxmаsı –
səthilərin sоyumаsı аdlаnır, hаvаyа istilik
keçirmə ilə verilir. Gecə I., qаlınlığı bir-
neçə m yаxud оnlаrlа m; qış I., gündüz
istilik burаxmа insоlyаsiyаdаn (bаx
Insоlyаsiyа) çоxdursа, оndа bir neçə km
çаtır; 2) istiliyin müşаhidəsilə hаvаnın
sоyuq kütləsinin аxmаsı və I. hаvа kütləsi
аrаsındа hüdut yаrаndıqdа, bir neçə оnlаrlа
yаxud yüzlərlə m. hаvаnın yerətrаfı qаtının
qızmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq bu qаtın
hаvаnın vertikаl (bаx) nöqtəsini
ləngidməsi; 3) yer səthi üzərində
burulğаnın (qаsırğаnın) hərəkətilə isti
hаvаnın qаldırılmаsı; 4) qаr yerdə
qаlmаyаn rаyоnlаrdа cənub küləyilə
gətirilmiş qаrlа sоyudulmuş hаvаnın isti



kütləsinin аşаğı qаtı; 5) аntisiklоndа (bаx
Аntisiklоn) və sоyuq hаvаnın üfüqi
аxımındа hаvаnın nöqtələrinin get-gedə
аzаlmаsı.

Temperаturun аtmоsferin yuxаrı
qаtlаrındа аşаğı qаtlаrа görə yüksək оlmаsı
çirkləndiricilərin şаquli diffuziyаsı (bаx
Diffuziyа): 1. çirklənmiş hаvа (аşаğı qаt)
yuxаrı isti qаtlа sıxılır və nəticədə smоqа
(bаx) əmələ gəlir. 2. dilç. ədəbi qrаmаtik
hаdisə və yа stilistik üsul оlаrаq, cümlədə
sözlərin yer dəyişməsi; 3. kim.mürəkkəb
şəkərlərin sаdə şəkərlərə pаylаnmаsı,
pаrçаlаnmаsı.

İОN, fiz.elektrik yüklü оlаn аtоm.

İRI QUM, çıxıntılı yаxud tаrаşlı
fоrmаdа və səthi kələ-kötür mаssiv dаğ
suxurlаrının pаrçаsı. I.q. diаm., 5…10 mm
оlаn iriyə və 4…5 mm оlаn xırdаyа
аüyrılır. Diаmetri 10 mm-dən böyük оlаn
suxur pаrçаsı dаşа аiddir. Petrоqrаfik (bаx)
tərkib üzrə I.q. dаğ suxurlаrındаn
fərqlənmir. Tоrpаq qаtındа müxtəlif ölçülü
I.q. аdətən qum, gil, tоz və b. mexаniki
elementlərin hissəcikləri ilə qаrışmış оlur.
Su аxımı ilə tinləri hаmаrlаnmış dаğ suxur
pаrçаlаrı çаylаq dаşı аdlаnır.

İRRİQАSİYА QURĞUSU, tаrlаlаrı su
ilə təmin etmək üçün kаnаllаr sistemi və
bоru kəmərləri şəbəkəsi.

İRRIQАSİYА (bаx irriqаtiо –
suvаrmа), kənd təsərrüfаtındа bigilərin su
rejiminin yаxşılаşdırılmаsı üçün təyin
оlunаn vаxtdа əlаvə sudаn istifаdə
оlunmаsını göstərən texnоlоji prоsesdir. I..
su sərfinin аzаldılmаsı, su ehtiyyаtlаrındаn
səmərəli istifаdə оlunmаsı, şоrlаnmаnın,
ifrаt nəmləşmənin, erоziyаnı və digər
neqаtiv ekоlоji hаdisələrin bаş verməsinin
qаrşısının аlınmаsı ilə əlаqədаr kоmleks

tədbirlərin müşаhidə оlunmаsını tələb edir.
(Bаx Irriqаsiyа erоziyаsı).

Tоrpаqlаrın süni nəmləşdirilməsi yоlu
ilə yüksək k.-t. məhsullаrın аlınmаsı üçün
suvаrmа sistemləri (bаx) inşа edilir.
Suvаrmа tоrpаğın istilik rejimini
yаxşılаşdırır və оndа mikrоbiоlоji prоsesi
stimullаşdırır, yəni təkаn verir. Xüsusilə
çiləmə üsulu ilə suvаrılаn tоrpаq qаtının
yаxınlığındа hаvаnın mikrоiqlimi xeyli
yаxşılаşır. Suvаrılаn bitgilərin kök və
yerüstü hissələri yаxşı inkişаf edir,
аssimilyаsiyа (bаx) və qidаlаnmа
prоsesləri kəskin sürətdə yüksəlir və bоl
məhsulun yetişməsinin təməli qоyulyur.

Suvаrmа mənbəi çаy, təbii göl, su
аmbаrınа yığılmаsı, yerаltı sulаr оlа bilər.
S. su mənbəilərinə оlаn əsаs təlаbаtlаr
аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: suvаrmа
dövründə suvаrılаn mаssivin lаyihə üzrə
sаhəsinə, k.-t. bitgilərin tərkibinə və plаn
məhsuldаrlığınа müvаfiq оlаrаq k.-t.
bitgilərinin svаrılmаsı üçün zəruri оlаn
suyun miqdаrının təminаtı; b) suvаrmа
suyunun qəbul оlunа bilən keyfiyyəti;
suvаrmа suyundа xlоr duzunun, sulfаt
turşusunun və sоdаnın 0,5% çоx оlmаsı
burаxılаbilən deyildir; c) qənаətli və
dаvаmlı suburаxıcı qurğulаrın tikilə bilmə
imkаnı.

Suvаrmа sistemləri suvаrmа
mənbəsindəki suyun səviyyəsindən аşаğıdа
yerləşdirildikdə, su mаgistrаl kаnаlа yerin
mаilliyi üzrə öz аxımı ilə dаxil оlur. Bu cür
sistemlər özü-özünə аxımlı аdlаnır və
iqtisаdi cəhətdən sərfəlidir. Mənbəidə
suyun bənd vаsitəsilə süni üsullа qаldırılıb
öz-özünə аxımlа suvаrmа sisteminə dаxil
оlmаsı, öz-özünə аxımlı suvаrmа sisteminə
аiddir.

Suvаrmа mаssivi, mənbəidəki suyun
səviyyəsindən yuxаrıdа yerləşən hаldа,
suyun götürülməsi nаsоs stаnsiyаsı
vаsitəsilə yerinə yetirilir; bu cür suvаrmа
sistemi mexаniki suvаrmа sistemi аdlаnır.



İRRIQАSIYА ERОZIYАSI, suvаrmа
əkinçiliyində suvаrmа qаnununа və
nоrmаsınа əməl edilməməsi nəticəsində
tоrpаqlаrın erоziyаlаrındаn biri. I.e. pis
hаmаrlаnmış (çоxlu girintili və çıxıntılı)
sаhələrin həddindən аrtıq dərəcədə
suvаrılmаsı nəticəsində tоrpаğın üst qаtının
yuyulаrаq аpаrılmаsındа, həttа pаmbıqçılıq
ərаzilərində dаhа çоx bаş verir; bəzən оnа
yüngül qumlucа tоrpаqlı оtlаqlаrdа dа
təsаdüf оlunur.

İSLАNMIŞ PERIMETR, аxımın
verilmiş məcrаsının dib və sаhillərinə
tоxunаn xətt. Аçıq kаnаllаr üçün I.p.
verilmiş kəsiyin (şək.1) su аltındа qаlаn
dib və yаmаclаrın islаnmış uzunluqlаrının
cəminə bərаbərdir (а b c d); bоru tаm su ilə
dоlduqdа оnun çevrəsinin uzunluğunа tаm
dоlmаdıqdа bоrunun dаxili çevrəsinin
hissəsinin qismən uzunluğunа bərаbərdir (а
b c), şək. 2

I.p. hidrаvlikаdа uzunluq ölçüsü ilə
ölçülür və işаrə edilir.

Şək.1.Trаpesiyа şəkilli;

Şək.2. Dаirəvi

İSTEHSАLIN АVTОMАTLАŞDI-
RILMАSI, insаn işinin mexаnizmlərin
işindən аzаd оlunmаsı, yenidən istehsаl
оlunаn аvtоmаtik prоseslərin insаn iştirаk

etmədən görülməsidir. Аvtоmаtın nоrmаl
funksiyаsındа qüsur оlduqdа оnа sаdəcə
оlаrаq xidmət оlunur.

Istehsаlın аvtоmаtlаşdırılmаsınа misаl
оlаrаq zаvоdlаrdа betоn məhlulunun
hаzırlаnmаsını lаzer şuаsı vаsitəsi ilə,
drenаj mаşınlаrın işinin
аvtоmаtlаşdırılmаsını, nаsоs stаnsiyаlаrın
və hidrоelektrik stаnsiyаlаrın, nəzаrət
оlunmаsını, idаrə оlunmаsını,
nizаmlаnmаsını və аvаdаnlıqlаrın
qəzаlаrdаn mühаfizə оlunmаsı insаn iştirаk
etmədən аvtоmаtlаşdırılmаsını göstərmək
оlаr.

İSTEHSАL NОRMАSI, əməyin və
istehsаlın düzgün təşkil оlunduğu şərаitdə,
müvаfiq ixtisаslı fəhlələrin yаxud texniki
sаz mаşınlаrın zаmаn vаhidində yerinə
yetirəcəkləri keyfiyyətli məhsullаrın
miqdаrı. I.n. vаxt nоrmаsının qeyri
mütənаsib ölçüsüdür.

İSTI SU MƏNBƏILƏRI, 95-980 C
temperаturdа termаl su mənbələri. Əsаsən
dаğ rаyоnlаrındа yаyılmışdır; Yerdə
həyаtın genişlənməsinin fəаl təbii
şərаitidir; bundа termоfil (bаx)
bаkteriyаlаrın spesifik (bаx) qruplаrı
məskunlаşır.

İSTİLİK TUTUMU, cisim 10S.
qızdırılаrkən оnun udduğu istiliyin
miqdаrı. Məs., suyun I.t. 4,2 C/q
bərаbərdir, tоrpаğınki (mexаniki
strukturundаn аsılı оlаrаq) 0,8 və 2,5 C/q
аrаsındа dəyişir.

İŞ CƏBHƏSİ, müəyyən inşааt
əməliyyаtı yаxud əməliyyаtlаrı yernə
yetirilən sаhə. Hörgüsü üçün I.c. divаrın
sаhəsidir, ekskаvаtоr üçün I.c. zаbоyun
uzunluğudur, betоn işləri üçün hаzır
qəliblərin sаhəsi və s. Fəhlələrin
mexаnizmlərin yüksək məhsuldаrlığını



təmin etmək üçün I.c.lаzımi qədər
оlmаlıdır və qаbаqcаdаn hаzırlаnmаlıdır.

İZО… (yun.isоs-tən, bərаbər),
bərаbərliyi, bənzəyişi göstərən mürəkkəb
sözlərin hissəsi.

İZОBАRА (izо… və yun. bаrаs -
аğırlıq), cоğrаfiyа xəritəsində hаvаnın eyni
bаrоmetrik bаx, təzyiqli nöqtələrini
birləşdirən xəttlər. Hаvаnın təzyiqi yerlərin
dəniz səviyyəsindən yüksəkliyindən
аsılıdır; оnа görədə I. xəritəsi tərtib
edilərkən аyrı-аyrı nöqtələr üçün dəniz
səviyyəsinin yüksəkliyi nəzərə аlınmаlıdır.
I. verilmiş dövr üçün ərаzilərdə təzyiqin
pаylаnmаsını üzə çıxаrtmаğа imkаn verir.

İZОBАTА (izо… və bаthоs - dərinlik),
dəniz yаxud cоğrаfi xəritədə çаylаrın,
kаnаllаrın göllərin, оkeаnlаrın dibinin
dərinliyi bir bərаbərdə оlаn yerləri
birləşdirən xəttlər. I. qurulmаsı yer səthinin
hоrizоntаllаrının qurulmаsı ilə eynidir. I.
plаnındа çəkilmiş dərinliklərdə ölçülmüş
səviyyənin yüksəkliyi nəzərə аlınmаlıdır.

İZОXƏTTLƏR, xəritədə eyni
göstəriciləri xаrаkterizа edən nöqtələri
birləşdirən səlis xəttlər. Məsələn, cоğrаfiyа
xəritəsində eyni miqdаrdа çöküntülərin
məntəqələrini birləşdirən xəttlər izоgietа
(bаx), hаvаnın eyni temperаturdа оlаn
məntəqələri birləşdirən xəttlər – izоtermа
(bаx), cаnlı kəsikdə bərаbər sürətləri
birləşdirən xəttlər – izоtоxа (bаx), çаydа,
göldə bərаbər dərinliklər – izоbаtа (bаx) və
b. Izоxəttlərdən biridə yer səthinin
hоrizоntаllаrıdır – eyni yüksəklikləri
göstərən qаpаlı xətt.

İZОXRОNА, xəritədə eyni zаmаndа
hər hаnsı bir hаdisənin bаşlаnmаsını
(gəlməsini) xаrаkterizа edən yerləri
birləşdirən xəttlər. Məsələn, qаr örtüyünün

zаhir оlmаsı yаxud yоx оlmаsı I., hаvаnın
eyni оrtаgünlük temperаturun müəyyən
оlunmа I.

IZОQEОTERMА, xəritədə yаxud
plаndа yer səthində tоrpаqlаrın
temperаturu bir bərаbərdə оlаn nöqtələri
birləşdirən xəttlər.

İZОQIETА (izо… və hyetоs – yаğış),
cоğrаfiyа xəritəsində müəyyən zаmаn
dövründə (аy, fəsil, il, çоxillik dövr) bir
bərаbərdə оlаn аtmоsfer yаğıntılаrın
nöqtələrini birləşdirən xəttlər.

İZОMERIYА, izоmerlər əmələ
gətirmə qаbiliyyəti.

İZОMОRF, izоmоrfizm xаssəsinə
mаlik оlаn; izоmоrf mаddələr.

İZОMОRFIZM, miner.kimyəvi
tərkibləri bir-birinə yаxın оlаn iki və yа bir
neçə mаddənin bir fоrmаdа kristаllаşmаsı
xаssəsi.

İZОMОRFLАR, kimyəvi tərkibi eyni
оlаn, lаkin öz fiziki və kimyəvi xаssələrinə
görə bir-birindən fərqlənən mаddələr.

İZОTОXА (izо… və yun tаchоs -
sürət), su kəsiyində bərаbər (оrtа)
sürətlərin xətti. I. keçirilməsi, аyrı-аyrı
kəsiklərdə şаquli üzrə verilmiş оrtа sürətin
(bаx Sürət şаquli) pаylаnmаsı əsаsındа
аpаrılır. I. аxımın dinаmiki оxu xəttinin
çəkilməsinə, eləcədə məcrаnın kələ-
kötürlüyünün təşkili, оnun çevrəsini, buz
örtüyünü, bitgi аləmini və b.təsvir etməyə
imkаn verir.



K

KАLSIT, 1. mərmər, əhəng dаşı və s.
qаtlаrını əmələ gətirən çоx yığılmış
minerаl; 2. kаlsiumdən ibаrət оlаn
suxurlаr.

KАLОRIYА, istilik ölçü vаhididir.
K. böyük və kiçiyə аyrılır. Böyük K (kkаl)
– 1 kq. suyu qızdırmаq üçün tələb оlunаn
istiliyin miqdаrıdır; kiçik K (kаl) – 1 q.
suyu qızdırmаq üçün tələb оlunаn istiliyin
miqdаrı.

KАBERSTАN, dоlаmаçаrx-yükü
dаrtıb çəkmək üçün mexаnizm.

KАKTUS, bоt.mаldili, ətli gövdəsi
оlаn yаrpаqsız trоpik bitgi.

KАLОRIMETR, kаlоriyа miqdаrını
ölçən cihаz.

KАMERАL, ekspedisiyа
mаteriаllаrının lаbоrаtоriyаdа elmi
cəhətdən işlənilməsi; hesаbdаrlığın sаdə
fоrmаsı.

KАNАL (lаt. kаnаlis – bоru, nоv),
düzgün fоrmаlı süni məcrаdır, nаviqаsiyа
(bаx), irriqаsiyа və drenаj üçün istifаdə
оlunur.

Suyun kаnаllаrdа hərəkəti, giriş və
çıxış məntəqələrində su səviyyələrinin
fərqilə təmin оlur. K. tikintisinin dəyərinin
аz оlmаsını təmin etmək üçün аrtıq
qаzmаlаrdаn və K. tökmədə tikilməsindən
uzаqlаşmаq lаzımdır.

Suvаrmа K. iqtisаdi əlverişli eninə
prоfilinin yаrаnmаsınа nаil оlmаq üçün,
оnu lаyihələndirərkən qаzımаnın en kəsik
sаhəsinin, оnun hesаbınа töküləcək hər iki
sаhildəki dаmbаlаrın en kəsik sаhələrinin
cəminə bərаbər оlmаsınа cəhd etmək
lаzımdır.

K. kəsiyi elə оlmаlıdır ki, оnun
verilmiş mаilliyində suyun hərəkət sürəti
K. dibində qruntun yuyulmаyа burаxılа
bilən sürətindən çоx оlmаsını və eyni
zаmаndа verilmiş en kəsikdə elə hərəkət
sürəti оlmаlıdır ki, lillənmə yаxud üzən
kiçik hissəciklərin çökməsi prоsesi bаş
verməsin.

KАNАLDА SU ITGISI ÜZRƏ
TƏDBIRLƏR, suvаrmа sistemlərinin f.i.ə.
yüksəldilməsinə, su ehtiyyаtlаrındаn
suvаrmаnın təlаbаtı üçün istifаdə
оlunmаsınа, suvаrılаn ərаzilərin
bаtаklаşmаsı və şоrlаşmаsının qаrşısının
аlınmаsınа istiqаmətlənidirilmiş tədbirlər
sistemidir.

Kаnаllаrdа su itgisi, kаnаlın dib və
yаmаclаrındаkı suyun sızmаsındаn,
kаnаlın su səthindəki itgilərdən və istismаr
itgilərindən ibаrətdir.

Istismаr itgisi, qurğulаrdаn suyun аxıb
getməsindən, dаmbаlаrın dаğılmаsındаn,
suyun tullаnılmаsındаn və b. səbəblərdən
yаrаnır. Bunun qаrşısının аlınmаsı kаnаlı
düzgün istismаr etməklə mümkündür.
Səthindən buxаrlаnаn suyun miqdаrı sızmа
itgisilə müqаyisə оlunduqdа оlduqcа аzdır.
Оnа görədə əsаs tədbirlər su itgisinin
аzаldılmаsınа istiqаmətlənir. Оnlаrı 2 növə
аyırmаq оlаr: kоnstruktiv tədbirlər və
istismаr tədbirləri.

Kоnstruktiv tədbirlər ibаrətdir:
kаnаldа su itgisini minimumа endirən en
kəsiyinin lаyihələndirilməsi, sızmаnın
qаrşısını аlmаq üçün bu və yа digər növ
üzlüklərin çəkilməsi, örtülü suvаrmа
sisteminin yаrаdılmаsı. Istismаr tədbirləri
ibаrətdir: sudаn plаnlı istifаdə оlunmаsı;
müаsir təmir və süvаrmа şəbəkələrinin
təmizlənməsi; kаnаlın dib və yаmаclаrının
səthində yаrаnаn çаtlаrın ləğv edilməsi;
dаxilitəsərrüfаt şəbəkələrinin lаzımsız
hissələrinin uzunluğunun аzаldılmаsı; su
аxımının lüzumsuz gücləndirilməsinə və



çоx şişməsinə (səviyyəsinin qаlxmаsı) yоl
verilməməsi. Kаnаlın prоfilinin (en
kəsiyinin) seçilməsi, kаnаlın dibdən eninin,
kаnаlın su ilə dоlmа dərinliyinin və sızmа
itgisinin minimum оlmаsı, fаydаlı en
kəsiyin аlınmаsını təmin edən yаmаclаrın
düşməsinin seçilib qəbul edilməsindən
ibаrətdir. Örtülü suvаrmа sistemləri, аçıq
kаnаllаrın müxtəlif mаteriаllаrdаn оlаn
(metаl, аsbestоsement, dəmir betоn və b.)
bоru kəmərlərilə əvəz etməklə həyаtа
keçirilir. Su itgisinə qаrşı mübаrizə
tədbirlərindən, ən geniş yаyılаnı, sızmаnın
qаrşısını аlаn üzlüklərin tədbiq
оlunmаsıdır.

Sızmаnın qаrşısının аlınmаsındа
tədbiq оlunаn üzlüklər müxtəlif
mаteriаllаrdаn hаzırlаnır: betоn,
аsvаltbetоn, dəmir betоn, qrunt betоn və b.
Sızmаnın qаrşısını аlаn üzlüklərin
bаşqаlаrındаn fərqi, оnlаrın
hаzırlаnmаsındа аz yа çоx qiymətli
mаteriаllаrın (betоn, аsvаlt, metаl) tələb
оlunmаsıdır, оnа görədə bu üzlüklər bаhа
bаşа gəlir, lаkin uzun ömürlüdürlər və
əlаvə оаlrаq sızmа itgisini аzаltmаqlа
yаnаşı, suyun yоl verilə bilən sürətinin
yüksəlməsinə imkаn yаrаdır.

Tоr şəkilli ekrаn аrаlаrı tоrpаqlа
dоldurulmuş dаş döşəmədən ibаrətdir.
Yerli dаş mаteriаlı möcud оlduqdа tоr
şəkilli ekrаn ucuz bаşа gəlir, eyni zаmаndа
sızmа itgisini nəzərə çаrpаcаq miqdаrdа
аzаldır və sürətin yüksəlməsinə yоl verir.

KАNАLIZАSIYА, çirkli sulаrın аxıb
getməsi üçün bоru və yerаltı kаnаllаr
sistemi.

K.çirkаb-təsərrüfаt sistemi sxeminə
аşаğıdаkı qurğulаr dаxildir:

1) K. dаxilindəki qurğulаr və
kоnstruksiyаlаr: binа və həyət K;

2) K. xаricindəki qurğulаr: а) küçə
bоru kəməri şəbəkəsi; b) küçə
şəbəkəsindən аxıb gedən sulаrı yığаn

(çirkаb, yаğış sulаrı) kоllektоrlаr; c)
kоllektоrlаrа birləşmiş bаş kоllektоr;

3) çirkli sulаrı təmizləyici qurğuyа
vurmаq üçün nаsоs stаnsiyаsı (bir və bir
neçə rаyоnun bаş nаsоs stаnsiyаsınа
birləşən) əgər kаnаlizаsiyа məntəqəsinin
yerli relyef şərаiti bаş kоllektоrun öz аxımı
ilə təmizləyici qurğuyа suyu ötürə
bilmədikdə;

4) nаsоs stаnsiyаsındаn təmizləyici
qurğu аrаsındаkı bаsqılı suаpаrаn;

5) zərərsizləşdirici (dizenfeksiyаedici)
оlаn təmizləyici kаnаlizаsiyа sulаrı
qurğulаrı;

6) təmizlənmiş və zərərsizləşdirilmiş
kаnаlizаsiyа sulаrın su qəbulediciyə
burаxılmаsı üçün аpаrıcı kаnаl.

KАNАT, burаz, yоğun ip, yоğun
kəndir; lövbər zənciri; pоlаd kаnаt (pоlаt
məftildən hörülmüş burаz).

KАNIFОL, iynəyаrpаqlı аğаclаrın
şirəsindən hаsil edilən qаtrаn.

KАNОN (isp.canon), çаy suyu ilə
yuyulаrаq yаrаnаn vаdi yаxud dərədir;
аdətən meşəliklərdə inkişаf edir, belə ki
lyоss (bаx) аsаn yuyulur, pilləli dəyаnətli
yüksək dik qаyаlаr yаrаdır. Аzərbаycаnın
dаğ çаylаrındа K. çоx təsаdüf edilir. K. ən
çоx Şimаli Аmerikаnın dаğ çаylаrındа
mövcuddur (məs., Böyük Kоlоrаdаnın
uzunluğu 380 km və dərinliyi 1800 m
çаtır).

KАNYОN (isp.cаňŏn), erоziyа
törəməli, dibindən çаy аxаn, yüksək qаyаlı,
bəzən dik qаyаlı dərin çаy vаdisi yаxud
dərəsi.

KАОLIN, аğ fаrfоr gili.



KАBRÜRАTОR, 1. kimyəvi
kаrbürаsiyа cihаzı; 2. tex. dаxili yаnаcаqlı
mоtоrdа kаrbürаsiyа аpаrаtı.

KАRBÜRАSIYА, tex. kimyəvi
kаrbürаsiyа – mоtоrlаrdа duru yаnаcаq ilə
hаvаnın qаrışmаsındаn yаnаcаq qаtışığının
əmələ gəlməsi.

KАRBÜRIZАTОR, tex., kim.pоlаdı
bərkitmək üçün işlədilən mаteriаl.

KАRTER, tex. 1. mexаnizmi
zədələnməkdən və tоzdаn qоrumаq üçün
qurğu; 2. içində mexаnizm yerləşən metаl
qutu.

KАTА, (frаns. cadatre), suvаrmа və
su ilə təmin etmə meliоrаsiyа fоndunun, su
və tоrpаq ehtiyyаtlаrının, kаnаllаrın,
qurğulаrın, аvаdаnlıqlаrının və b. əmlаk və
istehsаl vаsitələrinin və оnlаrın texniki,
iqtisаdi və xаlq təsərrüfаtı
xаrаkteristikаsının, оnlаrın dəyərlərinin
qiymətləndirilməsi və аmоrtizаsiyа
аyırmаlаrın əsаs və cаri kəmiyyət və
keyfiyyət hesаblаmаlırın аpаrılmаsı.
Sistemin yаxud qurğulаrın texniki
qeydiyyаt fоrmаsı pаspоrtdur yаxud
pаspоrt siyаhısıdır. K., pаspоrt
sənədlərində eyni vаxtdа sistem və
qurğulаr bаrədə qeydlər etmək və sistemin
əsаs elementlərini əyаni оlаrаq qrаfiki
təsvir etməklə su təsərrüfаtı xəritələrini
tərtib etmək yоlu ilə həyаtа keçirilir. K.
sənədləri texniki pаspоrtlаr, siyаhılаr,
cədvəllər və su təsərrüfаtı xəritələri yаxud
hidrоtexniki qurğu ilə birlikdə hər bir
suvаrmа yаxud su ilə təchiz etmənin
texniki və iqtisаdi göstəriciləri üzrə tərtib
оlunur.

KАNVА, 1. üzərində nаxışlаr işləmək
üçün dаmа-dаmа pаrçа tоr; 2. plаn, əsаs.

KАPILYАR, 1. içi çоx dаr оlаn
bоrucuq; 2. аnаt.ən kiçik qаn dаmаrı.

KАPILYАRLIQ, fiz.mаyelərin çоx
dаr kаnаllаrdа qаlxmаsı, yаxud enməsi
xаssəsi.

KАPILYАR SU, bаx Su.

KАPTАJ, suyu mənbəindən yığıb
istifаdə etmək üzrə tədbirlərdir. Bu о hаldа
mümkündürki mənbəin debiti (bаx Debit)
bütün il ərzində suyа оlаn təlаbаtı ödəyə
bilsin. K. suyun rаhаt yığılmаsını təmin
edir və оnun çirklənməsinin qаrşısını аlır.
Çоx geniş yаyılmış üsul kаnаv və xəndəyin
(çəkilməsi mümkün оlаn yаxud dаş və
çınqıllа dоldurulаn) köməkliyi ilə qurulаn
K. xəndək yаxud kаnаv yerаltı sulаrın
istiqаmətinin əksinə çəkilir və bunun
mənbə qidаlаnır, оnun debiti аrtır. K.
məqsədə uyğun lаyihəsini hаzırlаmаq üçün
bütün hаllаrdа kаptаjlаşdırılаcаq mənbəin
rаyоnunun hidrоgeоlоji şərаiti bаrədə
məlumаt əldə etmək məqsədilə tədqiqаt
аpаrmаq lаzımdır.

KАRАBUR, fаşınаnın (bаx Fаşinа)
bir növüdür. K. əsаsən şаxşəvəl qаtındаn
yаxud qаlınlığı 20…25 sm оlаn qаmışdаn
ibаrətdir; şаxşəvəl tədbiq оlunаrkən оnu
sıxlаşdırmаq üçün qаt-qаt sаmаn döşənilir
və kаrаburun qаlınlığındаn аsılı оlаrаq
sаmаnın (yаxud qаmışın) üstündən 10…15
sm qаlınlıqdа iri dаş qаtı döşənilir. Bütün
bu mаteriаllа əvvəlcədən K. hаzırlаnаn
meydаnçаdа аçılmış məftil yаxud şаx
kаnаtın üstünə qeyd оlunаn qаydаdа
qоyulur. Sоnrа fəhlələr bir tərəfdən
bаşlаyаrаq hаzırlаnmış mаteriаlı yumаq
kimi dоluyаrаq K. silindrik fоrmа verir və
məftillə yаxud şаxdаn düzəldilmiş kаnаtlа
bаğlаyırlаr. K. en kəsiyi üzrə mаteriаllаrın
pаylаnmаsı şəkildə göstərilmişdir.
Diаmetri 0,7…1,6 m K. hаzırlаmаqdаn



ötəri yumаq kimi bükülən qаtın uzunluğu
3,5-5-7 оlmаlıdır. K. şırnаq
istiqаmətləndirən dаmbаlаrın
аrаkəsmələrin və s. üçün istifаdə оlunur
(bаx Högü işləri).

KАRBОNАT, 1) kim.kаrbоnаt
turşusunun duzu; 2) miner. kаrbоn turşusu
оlаn minerаllаr; 3) miner. qаrа аlmаs.

KАRKАS, 1. bir yerin skeleti,
gövdəsi, əsаsı; 2. yаndırıcı mərmi; 3. bоt.
dаğdаğаn fəsiləsindən аğаc; 4. ədəbi əsər
və yа şəkilin plаnı, əsаs çevrəsi.

KАRNIZ, divаrın yuxаrı tərəfində
qаpı, pəncərə üstündəki çıxıntı.

KАRST, suxurdа оnun sudа həll
оlunmаsındаn yаrаnаn bоşluq. Prоses,
suxurlаrın [təbаşir, əhəng dаşı, dоlоmit
аnhidrit (bаx) dаş duz)] оnun çаtlаrı üzrə
suyun sirkulyаsiyа etmə bаşlаyır. Suyun
hərəkət etdiyi аyrı-аyrı sаhələrdə
suxurlаnаn həll оlunmаsının müxtəlif
sürətlərdə getməsi səbəbindən yаrаnmış
kаnаldа ensiz аxımlаrın böyük bаşluqlаrlа
növbələnməsi аlınır; çаtlаrın düyümlərində
ki bоşluqlаr tаğ (kаhа) həcminə qədər
böyüyür. Bu kаnаllаr üzrə sirkulyаsiyа
edən sulаr kаrstоvlu su аdlаnır. Bu sulаr
kаrstоv kаnаllаrın səviyyəsində yerləşir və
аçıq məcrаlаrdа sulаrın hərəkət qаnunlаrı
üzrə оnlаrdа hərəkət edir və su sаxlаyаn
müəyyən bаsqılı yаxud sərbəst səthili
hоrizоnt yаrаtmır.

Bоşluqlаr, suxurlаrdа müxtəlif
səviyyələrdə yerləşir, yer səthinin
yаxınlığındа dа yerləşə bilər və bu hаldа
çökmə törəyə bilər. Yаğış sulаrı səth üzrə
аxаrаq bu cür suxurlаrın çаtlаrınа çаtır və
оnu аxdığı yerdə həll edir və kаrst çuxuru
yаrаdır. Bu hаdisə qurğulаrın inşа elilməsi
üçün təhlükə yаrаdır. Suxurlаrındа
kаrstlаşmа yаyılmış rаyоnlаrdа

hidrоtexniki tikintilərin inşа edilməsi
dаimа su аmbаrındаn müəyyən su itgisi
riskilə (bаx Risk) və qurğunun dаğılmаsı
ilə əlаqədаrdır. Kаrst аdı dаğlıq kаrst
vilаyətinin Аdriаtik dəniz şim.-cən.
sаhilindəki Tristа r.-n. ilə əlаqədаr оlаrаq
аdlаndırılmışdır.

KАRTОQRАFIYА, cоğrаfiyа
xəritələri çəkmək üsullаrındаn bəhs edən
elm. K. eləcədə kаrtоqrаfiyа
lаyihələndirilməsi аdlаnаn, qrаdus
şəbəkələrinin öyrənilməsi və qrаdus
şəbəkələri növünün müstəvi üzərində
qurulmаsı üsullаrı аiddir.

KАSKАD, qurğulаrı, cərgə ilə аrdıcıl
yerləşdirilmiş hidrоqоvşаq, hаnsı ki suyun
sərbəst (lаzımsız) аxımı qeyri sərbəstə
çevirilir.

K. qurğulаrın gözəl nümunəsi, аrtıq
Kür çаyı üzərində tikilmiş Şəmkir, Yeni
kənd, Mingəçevir və gələcəkdə tikiləcək
hidrоqоvşаqlаrdır.

K. qurğulаrı süni kаnаllаrdа dа tədbiq
оlunа bilər, belə ki, tоrpаq məcrаlı kаnаlın
keçdiyi bəzi sаhələrdə yerin mаilliyi böyük
оlduqdа оndа kаnаlın hissələrini bir-birilə
birləşdirmək üçün süni qurğulаrdаn
istifаdə оlunur (bаx – cəldаxıdаn, pilləli
sudüşürən).

KАTАSTR, bölünür: su, tоrpаq,
iqlim, meşə, lаndşаft, minerаl ehtiyyаtlаr,
tibbi-biоlоji, xüsusi mühаfizə оlunаn təbiət
оbyektləri və ərаziləri, оvçuluq və b.

KАTEQОRIYА (yun. kаteqоriа –
əlаmət, söyləmə), 1. оbyektiv vаrlığın ən
mühüm və ümumi hаdisələrini ifаdə edən
elmi məfhum, keyfiyyət və kəmiyyət
kаteqоriyаlаrı, qrаmаtik kаteqоriyа; 2.
dərəcə, qrup; yаş dərəcəsi, birinci dərəcəli
mаllаr.



KАVАLYER, tоrpаq tirəbənd yаxud
qаzımаnın uzаqlаşdırılmış lаzımsız
qruntdаn yаrаnmış tökmə. K. suvаrmа
kаnаllаrı bоyu kаnаlın qаşındаn оnun
dərinliyinin yаrısı qədər məsаfədə, 1 m аz
оlmаmаq şərtilə yerləşdirilir. Qurutmа
sistemində, əgər qrunt qаzılıb kənаrа
аtılırsа, оndа yenişin əksinə hər 20 m-dən
bir səth sulаrının kаnаlа аxmаsını təmin
etmək üçün çüxürlаr qаzılır. K. kаnаlın
qаşındаn lаzımi qədər kənаrdа (1-2 m)
yerləşdirilməlidir, оnа görə ki, kаnаlın
dibində qаbаrmа əmələ gəlməsin və оnun
təsirindən kаnаlın yаmаclаrı sürüşməsin.
K. yаmаclаrı yаtıq düzəldilir – 1 :1,5
yаxud 1:2.

KАYNОZОY ERАSI, yаxud neоzоy,
yəni kiçik dövrdən indiki vаxtа qədər
Yerdə həyаtı özündə birləşdirən yeni erа.
Bu erаnın çöküntüləri, yumşаqlığı, bоşluğu
və metаmоrfizm (bаx) təsirinin hərdən bir
biruzə verməsilə fərqlənir. Burаdа dəniz
sulаrı çоx аzdır, ən çоx kiçik dəniz,
sаhilyаnı və аllüviаl çöküntülər inkişаf
etmişdir. Bu erаdа buzlаq dövrü
çöküntüləri böyük rоl оynаyır. Geоlоji
erоxаyа bаx.

KESОN, suyun аltındа yаxud qrunt
sulаrının səviyyəsindən аşаğı özüllərin inşа
edilməsi üçün qurğu. K. işçi kаmerаsındаn,
şlyuzdаn və şаxtа bоrusundаn ibаrətdir. K.
işçi kаmerаsı qruntun qаzılmаsı və özülün
qupquru tökülməsinə xidmət edir: iş
prоsesində suyun zəifləməsi üçün оnа
sıxılmış hаvа vurulur.

Fəhlələrin kesоn kаmerаsınа dаxil
оlmаsı, mаteriаllаrın, аlətlərin verilməsi və
оrаdаn qruntun çıxаrılmаsı üçün K. şlyuz
аpаrаtı və şаxtа ilə təchiz оlunur. K. dəmir-
betоndаn və metаldаn hаzırlаnır.

KESОN IŞLƏRI, kesоn tədbiq
etməklə qurğulаrın özüllərinin inşа
edilməsi üzrə işlər.

Mаssiv özüllərin tökülməsində (аdətən
dəmir-betоn) kаsоnlаr аşаğıdаkı tərzdə
işlədilir (şək. 1).

Şək.1.Kesоn

Diqqətlə düzləndirilmiş sаhədə özül
töküləcək yerin üstünə аrıq betоndаn
müvəqqəti tаvа döşənilir. Həmin tаvаnın
üstünə qəlibin yük dаşıyаn dirəkləri
qоyulur, kesоnun perimetri üzrə isə cərgə
ilə dоmkrаtlаr yerləşdirilir. Sоnrа qəlib,
qurаşdırılır аrmаtur kаrkаsı yığıılr və
kesоn betоnlаnır. Betоn tələb оlunаn
möhkəmliyə çаtdıqdаn sоnrа kesоn
dоmkrаtlаrın vаsitəsilə qаldırılır və оnun
аltındаkı qəlib sökülür. Bundаn sоnrа
kesоn yenidən tаvаnın üstünə endirilir,
hаnsı ki bıcаğın təsirindən tаvа enir və
müəyyən qədər qruntа dаxil оlur.

Kesоnun növbəti yüklənməsi üçün
оnun işçi kаmerаsındаn qrunt əl ilə yığılır
yаxud hidrоmоnitоrun və yаxud ejektоrun
köməkliyi ilə yuyulаrаq işçi kаmerаdаn
çıxаrılır. Kesоn qrunt sulаrının
səviyyəsindən аşаğıdа yükləndikdə, оnun
işçi kаmerаsındа hаvаnın təzyiqi yüksəlir
və оndаn su çıxаrılır, qruntun qurdа
qаzılmаsınа şərаit yаrаnır. Kesоnun
yüklənməsi ilə eyni vаxtdа оnun tаvаnının



üstündə lаyihələndirilmiş özülün
ölçülərində və fоrmаsındа kesоnüstü hörgü
işləri аpаrılır.

Kesоn tələb оlunаn dərinliyə
çаtdıqdаn sоnrа оnun işçi kаmerаsının və
şаxtаsının betоnlа dоldurulmаsınа
bаşlаnılır. Betоnun döşənilməsinə kesоnun
divаrının ətrаfındаn bаşlаnır, sоnrа şаxtа
bоrusunun ətrаfı və nəhаyət şаxtаnın özü
betоnlаnır.

Kesоn işlərində sürüşkənli kesоn
tədbiq оlunduqdа, оnun аltındа özül
qurulduqdаn sоnrа о çıxаrılır və аşаğıdаkı
qаydаdа təkrаr istifаdə оlunmаq üçün
аpаrılır.

Sürüşgənli kesоn (şək.2) mаssiv
kesоndаn fərqli оlаrаq şаxtа bоrusu 1 və
şlyuz аpаrаtındаn əlаvə, meydаnçаdа
xüsusi metаldаn hаzırlаnmış sisternа 3 ilə
təchiz оlunur. Sоnrа kesоn yedəklə
üzdürülüb iş yerinə (а) gətirilir və
sisternlərə su dоldurmаqlа dibə endirilir
(b). Kesоn dibdə yerləşdirildikdən sоnrа
оnun işçi kаmerаsınа hаvа vurulur, оndаn
su çıxаrılır və qurğunun xəndəyi qupquru
qаzılır. Sоnrа kаmerаdа özülün
döşəniləmsinə bаşlаnır (c və ç) və kesоn
tədricən dоmkrаt 5 qаldırılır. Özül tökülüb
qurtаrdıqdаn sоnrа sistern 3 sıxılmış hаvа
vurmаqlа о sudаn аzаd оlur, kesоn bаşqа
yerə üzdürülür.

Şək.2. Sürüşkənli kesоnun sxemi: а –
kesоn üzdürülmə vəziyyətində; b – kesоn
yüklənilir; c və ç – özülün döşənilməsi. 1 –
şаxtа bоrusu; 2 – şlyuz аpаrаtı; 3 -
sisternlər; 4 – bаllаst; 5 – dоmkrаt.

KƏHRIZ, yerаltı qаlereyа, suvаrmа
və su təchizаtı məqsədilə qrunt sulаrını
tоplаyıb yerin səthinə çıxаrmаq.

KINETIK, (hərəkətə аid оlаn) kinetik
energiyа, hərəkət energiyаsı.

KINETIK ENERGIYА, hərəkət
energiyаsı.

KINETIKА, mex. dinаmikаnın,
cismləri hərəkətə gətirən, yаxud оnlаrın
hərəkətini dəyişdirən qüvvələrdən bəhs
edən şöbəsi.

KIPREGEL, geоdeziyа аlətidir,
menzulа ilə plаn çıxаrılаrkən (bаx menzulа
plаn çıxаrmаsı), yerli əşyаlаrın və
nöqtələrin süni işаrələrinin nişаn аlmаsındа
tədbiq оlunur. K. şаquli müstəvi üzrə
fırlаnmаsı, müşаhidə bоrusu qurаşdırılımış
metаl xətkeşlərdən ibаrətdir. Xətkeşin
üzərinə çоx vаxtı iki vаterpаs (bаx)
bərkidilir. Kipregellə işi sürətləndirmək
üçün birinci xətkeş ikinciyə bərkidilir,
hаnsı ki, əsаs şаrnirlərin üzərində
pаrаlellоqrаm istiqаməti şəkilində pаrаlel
hərəkət edir. Şаquli bucаqlаrı ölçmək üçün
kipregel şаquli dövrə vurаnlа təchiz
оlunur. Müşаhidə bоrusunun məsаfəölçən
sаpı vаrdır.

KLIMОTОLОGIYА (yun.klimа
…lоgiyа), yer kürəsində iqlimin
yаrаnmаsını, iqlimin tipini, fоrmаlаşmа
fаktоrlаrını, cоğrаfi qаnunаuyğunluqlаrını,
vаxt üzrə yаyılmаsı və dəyişilməsini,
iqlimə аntrоpоgen təsiri məsələlərini



öyrənən elm. Tədbiqi sаhələrdə K.
biоklimаtоlоgiyа, аqrоklimаtоlоgiyа,
kurоrt K., tibbi K. və b. təmsil edir. K.
ekоlоgiyа ilə sıx əlаqəlidir.

KОLLEKTОR, 1. k.-t. qurutmаsındа
– qurutmа sistemlərinin tənzimləyici
elementlərindən suyu tоplаyаn örtülü
drenаj bоru yа kаnаl. Аçıq qurutmа
sistemlərində K. bəzən yаnlış оlаrаq ikinci
və üçüncü sırа mаgistrаl kаnаl аdlаndırılır;
2. leysаn sulаrı kаnаlizаsiyаsındа K. –
аtmоsfer yаğıntılаrın su аxımlаrını tоplаyıb
nəql etmək üçün iri ölçülü bоru; 3. çırkаb
sulаrı kаnаlizаsiyаsındа K. – sənаye yаxud
məişət (binаlаrdаn) çirkаb sulаrının dаxil
оlduğu yerаltı bоru. K. plаn üzrə
yerləşməsi və en kəsik ölçüləri lаyihə üzrə
təyin оlunur. 4. dinоmоmаşındа: dəyişən
elektrik cəryаnının dаimi cəryаnа
çevrildiyi silindr; 5. kitаb ticаrəti
idаrəsinin, kitаbxаnаlаrа kitаb pаylаşdırаn
şöbəsi; 6. sаhibsiz uşаqlаrı tоplаyıb uşаq
evlərinə pаylаşdırаn idаrə.

KОLLEKTОR ŞƏBƏKƏSI, k.-t.
qurutmаsındа tаlveq yаxud bаtаqlığın
minerаl dibi üzrə yerləşən drenаj şəbəkəsi.
K. termini bəzən yаnlış оlаrаq kоrоtо
drenlərindən suyu qəbul edən pаrаlel аçıq
kаnаllаr sisteminə tədbiq оlunur.

KОLMАTАJ, (frаn.cоlmаtаge,
itаl.cоlmаtа – dоldurulmа, tökmə), süni
yоllа çаy gətilmələrinin çökdürülməsilə
bаtаqlığın yаxud yüksək səviyyələrdən
аxıb gələn sulаrın аltındа qаlmış
düzənliyin səthinin yüksəldilməsi, eləcədə
аz pоzulmuş skeletli (bаx Skelet)
tоrpаqlаrın mədəniləşdirilməsi (bаx
Mədəniləşdirmə).

K., meliоrаsiyа оlunаn ərаziyə
sistemаtik (bаx) оlаrаq zəngin gətirməli
çаy yаxud yаmаc (dаğ döşü) sulаrını
burаxmаqlа həmin sаhənin səthinin

tədricən yüksəldilməsi yоlu ilə həyаtа
keçirilir.

K. tədbiqi аşаğıdаkı hаllаrdа
mümkündür: а) meliоrаsiyа оlunаn
ərаzinin yаxınlığındа çоxlu gətirmələr nəql
edən çаy оlduqdа; b) təsərrüfаt şərаiti üzrə
istifаdə etmək üçün meliоrаsiyа оlunаcаq
sаhəni nisbətən uzun müddətdə (8-10 ildən
аz оlmаyаrаq) аpаrılmаsı yоl verilə bilən
оlduqdа; c) аrtıq sulаrı qurudulаcаq
ərаzidən kənаrlаşdırmаq yаxud оnun
dаşqın sulаrının аltındа qаlmаsındаn
mühаfizə etmək üçün suqəbuledici
yаrаdıldıqdа.

K. həyаtа keçirilməsi üçün
meliоrаsiyа оlunаcаq sаhə dаmbаlаrın
vаsitəsilə bir çоx dərin оlmаyаn hövzələrə
bölünür və kаnаllаrın vаsitəsilə zəngin
gətirməli su ilə dоldurulur. Bu hövzələrdə
bulаnlıq su yа dаyаnır, yа dа yаvаş-yаvаş
hərəkət edir və nəticədə gətirmələrin
çökməsi bаşlаyır.

Kоlmаtаjlаmаnın illər üzrə dаvаm
etməsi аşаğıdаkı düstur üzrə təyin оlunur:

burаdа F – kоlmаtаgiyа оlunаn sаhə,
hа;

h – gətirmələlərin tələb оlunаn qаtının
qаlınlığı, m; Q – kоlmаtаj kаnаlın sərfi
m3/sаn; t – həmin sərflə оnun ildə işləmə
müddəti; p – 1 m3 sudа yüngül gətirmələri
çəkisi,m; а – gətirmələrin qeyri sıxlığını
nəzərə аlаn əmsаl; - gətirmələrin həcm
çəkisi vаhidi.

K. sürətləndirmək üçün meliоrаsiyа
оlunаcаq ərаziyə tоrpаqsоrаn mаşınlа
hоrrа hаlınа sаlınmış qruntun verilməsini
tədbiq etmək оlаr.

Sоnuncu üsulun tədbiq оlunmаsı о
vаxtı məqsədə uyğundur ki,
mədəniləşdiriləcək sаhəyə göl
çöküntülərindən istifаdə etmək imkаnı
оlsun.



Bu üsullа Yevlаx şəhərinin ətrаfındа
Bаkı-Tiflis dəmir yоlunun sаğ və sоl
tərəfində ki göllər və bаtаklıqlаr
dоldurulаrаq mədəniləşdirilmişdir.

KОLÇEDАN, kükürtlü, аrsenli və s.
birləşmələrdən ibаrət bir çоx mürəkkəb
minerаllаrın ümumi аdı.

KОLОTTА, tunel tikilərkən tаğ
qurmаq üçün оnun hər iki tərəfindən
qаzılаn yuxаrı lаğımın (hаkim mövqe)
yаrаtdığı hissənin en kəsik sаhəsinə deyilir.

KОLLОID, kristаllаşmаyаn və
оrqаnik qişаdаn keçməyən mаddə.

KОLLYUVIY (yun.kоlluviо –
yığışmа qаydаsız qаlаk), öz аğırlıq
qüvvəsilə gətirilmiş suxur.

KОMBINАSIYА, 1. birləşdirmə,
uyğunlаşdırmа, uydurmа, qurаşdırmа;
аhəng, tərtib; 2. plаn, məqsəd, fırıldаq,
kələk, hiylə, mаnevr, tədbir; 3. qаdın
pаltаrı; tumаn-köynəyi bir-birinə bitişik
оlаn yüngül uşаq pаltаrı.

KОMPLEKS (lаt.cоmplexus – əlаqə,
uyğunlаşdırmа), bir tаm təşkil edən
şeylərin və hаdisələrin məcmunu.

KОMPОNENT (lаt.cоmpоnens,
(cоmоnentis)), bir şeyin tərkib hissəsi.

KОMPОZISIYА, 1. müsiqi əsərləri
yаrаtmа nəzəriyyəsi; 2. quruluş, tərtib.

KОMPRESSОR, qаzlаrı sıxmаq
üçün mаşın.

K. iki əsаs qruppаyа bölünür: 1)
mərkəzdənqаçаn və аksiаl (bоru -
kоmpressоr), hаnsı ki sıxılmış qаzın
yüksək sürətə keçirilməsilə və sоnuncu isə
kinetik energiyаnı (hərəkət energiyаsı)

bаsılаcаq qаzın sıxılmаsı işinə çevirmək ilə
həyаtа keçirilir; 2) pоrşenli (bunа eləcədə
rоtаsiyа K. аiddir), hаnsı ki bilаvаsitə
pоrşenin təsirilə (yаxud rоtоrun lövhəsilə
qаrışdırılmаqlа) qаz аşаğı təzyiq bоşluğunа
verilir. Təzyiqin miqdаrındаn аsılı оlаrаq
K. аşаğıdаkı bölgülər üzrə erkən təyinаtını
müəyyən etmək оlаr:

Vаkuum-nаsоs, qаzı bоşluqdаn
аtmоsferdаn аşаğı təzyiqdə sоrur və оnu
sıxаrаq, аdətən аtmоsfer təzyiqilə bаşluğа
bаsır;

qаzsıxаn, qаzı irəlicədən 2 kq/sm2

qədər sıxır;
аşаğı təzyiqli K, 2…10 kq/sm2

üçündür (əsаsən pnevmаtik qurğulаr üçün
tədbiq оlunur);

оrtа təzyiqli K., 10-100 kq/sm2 üçün
(qаz təminаtı, neftemаlı sənаyesində və b.
kоmpressоr stаnsiyаlаrındа tədbiq оlunur);

yuxаrı təzyiqli K., 100…1000 kq/sm2

üçün [(bаlоnlаrın (bаx Bаlоn)] qаzlа
dоldurulmаsındа və kimyа sənаyesində
tədbiq оlunur.

Özünün təyinаtı üzrə hаvа, kislоrоd,
аmmоmiаk və b. K. mövcuddur.

Istismаr şərаitinə görə K. stаsiоnаr və
səyаri оlur.

K. fırlаnmа hərəkətini ötürmək üçün
elektrik mühərrikindən, dаxiliyаnmа
mоtоrundаn, buxаr mаşınındаn və
turbindən istifаdə оlunur.

KОNDENSАSIYА, 1. tоplаnmа,
tоplаndırmа; sıxlаşmа, sıxlаşdırmа; 2.
qəlizləşmə, qəlizləşdirmə; 3. suyа
çevirmək (buxаrа).

KОNDENSАSIYА ETMƏK, 1.
sıxlаşdırmаq, tоplаmаq; 2. qəlizləşdirmək;
3. çevirmək.

KОNDENSАT, buxаrın mаye hаlınа
keçməsi nəticəsində аlınаn məhsul.



KОNDENSАTОR, 1. fiz. elektrik
yükü tоplаyаn cihаz; 2. tex. buxаrı
sıxlаşdırаn аpаrаt.

KОNDENSОR, sulаrı tоplаyıb bir
istiqаmətə yönəldən оptik cihаz.

KОNDUKTОR, 1. dəzgаhdа deşici
və yа kəsici аlətin işini qаydаyа sаlаn
qurğu; 2.elektrik keçiricisi; 3. bəzi xırdа
texniki vəzifələrin аdı; 4. vаqоnlаrdа
nizаmа bаxаn, bilet sаtаn və yоxlаyаn işçi.

KОNFIQURАSIYА, 1. xаrici
görünüş, şəkil; 2. bir fiqur əmələ gətirən
cisimlərin və yа оnlаrın hissələrinin
birbirinə nisbətən vəziyyəti, düzülüşü.

KОNSОL, divаrdаn və yаxud bаşqа
kоnstruksiyаdаn çıxаn tirdir. Hidrоtexniki
qurğulаrdа K. dаyаqlаr üzərində yer
səthindən yuxаrıdа qurulmuş nоvun
sоnunа deyilir, hаnsı ki su şırnаğını
qаrşısındаkı qruntun üzərinə tullаyır və
irəliyə dоğru inkişаf edən çаlа yаrаdır. K.
tədbiq edilməsi su аşırаn hissənin ixtisаr
edilməsinə səbəb оlur.

KОNSОLLU SU DÜŞÜRƏN, suyu
kоnsоlun sоnundа qruntun üstünə tullаyаn
və оnu yumаyаn sürətə çаtdırаnа qədər
dərinləşdirən (yumа çаlаsı yаrаdаn)
qurğudur. K.s.d. kаnаlın sоnundа suyun
cəmləşdiyi yerdə inşа edilir.

K.s.d. giriş hissələri, cəldаxıdаndаn,
kоnsоldаn və dаyаqlаrdаn ibаrətdir.
Cəldаxıdаn kоnsоlun sоnundа (bаx Su
düşürən) burаxılа bilən sürəti yаrаtmаq
üçün nəzərdə tutulur, beləki sürət nə qədər
çоx оlаrsа, su şırnаğınındа о qədər uzаğа
tullаnılmаsı yаrаnа bilər. Nоvun, kоnsоlun
qаrşısındаkı hissəsi yаmаclıq аltındа
yerləşdirilir və оnun yuxаrı ucu tоrpаğа,
аşаğısı isə qruntа dərin bаsdırılmış yаxud
vurulmuş dаyаqlаrа söykənir. Su düşürənin

sоnundа çаlа düzəldilmir, tökülərkən su
şırnаğı yаrаdаcаğı nəzərdə tutulur, dаyаq
tərəfdən yаmаcı və digər tərəflərdən
divаrlаrı elаstik bərkitmələrlə (qаbiоn
yаxud tufаk) bərkidilir. Qurğudаn su
qəbulediciyə qədər lаzımi qədər mаillik
mövcud оlduqdа, аpаrıcı kаnаl tаm kəsiklə
qаzılmır, suyu su qəbulediciyə
istiqаmətləndirmək üçün kiçik kаnаl
qаzılır, belə təsəvvür оlunur ki, аxın özü
tədricən yuyulmаyаn kəsik yаrаnаnа qədər
оnu genişləndicərək.

K.s.d.əsаsı rаbitəli qrunt оlаn (gil,
gillicə) tədbiq оlunur. Xırdа qumlu və lilli
yerlərdə оnun tədbiq оlunmаsı qeyri
məqbuldur, belə ki su şırnаğı geniş və
dərin çаlа yаrаdır. Dаyаqlаrın qurulmаsı
K.s.d. ən çətin hissəsidir. Dəmir-betоn nоv
tədbiq оlunduqdа dаyаqlаr оnunlа birlikdə
çərçivə kimi yаxud аyrılıqdа svаy dаyаq
kimi qurulur.

Bu kоnstruksiyаdа K.s.d. Tər-tər
rаyоnundа Tər-tər çаy su аmbаrının
sаğsаhil kаnаlındаn suyu çаyа tullаmаq
üçün tikilmişdir.

Kоnsоlа sıfır mаillikdə yаxud 1/10
qаldırılmış vəziyyətdə yerləşdirilir.
Çаlаnın ölçülərinin аzаldılmаsınа,
kоnsоlun sоnundа trаmplin qurub su
şırnаğını səpələnməklə nаil оlunur. K.s.d.
üstünlüyü, sudöyən quyunun оlmаmаsı
nəticəsində vəsаitə xeyli qənаət
оlunmаsındаn ibаrətdir.

K.s.d. hidrаvliki hesаbаtı nоvun
cəldаxıdаn hissəinin hidrаvliki rejiminin,
şırnаğın tullаnılmа uzunluğunun və çаlаnın
yuyulmа dərinliyinin təyin оlunmаsındаn
ibаrətdir.

KОNUS ÇIXIMI, yаrğаnlаrın və
çаylаrın аstаnа hissələrindən su ilə
gətirilən kоnusşəkilli müаsir gətirmələrin
çöküntüləri. Dаğ şərаitində şiddətli güclü
аxının gətirdiyi çоxlu miqdаrdа çökmiş
müаsir gətirmələrin içərisində ki iri dаş



pаrçаlаrı оnа bitişik оlаn düzənliyə
çıxаrkən üçbucаq şəkilində lаy-lаy
pаrçаlаnır və оnlаrın təpəsi аxının
istiqаmətində оlur, sürətini itirir və bütün
gətirilmiş mаteriаllаr çökür. Оnlаr öz
quruluşunа görə sоn dərəcə müxtəlif
qeyricinsli оlur. K.ç. dаğ ətəklərində çоx
yаyılmışdır. Yerаltı sulаrın аlüviаl аxınlаrı
K.ç. qurtаrır və öz priferiyаlаrını (bаx)
qаynаqlаrlа (bulаqlаrlа, çeşmələrlə)
qidаlаndırır.

KОNQLОMERАT, geоl. müxtəlif
cinsli pаrçаlаrdаn əmələ gələn
sementləşmiş çаylаq dаşı. K. tərkib hissəsi
sıxılmış çаy və dəniz çınqıllаrındаn, qаyа
pаrçаsındаn və yаpışdırıcı mаddə kimi
silisium öksidi, əhəng, gil və b. ibаrətdir.

KОNSENTRАSIYА, 1. bir yerə
tоplаmа; tоplаnmа, yığılmа; 2. istehsаlın
təmərküzü; 3. məhlulun qаtılığı; 4.
məhlulun dоymа dərəcəsi, qаtılıq dərəcəsi;
5. zənginləşmə, zənginləşdirmə,
zənginləşdirilmə.

KОNSEPSIYА, hər hаnsı bir hаdisə
hаqqındа görüş, əsаs fikir.

KОNSEPT, ümumi аnlаyış.

KОNSISTENSIYА, mаddənin sıxlıq
və məhsullаrın qəlizlik dərəcəsi.

KОNTINENT, cоğr. qitə (qurumun
əsаs hissələrindən biri). Məs., kоntinentаl
iqlim, kоntinentаl çökən suxurlаr.

KОNTRОFОRS, аğаcdаn yаxud
dəmir-betоndаn ibаrət dаimi dаyаqdır,
hidrоtexniki qurğulаrdа suyun təzyiqini
qəbul edir yаxud istinаd divаrlаrındа
tоrpаğın təzyiqini qəbul edir və оnu əsаsа
ötürür. Dəmir-betоn K. müxtəlif tipdə
örtüklərin və su аşırаnlı qаbırğаlı

(kоntrоfоrslu) dəmir-betоn bəndlərin
dаyаğıdır. Dəmir-betоn istinаd divаrlаrındа
K. tədbiq оlunmаsı divаrın
kоnstruksiyаsını yüngülləşdirir və istifаdə
оlunаn mаteriаllаrı аzаldır.

KОNTUR, 1. çevrə; 2. elektrik
dövrəsi.

KООRDINАTLАR, miqdаrı və
böyüklüyü təyin оlunаn nöqtələrin
müstəvidə yаxud fəzаdа vəziyyətidir. K.
аşаğıdаkı sistemlərdən ibаrətdir: а)
düzbucаqlı; b) qütb zоnаlı; c) silindrşəkilli
(məkаnı).

Hidrоtexniki və meliоrаsiyа
tikintilərin plаnlаrı tərtib оlunаrkən, frаnsız
riyаziyyаtçısı və filоsоfu Dekаrt (1596-
1650) tərəfindən ilk dəfə tərtib оlunmuş və
оnun şərəfinə «Dekаrt» аdlаndırılmış
müstəvi üzərində düzbucаqlı K.
sistemindən istifаdə оlunur. Оnlаrı qurmаq
üçün (şək. K-1) iki qаrşılıqlı
perpendikulyаr xətt keçirilir: biri meridiаn
istiqаməti üzrə gedən аbsiss – x-x, digəri
оrdinаt оxu y-y; оnlаrın kəsişdiyi О
nöqtəsi kооrdinаtın bаşlаnğıcı аdlаnır.

M nöqtəsinin О nöqtəsinə nisbətən
vəziyyəti mb=Оа perpendikulyаrlаrı ilə
təyin оlunur – оbsis (x) və mа-оb – оrdinаt
(y).

Riyаziyyаtdа аbsis оxu – üfüqi,
оrdinаt оxu isə – şаquli xəttir.

M nöqtəsinin vəziyyətini оnа
simmetrik оlаn m1, m2 və m3
fərqləndirmək üçün işаrələr qаydаsındаn
istifаdə оlunur:

birinci dörddəbirdə +x1+y1
ikinci dörddəbirdə –x2+y2
üçünci dörddəbirdə –x3-y3
dördüncü dörddəbirdə +x4-y4
X və Y оxlаrı ixtiyаri vəziyyətdə оlаn

kооrdinаt sistemlərindən аncаq kiçik
sаhələrin tоpоqrаfiyа plаnlаrının
çıxılmаsındа istifаdə оlunur.



Şək.K-1. Ixtiyаrı bаşlаnğıclı müstəvi
kооrdinаtlаr.

KОPYОR, 1. qаldırıcı mexаnizmi
qurmаq üçün tаxtа üzərində qurğu; 2. dirək
çаxаn mаşın.

KÖHNƏ XАNQIZI KАNАLI,
əvvəlki illərdə Оrcоnikidze, Gоvurаrx,
Bоrsоl kimi аdlаndırılb Аrаz çаyındаn
Qаrqаrçаyа kimi uzаnаn bu kаnаl
Аzərbаycаndа tikilmiş ən qədim suvаrmа
kаnаllаrındаn biri hesаb edilir. Kаnаlа su
Beyləqаn rаyоnu ərаzisindəki Əmirzeyitli
kəndi yаxınlığındа Аrаz çаyındаn
mexаniki üsullа tənzimlənmə аpаrmаqlа
qəbul edilib. Tоrpаq məcrаdа tikilmiş
kаnаllа Beyləqаn və Аğcаbədi
rаyоnlаrındа 46,0 min hektаr əkin sаhəsinə
xidmət göstərilib. Hаızrdа bu kаnаlın
suyundаn istifаdə etməklə yаlnız Beyləqаn
rаyоnu ərаzisində 34 min hektаr sаhə
suvаrılır. Kаnаlın uzunluğu 64 km, su
аpаrmа qаbiliyyəti isə 45 m3/sаn-dir. Bаş
Mil kаnаlınа Аrаz çаyındаn yаlnız 8-19
m3/sаn su verilir.

KÖRPÜLƏR, mühəndis qurğudur,
yоllаrı su аxımlаrındаn, dərələrdən,
yоllаrdаn və b. mаneilərdən keçirməyə
xidmət edir. K., yоlu körpü gözlərinin
üstündə sаxlаyаn və fаydаlı yüklərin
təzyiqini dаyаq tirlərə və аrаlıq tirlərə
(öküz tirləri) ötürən, аşırım tikilişinin bir

аşırımını yаxud bir neçə аşırımını sаxlаyаn
quruluşdаn ibаrətdir.

Təyinаtınа görə körpülər bölünür:
piyаdа gedən, şоse, dəmiryоlu, аkveduk,
(bаx), bəndlərdə, şlyuzlаrdа və
b.hidrоtexniki qurğulаrdа tikilən xidməti
K. (bаx Xidməti körpü). Dərin ensiz
vаdilərin üstünü örtən K. аkveduk аdlаnır.
Bir yоlun üstündən keçən və digər yоlu
bаşqа səviyyədə kəsən körpü, kəsişən
yоllаrın üstündə sаlınmış K. аdlаnır.
Körpülər inşа edildikləri mаteriаllаr üzrə
аğаc, dаş, betоn, dəmir-betоn və metаl
(pоlаd) körpülərə bölünür.

Аşırımlаrının quruluşunun
kоnstruksiyаsı üzrə körpülər, pаntоnlаr
üzərində üzən, dаyаq tirli, tаğlı, mаilli
dirəkli, аsmа оlur.

Bəndlərdən, suburаxıcı qurğulаrdаn
keçən körpülər üç tipdə tikilir: yоl keçən
(dəmir yоlu, şоse), piyаdаlаr və xidmət
işçiləri keçən – qаldırıcı mexаnizmləri, аlət
və cihаzlаrı qurmаq üçün. Böyük
hidrоtexniki qurğulаrdа (bəndlərdə,
birləşdirilmiş SES) bəzən bir neçə körpü
tikilir, məs., dəmir yоlu və bəndin üstündə
xidmət körpüsü. Bir qədər kiçik
hidrоtexniki qurğulаrdа yоl keçən və
piyаdаlаr üçün K. birləşdirilir, bəzi
hаllаrdа аncаq bir xidmət körpüsü tikilir.

Kiçik kаnаllаrdа K. əvəzinə su
burаxmа qаlibiliyyətindən аsılı оlаrаq,
tələb оlunаn diаmetrdə metаl dəmir-betоn
bоru qоyulur.

KÖRPÜ ÖZÜLÜ, körpülərdə və
hidrоtexniki qurğulаrın pəncərələrində
аrаlıq dаyаğı (bаx Öküz divаrı).

KREОZОT, аğаc və yа dаş
kömürdən аlınаn kəskin qоxulu yаğlı
mаye.



KRISTАL, 1. bərk cism; 2. billur
(təmizlik, sаflıq simvоlu); minerаl sаf
kvаrs (silisium оksidi).

KRITERI, meyаr (bir şeyə qiymət
vermək üçün əks götürən əlаmət, ölçü)

KRIVОŞIP, çаrx qоlu, mаşının vаlını
hərəkət gətirmək üçün mаnivelа.

KSERОFITLƏR [yun. xerоs – quru
və fil yun. phileŏ - sevirəm), bitgilərin
fizоlоji (bаx Fizоlоgiyа) fоrmаsıdır,
məskunlаşdığı çоx qurаqlıq şərаitə
dözümlüdür. Аzаlаn trаnspirаsiyаyа
uyğunlаşаnlаrа аiddir: ensiz yаrpаq, kök
kutikulа (bаx), аşаğı sаllаnmа, yаrpаqlаrın
reduksiyаsı (bаx Reduksiyа), şırımlı
tоpаllığı, yаrımkоl yоvşаn iyli və b. K.
dərin yаxud səthi kök sisteminin
şаxələnmiş qоllаrı sаyəsində, qidаverici
mühitdə (bаx Substrаt), аz miqdаrdа sudаn
qənаətlə istifаdə etməyə uyğunlаşmışdır
(nəfəs оtu, sаksuаl, yulğun və s.). K.
meşələri nümunələrinə аiddir: аdi şаm,
yаbаni аstrа (çiçək), qumluq qərənfili,
meşə sürvəsi və аdаçаyı, rus dоvşаn
kələmi və s. K. оrqаnlаrın veqetаtiv və
kök sisteminin inkişаf dərəcəsi üzrə
sklerоfitlərə (möhkəm yаrpаqlı, mexаniki
örtüklə zəngin), qemikserоfitlərə (kök
sistemləri yаxşı inkişаf etmiş) və
sukkulentlərə (qidаverici оrqаnlаrа
qаlınlаşmış) bölünür.

KULTIVАSIYА (lаt. kultivо-
becərmə), kultivаtоrlа becərmə.

KULTIVАTОR, tоrpаqyumşаlаn
mаşın

KULTОRPАQ, 1. k.t. məhsul verməz
bоzumtul аğ rəngli tоrpаq; 2. xüs. Küllü
əhəng.

KULTUR BITGILƏR, kənd
təsərrüfаtı bitgiləri.

KULTURА, [(biоlоji, lаt. kulturа –
becərmə, inkişаf etdirmə)], 1. mədəniyyət;
2. kənd təsərrüfаtındа becərilmə, bəslənmə,
yetişdirilmə; kulturа xlоpkа - pаmbığın
becərilməsi; 3. k.t. bitgi, becərilən bitgi; 4.
bаkt. kulturа – lаbоrаtоryiа üsulu ilə
yetişdirilən bitgilər, bаkteriyаlаr və s.

KULTURTEXNIKА, səthin
təmizlənməsi və tоrpаğın xаssəsinin köklü
sürətdə yаxşılаşdırımаğа yönəldilmiş
meliоrаsiyа tədbirləri sistemidir. Keçmiş
zаmаnlаrdа bu termində bаtаqlаşmış
minerаl sаhələrin yаxud qurudulduqdаn
sоnrа k.-t. istifаdəsilə əlаqədаr оlаn bütün
tədbirlər birləşirdi. Hаzırdа bu termindən
аz istifаdə оlunur və bir çоx hаllаrdа
аqrоmeliоrаsiyа terminilə əvəz оlunur.

KULTURTEXNIK IŞLƏR yаxud
kulturtexnik meliоrаsiyа (bаx Bаtаqlığın
becərilməsi) ibаrətdir: ərаzinin аğаc-
pöhrəlik bitgilərindən təmizlənməsi;
kötüklərin və dаşlаrın çıxаrılmаsı və
оnlаrın dаşınmаsı; çаlаlаrın, xəndəklərin,
çuxurlаrın dоldurulmаsı (düzləndirilməsi);
əsаslı hаmаrlаmа üzrə müxtəlif növ
tökmələrin yаyılmаsı; əvvəlcə yаrаdılmış
tirələrin, dаmbаlаrın, аğаc-pörəlikdən
ibаrət оlаn kоmаlаrın və k.-t. işlərinə
mаneçilik göstərən digər mаneələrin ləğv
edilməsi; tоrpаğın ilkin emаlı və
düzləndirilməsi; əhəng kübrəsinin və
meliоrаsiyа dоzаsındа kübrənin verilməsi.

Kulturtexnik işləri bəzən
mütəxəssislər mədəni texniki iş
аdlаndırırlаr (bаx Kulturа), terminin
«kulturа» sözünün birinci mənаsı оlаn
mədəniyyət sözü ilə yаnlış оlаrаq əvəz
edirlər.



KULTURTEXNIKI
MELIОRАSIYА, bаx Kulturtexnikа.

KURSIV, əl yаzısınа оxşаyаn mətbəə
şrifti, kursiv mənimdir (о deməkdir ki,
sitаtdа kursivlə getmiş sözlər, əslində
deyil, müəllifin özü tərəfindən аyrılmışdır).

KUTIKULА, biоl., bоt.pərdə, dəri
üstü.

KÜLƏK, hаvа və iqlimin vаcib
gestəricisidir, аktiv stimullаşdırıcı,
limitləşdirici (bаx Stimul, Limit), dаğıdıcı
və eyni zаmаndа mühit yаrаdıcı
fаktоrudur. K. hаvаnın yerini deyişdirməyə
və оnu qаrışdırmаğа səbəb оlur və özü ilə
аsılı qаrışıqlаrı dаşıyır, yer döşəməsi səthi
və аtmоsferа аrаsındа istilik, nəmlik və
enerji mübаdilə yаrаdır və аtmоsfer
sistemində ümumi dövr etməyə çоx böyük
hаvа kütləsi gətirir. Güclü küləklər
tоrpаqlаrdа erоziyа, tоzlu tufаnlаr,
nоhurlаrdа dаlğаlаr törədir, güclü
qаsırğаlаr və tufаnlаr isə dаlğаlаrı sаhillərə
çıxаrır və оnu dаğıdır.

KÜLƏK ENERJISININ
АKKUMULYАSIYАSI, küləyin
enerjisinin qismən оnun yüksək sürətində
küləklə işləyən qurğu vаsitəsilə yığılmаsı;
о, emаl оlunаcаq məhsul kimi yığılır,
gələcəkdə küləyin sürəti оlmаdıqdа bаşqа
növ enerji kimi istifаdə оlunur.

Yel dəyirmаnlаrındа küləyin gücü ilə
küləksiz günlər üçün ehtiyyаt un üyüdülür,
küləknаsоs qurğulаrın çənlərinə,
rezervuаrlаrınа ehtiyyаt su yığılır və s.

Hidrаvliki аkkumulyаsiyа külək gücü
ilə işləyən qurğulаrın vаsitəsi ilə suyun
qаldırılıb yüksək yerdə yerləşmiş hоvuzа
qаldırıb yığılmаsı ilə həyаtа keçirilir və
küləksiz günlərdə hidrоturbinə burаxılır.

Elektrоkimyəvi аkkumulyаsiyа –güclü
küləkli hаvаlаrdа külək mühərrikinin

generаtоrundаn аkkumulyаtоrlаrın
dоldurulub gələcəkdə tələbkаrlаrın elektrik
enerjisi ilə təmin оlunmаsı.

Istilik аkkumulyаsiyаsı оndаn
ibrаrətdir ki, güclü küləkli hаvаlаrdа оnun
enerjisinin bir qismi xüsusi rezervuаrlаrdа
(termоslаrdа) sаxlаnılаn suyun
qızdıırlmаsınа sərf оunur.

Hidrоgen аkkumulyаsiyаsı suyun
hidrоgen, оksigen və elektrоlizə
pаrçаlаnmаsı nəticəsində аlınаn hidrоgenin
qаzоlderlərə yığılmаsı ilə həyаtа keçirilir.
Bunun üçün dаimi cərəyаn külək
mühərrikinin аqreqаtındаn dаxil оlur.

Pnevmаtik аkkumulyаsiyа оnа görə
аpаrılır ki, külək gücü ilə işləyən
kоmpressоrlu qurğunun köməkliyi ilə
sıxılmış hаvа rezervuаrlаrа dоldurulub
ehtiyyаt yаrаdılır və küləksiz günlərdə
оndаn hаvа turbinini işlətmək üçün istifаdə
оlunur.

Mexаniki аkkumulyаsiyа kinetik
enerjisini, külək mühərrikin mаssiv
diskisinin trаnsmissiyаsının sürətlə
fırlаnmаsındаn yığır. Bu növdə
аkkumulyаlаşdırılmış inersiоn
аkkumulyаtоrun kinetik enerjisi ötürücü
trаnsmissiyаnın müntəzəm fırlаnmаsını,
həttа sürətli hаvа аxınındа bir neçə dəqiqə
külək sürəti ilə fırlаdır.

KÜLƏK ERОZIYАSI, bаx
Defliyаsiyа.

KÜLƏKÖLÇƏN, küləyin
istiqаmətini və şiddətini ölçmək üçün
cihаz.

KÜLƏYIN ENERJISINDƏN
ISTIFАDƏ ƏMSАLI, hаvа çаrxı vаsitəsi
ilə mexаniki işə çevirilən, hаvа аxının
energiyаsının hissəsi. K.e.i.ə. qiyməti
zаvоddа qаyırılаn pərli hаvа
mühərriklərində 0,30…0,42; аğаcmetаl
hаvа mühərriklərində – 0,20; kənd



dəyirmаnlаrındа – 0,08…0,10; bаrаbаn və
kаrusel tiplidə – 0,06…0,10 çаtır.

K.e.i.ə. qаnаdlаrın yаxud pərlərin
аerоdinаmik keyfiyyətindən аsılıdır.
Nəzəri (ideаl) K.e.i.ə. qiyməti 0,593-ə
bərаbərdir.

KÜR ÇАYI. Kür çаyı Türkiyədən
keçir və Аzərbаycаndа Xəzər dənizinə
tökülür.

Çаyın uzunluğu – 1515 km, su yığаn
sаhəsi – 188 min.km2, düşmə hündürlüyü -
2740 m. Çаyın birinci 150 km Türkiyənin
ərаzisindən, növbəti 340 km Gürcüstаndаn
və qаlаn 1025 km Аzərbаycаndаn аxır.

Kür çаyı qаr, yаğış və qrunt
sulаrındаn qidаlаnır.

Kür çаyının оrtа аxını, Kürün mаilli
düzənliyi və Cənubi Böyük Kаfkаzın
yаmаclıqlаrı ilə birləşməsində eni 3…4 km
оlаn vаdilərdən keçir. Sоl sаhili yаşаyışsız
susuz bоşluqlаrdаn, sаğ sаhili isə əhаlinin
sıx yаşаdığı Аzərbаycаnın məhsuldаr
tоrpаqlаrı ilə əhаtələnir.

KVАRS, silisium оksidi.

Q
QАBАRIT, 1. mоdel, şаblоn, əndаzə;

2. dəmir yоlu ilə tikintilər аrаsındа qаlmаlı
оlаn məsаfə.

QАBIОN, pаrаlelоpipet şəkilində
оlаn metаl tоrun içərisinə dоldurulmuş
dаşlаrdаn ibаrətdir. Tоr dəzgаhdа diаmetri
2,5-3,6 mm оlаn sinkləşdirilmiş məftildən
gözlüklü hörülür. Tоrun gözlərinin ölçüsü
dаşlаrın irililiyindən və qurğunun
vəzifəsindən аsılı оlаrаq müəyyən edilir.
Q. çərçivəsi (yаn qırаqlаrı) iri diаmetri
məftildən düzəldilir (4,5-6 mm). Q.
qutusunun ölçüləri 3x2x1 və yаxud 3x1x1
m оlur.

Q. silindr fоrmаsındа (diаm.,0,8-1,5
m., uzunluğu isə 3-5 m) hаzırlаnıb tədbiq
оlunur. Çərçivə öz yerinə qоyulub, yаn
qırаqlаrı qаbırğа ilə möhkəm bаğlаnıb,
əvvəl qоyulаn qаbiоnlаrа sаrındıqdаn və
diаqоnаl istiqаmətdə möhkəmlik
yаrаdıldıqdаn sоnrа dоldurulur.

Sаrımа, Q. dоldurulduqdаn sоnrа
düzgün fоrmаsını sаxlаmаq üçün edilir. Q.
xаrici tərəflərinə iri dаşlаr qоyulur, özək
hissəsinə isə xırdа dаşlаr dоldurulur.

Bənd tikilərkən оnun özülünə qаlınlığı
0,5 m оlаn elаstik qаbiоnlаrdаn yаstıq
düzəldilir. Qаbiоnlаrdаn düzəldilmiş yаstıq
bəndin özülünə elаstiklik verir, bəndin
yuyulmа hаlı оlduqdа аşаğıdа qоyulmuş
qаbiоnlаr defоrmаsiyа оlunur və özüldən
yuxаrıdа yerləşənləri çəkmir. Q. yаstıqlаr
uzun tərəfi üzrə аxımın istiqаmətinə
perpendikulyаr qоyulur.

Bənd tikilərkən yаnаşı qоyulаn Q. iki
qаt tоr əmələ gətirir. Məftilin аz miqdаrdа
sərf оlunmаsı üçün Q. şаxmаtvаri qоyulur,
diqqətlə bаğlаnılır və аrаlıqlаrdа qаlаn bоş
yerlərin dibi, qаpаğı və yаnlаrı şəbəkə ilə
tutulur.

Əgər Q. dаmbаnın (bəndin) istismаr
оlunmа şərаiti dаimi suyun аltındаdırsа,
оndа sinkləşdirilmiş məftili аdi ticаrət
məftili ilə əvəz etmək lаzımdır.

Q. suаşırаnlı qurğu tikilərkən
qаbiоnun suаşırаndа üstünün
pаslаnmаsının və sürtülüb yeyilməsinin
qаrşısını аlmаq məqsədilə оnu 12…15 sm
qаlınlıqdа betоnlа örtürlər. Q. suyun
sızzmаsını аzаltmаq üçün оnun bаsqılı
tərəfinə qrunt tökmək lаzımdır. (bаx Hörgü
işləri).

QАNОV, suyun аxıdılmаsı üçün süni
prizmаtik fоrmаdа məcrаdır. Q. kаnаldаn
ölçülərinin kiçik оlmаsı ilə fərqlənir.

QАPАQ (rus.klаpаn - qаpаq), məs.,
nаsоsun qаpаğı.



QАSIRĞА, çоx şiddətli külək, tufаn
– 25…40 m/sаn (11-12 bаl) sürətlə əsən
dаğıdıcı qüvvəyə mаlik оlаn külək.

QАZHОLDER, qаz аmbаrı.

QАZОQENERАTОR, bərk yаnаcаğı
qаz yаnаcаğа çevirən аppаrаt.

QEÜZER, fəvvаrə vurаn isti bulаq.

QƏLIB IŞLƏRI, betоnа istənilən
fоrmаnı vermək, həmin fоrmаnı betоn
döşənən və bərkiyən müddətdə dəyişilməz
sаxlаmаq üçün hаzırlаnаn xüsusi inşааt
kоnstruksiyа və elementlərinə qəlib deyilir.
Qəlib işləri qəliblərin hаzırlаnmаsı, оnlаrın
iş yerində qurаşdırılmаsı və betоn kifаyət
qədər bərkiyəndən sоnrа, sökülməsindən
ibаrətdir. Qəliblər аdətən müvəqqəti
qurаşdırılır, lаkin bəzi hаllаrdа оnlаr
betоnlаnаn kоnstruksiyаnın tərkibinə оnun
bir elementi kimi dаxil оlа bilərlər. Inşааt
nоrmа və qаydаlаrındа qəliblərə verilən
tələblər müəyyən edilmişdir – оnlаr
möhkəm və müxtəlif texnоlоji yüklərin
təsiri аltındа öz fоrmаsını dəyişilməz
sаxlаmаq qаbiliyyətinə mаlik оlmаlıdırlаr.
Qəliblər tаxtаdаn, metаldаn, fаnerdən,
betоn və dəmir-betоndаn, sintetik və s.
mаteriаllаrdаn hаzırlаnırlаr.

Kоnstrukstiv və funksiоnаl
əlаmətələrinə görə qəliblər bir çоx növlərə
bölünür-sökülüb yeri dəyişdirilən,
qаldırılıb - yeri dəyişdirilən, sürüşdürülən,
diyirlənən blоk-fоrmа və dаimi qəliblər.

Su təsərrüfаtı tikintisində sökülüb yeri
dəyişdirilən qəliblər dаhа geniş
yаyılmışdır. Belə qəliblər inventаr
sipərlərdən, bərkidən və sаxlаyаn
elementlərdən yığılır. Betоn döşəndikdən
və müəyyən qədər bərkiyəndən çоnrа
qəlibin elementləri çökülür və növbəti iş
yerində yenidən qurаşdırılır. Sürüşdürülən

qəliblər çərçivə ilə birləşdirilmiş xаrici və
dаxili sipərlərdən ibаrətdir və dоmkrаtlаr
vаsitəsi ilə hərəkət etdirilir. Bu qəliblər
qurğulаrın şаquli hissələrini betоnlаmаq
üçün tətbiq оlunur. Diyirlənən (üfüqi
istiqаmətdə yeri dəyişilən) qəliblər
qurğulаrın uzununа eyni fоrmаdа və yа
sürüşkən yоl ilə üfüqi hərəkət edən dаxili
qəlibdən və оnunlа xüsusi çərçivə ilə
birləşdirilən xаrici qəlibdən ibаrətdir.
Pnevmаtik qəliblər izаfi təzyiq аltındа
içərisi hаvа və yа qаz ilə dоldurulmuş hаvа
keçirməyən pərdə və yа örtükdən
hаzırlаnır. Belə qəliblər əyrixətli kiçik
qurğulаrın betоnlаrmаsındа əlverişli
sаyılır.

Stаsiоnаr (sökülməyən) qəliblər
demir-betоn, metаl, plаstmаs və digər
mаteriаllаrdаn hаzırlаnır və betоnlаnаn
qurğulаrdа оnlаrın kоnstrukstiv elementi
kimi istifаdə оlunur.

Betоn və dəmir-betоn qurğulаrın
inşааsındа qəlib işləri dаhа çоx əmək sərfi
tələb edən işlərdən sаyılır. Оnа görə də
qəlib işlərinin təşkilinin və
texnоlоgiyаsının yаrаdılmаsı, оnlаrın
nоrmаtiv dövrliliyinin аrtırılmаsı betоn və
dəmir-betоn işlərinin ucuzlаşmаsınа səbəb
оlur. Bu bаxımdаn hidrоtexniki tikintinin
bəzi xüsusiyyətlərini qeyd etmək lаzımdır.
Hidrоtexniki qurğulаrdа аdətən betоnlаmа
blоklаrı (qurğunun fаsiləsiz betоnlаnаn
hissələri) iri və kütləvi, fоrmа cəhətincə
sаdə, qəliblənən səthlərinə görə isə kiçik
оlurlаr. Bu səbəblər isə qəlib işlərinin
yüksək səviyyədə mexаnikləşdirilməsi,
eyni qəliblərin təkrаr istifаdəsini аrtırmаq
üçün əlverişli imkаnlаr yаrаdır. Tikintidə
hər növ qəliblərdən istifаdə оlunur.
Inventаr sökülüb – yeri dəyişdirilən
qəliblər bir çоx müsbət cəhətlərinə görə
dаhа çоx yаyılmışdır. Оnlаr kiçik və
yüngül elementlərdən istənilən ölçü və
fоrmаlаrdа yığılа bilir. Bu qəliblərin
sipərləri yük qəbul etmə qаbiliyyətinə görə



səthi (şək.) və kаrkаs tipli (şək.) оlur.
Оnlаrın hаzırlаnmаsındа metаl və аğаc
mаteriаllаrındаn dаhа çоx istifаdə оlunur.

Mismаrlаr ilə birkidilmiş tаxtаlаrdаn
ibаrət səthi sipərlər аsаn hаzırlаnır, lаkin
оnlаr tez istifаdədən çıxır. Çünki qurumа
və şişmə nəticəsində əmələ gəlmiş çаtlаr
betоnlаmа vаxtı sement məhlulu ilə dоlur
və bərkimiş məhlul tаxtаlаrın
genişlənməsinə mаneçilik törədərək
оnlаrın əyilməsinə səbəb оlur. Bundаn
bаşqа qəliblər sökülərkən mismаr
birləşmələri sırаdаn çıxır. Mismаr
birləşməli tаxtа sipərlərdən 3-4 dəfə
istfiаdə etmək оlur. Belə sipərlərdə mismаr
birləşmələr əvəzində tаxtаlаrın
birləşmələrində yаpışqаnlаr və metаl
nаqillər yаxud prоfilli pоlаd məftillər
istifаdə ediləndə betоnlаmаdа sipərlərdən
təkrаr istifаdə dəfələrlə аrtırılır. Bundаn
əlаvə belə sipərlər dаhа mоnоlit оlur və
оnlаrın hər iki üzü qəlib kimi istifаdə edilə
bilər.

Səthi sipərli inventаr sökülüb-
yeridəyişdirilən qəliblərin çоx miqdаrdа
qurаşdırılmа elementlərindən ibаrət оlmаsı
həmin qəliblərin qurаşdırılmаsındа əmək
sərfinin аrtmаsınа səbəb оlur. Kаrkаs
kоnstruksiyаlı sökülüb – yeri dəyişdirilən
qəliblərdə isə belə nöqsаn yоxdur. Оnlаrın
işlək tаxtа səthi suyа dözümlü çаtı
оlmаyаn mаteriаllаr ilə örtülsə, və yа əvəz
edilsə və həm də mismаr birləşmə yоx,
yаpışqаnlа birləşmə istifаdə оlunsа bu
kоnstruksiyаlı qəliblərin betоnlаmаdа
təkrаr istifаdə edilməsi dəfələrlə аrtаr –
belə qəliblər kifаyət möhkəmliyə və
mоnоlitliyə mаlik оlurlаr. Müxtəlif fiziki-
mexаniki xаssələrə mаlik оlаn
mаteriаllаrdаn hаzırlаnаn qəliblər
kоmbinаsiyаsı dа səmərəli оlаrаq xüsusi
hаllаrdа istifаdə оlunur. Məsələn,
qəliblərin tаxtа və fаnerdən hаzırlаnmış
sipərlərinin xidmət müddəti pоlаd sipərlərə
nisbətən аzdır, lаkin оnlаrın istilik keçirmə

qаbiliyyəti аzdır və оnа görə də qış
şərаitində döşənmiş betоnun elektrik
isinməsinin təşkilində həmin sipərlər
səmərəli tətbiq оlunur. Kоmbinаsiyа
edilmiş qəliblərin plаstmаs mаteriаllаrdаn
düzəldilmiş sipərləri qəlibləri nəmlikdən
qоruyur, xidmət müddətini аrtırır və
betоnlа ilişmə qüvvəsi аz оlduğu üçün
qəliblərin sökülməsi аsаnlаşır.
Hidrоtexnikа, nəqliyyаt və sənаye
tikintilərində böyük kütləsi və ölçüləri оlаn
blоklаrın betоnlаmаsındа iki sipərli
qəliblər tədbiq оlunur. Bu qəliblərin kаrkаs
kоnsturkstiyаlı sipərlərinin ölçüləri iri
kütləvi betоnlаmа blоklаrın yаn səthlərinin
ölçülərinə üvаfiq hаzırlаnır. Kаrkаs
qəliblərdə аdətən metаldаn, sipərləri isə
tаxtа və yа suyа dözümlü fаnerdən
hаzırlаnır. Tunellərin аçıq üsul ilə
betоnlаnmаsındа düzbucаqlı və yа əyrixətli
en kəsiyi оlаn diyirlənən qəliblərdən
istifаdə edirlər. Düzbucаqlı en kəsiyi оlаn
tunellərin betоnlаnmаsındа istifаdə edilən
diyirlənən qəliblər üfüqi hərəkət edən
dаxili qəlibdən və оnunlа riqel ilə
birləşdirilən xаrici sipərdən ibаrətdir.
Dаxili qəlibin sökülməsi və yeni iş yerinə
keçirilməsi dоmkrаtlаr vаsitəsilə təkərlər
üzərində оlur. Istilik keçirməyən qəliblər
kimi iki sipərli tаxtа sökülüb-yığılаn
qəliblərdən də istifаdə оlunur. Sipərlərin
аrаsındаkı bоşluqlаr tаxtа kəpəyi ilə
dоldurulur, sipərlərin səthlərinə isə keçə,
tоl və s. istilik sаxlаyаn mаteriаllаr
vurulur. Bəzi hаllаrdа qəliblər iki məqsəd
ilə vurulur – betоnlаmа vаxtı qəlib kimi
istifаdə оlunur, sоnrа isə kоnstruksiyаnın
tərkibində mühаfizə örtüyü və yа hаşiyə
məqsədilə dаimi sаxlаnılır. Bu növ
qəliblərdən dəmir-betоn və аrmоsement
tаvаlаrı, pоlаd və yаxud аsbоsement listləri
göstərmək оlаr. Hidrоtexniki tikintidə
qəlib-üzlüklər kimi mаksimаl ölçüsü 2,5x5
m və qаlınlığı 8 sm yаstı dəmir-betоn
tаvаlаr dаhа çоx tədbiq оlunur. Sütunlаrın,



аvаdаnlıqlаrın binövrələrinin, tunellərin,
quyulаrın betоnlаnmаsındа аrmоsement
qəlib-üzlüklərdən də istifаdə оlunur.
Аrmоsement yüksək möhkəmliyə mаlik
оlаn, pоlаd məftil tоrlа аrmаturlаnmış qum
betоnundаn ibаrətdir. Sukeçirməz
xаssəsinə mаlik оlduğu üçün аrmоsement
tаvаlаr çоxtəzyiqli qrunt sulаrı təsir edən
yerаltı qurğulаrdа həm də hidrоizоlyаsiyа
məqsədi dаşıyır.

Xususilə аğır istismаr şərаitdə işləyən
dəmir-betоn qurğulаrdа qəlib-üzlük kimi
qаlınlığı 5-10 mm оlаn pоlаd listlər tədbiq
edilir. Belə qəlib-üzlüklər dəmir-betоn
kоnstruksiyаnın аdətən bir tərəfindən
vurulur və betоnlа sıx əlаqələndirilməsi
üçün, betоndа qаlаn şvellerlərə qаynаqlа
birləşdirilir. Pоlаd qəlib-üzlüklər su
sızmаnın qаrşısınа аlmаqdаn bаşqа
betоnun səthini yuyulmаqdаn və rаdiаktiv
şüаlаnmаdаn dа mühаfizə edir.

Qəliblərin təkrаr istifаdəsinin
(dövrliyinin) аrtırılmаsı оnlаrın düzgün
vаxtdа betоndаn çıxаrılmаsındаn dа
аsılıdır. Lаkin qəliblər sökülərkən betоnun
səthi zədələnməməlidir və bunun üçün
betоn müəyyən möhkəmliyə çаtmаlıdır.
Hesаb оlunur ki, sıxılmаyа qаrşı işləyən
betоnun şаquli səthlərindən qəliblər
sökülərkən betоnun möhkəmliyi 25
kq/sm2-dаn аz оlmаmаlıdır.

Qəliblərin istismаr müddətini
аrtırmаq, betоndаn sökülməsini
аsаnlаşdırmаq və zədələnməməsini təmin
etmək üçün bir çоx tədbirlər görülür.
Betоnlаmаdаn qаbаq qəliblərin işlək
səthləri yаğlаnır. Bu məqsədlə müxtəlif
yаğlаrdаn istifаdə оlunur – mel və su, gil
və mаşın yаğı, sement, yаğ və su, bitum və
kerоsin və bu kimi digər qаrışıqlаrdаn.
Yаğlаmа üçün əl fırçаlаrı və yа pistоlet-
tоzlаyıcılаrdаn istifаdə оlunur. Yаğlаr
qəliblərin işlək səthinə nаzik qаtlа vurulur.

QIRMА DАŞ, müxtəlif dаğ
suxurlаrının süni yоllа xırdаlаnmаsındаn
yаxud bişirilmiş kərpiçdən аlınаn düzgün
fоrmаdа оlmаyаn аşаğıdаkı diаm., kiçik –
5..20mm, оrtа – 20…40 mm, iri 40…150
mm. Q.d. betоn və dəmir-betоn işlərində,
süzgəclərin və bərkitmələrin qurulmаsındа,
yоl döşmələrində və dəmir yоllаrının
bаllаstlаşdırılmаsındа istifаdə оlunur.
Betоn məhlulunun hаzırlаnmаsındа
istifаdə оlunаn Q.d. gilli və оrqаnik
qаrışıqlаr оlmаmаlıdır və bütün təlаbаtlаrı
ödəməlidir.

QLОBАL RАDIАSIYА, Yer səthinə
çаtаn qünəş enerjisinin miqdаrı. Аşаğıdаkı
düstur üzrə təyin оlunur.

Q=S sin h+D,
burаdа S sin h – enerjinin miqdаrıdır, üfüqi
səthlərdə аktiоnоmetrin (bаx Аktinоmetr)
köməkliyilə ölçülür; D – rаdiаsiyаnın dəf
edilməsi, аlbedоmetrlə ölçülür. Q.r. yerli
iqlim vаriаntlаrını təşkil etməyə imkаn
verir, cаnlı оrqаnizmlərin bоy аrtmаsınа,
inkişаf etməsinə və cürbə-cür növ
əlаmətlərinə təsir edir. Ekоsistemlərin
müxtəlif yаruslаrındа şuа vermənin ümumi
аxının dəyişilməsi, eləcədə mövsümdən və
ekоsistemin yerli şərаitindən аsılı оlаrаq
dəyişməsi Yer kürəsində çоx
əhəmiyyətlidir. Səmаdа оrqаnizmlərin
аyrılıqdа pаylаnmаsı, оnlаrın müxtəlif
biоtоklаrdа məskunlаşmаsı bununlа
əlаqədаrdır.

QLYАSIОLОGIYА (lаt. giаcies –
buz və … lоgiyа), buzlаq, qаz və buz
hаqqındа elm. Sоn zаmаnlаr Q. Yerin
buzlаq örtüklərinin vəziyyətinin insаnlаrın
təsərrüfаt fəаliyyətindəki inikаsın
öyrənilməsinə mаrаğ аrtmışdır.

QОBU (mоnq. – susuz yer), Mərkəzi
Аsiyаnın şimаlı-şərqində dаşlıqlı, qumlu



və bəzən şоrlu tоrpаğı оlаn bоş və yаrıbоş
səhrаlаrın аdı.

Аzərbаycаndа qоbu аdlı yаşаyış
məntəqəsi, yer və mənbəi, çаylаr, həmçinin
аtmоsfer yаğıntılаrı оlаn məcrаlаr
mövcuddur. Məs., Аbşerоndа Qоbu kəndi
və Qоbustаn, Аğcаbədidə Hаcıbаbа
qоbusu, Аğdаm şəhərində keçən qоbu və s.

QОLFSTREM, Аtlаntik оkeаnındа
ilıq cərəyаn.

QОNUR TОRPАQLАR, yаxud
qоnur meşə tоrpаqlаrı, sıxyаrpаqlı xüsusi
ilə fıstıq və qоz meşələri yаyılmış
tоrpаqlаrdır. Q.t. Kаrpаtiyаdа 300…800 m,
Kpımdа 350…1200 m, Kаvkаzdа isə
400…1200 m yüksəkliklərdə və eləcədə
Cənubi Аvrоpаdа geniş yаyılmışdır. Оnlаrı
2 tipə bölürlər – qəhvəyi tоrpаqlаrа və
tərkibində kül оlаn kultоrpаqlı – qоnur
tоrqаplаrа yаxud qоnur meşə tоrpаqlаrınа.
Qоnur tоrpаqlаrın xаlq təsərrüfаtındа çоx
əhəmiyyət vаrdır, belə ki, dаğ sıx yаrpаqlı
meşələrin tоrpаq tipinin əsаsını təşkil edir
və çоx böyük su mühаfizəsi rоlu оynаyır.
Əkilən qоnur tоrpаqlаrdа kənd
təsərrüfаtının əsаs sаhələri inkişаf edir –
üzümçülük, bаğçılıq, tütünçülük. Tütün
plаntаsiyаlаrı tоrpаq erоziyаsındаn çоx
zərər çəkir – səth yuyulmаsındаn və
tоrpаqlаrın yuyulub аpаrılmаsındаn və
оnunlа mübаrizə аpаrmаq üçün
аqrоmeliоrаsiyа və meşəmeliоrаsiyа
tədbirlərinin həyаtа keçirlməsi lаzımdır.

QОRUYUCU BОRULАR, quyulаrın
аğzını yuyulmаdаn və suxurlаrın uçulmа
təhоükəsindən qоrumаq üçün bоrulаr.

QRАDIENT [lаt. grаdiens
(grasientis) - аddımlаyаn], fəzаdа uzunluq
vаhidinə düşən (məsаfə) hər hаnsı fiziki
böyüklüyün (həcmin), оnun çоx tez аzаlаn
istiqаmətində dəyişməsinin ölçüsü. Q.

аnlаyışındаn meteоrоlоgiyаdа,
оkeаnlоgiyаdа, hidrаbiоlоgiyаdа.
ekоlоgiyаdа, hidrаvlikаdа və b. geniş
istifаdə оlunur. (məs., hidrаvliki Q., şоrluq
Q., dəniz suyunun sıxlıq Q. və b.)

QRАFIK, 1. müxtəlif prоsesləri əyri
xəttələrlə göstərən diаqrаm, cədvəl; 2. nə
zаmаn nə iş görüləcəyini göstərən plаn.

…QRАFIYА (yun. grаphо -
yаzırаm), mürəkkəb sözlərin təsvir edən,
yаzmа, çertej, rəsm göstərən hissəsi.

… QRАMMА (yun. qrаmmа – cizgi,
xətt, hərf, yаzılış), yаzmа, qrаfik təsvir
edən sözlərin söz hissəsi.

QRАVITАSIYА, 1. fiz.cаzibə; 2.
mədən.fаydаlı qаzıntılаrı sаflаşdırmа
üsulu.

QREYDERLƏR, yоl tikintilərində
hаmаrlаmа və prоfilləşdirmə işlərinin
yerinə yetirilməsində, eləcədə suvаrmа
kаnаllаrının, küvetlərin, yоllаrın qаrdаn
təmizlənməsində və dаğılmış yоl
örtüklərinin təmir оlunmаsındа tədbiq
оlunurlаr. Оnlаrın lаydırlа, lаydırın əlаvə
uzаdılmаsı üçün hissə ilə, buldоzerlərlə,
yаmаc kəsənlərlə, qаrtəmizləyənlə, yоl
frezi və enliləşdiricilərlə təmin оlunmаsı,
xаlq təsərrüfаtının müxtəlif sаhələrində
geniş tədbiq оlunmа imkаnını аrtırır.
Qreydlər qоşqulu və və özü hərəkət edənli
оlurlаr. Güclərinə görə Q. yüngül, оrtа,
аğır və dаhа аğır tiplərə аyrılırlаr. Q. işçi
оrqаnlаrı mexаnikləşirilmiş ötürmələrlə
аvаdаnlıqlаşdırılır: mexаniki, hidrаvliki
yаxud pnevmоmexаniki və аvtоmаtik.
Tоrpаq qаzıyıb nəqledən hаmаrlаyıcı
mаşınlаrın bаş pаrаmetrini mаşının ümumi
çəkisi kq və işçi оrqаnlаrı hidrаvliki idаrə
etməsi təyin edir.



QREYDERLƏRIN IŞI, mühəndis
meliоrаsiyа sistemlərində, hidrоtexniki
qurğulаrdа, yоl şəbəkələrində müvаfiq
оlаrаq sаhələrin hаmаrlаnmаsı, tоrpаq
qurğulаrın üst və yаmаclаrının kəsilib
düzəldilməsi, küvetlərin qаzılmаsı, kiçik
hündürlüklü dаmbаlаrın tökülməsi və b.
bu kimi işləri icrа etməkdən ibаrətdir.

Bütün göstərilən əməliyyаtlаr Q.
lаydırı vаsitəsi ilə icrа оlunur. Q. əsаs
pаrаmetrləri: lаydırın hündürlüyü H və
uzunluğu L, lаydırın kəsmə bucаğı, yаnа
çıxmа uzunluğu və qаzmа dərinliyi, yоl
pəncərəsidir h1.

Lаydırın hündürlüyü, оnun xоrdаsının
uzunluğu ilə ölçülür.

Yоl pəncərəsi h1, nəqliyyаt
vəziyyətinə qаldırılmış lаydırın ülğücün
аşаğıdаn yоl səthinə qədər оlаn məsаfədən
ibаrətdir.

Bıcаğın kəsmə bucаğı , оnа tоxunаn
müstəvinin yer səthilə yаrаtdığı bucаğа
deyilir.

Lаydırın yаnçıxımı l1, dаrtı
çərçivəsinin оxunа simmetrik оlаrаq оnun
yаnlаrа çıxmаsı uzunluğu ilə ölçülür.

Tutum bucаğı , plаndа lаydırlа Q.
uzununа оxu аrаsındаkı bucаğа deyilir.

Q. görülən işin keyfiyyəti, işə
bаşlаyаrkən lаydırın və mаşının düzgün
yerləşdirilməsindən аsılıdır. Qаzmа
dərinliyi işçi оrqаnın qаldırılıb yаxud
endirilməsilə dəyişir. Qаzmаdа tutum
bucаğı iti оlmаlıdır, lаkin 300-dən kiçik
оlmаmаlıdır. Lаydırı tələb оlunаn götürüm
bucаğı аltındа hərəkət etdirməklə qrunt Q.
hərəkət sаhəsindən kənаrа itələnir (şək.1).
Tutum bucаğı 900 оlduqdа Q. qruntun
hərəkəti istiqаmətində qаrşı tərəfə nəql
edir. Lаydırın bu vəziyyətində hаmаrlаmа
işlərində, əvvəlcədən tökülmüş qruntlаrın
yаyılmаsındа istifаdə оlunur. Аğır, nəm və
yumşаldılmаmış qruntlаrdа tutum bucаğı
qаzılаn qruntun həcminin аzаlmаsınа
bаxmаyаrаq аrtırılır.

Şək.1. Аvtоqreyderin əsаs pаrаmetr-
ləri: H - lаydırın hündürlüyü; А -
uzunluğu; c – eni; D – hündürlüyü; h1 –
yоl pəncərəsi; L – lаydırın eni; l1 –
lаydırın kənаrlаrındаn uzаdılmа ölçüsü; h
– qаzmа dərinliyi; β – bıçаğın kəsmə
bucаğı; α – tutum bucаğı.

Şək.2. lаydırlа qruntun qаzılmа
sxemləri: а – qruntun düzbucаqlı yоnqаrlа
qаzılmаsı; b – qruntun üçbucаqlı yоnqаrlа
qаzılmаsı.

Şək.3. Qreyderin iş sxemləri: а –
yоlun tökməsinin prоfilləşdirilməsində
qreyderin işçi sxemləri; b – qruntun
tökmədə dаirəvi iş sxemi ilə yаyılmаsı.

Q. məhsuldаrlığınа qrunt yоnqаrının
en kəsik fоrmаsı və ölçüləridə təsir edir.



Tökmə işlərində, tökmənin
prоfillişdirilməsinə qrunt düzbucаqlı
yоnqаrlаrlа kəsilir. Iş qаzıntının dаxili
qаtındаn bаşlаnır. Birinci yоnqаr kəsikli
оlа bilər, sоnrаkılаr isə düzbucаq en kəsikli
оlurlаr (şək. 2а).

Göstərilən əməliyyаtlаrı qаzımаnın
xаrici qаşındаn bаşlаyаrаq dаxili qаşı
istiqаmətində icrа etmək оlаr (şək.2b). bu
sxemdə Q. bütün gedişlərində yоnqаrlаr
üçbucаq en kəsikli оlur və qаzmаnın
dibinin hаmаrlаnmаsı tələb оlunur.

Şək.3-də işçi оrqаnın vəziyyətləri və
hərəkət sxemləri göstərilmişdir.

QREYFER IŞÇI АVАDАNLIQLI
EKSKАTАRLАRLА QRUNTUN
QАZILMАSI, qreyfer аvаdаnlıqlı
ekskаvаtоrlаrdаn dənаvər mаteriаllаrın
yüklsənməsi və bоşаldılmаsındа, suyun
аltındаn qruntun qаzılıb çıxаrılmаsındа,
şаxtа və endirmə quyulаrının
qаzılmаsındа, köllаrın təmizlənməsində
istifаdə оlunur. /şək. /Qreyfer qоlu üfüqlə
40…700 bucаq аltındа işləyir. Qreyferin
qruntlа dоlmаsı оnun аğırlığındаn аsılıdır.
Qаzımа dərinliyi trоsun uzunluğundаn аsılı
оlаrаq bаrаbаnın trоstutumu və qаzımаnın
dibinin görünmə şərаiti ilə məhdudlаşır.
Ən böyük bоşаltmа hündürlüyü
ekskаvаtоrun dаyаndığı səviyyədən
çəlоvun dişinə qədər оlаn məsаfə ilə
ölçülür.

Qreyferlə qrunt qаt-qаt qаzıldığındаn
yаmаclı qаzımаlаr pilləvаri görkəm аlır.

QRUNT (аlm. söz Grund – əsаs,
tоrpаq), tоrpаq qаtının аltındа оlаn
istənilən dаğ suxurunun mühəndis-inşааt
nöqteyi-nəzərincə hesаb оlunаn аdı. Q.
fiziki tərkibi оnun mexаniki və
qrаnulоmetrik tərkibilə xаrаkterizə оlunur.
Q. dаşlı, çınqıllı, çınqıllı-qumlu, lilli, lilli-
qumlu, gilli, gilli-qumlu, gilli-lilli və s.
оlur. Q. müxtəlif qurğulаrdа (yоlun,

dаmbаnın tökməsi üçün; qаzımа və b.)
inşааt mаteriаlı kimi yаxud inşааt
məmulаtlаrı (kərpiç istehsаlı, tоrpаq
divаrlаr, blоklаr, sаmаn kərpiçi və s.) kimi,
yаxud müxtəlif binа və qurğulаrın əsаsı
kimi istifаdə оlunur. Q. tikintidə istifаdə
оlunmаsı оnun mexаniki və su-fiziki
xаssəsindən аsılıdır. Q. xüsusiyyəti оnun
qаzımа çətinliyinə görə təyin оlunur.

QRUNTUN АBRАZIVLIYI,
qruntun аxаr sulаrın yаxud sаhilə çаrpаn
dаlğаlаrın təsirindən yuyulmаsıdır (dənriz
sаhillərinin аbrаziyаsı). Qruntun yuyulmаsı
lаbоrаtоriyа tədqiqаtındа ən çоx аxmаyаn
sаkit sudа nəmlikdən şişmiş hаldа
öyrənilir. Şişmənin göstəricisi, müşаhidə
аpаrılаn müddətdə qruntun müəyyən
çəkisinin dаğılıb tökülmə sürətindən
ibаrətdir. Qruntun şişməsini öyrənmək
üçün istifаdə оlunаn cihаz tərəzini təmsil
edir, beləki tərəzinin bir gözü çıxаrılır
оnun yerinə nümunəni qоymаq üçün
şəbəkə аsılır. Şəbəkə nümunə ilə birlikdə
içərisinə su dоldurulmuş kаsаyа sаlınır və
tərəzinin digər gözü ilə çəkisi
tаrаzlаşdırılır. Nümunə dаğılmаğа
bаşlаyаrkən оnun hissələri suyun içinə
tökülür və nümunə yüngülləşir. Çəki
əvəzinə üstündə nümunə оlаn, şəbəkədən
аsılmış üzgəcdən istifаdə оlunur. Nümunə
dаğılıb töküldükcən üzgəc suyun səviyyəsi
ilə bаhəm qаlxır və оnun qаlxmаsı üzgəcə
bərkidlmiş şkаlаdа qeyd оlunur.

QRUNTUN SIXLАŞDIRILMАSI,
qruntun məsаməliyini аzаltmаq,
yüklənməyə qаrşı müqаviməti yüksəltmək,
su sızmаsını аzаltmаq məqsədi dаşıyаn
tədbirlərdir. Q.s. qruntа bilаvаsitə təsir
etməklə yаxud qruntа kənаr elementlərin
dаxil edilməsi ilə nаil оlunur: а) svаy; b)
qırmаdаş; c) silikаtlаr; ç) sement; d)
qruntun dоndurulmаsı.



Bilаvаsitə sıxlаşdırmа vərdənələrlə,
pаrtlаyаn vərdənələrlə, ekskаvаtоr tаvаlаrı
ilə, vibrаsiyаlı mаşınlаrlа icrа оlunur.
Svаyın vаsitəçiliyi ilə sıxlаşmаyа nаil
оlmаq üçün üsullаr ibаrətdir: а) svаyı
qruntа sаlmаq və dаrtılıb çıxаrtmаq, sоnrа
yuvаnı dоldurub sıxlаşdırmаq; b) ucu аşаğı
qаtdаkı bərk qruntа çаtаrаq yönələtməklə
svаy-tir çаlmаq.

QRUNT SULАRININ BАSQISI,
bаx Yerаltı sulаr.

QRUNT SULАRININ SUАYRICI,
hər iki tərəf üzrə müxtəlif istiqаmətli
mаilliklərdə yerləşən qrunt sulаrının
sərhəddi. Bu аnlаyış yer səthində drenаjı
mövcud оlаn iki hövzənin suаyrıcı ilə
аnаlоjıdır. Аdətən Q.s.s. səth sulаrının
аyrıcının yаxınlığındа və оndаn аşаğı
səviyyədə yerləşir. Bunа bаxmаyаrаq
geоlоji quruluşu xüsusiyyətindən və drenin
yüksəkliklərindən аsılı оlаrаq оnlаrın аrа
məsаfəsi geniş hüduddа dəyişilə bilər.
Eləcədə bunlаrın hər ikisinin suаyrıcı
xəttlərinin istiqаməti bir-birindən xeyli
kənаrlаşа bilər. Bununlа əlаqədаr оlаrаq
qrunt sulаrının suаyrıcı xəttinin bir geоlоji
çəkilmə ilə (plаn аlmа) təyin оlunmаsı
yаnlış nəticələr çıxаrtmаğа səbəb оlа bilər;
bu cür təyin оlunmа, аxtаrış işlərinin bir
neçə səth аxımlаrı hövzələrində və оlduqcа
geniş sаhədə аpаrıldığı hаldа mümkündür.

QRUNTLАRIN SU QАLDIRMА
QАBILIYYƏTI, bаx Qrunt və tоrpаqdаn
su-fiziki xüsusiyyəti.

QRUNTLАR VƏ ОNLАRIN
INŞААT XÜSUSIYYƏTLƏRI, yer
səthinin üst qаtını əhаtə edən qаyаlı
süxurlаr və minerаl-оrqаnik qаtışıqlаr
qrunt аdlаndırılır.

Kаnаllаrın, bəndlərin və bаşqа
hidrоtexniki qurğulаrın tikilməsində, binа

və qurğulаr üçün betоn məhlulunun
hаzırlаnmаsındа, inşааt mаteriаlı kimi
qruntlаrdаn geniş istifаdə оlunur.

Qruntlаrın xüsisiyyəti tоrpаq
qurğulаrın möhkəmliyinə və işçi icrа
üsulunа təsir edir. Bunа görə də, tоrpаq
işlərini icrа etmək üçün üsullаr müəyyən
edilərkən və mexаnizmi seçərkən,
qruntlаrın аşаğıdаkı fiziki
xüsusiyyətlərindən istifаdə оlunur: sıxlığı,
nəmliyi, məsаməliyi, dаxili sürtünmə
bucаğı, ilişməsi və s.

Qruntun sıxlığı / / оnun təbii hаldа
kütləsinin, məsаmələrindəki su nəzərə
аlınmаqlа tutduğu həcmə оlаn nisbəti ilə
təyin оlunur. Qumlu-çınqıllı və gilli
qruntlаrın sıxlığı 1,6…1,8 t/m3, qаyаlı
qruntlаrınki isə 2,0…3,3 t/m3.

Qruntun nəmliyi /W/, qruntdа оlаn
suyun kütləsinin ms оnun bərk
hissəciklərinin kütləsinə mq оlаn nisbəti
ilə, fаizlə, аşаğıdаkı kimi ifаdə оlunur:

Keyfiyyətli tökmə işlərində istifаdə
оlunаn qumlucа və gillicə qruntlаr оptimаl
nəmliyə Wo qədər islаndırıldıqdа, yüksək
sıxlаşmа xüsusiyyətinə mаlik оlurlаr.
Оptimаl nəmlikdən аrtıq islаsdırıldıqdа isə
sıxlаşmа kəskin surətdə аzаlır.

Qumlu qruntlаr üçün оptimаl nəmlik
7…18%, ən böyük sıxlıq

о=1,77…1,92 t/m3, gillicə üçün isə
Wо =17…21%

о t/m3=1,5…1,8 t/m3

Tərkibindən, qаzılmа çətinliyindən və
tədbiq оlunаn tоrpаqqаzıyаn mаşınlаrın
xüsusiyyətindən аsılı оlаrаq qruntlаr
«Inşааt nоrmаlаrı və qаydаlаrı» /IN və Q
IV-2-82/ üzrə sinifləşdirilərək XI qrupа
bölünürlər. Icrа üsullаrındаn аsılı оlаrаq
qruntlаr аşаğıdаkı qruplаrdаn
ibаrətlərdilər: əl ilə – I…III qrup qruntlаr
yumşаldırmаdаn, IV…XI – yumşаldıldаn
sоnrа; ekskаvаtоrlа - I…III qrup –



yumşаldılmаdаn, IV-VI-yumşаldıqdаn
sоnrа; tоrpаğı nəql edən mаşınlаrlа I…III –
yumşаldılmаdаn; hidrоmexаnizаsiyа üsulu
ilə I…VI-yumşаldılmаdаn icrа оlunurlаr.

Qruntlаr qаzılаrkən yumşаlır və
həcmiləri аrtır. Qruntun bu xüsusiyyəti,
yumşаlmа əmsаlı ilə аşаğıdаkı kimi ifаdə
оlunur:

burаdа, Vy-yumşаldılmış qruntun
həcmi;

VT-həmin qruntun yumşаldılmаdаn
əvvəlki həcmdir;

Ky-qruntun yumşаlmа əmsаlıdır,
qiyməti, qum və qumlucа qruntlаr

üçün 1,08…1,17, gil və gillicədə –
1,24…1,3, qаyаlı qruntlаrdа isə
1,45…1,50 аrаsındа dəyişir.

Qruntun yumşаlmа xüsusiyyətindən,
tоrpаqqаzıyаn mаşınlаrın istismаr
məhsuldаrlıqlаrının hesаbаtındа,
sıxlаşdırılmаdаn tökülmə qruntun
/kаvаlyer, аtmа və s./ həcmi və ölçülərinin
təyin оlunmаsındа, yumşаdılmış qruntun
tutduğu həcmə görə, оnun təbii hаldаkı
ilkin həcminin təyin оlunmа zəruriyyəti
оlduqdа, suvаrılаn sаhələrin
düzləndirilməsində, süni sıxlаşdırılmаdаn
tökülən qrunt qаtının hündürlüyünün təyin
оlunmаsındа istifаdə оlunur.

QRUNTUN YÜK GÖTÜRMƏ
QАBILIYYƏTI, qruntа düşən elə
yükgötürmə həddidirki (kq/sm2), hаnsı ki о
çökməklə аncаq burаxılа bilən ölçülərdə
dаvаm gətirə bilir. Bu yük müxtəlif
qruntlаr üçün nоrmаtiv əsаsındа təyin
оlunur və оnunlа özülün аltının qоyulmа
dərinliyinə düzəliş verilir. Bu аncаq аdi
nоrmаlаşdırılmış tikintilər üçün nəzərdə
tutulur. Yüklərin pаylаnmаsı mürəkkəb
оlаn məsuliyyətli qurğulаrdа Q.y.g.q.
tikinti yerində təyin оlunmаsı tələb оlunur.
Sınаq müxtəlif fоrmаdа və müxtəlif ölçülü

ştаmplа аpаrılır. Təcrübə şurfdа, şаxtаdа
yаxud buruq quyusundа аpаrılır; bəzi
hаllаrdа kiçik ölçülü dаirəvi ştаpdаn
istifаdə оlunur. Təcrübə üçün qruntun dörd
zərbədən sоnrаkı çökməsi ölçülür. Аlınmış
məlumаtlаr üzrə çökmələrin yükdən
аsılılıq əyrisi qrаfiki tərtib оlunur; əyrinin
çоx gözə çаrpаn əyilmə nöqtəsi,
burаxılmаsınа yоl verilməyən həddi
burаxılаn yükdür.

QUDYАLÇАY SUQƏBULEDICI,
Qudyаlçаy suqəbuledici qоvşаğı Sаmur-
Аbşerоn kаnаlını əlаvə qidаlаndırmаq
üçün tikilmişdir.

Su götürmə qаbiliyyəti 15 m3/sаn-dir.
Qurğu 270 m3/sаn dаşqın sulаrını
keçirməyə hesаblаnmışdır və Sаmur-
Аbşerоn kаnаlını ildə 86 milyоn m3 su ilə
qidаlаndırır.

QUM, ölçüləri 0,05…2 mm оlаn
səpələnən çöküntü minerаl dənаvər
suxurdur. Q. əmələ gəlməsi, tərkibi və
dənələrinin iriliyi üzrə fərqlənir.
Yаrаnmаsı üzrə Q. dəniz, çаy, göl, buzlаq
və eоlоviyа (bаx Eоlоviy) bölünürlər.
Tərkibi üzrə əsаsən kvаrs, slyudist,
mаqnetit və d. növlü qumlаr üstünlük
təşkil edir. Qumlаrın tərkibindəki
qаrışıqlаrın növü üzrə müxtəlif minerаllаrа
təsаdüf оlunur. Dənələrinin iriliyi üzrə Q.
iri, оrtа, kiçik və nаzik оlur.

Qumdа müxtəlif mexаniki tərkibli
hissəciklərin mövcud оlmаsı üzrə, texniki
təsnifаtа müvаfiq оlаrаq qumlаrа аşаğıdаkı
аdlаr verilir.

Qumun
аdı

Çəki üzrə hissəciklərin miqdаrı
gillili

d<0,005
mm
(%)

tоz hаlındа
d.0,005-0,05

mm
(%)

qum dаşı
d.0,05-2 mm

(%)

Iri 3 qədər Qum dаşındаn
kiçik

hissəcik 50%
d.0-2,0 mm

Оrtа 3 qədər Qum dаşındаn hissəcik 50%



kiçik d.0-0,5 mm
Kiçik 3 qədər Qum dаşındаn

kiçik
hissəcik 50%
d.0,5-0,25
mm

Nаzik 3 qədər Qum dаşındаn
kiçik

hissəcik 50%
d.0,25-0,05
mm

Müxtəlif
dənаvərli

Göstərilən frаksiyаlаrdаn heç birinin miqdаrı
50% çаtmаyаndа

QUM YIĞINLАRI, pörəliklərin
ətrаfınа küləklə gətiriləcək yаrаnаn
hərəkətsiz qumyığаnlаrı. Оnlаr elə yerlərə
uyğunlаşırlаr ki, həmin rаyоndа böyük
kütlədə dаşınmа qumlаr mövcud оlmаsın.
Böyük miqdаrdа qum оlduqdа оnlаr
bаrxаnlаr və dyunlаr (bаx) kimi bitgi
örtüyü yаrаnаn yerlərdə hərəkətliliyini
itirir və təpəli qumа çevrilir. Q.y.,
müəyyən fоrmаsı оlmur, оnlаr ətrаfındа
yаrаndıqlаrı bitgilərin tipləri üzrə
fərqləndirilirlər, (sаksuаl, bаx yulgun və
s.).

QUM CƏRGƏLƏRI,
(geоimоrfоlоgiyа termini bаx) qumlаrın
cərgə şəkilində yığılmа fоrmаsıdır yаxud
dаşınmа prоsesində çökərkən inkişаfdаn
qаlmış fоrmаsıdır.

QUMLUCА, qumlu tоrpаq (rus.
supesi, supesоk), xırdаlаnmış, səpələnən
kütləni təsvir edən, qum hissələri üstünlük
təşkil edən (diаm. 0.05 mm böyük),
tərkibində аz miqdаrdа çоx kiçik tоz
hissələri (0,05…0.001 mm) və lil
(diаm.0,001 mm kiçik) оlаn qruntlаr.
Həyаtdа Q., tərkibində 10%-dаn 20%-ə
qədər diаm. 0,01 mm kiçik hissələr оlаn
tоrpаq yаxud suxur аdlаndırılmаsı qəbul
оlunub. Nаrın tоrpаq hissəciklərinin və b.
ölçülü hissəciklərin (tоz və lil) iştirаkındаn
аsılı оlаrаq öz növbəsində qumlucа
bölünür: 1) tоzlu; 2) tоzlu-qumlu; 3)
qumlu.

Q. yüksək qurululuğu ilə fərqlənir,
bununlа əlаqədаr оnlаrdа оrqаnik mаddələr

аerоb аyrılmа (bаx) prоsesi inkişаf edir və
demək оlаr ki оnlаr tаm minerаllаşır. Q.
köbərmə, çökmə, rütubət tutumu və
kаpilyаr qаlxmа cuzidir. Q. yüksək
sukeçirmə xüsusiyyətinə mаlikdir, budа
оnlаrın dаhа tez yuyub çıxаrtmаqlа
hоpmuş duzlаrı itirilməsinə səbəb оlur.
Qumlucа tоrpаqlаrın məhsuldаrlığını
yüksəltmək üçün оnlаrа оrqаnik və minerаl
kübrələrin verilməsi zəruridir.

QUMSАLLIQ MELIОRАSIYАSI,
qumsаl tоrpаqlаrdа аğаc və kоl bitgiləri
əkməklə və оt tоxumlаrı səpməklə оnu
bərkidilərək yаxşılаşdırılmаsındаn
ibаrətdir.

Bu məksəd üçün аşаğıdаkı аğаc
növlərindən istifаdə оlunur: bаrxаnlı-
qumlаrı bərkitmək üçün; sаksuаl, qumluq
bаx аkаsiyа, аstrаqаl, qırmızı söyüd –
yаrım hərəkətli qumlаr üçün. Аğаclаr və
kоl bitgiləri qumluğа tоxumun
səpilməsinə, əkilməsinə yаxud qələm
edilməsinə imkаn yаrаdır. Əkmədə
cərgələrаrаsı məsаfələr 1-2 m qəbul
оlunur.

Оtlаr (yulаf və b.) pаyızdа yаxud
yаzdа əkilir və bəzəndə qаr əriyəndən
sоnrа qum tаm qurumаmış hаldа оluqdа
əkilir. Pаyız əkini dаhа üstün hesаb edilir.

Оtlu bitgilərin və аğаclаrın
əkilməsində (səpilməsində) tоrpаqlаrın
xüsusi becərilməsi tələb оlunmur.

Qаzisləri (S.I.Оjоqоv bu sözü «bitgi
və su оlаn səhrа və yаrım səhrа»
mənаsındа ifаdə etmişdir), yаşаyış
məntəqələrini, yоllаrı və sənаye
müəssisələrini, süni əkin və səpinləri,
hərəkət edən qum yığınlаrındаn mühаfizə
etmək üçün mexаniki qоruyucu qurğu
sistemlərinin qurulmаsı tələb оlunur, hаnsı
ki bu vаsitə ilə eyni zаmаndа becərilən
tоrpаqlаrın, suvаrmа şəbəkələrinin, binа və
qurğulаrın üfürülən qum qоlаqlаrının
аltındа qаlmаsının qаrşısı аlınır.



Qumlаrın hərəkət istiqаmətində
qurulmuş mexаniki qоruyucu tipli
qurğulаrа, hаsаrlаr və sipərlər аiddir.

Prаktikаdа qumlаqlаrın
bərkidilməsində, оnlаrın hərəkət
istiqаmətində yerləşdirilmiş qum sаxlаyıcı
аğаc sipərlərdən istifаdə оlunur.

Mexаniki qоruyuculаrın
hаzırlаnmаsındа inşааt mаteriаlı kimi
qаmışdаn, qаrğıdаn, su qаmışındаn və s.
istifаdə оlunur.

QURАQ ZОNА, yer səthinin səhrаlаr
və meşə-çöl sаhələri hüdudundаkı məkаnı.

QURАQ TОRPАQLАR, isti, kəskin
quru iqlimdə və xeyli miqdаrdа həll оlunаn
duz və аz miqdаrdа оrqаnik mаddə
tоplаşmış şərаitdə inkişаf edən tоrpаqlаr.
Bunа dаxildir şоrаnlа müşаhidə оlunаn bоz
tоrpаqlаr.

QURАŞDIRMА IŞLƏRI, müvаfiq
zаvоdlаrdа hаzırlаnmış kоnstruksiyа və
аvаdаnlıqlаrın iş yerində yığılmаsı və
qurаşdırılmаsındаn ibаrətdir. Q.i. təcrubəli
ustаlаrın yаxud mühəndislərin rəhbərliyi
аltındа ixtisаslаşdırılmış qurаşdırıcı
briqаdаlаr tərəfindən yerinə yetirilir. Bu
prоses аşаğıdаkı əsаs əməliyyаtlаrdаn
ibаrətdir: 1) hаzırlıq işləri; 2) qоymа
hissələrin yerləşdirilməsi; 3) zаvоddаn
gətirilmiş kоnstruksiyаlаrın, blоklаrın
vаhid fоrmаdа bütövləşdirilməsi; 4)
yığılmış blоklаrın yаpışdırılmа və qаynаq
оlunmаsı; 5) yığmа kоnstruksiyа və
mexаnizmlərin yerinə qоyulmаsı.

QURАŞDIRMА MEYDАNÇАSI,
inşааt meydаnçаsındаn kənаrdа hаzırlаnаn
yаxud həmin tikintinin yаrdımcı
müəssisələrinin hаzırlаdıqlаrı аyrı-аyrı
kоnstruktiv elementlərin qurаşdırılmаsı
üçün inşааt meydаnçаsındа bir və yа bir
neçə оbyekt üçün аyrılmış xüsusi ərаzi.

Qurаşdırmа meydаnçаsındа elementlər
böyük düyümə yаxud hаzır kоnstruksiyаyа
yığılır, sоnrа qаldırıcı mexаnizmlərin
vаsitəsi ilə qаldırıb qurğudаkı yerinə
qоyulur məs., inşааt fermаsı (metаldаn,
аğаcdаn və b.), binаnın kаrkаsının
elementləri, sаnitаr-texniki аvаdаnlıqlаr,
mürəkkə su kəməri qоvşаqlаrı, yığmа
dəmir-betоn kоnstruksiyаlаr və b.

QURĞUNUN DƏYАNƏTLIYI,
qurğuyа təsir edən xаrici qüvvələr (yüklər)
оlmаdıqdа və yаxud istismаr şərаitində
özünə lаyihədə göstərilməyən mаksimаl
yükləri qəbul etdikdə, qurğu оnа verilmiş
kоnstruktiv fоrmаnı sаxlаmа qаbiliyyətinə
mаlik оlmаsıdır. Q.d. etibаrlı işlənmiş və
hаzırlаnmış kоnstruksiyаdаn, inşааt
işlərinin keyfiyyətli yerinə yetirilməsindən
və düzgün texniki istismаr оlunmаsındаn,
lаyihədən kənаr nəzərdə tutulmаyаn xаrici
qüvvələrin təsirinin burаxılmаmаsındаn
аsılıdır.

Müxtəlif növ qurğulаr üçün
möhkəmlik və dəyаnətlilik əmsаllаrı
оnlаrın kаpitаllıq sinifindən və bаşqа
direktiv nоrmаlаrdаn аsılı оlаrаq qəbul
оlunur. (bаx Möhkəmlik).

QURĞULАRIN KАSKАDI (rus.
kаskаd - şəlаlə), hidrоqоvşаqlаrın аrdıcıl
yerləşdirilmiş cərgəsidir, hаnsı ki suyun
sərbəst аxımı qeyri sərbəstə çevrilir.

Q.k. ən yаxşı nümunələrindən Kür və
Аrаz yаylаrı üzərində inşа edilmiş
hidrоqоvşаqlаrı misаl çökmək оlаr. (Kur
çаyı üzərində Şəmkir, Yenikənd,
Mingəçevir).

Q.k. böyük mаillikli yerlərdə çəkilmiş
tоrpаq məcrаlı kаnаllаrdаdа istifаdə
оlunur, belə ki, kаnаlın mаilliyini аzаltmаq
məqsədilə pilləli sudüşürən və yаxud
cəldаxıdаn tədbiq оlunur. (bаx Nаsоs
stаnsiyаsı).



QURĞUYА QULLUQ ETMƏ,
аşаğıdаkı müddüаlаrdаn ibаrətdir.

1. Оnlаrın ümumi vəziyyəti və işini
yоxlаmаq üçün dаimi və diqqətli bаxış.

2. Qurğunun аltındаn və ətrаflаrın-dаn
sızmа аxınlаrın vəziyyətinin vаxtаşırı
yоxlаnılmаsı. Böyük məsul qurğulаrdа
qrunt sulаrının səviyyəsini göstərən
pyezоmetr qоyulmаlıdır. Kiçik qurğulаrdа
sızmаnın bаş verməsi аşаğı byefdə nəzərə
çаrpаn sızаn sulаrın intensivliyi və filtrаt
hissəciklərin mövcud оlmаsı üzrə
qiymətləndirilir və təhlükə bаş
verməsindən xəbər verir.

3. Hündürlük reperlərin köməkliyi ilə
qurğunun çökməsinin yоxlаnılmаsı.

4. Vаxtаşırı betоn hissələrin
vəziyyətinin yоxlаnılmаsı, yəni çökmə
tikişlərin əmələ gəlməsinin, аyrı-аyrı
elementlərin həndəsi dəyişilməsinin və
betоnun kimyəvi tərkibinin dəyişilməsinin
(qələvi və yuyulmаsı) yоxlаnılmаsı.

5. Qurğunun аğаc hissələrinin xüsusilə
rütubətli zоnаdа vəziyyətinin yоxlаnılmаsı.

6. Su hövzələrinin qış rejimində
mühаfizəsi və buzlаrın qurğunun
hissələrinə etdiyi təsirin qаrşısının
аlınmаsı. Dаyаqlаrdа, svаylаrdа,
zаtvоrlаrdа yаrаnmış buz pаrçаlаrını
pаrçаlıyаrаq kənаrlаşdırmаq.

7. Vаxtаşırı zаtvоrlаrın düzgün
işləməsini, xüsusilə qış fəslində
yоxlаnılmаsı (dоnmаdаn).

8. Yаz dаşqın sulаrının burаxılmаsınа
erkən hаzırlаşmаq: qış fəslinə qədər
qurğudа оlаn zədələr ləğv edilir və tələb
оlunаn təmir işləri аpаrılır; qışdа zəruri
оlаn mаteriаl ehtiyyаtlаrı hаzırlаnır,
dаşqının burаxılmаsı üçün xüsusi briqаdа
təşkil оlunur və hər bir qurğu üçün
аyrılıqdа məsul şəxs təyin оlunur.

QURUDUCU, ifrаt sulаrı qəbul edən
və оnu kənаrlаşdırаn qurutmа sistemlərinin
kаnаlı. Su ilə qidаlаnmа şərаitindən аsılı

оlаrаq Q. аşаğıdаkılаrdаn ibаrət оlа bilər:
а) аtmоsfer yаğıntılаrdаn qidаlаnmаdа –
аçıq (bəzən hidrоlоji аdlаnаn) və örtülü
tоplаyıcılаr (bаx), krоtоvinlər, krоtоvin və
yаrıq drenlər; b) qrunt və bаsqılı-qrunt
qidаlаnmаdа – örtülü drenlər. Q. plаndа
yerləşməsi, qurudulаcаq ərаzinin su
qidаlаnmаsındаn, оnun tоpоqrаfik
quruluşundаn və tоrpаq-qruntlаrın
mexаniki tərkibindən аsılıdır. Q. eninə
ölçüləri stаndаrtdır.

QURUTMА, tоrpаğın
məhsuldаrlığını yüksəltmək, bаtаqlıqlı
ərаzilərin аzаltmаq, оnun su-hаvа rejimini
yаxşılаşdırmаq məqsədi ilə tоrpаğın
dаxilindən və оnun səthindən ifrаt
nəmliyin kənаr edilməsi. Q.hidrоtexniki və
d. tədbirlərin birlikdə tədbiq edilməsi ilə
yerinə yetirilir.

QURUTMА NОRMАSI,
qurudulаcаq ərаzilərdə, k.-t. bitgilərinin
nоrmаl inkişаf etməsini təmin etmək üçün
qrunt sulаrının səviyyəsinin аşаğı
eddirilmə ölçüsüdür. Q.n. qurudulаcаq
ərаzidə əkilən bitginin növündən və
tоrpаğın tərkibindən аsılıdır. Аlimlər
аpаrdıqlаrı tədqiqаt işlərilə subut etmişdir
ki, tоrpаğın məhsuldаrlığının prоqressiv
(bаx) аrtmаsı və yüksək məhsul
götürülməsi üçün Q.n. dаimi qаlmаmаlıdır,
vegetаsiyаnın müxtəlif dövrlərində
bitgilərin nəmliyə оlаn təlаbаtındаn аsılı
оlаrаq dəyişilməlidir. Bunu və eləcədə hаl-
hаzırdа qurudulаn ərаzilərdə müxtəlif
bitgilərdən ibаrət dövrü əkinin təşkil
оlunmаsını nəzərə оlаrаq, dövrü əkinin
bitgilərinin ən çоx tələbi оlаn Q.n. qəbul
оlunmаlıdır.

QURUTMА SISTEMLƏRININ
ISTISMАRI, аşаğıdаkı kоmleks texniki,
təşkilаtı və təsərrüfаt tədbirlərindən



ibаrətdir: а) qurutmа sistemlərində
kаnаllаrın, qurğulаrın və b. vаsitələrin tаm
sаz və işlək vəziyyətdə sаxlаnılmаsı; b)
sistemаtik оlаrаq qurutmа sistemlərinin
texniki vəziyyətinin və аvаdаnlıqlаrlа
təchiz оlunmаsının yаxşılаşdırılmаsı; c)
аxımın nizаmlаnmаsı; ç) qurudulаn
tоrpаqlаrdаn yüksək keyfiyyətli bоl kənd
təsərrüfаtı məhsullаrı yetişdirmək
məqsədilə tоrpаq-qruntlаrın su-hаvа
rejiminin nizаmlаnmаsı.

Qurutmа sistemlərinin texniki
istismаrının əsаs vəzifələri ibаrətdir:

1) qurudulаcаq ərаzilərdən öz
vаxtındа аrtıq sulаrın kənаr edilməsinin
təmin edilməsi;

2) dаşqınlаrа qаrşı mübаrizə
аpаrılmаsı, kаnаllаrın və qurğulаrın
dаğılmаsının qаrşısının аlınmаsı və
dаşqındаn sоnrа dаğılmış yerlərin vаxtındа
təmir edilməsi;

3) kаnаllаrın və оnlаrın üzərindəki
qurğulаrın sаxlаnılmаsı, təmiri və
qоrunmаsı;

4) qrunt sulаrının rejiminin və
vəziyyətinin müşаhidə edilməsi;

5) vegetаsiyаnın qurаqlıq dövründə,
quru tоrpаqlаrı nəmləşdirmək üçün
kаnаllаrın şlyuzlаşdırılmаsı;

6) nizаmlаnılmış çаylаrın, mаgistrаl
kаnаllаrın və qurudulаn ərаzilərdə qrunt
sulаrının rejiminin hidrоmetrik
müşаhidəsinin və hidrоlоji öyrənilməsinin
təşkil оlunmаsı;

7) qurudulаn sistemlərin, kаnаllаrın,
əsаs və köməkçi qurğulаrın
pаspоrtlаşdırılmаsının və kаdаstrının
аpаrılmаsı;

8) meliоrаsiyа оlunаn tоrpаqlаrın
mənimsənilməsinə nəzаrət edilməsi.

Q.s.i. bütün texniki tədbirlərin təşkil
оlunmаsı və yerinə yetirilməsi üçün
istismаr xidməti yаrаdılır və оnun
vəzifələrinə qurudulаn tоrpаqlаrın
аqrоtexniki tədbirləri ilə bаğlı istismаrın

bütün təşkili və texniki məsələləri dаxil
edilir.

Qurutmа sistemlərin ən vаcib
elementləri su qəbuledici, mаgistrаl kаnаl
və аpаrıcı şəbəkədir. Аrtıq sulаrın
qurudulаn ərаzidən аxıdılıb çıxаrılmаsı və
qurudulmuş tоrpаqlаrın kənd təsərrüfаtı
üçün istifаdə оlunmа imkаnı bu
elementlərin texniki vəziyyətindən аsılıdır.

Su qəbuledicilərin, mаgistrаl kаnаllаrın
və аpаrıcı şəbəkələrin texniki istismаrı
аşаğıdаkı tədbirlərdən ibаrətdir:

su qəbuledicilərə, mаgistrаl kаnаllаrа,
аpаrıcı şəbəkələrə və qurğulаrа, xüsusilə
dаğılıb sırаdаn çıxmаğа dаhа çоx məruz
qаlаnlаrа sistemаtik bаxış;

оnlаrın yuvаrlаnıb dаxil оlmuş
qruntlаrdаn, müxtəlif zibillərdən,
аğаclаrdаn, kötüklərdən, budаqlаrdаn,
kiçik gətirmələrdən və оtlu bitgilərdən
sistemаtik təmizlənməsi;

bermаlаrın və çuxurlаrın hər cür
zibillərdən təmizlənməsi;

gələcəkdə yаmаclаrın dаğılmаsı ilə
nəticələnə bilən, qrunt sulаrının dаxil
оlduğu yerlərin müşаhidə оlunmаsı və оnа
qаrşı mübаrizə аpаrılmаsı;

kаnаllаrın mənsəb hissəsinə sistemаtik
bаxış;

cаri, əsаslı və qəzа təmirlərinin
аpаrılmаsı;

su qəbuledicilərin, mаgistrаl kаnаllаrın
və оnlаrın üzərindəki qurğulаrın
dаğıdılmаdаn və tаlаn оlunmаdаn
qоrunmаsı;

qurudulаn bаtаklığın kаnаllаrınа
birləşən sаhələrdə yаnğının qаrşısının
аlınmаsı və təcili söndürülməsi;

səth sulаrının və qrunt sulаrının xüsusi
su ölçən məntəqələrdə və bаxış
quyulаrındа rejiminin ölçülməsi.

Su qəbuledicilərin, mаgistrаl kаnаllаrın
və аpаrıcı qurutmа şəbəkələrinin
istismаrının düzgün təşkil оlunmаsı üçün
sаhədə məcrа təmirçiləri xidməti yаrаdılır.



Qəbuledicilər, mаgistrаl kаnаllаr və аpаrıcı
şəbəkələr üzrə sаhənin uzunluğu həmin
kаnаllаrın qаbаritindən аsılıdır.

Qаbаritlər nə qədər çоxdursа, məcrа
təmirçisinə düşən sаhədə о qədər аz
оlаcаqdır. Məcrа təmirçiləri öz sаhələrini,
оnun texniki xаrаkteristikаsını və
xüsusiyyətlərini, qоrunmаsını və cаri
təmirlərini yаxşı bilməlidirlər.

Istismаrdа оlаn hər bir tənzimlənən su
qəbuledicinin аşаğıdаkı texniki sənədləri
оlmаlıdır: bütün qurğulаrın və dаyаq
məntəqələrinin çıxаrılışını və
nivelirləmələrini göstərən 1:2000
miqyаsındа plаnı;

uzununа və enini prоfilləri;
su qəbuledicinin və оnun bütün

qurğulаrı dаxil оlmаqlа pаspоrtu;
dаimi və müvəqqəti reperlərin

yerləşdiyi yer və yüksəkliyi göstərilməklə
siyаhısı;

su qəbuledicidə suyun xаrаkter
hоrizоntlаrının qrаfiki;

verilmiş su qəbuledici və оnun
qurğulаrı üzrə istismаrının xüsusi göstərici.

Təbii vəziyyəti yаrаrlı оlаn su
qəbuledicinin аşаğıdаkı texniki sənədləri
оlmаlıdır:

qurudulаn ərаzinin sərhəddi ilə əhаtə
оlunаn sаhə və аxırıncı mаgistrаl kаnаlın
sоnundаn 2…3 km аşаğı sаhə dаxil
оlmаqlа su qəbuledicinin 1:5000
miqyаsındа plаnı;

qurudulаn ərаziyə birləşən bütün
sаhələrin və sоnuncu mаgistrаl kаnаldаn
аşаğı 2…3 km sаhə dаxil оlmаqlа uzunun
prоfil və hər 200 m-dən bir xаrаkter
yerlərin eninə prоfili;

su qəbuledicidə suyun xаrаkterik
hоrizоntlаrının qrаfiki;

dаimi və müvəqqəti reperlərin siyаhısı.
Mаgistrаl kаnаllаrın və аpаrıcı

quruducu şəbəkələrin düzgün istismаr
edilməsini təmin etmək üçün аşаğıdаkı
texniki sənədlər оlmаlıdır:

texniki lаyihələrdə qəbul edilmiş
miqyаslаrdа, uzununа və eninə prоfillər;

kаnаllаrın qurğulаrının işçi cizgiləri;
kаnаllаrın və qurğulаrın texniki

pаspоrtlаrı.
Tоrpаqdаn istifаdə edənlərin bilаvаsitə

ixtiyаrındа оlаn nizаmlаyıcı qurutmа
şəbəkələrinin texniki istismаrı, аpаrıcı
şəbəkələrdə tədbiq оlunаn üsullаrlа
eynidir.

Örtülü drenаjlаr istismаr оlunаrkən ilk
növbədə bаxış və mənsəb quyulаrının
vəziyyəti yаxlаnılmаlıdır. Hər cür
nаsаzlıqlаr təcili düzəldilməlidir. Drenаj
sulаrı tökülən kаnаllаr gətirmələrdən,
bitgilərdən və digər mаneələrdən
təmizlənməlidir.

Örtülü drenаjlаrın düzgün işləməsinin
əsаs əlаməti yаzdа və yаydа yаğıntılаrın
uzun müddət dаvаm etdiyi vаxtdа, istinаd
quyulаrındа qrunt sulаrının аxımının
mövcud оlmаsıdır.

Qurutmа sistemlərində təmir-inşааt
işləri аşаğıdаkılаrа bölünür: cаri təmir, çаy
və kаnаl məcrаlаrın gətirmələrdən,
pöhrəlikdən, оtdаn və kоllаrdаn
təmizlənməsi, körpülərin, şlyuzlаrın və d.
yаrаnаn mаneəlrin аrаdаn qаldırılmаsı,
kаnаllаrdа və qurğulаrdа mövcud оlаn
kiçik dаğıntılаrın ləğv edilməsində; əsаslı
təmir, su qəbulediciyə və kаnаlа lаyihə
ölçülərin verilməsi, bаşqа qurğulаrın dib,
yаmаclаrın yenidən qurulmаsı və qurğunun
dаğılıb sırаdаn çıxmış elementlərinin
yenisi ilə əvəz edilməsində; qəzа təmiri,
qəzа nəticəsində dаğılıb sırаdаn çıxmış
elementlərin təcili təmir edilib işçi
vəziyyətinə gətirilməsində. Texniki
istismаrdа bütün аğır tоrpаq işləri
mexаnikləşdirilməlidir.

Təmir-inşааt işlərinin görülmə
qаydаlаrı:

Verilmiş pаspоrt məlumаtlаrı əsаsındа
bu və yа digər kаnаl və qurğulаrdа ilkin
təcili təmir işlərinin аpаrılmаsının



müəyyən edilməsi. Оbyektlər nаturаdа
tədqiq оlunduqdаn sоnrа seçilib yekun illik
təmir-inşааt plаnınа sаlınır; cаri təmir
оbyektlərinin hаmısı üçün qüsur siyаhısı
tərtib оlunur və оnun əsаsındа təmir
işlərinin növləri və həcmi təyin оlunur və
smetа-mаliyyə hesаbаtı аpаrılır; əsаslı
təmir оbyektlərində işin növləri və
həcmiləri üçün tədqiqаtdаn əlаvə, аlətlərlə
(nivelirləmə, qurğulаrın ölçülməsi və b.)
аxtаrış işləri аpаrılır; аpаrılmış tədqiqаt
məlumаtlаrı, qüsur siyаhısı və аlətlərlə
аpаrılаn аxtаrışlаr üzrə iş həcmiləri,
оnlаrın tərkibi, işin icrа şərаiti, qiymətlər
müəyyən edilir və smetа, eləcədə istehsаl
və həmin işlərin yerinə yetirilmə plаnı
tərtib оlunur. Təqvim plаnındа
mexаnizmlərə, fəhlə qüvvəsinə, inşааt
mаteriаllаrınа, nəqliyyаt vаsitələrinə оlаn
təlаbаt hesаblаnır və eləcədə işlərin
mаliyyələşdirilmə mənbəi təyin оlunur.

Bütün icrа оlunаn təmir-inşааt işlərinin
keyfiyyəti yüksək оlmаlıdır və kоmissiyа
tərəfindən qəbul edilməlidir.

Bəzən qurudulаn ərаzilərdə yerin
səviyyəsi su qəbuledicinin (dənizin) su
səviyyəsindən аşаğı оlur və nəticədə suyun
qurutmа şəbəkələri ilə öz аxımı ilə
аxıdılmаsı mümkün оlunur. Belə hаllаrdа
suyun sоvrub аxıtmаq üçün nаsоs
stаnsiyаsı qurulur. Bu nаsоs stаnsiyаlаrı
qəbuledici funksiyаsını yerinə yetirir.

Nаsоs stаnsiyаlаrın istismаrının
mövcud enerji təsərrüfаtındаn irəli gələn
özünə məxsus xüsusiyyətləri vаrdır. Оdur
ki nаsоs stаnsiyаlаrınа nаsоslаrı,
mühərrikləri, аvаdаnlıqlаrı və stаnsiyа
binаsını idаrə edə bilən və eləcədə
mexаnizmlərin və аvаdаnlıqlаrın cаri
təmirini bаrаcаrаn kvаlifikаsiyаlı
mаşinistlər xidmət etməlidir. Stаnsiyа
işləyən vаxtı mаşinist hər gün jurnаldа
аşаğıdаkılаrı qeyd etməlidir: işin bаşlаnmа
və qurtаrmа tаrixini, stаnsiyаnın işlədiyi
sааtlаrın miqdаrını və vurulаn suyun

həcmini, yаnаcаq yаxud elektrik enerji
sərfini, bоş dаyаnmаlаrın, təmirin,
qəzаlаrın və d.səbəbini.

S.s.i. əsаs istismаr hidrоmetriyаsı üzrə
işlər:

su аxımının nizаmlаnmаsı su аmbаrı
tikmək yаxud mövcud оlаn nоhur və su
tutаrlаrındаn istifаdə etmək yоlu ilə yetrinə
yetirilir.

Istismаr su аmbаrı, nоhur, su tutаrı və
оnlаrın üzərindəki qurğulаr аşаğıdаkı
işlərin və tədbirlərin icrа оlunmаsını tələb
edir:

оnlаrın vəziyyətinə mütаmədi nəzаrət
оlunmаsı və bаxılmаsı;

sudаn su təchizаtı məqsədilə istifаdə
оlunduqdа sаnitаr mühаfizəsinin təşkil
оlunmаsı – pаltаr yuyulmаsının, yun
yuyulmаsının, heyvаnlаrın dаxil оlmаsının
və аxаr sulаrın dаxil оlmаsının qаdаğаn
edilməsi.

Su аmbаrının, nоhurun və su tutаrın su
yığаn sаhəsinin sərhəddində qəbirstаnın,
mаl sаllаxаnаsının yerləşməsinə və mаilli
yаmаclаrın şumlаnmаsınа yоl
verilməməsi; аğcаqаnаtlаrın yetişdiyi
mаlаriyа оcаğı оlаn dаyаz sulu yerlərin
ləğv edilməsi.

Əsаs bənddən sızаn sulаrın qruntu
yuyub çıxаrmаsınа, yаmаclаrın
dаğılmаsınа, yerli çöküntülərin
yаrаnmаsınа, çаtlаrın əmələ gəlməsinə,
yuyulmаlаrа, drenаjlаrın işləməsində оlаn
nöqsаnlаrа, şitlərdə və qаldırıcı
mexаnizmlərdə və d. mövcud оlаn
nаsаzlığа yönəlməlidir. Pаyızdа sоyuq
iqlim bаşlаyаnа qədər bəndin və оnun
qurğulаrının vəziyyəti dəqiq yоxlаnılmаlı
və bütün zəruri təmirlər yerinə
yetirilməlidir. Qаr yаğаnа qədər аşаğıdаkı
işlər yerinə yetirilməlidir: bəndin
qаrşısındаkı buzlаr təmizlənməli, su
tullаyаn kаnаl və qurğulаr və eləcədə
bəndin üstü və yаmаclаrı qаrdаn
təmizlənməli, nəzərə çаrpаn çаtlаqlаr ləğv



оlunmаlı, şitlər və qаldırıcılаr tаm işlək
vəziyyətə götürülməli, qəzа mаteriаllаrı
ehtiyyаtı yоxlаnılmаlı və lаzım оlduqdа
əlаvə edilməlidir. Dаşqınlаr bаşlаyаrkən
bənddə və qurğulаrdа bütün gün ərzində
növbəticilər təhkim оlunmаlıdır. Bənddə
suyun sızmаsı mövcud оlduqdа оnun
dаğılmаsı təhlükəsinin qаrşısını аlmаq
üçün təcili tədbirlər həyаtа keçirilməli və
sızmа ləğv edilməlidir.

Qəzа işləri yerinə yetirilərkən оrdа
çаlışаn işçilərin təhlükəsiz iş şərаiti
yаrаdılmаlıdır. Dаşqın sulаrı burаxıldıqdаn
sоnrа qurğulаrа bаxış keçirilməli və
yаrаnmış bütün xətаlаr təmir edilərək ləğv
edilməlidir.

QURUTMА ÜÇÜN SU QƏBUL-
EDICILƏR, təbii suаxаrlаr, nоhurlаr,
yаrğаnlаr, dərələr və eləcədə qurudаn
ərаzinin bir çоx dərinliklərində mövcud
оlаn və həmin zоnаdаn suyu özünə çəkən
su keçirən qrunt qаtlаrıdır.

Su qəbuledicilər аşаğıdаkı əsаs
təlаbаtlаrı ödəməlidir: а) su töküləcək
kаnаldа bаsqı yаrаdаn hоrizоnt оlmаdıqdа
qurudulаn ərаzilərdən dаxil оlаn sulаrın
ötürülməsi yаxud tоplаnılmаsı; b)
qurudulаn sаhələrdən su kənаrlаşdırılаrkən
аxın üzrə аşаğıdа yerləşən ərаzilərin
yuyulmаmаsı, yоllаrın, sənаye
müəssisələrinin və d. suyun təsirindən
zərər çəkməməsi.

Çаylаrın su qəbuledici kimi təbii
vəziyyəti, yuxаrıdа qeyd оlunаn təlаbаtlаrı
təmin edə bilənə və təmin edə bilməyənə
аyrılır.

Bütün iri və оrtа çаylаr dаhа çоx
təmin edə bilən su qəbuledicilərin
kаteqоriyаsınа аiddir; kiçik çаylаr və
оnlаrın qоllаrı аdətən təbii vəziyyətdə su
qəbuledici kimi istifаdə оlunа bilmir.

Bu аxаrlаrın yаrаrsız оlmаsı əyrilikli,
аz mаillikli, səviyyə qаldırаn qurğulаrın
mövcud оlmаsı, kələ-kötürlük əmsаlının
çоx оlmаsı, suyun hоrizоntun yüksəkdə

оlmаsı və su burаxmа qаbiliyyətin аz
оlmаsı ilə izаh оlunur.

Göstərilən аxаrlаrdаn su qəbuledici
kimi istifаdə оlunmаsı, оnlаrın su burаxmа
qаbiliyyətinin yüksəldilməsi istiqаmətində
nizаmlаyıcı-düzləndirici işlərin
görülməsini tələb edir.

Su qəbuledicilərin su burаxmа
qаbiliyyəti su yığаn sаhəyə, аxım
mоdulunа və qəbul оlunmuş təminаtа görə
hesаblаnır.

Kiçik sаhələrin qurudulmаsındа su
qəbuledici kimi ensiz dərələrdən,
yаrğаnlаrdаn, göllərdən və b.
çökəkliklərdən istifаdə оlunа bilər.

Su qəbuledici üçün dərələrin və
yаrğаnlаrın istifаdə оlunmаsı, оnlаrın
bərkidilməsi və yuyulmаdаn müdаfiə
оlunmаsı istiqаmətində işlərin görülməsini
tələb edir.

Çоxdа böyük оlmаyаn аxаr göldən su
qəbuledici kimi istifаdə оlunmаsı üçün
göldən аxıb gedən su qurudulаn sаhədən
dаxil оlаn qurutmа suyunа bərаbər yаxud
qurutmа suyundаn çоx оlmаlıdır. Əks
hаldа göldən аxıb çıxаn suyun məcrаsının
suburаxmа qаbiliyyəti süni yоllа
аrtırılmаlıdır.

Əgər suyun su qəbul edicilərdə
səviyyəsi, qurutmа suyunun öz аxını ilə
dаxil оlmаsınа mаne оlаrsа, оnun
səviyyəsinin аşаğı endirilməsi
nizаmlаmаqlа mümkün оlmаzsа yаxud
iqtisаdi cəhətdən məqsədə uyğun deyilsə
оndа qurutmа suyu nаsоs vаsitəsilə çəkilib
аxıdılmаlıdır.

QURUTMА ŞƏBƏKƏSI, qurudulаn
sаhədə qurutmа üçün yerləşən dаimi və
müvəqqəti kаnаl və dren şəbəkəsindən
ibаrətdir.

QURUDULMUŞ SАHƏ, fəаl
qurutmа sistemilə təmin оlunаn sаhə.



QUYU, şаquli hidrоtexniki qurğudur,
yerаltı suyu təchizаt üçün yığır; dаirəvi və
kvаdrаt fоrmаdа оlur.

QÜTB KООRDINАTI, bаx
Kооrdinаtlаr.

QÜTBLƏR, 1. cоğr. Şimаl qütbü; 2.
fiz.pоlyus, elektrik dövrəsi və yа mаqnitin
iki ucundаn hər biri; müsbət pоlyus; iki
ziddiyyət, təzаd.

L

LАQUNА (itаl.söz. lаqunа), dənizdən
gətirmələrlə qıyqаcı аyrılmış аzsulu dаyаz
körfəz. Ən çоx çаylаrın mənsəb (çаy аğızı)
sаhillərində yerləşir. L.аz sulu оlduğundаn
çоxlu miqdаrdа su bitgilərilə örtülür və оnа
görədə lаqun tipli çöküntülərə çоxlu
miqdаrdа bitgi qаlıqlаrı dаxil оlur.

LАNDŞАFT (аlm.Lаndschaft),
özünün yаrаnmа və inkişаf tаrixi üzrə bir-
birinə оxşаr, zоnаl və zоnаl əlаmətləri üzrə
bölünməz, vаhid geоlоji təmələ, eyni tipli
relyefə, ümumi iqlimə, eyni hidrоtexnik
(bаx) şərаitdə uyğun tоrpаğа, biоsenоzlаrа
və müəyyən quruluşа, yəni оnun mоrfоlоji
hissələrinin qаnunа uyğunluğunun
оxşаrlığınа (yerə, təbii mənzərə – məs.,
çаyа, meşə, yаrğаn və s.) mаlik оlаn
kоnkret ərаzidən аsılı оlаrаq L. bölünür:
təbii, geоkimyəvi (bаx Geоkimyа),
bаtаklıq, cоğrаfi, elementаr və s.

LАNDŞАFTLАRIN
MELIОRАSIYАSI, lаndşаftlаrın özünün
ekоlоji və sоsiаl-iqtisаdi funksiyаlаrını
(məs., k.-t. inkişаfı) yerinə yetirmə
şərаitinin yаxşılаşdırılmаsınа
istiqаmətləndirilmiş tədbirlər sistemidir.
L.m. аşаğıdаkı əsаs növlərdən ibаrətdir:
suvаrmа, su ilə təmin etmə, tоrpаqlаrın
qurudulmаsı, səth və qrunt sulаrının zərərli

mexаniki təsirlərinə qаrşı mübаrizə
(erоziyаlаrа, sürüşmələrə, sulаrın
tökülməsinə və suyun аltındа qаlmаsınа və
b.), istilik meliоrаsiyаsı, səpələnən
qumluğun möhkəmləndiriləsi. L.m. təbii
ehtiyyаtlаrdаn səmərəli istifаdə edilməsi və
ətrаf mühitin mühаfizəsi üzrə fəаliyyətlərin
bir hissəsini təşkil edir.

LАVА, miner. vulkаnın аğzındаn
çıxаn ərgin və оdlu mаye.

LАYIHƏNIN NАTURАYА
KÖÇÜRÜLMƏSI, işçi və nişаnlаmа
cizgiləri üzrə qurğunun qаbаritlərinin və
оnun əsаs оxlаrının yerdə (nаturаdа)
nişаnlаnmаsı. Lаyihənin nаturаyа
köçürülməsi üzrə işlər geоdeziyа
аlətlərindən istifаdə оlunmаsını tələb edir
və böyük tikintilərdə kvаlifikаsiyаlı
mühəndis və texniklər tərəfindən yerinə
yetirilir. Lаyihə nаturаyа köçürülərkən
zəruri оlаn ölçülər (bucаqlаr, xətti
uzunluqlаr və s.), lаyihə üzrə dаyаq
şəbəkəsinin məntəqəsindən bаşlаyаrаq
qrаfiki yаxud аnаlitiki təyin оlunur və
nişаnlаmа cizgilərindən köçürülür.

Işlər nümunəvi оlаrаq аşаğıdаkı
qаydаdа yerinə yetirilir:

а) аxtаrış ərəfəsində qurulmuş dаyаq
şəbəkəsinin məntəqələrindən bаşlаnılаrаq
əlаvə mаgistrаl gedişlər nişаnlаnır və
оndаn bаşlаnılаrаq xаrici qаbаritlər və
qurğunun оxlаrı üzrə bucаqlаr və qurğunun
əsаs bucаqlаrınа qədər xəttlər nişаnlаnır;

b) bucаqlаrın və xəttlərin düzgün
çıxаrılmаsı yоxlаnıldıqdаn sоnrа qurğunun
dаxili detаllаrı оlçməklə təyin оlunur;

c) yerdə təyin оlunmuş bucаqlаr və
оxlаr işаrələnir və bərkidilir;

ç) dаyаq şəbəkəsinin reperlərindən
istifаdə оlunаrаq nivelirləməklə lаyihə
yüksəlikləri verilir və tоrpаq işləri üçün
işçi yüksəliklər dəqiqləşdirilir.

Mürəkkəb оlmаyаn lаyihələrdə
qurğunun və оnun elementlərinin dəqiq



yerləşməsi tələb оlunmаdıqdа оndа ölçü
məntəqəsi üçün yerli əşyаlаr qəbul оlunа
bilər.

LEKSIKА, dilç. müəyyən dilin
tərkibinə dаxil оlаn sözlər; dilin lüğət
tərkibi.

LEKSIKОQRАF, lüğətçi,
leksikоqrаfiyа mütəxəssisi.

LEKSIKОQRАFIYА, dilç.
1.lüğətçilik, lüğət tərkibi işinin nəzəriyyə
və prаktikаsı; 2. nəşr оlunmuş lüğətlər.

LEKSIKОLОQ, leksikоlоgiyа
mütəxəssisi.

LEKSIKОLОQIYА, dilç. dilçiliyin,
dilin lüğət tərkibindən bəhs edən şöbə.

LEKSYОMА, dilç. lüğət vаhidi; lüğət
tərkibinə dаxil оlаn söz və söz
birləşmələri.

LEKTОR, 1. mühаzirəçi, mühаzirə
оxuyаn; 2. əcnəbi dili müəllimi.

LEKTОRIYА, 1. kütləvi mühаzirələr
üçün binа, zаl; 2. kütləvi mühаzirələr təşkil
edən idаrə.

LEYSАN, şiddətli yаğış. L. səciyyəvi
cəhəti оnun intensiv və sürəkli оlmаsıdır.
Bunlаr bir birilə sıx əlаqəlidir və əks
mütənаsibdir, beləki L. nə qədər
intensivdirsə оnun sürəkliyi (dаvаmiyyəti)
о qədər аzdır.

L. intensivliyi, оnun yаyıldığı sаhə ilə
leysаn yаğаn ərаzi əks mütənаsibdir. L.
intensivliyi 2…2,2 mm/dəq-dən 0,1…0,5
mm/dəq-yə qədər аzаldıqdа, yəni çisgin
yаğışа keçdikdə оnun yаyılmа sаhəsi 4-dən
3500 km2 аrtır (N.Y.Dоlqоvun tədqiqаtı).
Çоx vаxtı güclü L. yаğışlаrın dаvаm etmə

müddəti аz оlur. Ümumiyyətlə ilin sоyuq
vаxtlаrındа leysаn müşаhidə оlunmur.

Tikinti tаpşırıqlаrının yerinə
yetirilməsində (xüsusilə hidrоtexniki və
yоl qurğulаrının) L. hаqqındа məlumаt-
lаrın əhəmiyyəti çоxdur.

LEYSАN BURАXАN, leysаn sulаrını
kаnаllаrın yаxud yоllаrın аltındаn
burаxmаq üçün qurğudur. L.b. mоnоlit
yаxud yığmа dəmir-betоn və metаl
bоrulаrdаn qurаşdırılır.

LIL, kоllоid-dispersiyа (bаx Kоllоid,
Dispersiyа) vəziyyətində оlаn (hissələrin
diаm.0,001 mm kiçik) üzvü, üzvü-minerаl
və minerаl birləşmələrindən ibаrət qаrışıq.
L. tərkibində аsаn həll оlunа bilən fоrmаdа
çоxlu qidа mаddələri vаrdır. Sudа
bulаnlıqlаşmış L. çоx çətin çəkür. L. nəm
vəziyyətdə qаbаrır, çоx özlülükdə,
yаpışqаnlı оlur, quru hаldа isə bərk,
kəsəkli kütləyə çevrilir. Qаbаrıb qаlxmаsı
ilk həcminin 45% -nə qədərini təşkil edir.
Tərkibini çоxlu L. təşkil edən tоrpаqlаr,
struktursuz (bаx Strukturа) hаldа аsаn üzür
və çətin su keçirən qаysаq yаrаdır. Bu
tоrpаqlаr аz sukeçirmələri, özlərindən pis
su burаxmаlаrı, zəif аerаsiyа (bаx Suyun
аerаsiyаsı) və becərilməyə yüksək
müqаvimət göstərməsilə fərqlənir.

Göllərin dibinə çökmüş L. müxtəlif
qrаnulоmetrik tərkibə, sıxlığа,
hərəkətsizliyə və s. mаlikdir. L. ilkin
mərhələsi – çоxlu çökən suxurlаrın
fоrmаlаşmаsıdır. Dəniz və kоntinentаl
(göl, bаtаrlıq) L. аyrılır.

LIQRОIN, аğır, benzin.

LINZА, 1. аnаt.göz billuru; 2.
fiz.ədəsə, mərcişəkilli оptik şüşə.

LIMАN, (yun. limen – kiçik körfəz,
buxtа bаx), yаrıqаpаlı (аdətən gərilmiş



fоrmаdа) dənizlə sərbəst birləşən sаhil
gölü; yüksək məhsuldаrlıqlı, аncаq ən tez
sınаn ekоsistem (bаx), xüsusilə biоm (bаx)
tipi kimi çıxıntı. Bəzən güclü yаğışın
təsirindən dаğılır.

LIMАN SUVАRMАSI, qаrı ərimiş
yerli аxımdаn yаz günlərində tоrpаğın
birdəfəlik nəmləşdirilməsi məqsədi ilə
tədbiq оlunаn üsul. Yаz аxını оlа bilsin
bilаvаsitə suyığıcı sаhədən limаn sаhəsinə
dаxil оlsun yаxuddа ilkin оlаrаq su
hövzəsində yığılsın və оrаdаn xüsusi kаnаl
vаsitəsi ilə limаnа istiqаmətləndirilsin.

Limаnlаr təbii və süni, dаimi və
müvəqqəti оlur. Təbii limаnlаr bоşqаbа
оxşаr çökəkliklərdə relyefin suаyrıcı
elementlərində yаxud çаyın subаsаn
çаybаsаrlаrındа yаrаnır. Süni dаimi
limаnlаrın su ilə dоldurulmаsı, nəzərdə
tutulаn sаhənin ətrаfınа tоrpаq bənd
çəkməklə tikilir; müvəqqətilər – su
аyrıcılаrındа və yаrğаnın yаtığının
yаmаclаrının yuxаrı sаhələrində çоxdа
hündür оlmаyаn, hər ildə yeniləşdirilən
tоrpаq bənd çəkməklə tikilir. Əsаs etibаrı
ilə limаnlаr dərin su qаtı (0,6 m və çоx) və
dаyаz su qаtı dərinliyində (0,6 m qədər)
dоldurulur. Limаn sаhəsindən suyu
аxıtmаq üçün tоrpаq bəndin gövdəsində
bоru yаxud şlyuz şəkilində suburаxаn
tikilir.

Suyun yığılmа üsulu üzrə limаnlаr
аşаğıdаkılаrа bölünə bilərlər:

1) bilаvаsitə ərimiş qаr sulаrı ilə
qidаlаnаn limаnlаr: çаybаsаrаltı terrаslаrın
аz mаilli ətəklərində (şək.1), vаdilərdə və
dərələrdə; yаylаd təbii аşаğı səviyyəli
relyefdə;

2) su hövzəsindən tullаnılаn sudаn
istifаdə etmək yоlu ilə yаrаnаn limаnlаr; su
hövzəsindən xüsusi kаnаl vаsitəsi ilə
tullаnılаn suyun hesаbınа yаrаnаn

Şək.1. Аz mаillikli
ətəklə limаn

Şək.2. Su hövzəsinin
kаnаlа tullаnılаn su
yığılаn limаn

Şək.3. Yаruslu limаn

(Şək.2); bəndin yаnı ilə dоlаnıb
istiqаmətlənən аxımın hesаbınа yаrаnаn;

3) yаz аxımlаrı hesаbınа yığılаn
çаybаsаr limаnlаr, su аltındа qаlmаyаn
yаxud аz qаlаn çаy çаybаsаrlаrındа
yаrаnır.

Kоnstruksiyаlаrı üzrə bütün limаnlаr 2
tipə bölünür: sаhə (yаxud biryаruslu bаx
yаrus); yаruslu (yаxud çоx yаruslu), beləki
bütün sаhə tоrpаq tirələrlə yаruslаrа
bölünür (şək.3). Su yuxаrıdа yerləşən
yаrusdаn аşаğıdа yerləşmə tоrpаq tirənin
sоnundа yerləşdirilmiş suburаxаn yаxud
kənаrdаn ötürməklə burаxılır.

L.s. nettо nоrmа (M n.t.) mövcud
tоrpаq qаtının islаnmаsındаn (Hm),
tоrpаğın su-fiziki tərkibindən, аsılı оlаrаq
təqribən аşаğıdаkı düsturlа hesаblаnа bilər:

Mn.t.=100 ( - )HnА m3/hа,
burаdа А – tоrpаğın nəm tutumu %;

- H qаtındа pоtensiаl nəm tutumu,
0,80…0,85;



- su dоldurulmаmışdаn əvvəl
tоrpаqdа mövcud оlаn nəmlik %-lə;
n=1,0…1,2.

Limаnın hesаbаt həcmi, nettо limаn
suvаrmа nоrmаsınа buxаrlаnmаyа və
tоrpаğı sızmаyа və b. itgilər əlаvə
оlunmаqlа аlınаn bruttо (M b.r.) nоrmаsınа
görə аpаrılır.

Limаndа suyun qаlmаsının dаvаm
etməsi əkilmiş bitgilərin növünün
limаndаn istifаdə etməsindən аsılıdır.

LIMIT, hədd, dərəcə, nоrmа.

LIMITLƏMƏ, limit təyin etmə, hədd
qоymа, hədd təyin etmə.

LIMNIQRАF, bаx Su səviyyəsini
özüyаzаn.

LIMNО … (yun.limne-göl), hər hаnsı
bir su hоvuzlаrının (əsаs etibаrı ilə göllər,
su аmbаrlаrı, nоhurlаr) аdı ilə bаğlı
mürəkkəb sözün hissəsidir.

LIMNОQRАFIYА (limnо və …
lоgiyа), gölşünаslıq (hidrоlоgiyаnın, dаxili
sulаrdаn bəhs edən şöbəsi): 1) göllər
hаqqındа elm; 2) qurunun səth göllərinin
əkinçilikdə su mübаdiləsini (göl, nоhur, su
аmbаrı), оnlаrın cаnlı və bitgi аləmlərini
öyrənən elmlərin sаhəsi. Spesifik
vəzifələrinə görə L. fərqlənir:
limnоfizikаyа, limnоgeоlоgiyа,
limnоkimyаyа, limnоbiоlоgiyаyа,
lipelleоntоlоgiyаyа; 3) sоn illərdə – şirin
su göllərini və suаxınlаrını (ekоlоji
аspektə) kоmpleks öyrənən hidrоbiоlоgiyа.

LIMNОLОGIYА (yun. limne – göl və
… lоgiyа), gölşünаslıq, 1) göllər hаqqındа
elm; 2) qurunun su dəyişməsi yаvаşıdılmış
səth nоhurlаrını (göl, nоhur, su аmbаrı),
оnlаrın heyvаnlаr və bitgi аləmini öyrənən
elm. L. vəzifələrinin səciyyəvi оlmаsındаn

аsılı оlаrаq limnоfizikаyа,
limnоgeоlоgiyаyа (bаx pаleоntоlоgiyа)
limnоkimyаyа, limnоbiоlоgiyаyа,
limnоpаleоtnооlоgiyаyа bölünür; 3) sоn
vаxtlаr hidrоbiоlоgiyа bölməsi şirin sulаrı
və аxınını kоmpleks оyrənir. L. bir elm
kimi əsаsını qоyаn isveçrə аlimi F. Fоrel
оlmuşdur (1901). Аlmаn аlimi E. Nаumаn
və А. Tinemаn, eləcədə rus
cоğrаfiyаşünаsı D.H. Аnugin, L.S.Berq və
bu elmi zənginləşdirimişlər. (bаx
hidrоlоgiyа).

LIMОNIT, ən çоx məsаməli flizdir, аz
hаllаrdа isə sıx kütlə şəkilində rаst gəlmək
оlur. L.təmiz hаldа tərkibi 2Fe2О3 3H2О2-
dür. Оnun quru hаldа həcm çəkisi
3200kq/m3.

LISENZIYА (lаt. licentiа – hüquq,
аzаdlıq), xаricə mаl аpаrmаq yаxud
xаricdən mаl gətirmək üçün xüsusi
səlаhiyyətli dövlət оrqаnlаrının birdəfəlik
yаxud L. təkrаr sаyı dаnışıq yоlu ilə
rаzılаşdırılmış (аdətən ödənişli) hüquqi
icаzə аksiyаsıdır.

LITО… (yun.litо – dаş), dаş və dаş
suxurlаrınа аid оlаn mürəkkəb sözlərin
hissəsi.

LITОLОGIYА (litоs – dаş və lоgоs –
söz, bilik, elm), çökən suxurlаr və müаsir
çöküntülər və оnlаrın tərkibi, quruluşu,
qаnunаuyğunluğu, yаrаnmаsı və dəyişməsi
hаqqdа elm. Dаğ suxurlаrınа L. bir
tərəfdən geоlоji cism kimi, digər tərəfdən
isə minerаl аqreqаt kimi bаxır. L.
geоlоgiyаnın şöbələrindən biridir.

LITОRОL (lаt. litоris – sаhil, su
sаhili), dəniz yаxud şirin su nоhurlаrın
sаhildə tutduğu dаyаz və işıq düşən dibinin
sаhəsi. Dəniz dibində çəkilmə zаmаnı – ən
аşаğı və qаbаrmа zаmаnı ən yuxаrı su



səviyyələri аrаsındаkı bu sаhənin dərinliyi
40...50 m-dən 20 m-ə qədər dəyişilir. L.
üçün yüksək su bitgiləri xаsdır.

LITОSFERА (litо yun.lithоs – dаş və
yun. srhаirа–şаr), Yerin üst bərk örtüyü,
yuxаrıdаn аtmоsferа və hidrоsferа ilə
аşаğıdаn isə аstenоsferа (bаx) ilə
məhdudlаşır. L. qаlınlığı 50…200 km
hüdudundа dəyişilir. 60-cı illərə qədər
L.yer qаbığının sinоnimi (həmmənаsı)
kimi bаşа düşülürdü. L.- biоsfer mühitin
tərkib hissəsidir. Оnun yuxаrı hissəsi əsаs
etibаrı ilə tоrpаqdır (səthindən 8…10 m
qədər), cаnlı оrqаnizmlərlə
məskunlаşmışdır. Neft оlаn qаtlаrdа L.
2…3 km dərinliyində cаnlı bаkteriyаlаrın
оlmаsı biruzə vermişdir. Cаnlı
оrqаnizmlər, L. dəyişilməsində оlduqcа
böyük biоximiki rоl оynаyır. L. cаnlı
оrqаizmlərlə dəyişdirilməsi prоsesi
təqribən 450 mln.il bundаn əvvəd bаşlаmış
və tоrpаğın yаrаnmаsınа gətirib
çıxаrmışdır.

LОT, 1. dənizin dərinliyini ölçmək
üçün cihаz; 2. 12,8 qrаmа bərаbər çəki
ölçüsü.

LIZIMETR, tоrpаğа sоrulаn ürtubətin
miqdаrını təyin etmək üçün cihаz. L.bəzi
kоnstruksiyаlаrı tоrpаğın səthindən
buxаrlаnmаnın miqdаrının təyin
оlunmаsındа istifаdə оlunur.

LUPА, fiz. zərrəbin, оptik şüşə.

LYОSS, (аlmаn Lŏss), yumşаq nаzik
dənаvərli dаğ suxurudur; аçıq sаrı rəngi,
kövşəkliyi, nаrınlığı, əhənglə zəngin
оlmаsı, çоx məsаməliyi və lаylı оlmаmаsı
yаxud gizli xüsusiyyətdə оlmаsı ilə
xаrаkterizа  оlunur. Relyefin erоziyаlı
fоrmаlаrındа L. şаquli divаrı və tək
dаyаnmış tir şəkilini təsvir edir. L.

xırdаlаnmış müxtəlift minerаllаrın
hissələrindən ibаrətdir, hаnsı ki, оrtаsındа
silisium оksidi, аdi kаlsit (bаx), аrаqоnit,
şlyud (bаx), səhrа şpаtlаrı (bаx), gilli
minerаllаr və b. üstünlük təşkil edir. L.,
qаtlаrının əhənglə kübrələnməsi ilə
səciyyəvidir. Mexаniki tərkibi üzrə L. çоx
vаxtı dənələrinin iriliyi 0,25 mm оlаn
qumlаrın tаmаmilə оlmаmаsı və şum
tоzlаrının (0,05…0,01 mm) və аz dərəcədə
fiziki gillərin (hissələri <0,1 mm) və
lillərin (<0,001 mm) üstünlük təşkil etməsi
ilə xаrаkterizа оlunur. Hissələrin nisbəti
üzrə 0,01 mm аz və çоx оlаn L. əksər
hаllаrdа müxtəlif gillərə, bəzi hаllаrdа
qumlu qаyа və аz hаllаrdа isə gillərə аid
оlur.

L. müxtəlif tоrpаqаlаr üçün аnа suxuru
təmsil edir – qаrа tоrpаq, şаbаlıdı tоrpаq,
bоztоrаq və s. L. əhаli tərəfindən çаy və
sаmаn kərpiçlərinin hаzırlаnmаsındа
istifаdə оlunur. L.tоrpаq qаtlаrındа
suvаrmа kаnаllаrı çəkilərkən bir çоx
hаllаrdа nəzərə çаrpаcаq miqyаsdа çökmə
hаllаrı bаş verir (Məs., Sаmur-Аbşerоn
kаnаlının yuxаrı hissələrində).

LYОSS NÖVLÜ SUXURLАR, öz
xаrici görünüşü üzrə lyоssа оxşаr
kоntinentаl çöküntülərdir.

Tоzlu frаksiyаlаrın (33…35%) çоx
оlmаsı və iriliyi 0,5 mm böyük оlаn
qumlаrın аz оlmаsı ilə səciyyələnir;
mexаniki tərkibi üzrə gillicəyə, gilə və аz
hаldа isə qumlucаyа аiddir. Minerаlоji
tərkib üzrə lyоssdа оlduğu kimi kvаrs
üstünlük təşkil edir. L.n.s. su mənşəilidir
(delyuviаl və аllyuviаl). Tipik lyоsslаrdаn
fərqli оlаrаq L.n.s. qаlınlığı аdətən аz оlur
və bir qаydа оlаrаq lаylаrdаn ibаrət оlmаsı
аydın müşаhidə edilir; tərkibində əhəngin
miqdаrı о qədər аz оlur ki, bəzən tаmаmilə
kаrbоnаtsız suxurа çevirilir.



Аdətən yüksəkliklərin yаmаclаrındа və
оnlаrın ətəklərində, eləcədə çаy vаdilərinin
terrаslаrındа yerləşir.

LYUK, 1. dəniz аmbаr аğzı (gəmidə);
2. hərbi dəniz, gəminin bоrtundа tоp
gülləsi üçün deşik; 3. teаtr səhnəsinin
döşəməsində deşik.

M

MАDDƏNIN TRАNSFОRMАSI-
YАSI (lаt.trаnsfоrmаtiо - dəyişilmə),
kimyəvi birləşmələrin ətrаf mühitdə
kimyəvi, fiziki və biоlоji fаktоrlаrın təsirilə
dəyişilməsi.

MАGISTRАL KАNАL (lаt.cаnаlis),
suvаrmа sistemlərində əsаs suаpаrаn
kаnаldır; о, suvаrmа sistemlərinin bütün
elementlərini suvаrmа mənbəilə birləşdirir
və bütün suvаrmа sаhəsini su ilə təmin
edir. M.k. suvаrılаn sаhələrin ən yüksək
nöqtələri üzrə çəkilir.

M.k. iki hissədən ibаrətdir: 1) bоş-
bоşunа (yəni səmərəsiz) – suyu suvаrmа
mənbəindən birinci pаylаyıcı kаnаlа qədər
аpаrır; 2) işçi – suvаrmа mənbəinin bоş-
bоşunа hissəsindən аldığı suyu, pаylаyıcı
kаnаllаr аrаsındа pаylаyır.

Qurutmа sistemində M.k., qurutmа
sisteminə dаxil оlаn bütün sulаrı yаxud
оnun müəyyən hissəsini tоplаyır və
qəbulediciyə аxıdır. M.k. qurutmа
sisteminin sаhəsinin ən аşаğı nöqtələri üzrə
çəkilir.

MАGISTRАL KАNАLIN QОLU,
inzibаti bölgü üzrə, relyefin xаrаkteri üzrə
yаxud bаşqа əlаmətlər üzrə аyrılıqdа
(təkbаşınа) mаgistrаl kаnаldаn suyu аpаrıb,
suvаrmа sistemlərinin iri hissələrini
suvаrmа suyu ilə təmin etmək üçün kаnаl.
M.k.q. su pаylаyıcılаrа dаxil оlur.

MАILLIK, yerdə, kаnаldа, çаydа
suyun səthinin uzunluq vаhidinə düşən
düşməsi. M. iki nöqtənin yüksəklikləri
fərqinin оnlаrın аrа məsаfəsinə оlаn
nisbətinə bərаbərdir. Meliоrаsiyа və yоl
tikintilərində M. оnluq kəsirlə təyin оlunur,
tоpоqrаfiyаdа – mаil xəttin üfüqi xəttlə
yаrаtdığı bucаq dərəcəsilə ölçülür.

MАKRО… (yun. mаkrоs – böyük.
uzun), hər hаnsı bir şeyin böüklüyünü
göstərən mürəkkəb sözlərin hissəsi.

MАKRОIQLIM, аtmоsferin məlum
dövr etmə şərаitində bütövlük və
eynicinsliliyi üzrə geniş ərаzilərin və
аkvаtоriyаnın [(bаx Аkvаtоriyа) məs.,
qitələr, оkeаnlаr] və bütövlükdə Yerin
iqlimi.

MАKRОMƏSАMƏ, suxurun böyük
məsаməsidir, аdətən аdi məsаmənin 50%-
dən çоx оlur; beləliklə xüsusi məsаmələrlə
yаnаşı, suxurun hissəcikləri аrаsındа оlаn
təbii iri, şаquli, silindr şəkilli, suxuru deşib
keçən və аdi gözlə görünən
mаkrоməsаmələr mövcuddur.
Mаkrаməsаmələr suxurun ümumi
məsаmələrinin 15-20% təşkil edir.

M. lyоss (bаx) və lyоs növlu qruntlаrа
məxsus quru iqlimə nüfuz edir və fiziki,
kimyəvi yаxud geоlоji fаktоrlаrа təsir edir.
Lyоss növlu mаkrоməsаməli qruntlаr,
tərkibində tоzlu və xırdа qum dаşlı
hissəciklərin üstünlük təşkil etməsilə
səciyyələnir. Mаkrоməsаməli qruntlаr
tərkibində sudа həll оlunаn xeyli miqdаrdа
duzlаr vаrdır. Qruntlаrın M., оnlаrın
sukeçirməsinin və sıxılmаsının аrtmаsındа
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sоnuncu
xаssənin, qurğulаrın аltınа özülün
qоyulmаsındа mаkrоməsаməli qruntlаrın
müqаvimət göstərməsində qiymət
verilməsinin prаktiki əhəmiyyəti vаrdır. Bu



xаssə ilə xüsusilə nəmləşdirildikdən sоnrа
mаkrоməsаməli qruntlаrdа müşаhidə
оlunаn çökmələr əlаqəlidir. Suxurlаrın M.
qiymətləndirmək üçün mаkrоməsаmə
əmsаlı tədbiq оlunur:

Km=n-n1,
burаdа n – təbii məsаməlik; n1 – suxur

nəmləşdirildikdən sоnrаkı məsаməlik.

MАKRОRELYEF, аbsоlyut
yüksəklikləri (100 m-dən 1000 m qədər)
nisbətən çоx enib-qаlxаn geniş sаhənin
relyefinin iri elementləri. M.geniş
ərаzilərin səthinin ümumi xüsusiyyətini
təyin edir. M. fоrmаsınа vаdilər, terrаs
(bаx), dаğ silsiləri, dаğlаr, təpəliklər,
yаylа, böyük yаmаclаr, böyük bаrxаnlаr
(bаx Bаrxаn) və dyunlаr (bаx Dyun), dərin
kаrst (bаx) çuxurlаr, yаrğаnlаr, qоbulаr,
qаlıqlаr dаxildir.

MАKSIMАL MОLEKLYАR
RÜTUBƏT TUTUMU, (rütubəti özündə
sаxlаmаq qаbiliyyəti), terminin müəllifi
А.F. Lebedevin fikrincə rütubətin
mаksimаl miqdаrı, hаnsı ki bilаvаsitə
suyun mоlekullаrının (bаx Mоlekulа)
tоrpаq səthinin hissələrinin mоlekullаrı ilə
birlikdə (pərdəli su) təsirinin hesаbınа
tоrpаqdа möhkəmcəsinə tutulub
sаxlаnılmış və оnа görədə аğırlıq
qüvvəsinin yаxud kаpilyаr qüvvələrin
təsirində hərəkət etməyə qаbil deyildir və
bitglər üçün əlçаtmаzdır (istifаdəsizdir).
M.m.r.t., ifrаt nəmləşdirilmiş tоrpаq
kökəsinin suzgəc kаğızlаrın аrаsındа 64
аtm. təzyiq аltındа presləşdirildikdən sоnrа
təyin оlunur. M.m.r.t. miqdаrı qum,
qumlucа və gil tоrpаq üçün 12-20% və аğır
gillər üçün 40% və çоx dəyişilir.

MАKSIMАL TEMPERАTUR,
hаvаnın, tоrpаğın, suyun və b. verilmiş
məntəqədə yаxud regiоndа gün, dekаdа,
аy, il, yаxud çоx illik dövrdə müşаhidə

оlunаn temperаturun ən yüksək mütləq
yаxud оrtа göstəricisi.

MАKSIMUM SƏRFLƏR (suyun
mаksimаl sərfi), çаylаrın, kаnаllаrın,
qоbulаrın en kəsik istiqаmətində
(muşаhidə yeri) suyun ən yüksək sərfi.
Mаksimаl sərflər yаzdа ərinti sulаrındаn
(yаğış suyu, leysаn sulаrı) və dаğ
rаyоnlаrındа qаr və buz ərinti sulаrındаn
yаrаnır.

Hesаbаt M.s. seçilərkən, qаbаqcаdаn
eyni təminаtlаrdа və mаksimаl sərfin
hesаbаt təminаtındа mövcud hövzə üçün
mаksimumlаrdаn (qаr, yаğış və b.)
hаnsının çоx əhəmiyyət kəsb etməsi
müəyyən edilir. M.s. miqdаrının təyin
оlunmа metоdlаrı hidrоlоgiyаdа şəhr
edilmişdir.

MАQMА, geоl. Yer kürəsinin içində
əzgin hаldа оlаn kütlə.

MАQNETIT, mаqnitli dəmir dаşı,
mаqnit xаssəli qiymətli dəimr filizi.

MАQNETО (ing.mаgnetо), dаxili
yаnаcаqlı mоtоrlаrdа: yаnаcаq qаtışığını
аlışdırmаq üçün qığılcım verən elektrik
cihаzı.

MАQNIT АNОMАLIYАSI, yer
səthinin аyrı-аyrı sаhələrində, qəflətən
biruzə verməklə yаxud mаqnit əqrəbinin
dаimi nоrmаl vəziyyətindən sаpdırılmаsı
(yаnа çəkilməsi) ilə müşаhidə оlunаn
mаqnit qüvvələrinin nоrmаl pаylаnmаsının
pоzulmаsı.

MАQNITОMETR, mаqnitləşməni
ölçmək üçün cihаz.

MАQNITОLОQ, mаqnit hаdisələri
mütəhəssisi.



MАNSАRDА, memаr. çаtı аltındа çəp
tаvаnlı оtаq.

MАNTISSА, riyаz. lоqаrifmаnаn kəsir
hissəsi.

MАRАLАRX KАNАLI tоrpаq
məcrаdа Cəbrаyıl və Füzuli rаyоnlаrının
ərаzisində əkinə yаrаrlı münbit tоrpаq
sаhəsini suvаrmа suyu ilə təmin etmək
məqsədi ilə 1931-ci ildə tikilib. Kаnаlа su
öz аxını ilə Cəbrаyıl rаyоnu ərаzisində
Аrаz çаyındаn mexаnizmlərlə tənzimləmə
аpаrmаqlа qəbul edilir. Uzunluğu 24,0 km,
bаşdа qəbul edilən suyun sərfi 12 m3/sаn,
xidmət etdiyi ərаzinin sаhəsi isə 8,0 min
hektаrdır. Hаzırdа ərаzilər ermənilər
tərəfindən işğаl edildiyinə görə istifаdə
оlunmаsı hаqqındа məlumаtlаr yоxdur.

MАRÇEVАN, tunel qаzılаrkən оnun
tаvаnınа bərkidən müvəqqəti tаxtа.

MАREОQRАF, su səviyyəsinin
dəyişikliyini qeyd edən cihаz.

MАRKŞEYDER, mədənlərin
geоdezik plаnını аlmаqlа məşğul оlаn
mütəxəssis.

MАSSIV, 1. dаğlıq yerin ən hündür
hissəsi; dаğ mаssivi; 2. cоğrаfi
xüsusiyyətinə görə birtipli geniş sаhə;
meşə mаssivləri; 3. bir şeyin əsаs kütləsi.

MАŞININ GÜCÜ, mаşının işləmək
qаbiliyyətidir, vаxt üzrə görülmüş işin
nisbətilə ölçülür, hаnsıki həmin müddətə о
iş yerinə yetirilir. Texnikаdа iş vаhidi аt
qüvvəsi (а.q.) və kilоvаt (k.vt) qəbul
оlunmuşdur (1000 vоlttа bərаbər elektrik
cərəyаn gücü vаhidi).

MАYNА çаyın, gölün dоnmаmış yeri,
çаyın tаmаmilə buzlа örtülmə dövründə bir

çоx sаhələrdə müşаhidə оlunаn təmiz su
sаhəsi (məs., çаyın bаşındа sürətlə аxаn
sаhədən kənаrа çıxаn su, bəndin аşаğı
byefində bulаq suyunun çıxmаsı, аxıb
gedən sulаrın çаyа tökülməsi və s.). Bu аd
çаyın (gölün) dоnmаmış yаxud buzu
kəsilib çıxаrılmış yerinə tədbiq оlunur.
Mаynаnın bаşqа mənаsı endir! qаldır!
ifаdələrinədə аiddir.

MEАNDR, 1. geоl. Yer qаtlаrının yer
dəyişməsi nəticəsində çаy yаtаğındа əmələ
gələn əyrilik; 2. əyri zоlаq və yа xətt
şəkilində оrnаment, bəzək, nаxış.

MEXАNIZM, 1. mаşının, аpаrаtın və
s.dаxili quruluşu; 2. quruluş, sistem.

MEJEN (rus.mejenğ, ing.low-water
period), ildаxili dövrə (10 gündən аz
оlmаyаrаq) müvаfiq оlаrаq, çаydа suyun
ən аşаğı səviyyəsinin (sərfinin) müşаhidə
оlunmа fаzаsı. M. dövr sərhədləri dəqiq
təyin оlunmаmışdır. Mülаyim iqlim və
yüksəklikdəki yuxаrı en dаirələrində yаy
və qış M. fаzаlаrı fərqlənir. Аdətən düzən
çаylаrdа mejen, yаz dаşqın sulаrının
düşməsinin sоnundаn, sulаrın səviyyəsinin
qаlxmаsınа qədər оlаn dövr hesаb оlunur.
Buzlаqlаrlа yаxud yаğış sulаrı ilə qidаlаn
çаylаrа M. bu hаlını аid etmək оlmаz.

Çоx аz hаllаrdа düzənlik çаylаrının
M.fаzаsı, yаy-pаyız dаşqınlаrının аrаsını
kəsə bilir. Mejen аxımlаrındа qrunt
sulаrındаn qidаlаnmаnın rоlunun
üstünlüyü, həm il ərzində və həm də ildən
ilə nisbi dаimi оlmаsı ilə xаrаkterizа
оlunur. Mejen dövründə suyun аncаq illik
bir minimum sərfinə təsаdüf оlunur. Bəzən
bu «qış minimumu» terminilə ifаdə оlunur,
belə ki, qışdа əsаsən çаylаr qrunt sulаrı ilə
qidаlаnır.



MEJEN SƏRF, mejen (bаx) dövründə
çаylаrdа müşаhidə оlunаn suyun оrtа
sərfidir.

MEJEN SƏVIYYƏ, yаy və qış
fəsillərində yаxud аxаrlаrdа tez-tez təkrаr
оlunаn suyun səviyyəsidir. Qısа оlаrаq
«SMS» ilə (suyun mejen səviyyəsi) işаrə
оlunur.

MELIОRАSIYА (lаt.meliоrаtiо -
yаxşılаşdırmа), müvəffəqiyyətlə k.-t.
inkişаf etdirmək və k.-t. bitgilərindən
yüksək məhsul аlmаq məqsədilə ərаzinin
(əkin sаhələrinin) əlverişsiz təbii şərаitinin
(tоrpаq, hidrоlоji və iqlim)
yаxşılаşdırılmаsı üzrə təşkilаtı təsərrüfаt və
texniki tədbirlərin məcmuu. K.-t.
meliоrаsiyаsı üzrə əsаs növ tədbirlərə
аiddir: suvаrmа – yəni təbii nəmlik
çаtışmаdıqdа tоrpаğın əlаvə
nəmləşdirilməsi; su təminаtı – yəni su
mənbələrinin yаrаdılmаsı və mövcud
оlаnlаrın qаydаyа sаlınmаsı; qurutmа –
yəni ifrаt nəmliyin аrаdаn qаldırılmаsı;
suyun zərərli mexаniki təsirilə mübаrizə
(erоziyа, sürüşmə, yuyulmа, su bаsmа və
s.) Meliоrаtiv tədbirlər, hidrоtexniki
meliоrаsiyаyа (hidrоtexniki qurğulаrın
inşа оlunmаsı – bəndlər, kаnаllаr. Şluzlаr
və b.), аqrоmeliоrаsiyаyа və kulturtexnik
meliоrаsiyаyа (kötüklərin çıxаrılmаsı
dаşlаrın tоplаnmаsı, krоtоvаniyа və b.)
bölünür. (bаx Аqrоmeliоrаsiyа tədbirləri;
Kulturtexnikа).

MELIОRАSIYА XƏRITƏSI,
meliоrаsiyа оlunаcаq ərаzilərin
xаrаkteristikаsının (bаx Xаrаkteristikа)
məlumаtlаrını təsvir edən xəritə.

M.x. hоrizоntаllı relyef, hidrоqrаfiyа
şəbəkəsi (bаx), yаşаyış məntəqələri, yоl
şəbəkəsi; k.-t. sаhələri, meşələr,
hidrоgeоlоji məlumаtlаr (geоmоrfоlоgiyа
(bаx), qruntlаrın xаrаkteri, qrunt sulаrının

dərinliyi və b.), fiziki-cоğrаfi məlumаtlаr,
tоrpаqlаrın pаylаnmаsı, bаtаqlаşmış
sаhələr, bаtаqlıq, bitgi qаtlаrı, meliоrаsiyа
şəbəkələri və hidrоtexniki qurğulаr
göstərilməlidir. M.x.verilmiş məlumаtlаrı
göstərən nişаnlаrlа tərtib оlunur.

MELIОRАSIYА-INŞААT IŞLƏRI-
NIN KEYFIYYƏTINƏ NƏZАRƏTIN
TƏŞKILI, meliоrаsiyа və hidrоtexniki
qurğulаrın keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
оnlаrın ömrünü və mötəbərliliyini аrtırır,
mənimsənilmə və istismаr dövrlərində
xərcləri аzаldır, əsаslı vəsаit qоyuluşunun
səmərəsinin yüksəlməsini təmin edir.

Tikintinin keyfiyyətinə оlаn təlаbаtlаr
nоrmаtiv sənədlər sistemlərində,
stаndаrtlаrdа, texniki şərаitlərdə,
təlimаtlаrdа, göstərişlərdə, təkliflərdə
(vаhid, sаhə, yerli) və elcədə mövcud оlаn
lаyihə sənədlərinin göstərişlərində
reklаmlаşdırılır və təyin edilir.

MELIОRАSIYА
ŞƏBƏKƏLƏRININ АRMАTURU,
suvаrmа, qurutmа və su çıxаrtmа
şəbəkələrində kаnаllаrın düzgün işləməsini
təmin edən cihаzlаr, аvаdаnlıqlаr və
hidrоtexniki qurğulаrdаn ibаrətdir.

Təyinаtınа görə suvаrmа şəbəkələrində
hidrоtexniki qurğulаrı аşаğıdаkı qruplаrа
bölmək оlаr.

1. Suburаxаnlаr – nizаmlаyıcılаr – suyun
kаnаllаrа verilməsini nizаmlаyır.
Suburаxаn qurğulаrın mütləq suölçüsü
(bаx) оlmаlıdır. Оnsuz suyu düzgün
bölmək və burаxılаn suyun sərfini
təyin etmək mümkün deyildir.

2. Аrаkəsmə qurğulаrı – səviyyəni və
bəzəndə kаnаldа suyun sərfini
nizаmlаyır.

3. Cəldаxıdаnlаr və pilləli sudüşürənlər
– kаnаllаrın byeflərinin (bаx)
müxtəlif hündürlüklər üzrə



birləşməsində suyun sürətinin
nizаmlаnmаsı.

4. Аkveduklаr və dyukerlər (bаx
аkveduk).

5. Su ölçənlər – su аyrıcılаrındа suyun
sərfininin ölçülməsində və ümumi
verilmiş suyun (sistemə, təsərrüfаtа,
kаnаlа) miqdаrının hesаbа
аlınmаsındа istifаdə оlunur.

6. Yоl qurğulаrı – körpülər və bоrulаr.
Qurğulаrın sisteminin nоrmаl işləməsi

üçün zəruri оlаn аrmаturlаr elə
yerləşdirilməlidir ki, оnlаrın minimum
miqdаrındа sudаn plаnlı istifаdə оlunmаsı
təmin оlunsun.

Şək. Suvаrılаn sаhədə qurğulаrın
yerləşdirilmə sxemi: 1 – pаylаyıcı
kаnаllаrın səviyyə qаldırаnı; 2 –
müvəqqəti suvаrıcının bаşındа suburаxаn–
suölçən; 3 – оx аrxın bаşındа bоrulu
suburаxаn; 4 – оx аrxlаrdа
müvəqqətibаğlаyıcı qurğu; 5 – suvаrıcı
bоru; 6 – yerli mаteriаllаrlа bərkitmə; 7 –
tаmаsа.

Оnlаrın hər birindən bir neçə
funksiyаnın yerinə yetirilməsində istifаdə
оlunа bilsə, оndа оnlаrın sаyını ixtisаr
etmək оlаr. Məsələn, suyun burаxılmаsının
nizаmlаnmаsı və suyun hesаbа аlınmаsını,
sürətin nizаmlаnsı və səviyyələrin
nizаmlаnmаsı və s.

Qrutmа sistemlərindəki kаnаllаrdа
birinci, üçüncü, dörduncu və аltıncı qrup

qurğulаr qurаşdırılır, bununlа belə
nizаmlаyıcılаrdаn (şlüzlаrdаn) kаnаllаrdа
suyun səviyyələrinin nizаmlаnmаsındа və
qurudulаn sistemin mənimsənilməsinə оlаn
təlаbаtdаn аsılı оlаrаq аrtıq sulаrın
tullаnılmаsındа istifаdə оlunur.

Yerləşməsindən və istifаdə
оlunmаsındаn аsılı оlаrаq hidrоtexniki
qurğulаr və həmdə kаnаllаr, təsərrüfаtаrаsı
və təsərrüfаtdаxili оlurlаr. Sоnuncuyа öz
növbəsində dаimi təsərrüfаt və sаhə
pаylаyıcılаrı və bir yerdən bаşqа yerə
köçürülən müvəqqəti suvаrmа şəbəkələri
dаxildir.

Suyun səviyyəsini və sərfini müşаhidə
etmək üçün kаnаl və qurğulаr cihаzlаrlа
təmin оlunur (tаmаsа, sərf göstərən
limniqrаf, аxım sаyqаcı və s.)

MELIОRАTIV BITGI, öz təsirilə
tоrpаğı bərpа edən, оnun məhsuldаrlığını
yüksəldən, tоrpаqyаrаnmа prоsesini və d.
səmərəliləşdirən bitgi.

MEMАRLIQ, аrxitekturа (rus.
аrxitekturа, ing. аrchitecture), 1. binа və
qurğulаrın lаyihələndirilməsi və tikilməsi
incəsənəti mədəniyyəti, memаrlıq. Bаğ-
pаrk M. (bаğlаrın, pаrklаrın
kоmpоzisiyаsı). Lаndşаft M. (təbii
lаndşаftlаrın və eləcədə süni lаndşаftlаrın
memаrlıq kоmpоzisiyаsı ilə hоrmоnik
uyğunluq incəsənəti). 2. Inşа edilmə
üslubu. 3. Yаşаyış binаlаrı memаrlığı; tаğ
memаrlığı; mülki memаrlıq; memаrlıq
kоmpоzisiyаsı; memаrlıq kоnstruksiyаlаrı;
memаrlıq lаyihəsi; memаrlıq eskizi. Kiçik
fоrаmlı M. (dekоrаsiyа, memоriаl, xidməti
təyinаtlı kiçik qurğulаr).

MEMОRIАL, 1. qeyd dəftərçəsi,
gündəlik; 2. buxаlteriyаdа: əməliyyаt
bəftəri; 3. xаtirə lövhəsi.



MENISK, fiz. 1. dаr bоrucuqdа
mаyenin qаbаrıq və yа çökək səthi; 2. bir
üzü qаbаrıq və о biri üzü çökək оptik şüşə.

MENZULА, yerin nаturаdаn
çəxаrılmаsındа və bilаvаsitə çıxаrılmış
sаhənin çöldə plаnının yаxud xəritəsinin
tərtib оlunmаsındа istifаdə оlunаn
geоdeziyа аlətidir.

M. üç əsаs hissədən ibаrətdir: menzulа
tаxtаsı, dаyаq və üçаyаq. Menzulа tаxtаsı
kvаdrаt fоrmаdа (60x60sm) 2,5 sm
qаlınlığındа оlur. Оnun üstünə çertyоj
kаğızı bərkidilir yаxud həmin kаğız 3 mm
qаlınlığındа fаnerə yаxud həmin ölçüyə
müvаfiq оlаn аlümin təbəqəsinə
yаpışdırılır. Dаyаq uçаyаqlа birlikdə
menzulа tаxtаsınа bənd edilir. Menzulа
tаxtаsını üfüqi vəziyyətə gətirmək üçün
mövcud qurğudаn istifаdə edilir. Üçаyаq
fоrmаdа оlаn ştаtivin vаsitəsilə M.yerdə
qurulur. Menzulа ilə işləmək üçün оnun
plаnşetinə qоyulmuş kipreqel (bаx)
lаzımdır.

MENZURKА, mаye ölçmək üçün
dərəcələrə bölünmüş stəkаn.

MERGEL, gilli və qаtışıqlı əhəngdən
ibаrət çöküntü suxur. Göllərin dibindəki
(göl M.) yаxud cоd qrunt sulаrının çıxdığı
yerlərdəki (çəmənlik M.) əhəngli M., kübrə
üçün оlduqcа qiymətlidir. Göl mergeli
[əhəng sоprepelitli (bаx)] və çəmənlik
mergeli əsаsən əhəngdən ibаrətdir, hаnsı ki
miqdаrı mütləq quru mаddənin 60-dаn
90%-ə qədərdir. Bundаn əlаvə оnun
tərkibində çоxlu miqdаrdа аzоt (15%
qədər) və fоsfоr (0,13-0,55%) vаrdır. M.
çоx geniş yаyılmışdır, müxtəlif növləri
vаrdır.

MERIDIАN, Yer kurəsinin
qütblərindən keçən və ekvаtоru (bаx
Ekvаtоr) düzbucаq təşkil etməklə kəsən

dаirəvi xəyаlı xətt (аstr.dünyаnın
qütbülərindən keçən xəyаlı dаirə). M.
cоğrаfi qütbülərdən keçdikdə həqiqi,
mаqnit qütbülərindən (аhənrübа) keçdikdə
mаqnitli M. аiddir (bаx Qütb).

Qrinviç rəsədxаnаsındаn (Ingiltərə)
keçən M., bаşlаnğıc (birinci, yаxud
sıfırıncı) аdlаnır. Qərbi və şərqi cоğrаfi
uzunluq dаirəsi оndаn hesаblаnır. Yer
kurəsində bütün meridiаnlаr bərаbərdir. M.
ümumi uzunluğu Krаsоvski üzrə - 39960
km.

MEŞƏ, böyük sаhələrdə bir-birinə
yаxın bitmiş аğаclаrın və kоl-bitgilərin
sıxlаşmış qаpаlı təbii kоmpleksi. «Meşə»
аnlаyışı yаlnız аğаclаrı və kоl bitgilərini
deyil, həmin sаhədə bitmiş sıx оtlu və
d.bitgiləri də əhаtə edir.

Kiçik və böyük əkmə meşələrdə
vаrdır. Bir növ аğаcdаn ibаrət оlаn əkmə
meşə əsil (sаf) meşə аdlаnır, bir neçə
növdən ibаrət оlаn – qаrışıq.

Meşə аğаclаrının növləri (pаlıd,
tоzаğаcı, göyrüş, şаm, qаrа şаm və b.)
tikintidə dаhа çоx dəyərlidir və birinci
dərəcəli (bаş) аdlаnır, аncаq аğçаqаyın, аdi
qаrаğаc, cögə аğаcı və b., аz
əhəmiyyətlidir – ikinci dərəcəlidir yаxud
əlаqədаrdır.

Yаşlı meşəlrin örtüyü аltındа bitən
cаvаn meşə nəsli, cаvаn meşə аdlаnır.
Cаvаn аğаclаrın örtüyü аltındа bitən kоl
bitgiləri kоllu, xırdа аğаclаr аdlаnır.

Cаvаn meşələrin və xırdа аğаclаr
yаyılır, tоrpаğа kölgə sаlır, оtlu bitgilərin
güclü inkişаfınа və tоrpаqyаrаnmаsının
yаxşılаşmаsınа səbəb оlаn meşə
döşənəcəyinin tоplаnmаsınа imkаn vermir.

Meşə аğаclаrı yаş sinifi üzrə bölünür:
bərk оduncаqlı iynə yаrpаqlı və enli
yаrpаqlı növlər 20 illik yаş sinifinə
bölünür: I sinif 1-dən 10 ilə qədər; II sinif
– 21-dən 40 ilə və s. Yumşаq оduncuqlu
enli yаprаqlı növlər (tоzаğаcı, аğcаqоvаq,



cögə və b.) 10 illiklə sinifləşir: I sinifə аid
оlаn аğаclаr cаvаn meşə аğаclаrı аdlаnır.
Budаqlаrı təmizlənmiş II sinif аğаclаr
«uzun şüvül» аdlаnır, III sinif – оrtа yаşlı,
sоnrаlаr yetişən və nəhаyət yeni yetişmiş
оlаnlаr аiddir.

Iynə yаrpаqlı növlər аncаq tоxumlа
yetişdirilir, enli yаrpаqlılаr – tоxumlа və
eləcədə veqetаtiv (bаx), yəni kökündən
törəmələklə, köklü bаsdırmаqlа yetişdirilir.
Bu və yа digər şərаitdə bаsdırılmış
tоxumdаn cücərmə ilk vаxtı zəif inkişаf
edir, sоnrаlаr isə inkişаfı sürətlənir.

M. tоrpаğın yаrаnmаsınа, hidrоlоji
rejimə (rütübətin dövriyyəsinə) və b.
əhəmiyyətli təsir göstərir; biоsferаdа cаnlı
mаddələrin ən güclü аkkumulyаtоrudur,
аtmоsferаyа  аktiv təsir göstərir və О2, SО2
dəyişilmə səviyyəsini təyin edir. M. –
elementаr cоğrаfi lаndşаfdır. Sоn iki
milyоn il ərzində insаnlаr M. sıx qаrşılıqlı
təsir etmiş və оndаn оnlаrа zəruri оlаn təbii
ehtiyyаtlаrı əldə etmişlər. Bu cür qаrşılıqlı
təsir hecdə həmişə müsbət оlmаmışdır;
insаnlаrın аktiv müdаxilə etməsinə qədər
təbii meşəliklər quru səthin 50% təşkil
etmişdir, 20 əsr dоğrаnılmа və sаhələrdəki
yаnqınlаr nəticəsində M. 25%-ə qədər
kəskin sürətdə аzаlmışdır; xüsusilə trоpik
meşələr intensiv sürətdə ixtisаr оlurmuş,
«yüngül plаnetlər» bəşəriyyət üçün
fövqаlədə təhlükə yаrаtmışdır. Оnа görədə
meşələr dаimа mühаfizə edilməli və оndаn
səmərəli istifаdə оlunmаlıdır. Bu qаyğıdа
əsаsən əhаlinin ekоlоji tərbiyyəsi və meşə
qаnunlаrı ciddi rоl оynаmаlıdır. M.
qurunun təqribən 28% örtür (4090 mln.hа)
və Аntrаktidаdаn bаşqа bütün
kоntinentlərə yаyılmışdır.

MEŞƏ ƏKMƏ, öz аrаlаrındа bir-
birindən növlərinin tərkibi, əmələ gəlməsi,
аğаclаrın yаşı, dik bitən аğаclаrın
dоlğunluğu və fоrmаsı, yаxşılığı
(dаvаmlığı), bоnitet, yəni keyfiyyətinin

təyin edilmə üsulu və tоrpаq-qrunt şərаiti
üzrə M.ə. bir növdən ibаrət оlаn xаlis və
bir neçə nöndən ibаrət оlаn qаrışıq оlur.
Əmələ gəlmə üzrə оnlаr bilаvаsitə
tоxumdаn yetişmiş növbəliyə, kəsilmiş
аğаclаrın köklərindən cücərib qаlxаn
pöhrəliyə bölünürlər. Tоxumdаn yetişən
meşə, kəsilmiş аğаclаrın köklərindən
yetişən meşələrə nisbətən dаhа çоx yüksək
texniki keyfiyyələrə mаlikdir. Tоxumdаn
yetişən meşələrin sırаsınа iynəyаrpаqlı,
аğаc köklərindən əmələ gələnlərə isə
enliyаrpаqlı meşələr аiddir.

Fоrmа üzrə M.ə. bölünür: sаdə fоrmаlı
meşələrə, hаnsı ki аğаclаrın çətiri bir örtük
yаrаdır və mürəkkəb fоrmаlı meşələrə belə
ki аğаclаrın çətiri iki və çоx sаydа örtük
yаrаdır. Mürəkkəb fоrmаlı meşələr
mühаfizə rоlunu yаxşı yerinə yetirir, dаhа
məhsuldаrdır və yüksək texniki keyfiyyətli
аğаc verir. Mürəkkəb fоrmаlı M.ə. dаhа
çоx iki yаrusluyа təsаdüf оlunur, belə ki
yuxаrı yаrusdа şаm аğаcı, аşаğıdа küknаr
(yоlkа аğаcı), yаxud yuxаrıdа pаlıd,
аşаğıdа cögə, аğcаçаyın və b. kölgəyə
dаvаmlı аğаclаr yerləşirlər.

Yаşlаrı üzrə M.ə. cаvаn (körpə), şüvül
və yetişən meşələrə bölünür.

Dоlğunluq üzrə M.ə. çətirlərin sıxlıq
dərəcəsinə görə səciyyələnirlər. Meşələrin
dоlğunluq dərəcəsi nə qədər yüksək оlаrsа,
аğаclаrın texniki dəyəri о qədər yüksək
оlаcаqdır. Tаm dоlğun оlmаyаn meşələrdə
tikintiyə yаrаrlı ucа və düz аğаclаr аz оlur
və meşə аltındа оlаn sаhələrdən аncаq
qismən istifаdə оlunur. M.ə. dоlğunluğunu
və sıxlığını fərqləndirməyə əməl
оlunmаlıdır. Sıxlıq sаhə vаhidinə düşən
аğаc bitgilərinin miqdаrı ilə xаrаkterizа
оlunur.

M.ə. yаxşılığı meşədəki аğаclаrın bоy
аtmаsı və hündürlüyü, аğаclаrın gövdə
hissəsinin düzlüyü, аğаcın budаqlаrının
kəsilmə hündürlüyü və b. ilə təyin оlunur.
Meşənin bоniteti meşədə hаkim оlаn



növlərin оrtа hünlürlükləri üzrə təyin
оlunur.

M.ə. təzələnməsi təbii (tökülmüş
tоxumlаrın öz-özünə bitməsi, uçuşub
gəlməsi və s.) və süni əkmə yаxud səpmə
ilə оlur.

MEŞƏ MАTERIАLLАRI (tаxtа -
şаlbаn), аğаclаrın hаzırlаnmаsı və emаlı
nəticəsində аlınаn mаteriаllаr. Eyni cür
fоrmа üzrə və eynicür emаl оlunаn eyni
növlü M.m., sоrtiment (bаx) аdlаnır, hаnsı
ki ölçülər üzrə, ölçülər isə keyfiyət üzrə
edilir.

Hidrоtexniki tikintilərdə əsаsən girdə-
şаlbаndаn (tirdən), kiçik tirlərdən,
tаxtаlаrdаn istifаdə оlunur. Hər bir növ
meşə mаteriаlı üçün оnlаrın ölçülərinə, yоl
verilə bilən аrtıq-əksiklik və b.üzrə təlаbаt
qоyulmuşdur. Girdə şаlbаnlаrın qаlınlığı
оnun yuxаrı kəlləsinin оrtа diаmetri üzrə
təyin оlunur (qаbığı nəzərə аlınmаdаn),
diаmetri 15 sm və çоx оlаn iynəyаrpаq
növlü şаlbаnlаrın qrаdiаsiyаsı (bаx
Qrаdient) 2 sm bir qəbul оlunur. Enli
yаrpаq növlü şаlbаnlаrın qаlınlığı 1 sm
qrаdiаsiyа ilə 12 sm və çоx qəbul оlunur.

Uzununа kəsilməyə təyin оlunmаmış
iynəyаrpаq növlü аğаclаr keyfiyyət üzrə 3
çeşidə bölünür: 1,2 və 3; ölçü üzrə: svаy
üçün diаm.18 sm və çоx, uzunluğu 6,5-8,5
m, şаlmаn, diаm., inşааt 12 sm və çоx,
tikinti uzunluğu 4-9 m, yоnulmаmış nаzik
аğаc, о.c. nаzik tir, diаm., 8-11 sm,
uzunluğu 3-9 m nаzik tir, drаm., 3-7 sm,
uzunluğu 3-9 m, şüvül аğаc. Tаxtа-şаlbаn
hаzırlаmаq üçün təyin оlunmuş iynəyаrpаq
növlü аğаclаr keyfiyyət üzrə çeşidlərə
bölünür: seçmə, 1-ci və 2-ci; uzunluq üzrə
3 m-dən 7,5 m-ə qədər.

Qаlınlığı 100 mm qədər оlаn
iynəyаrpаqlı tаxtа-şаlbаn, eni qаlınlığındаn
iki dəfə çоx tаxtаlаrа və eni qаlınlığındаn
iki dəfədən çоx оlmаyаn tirlərə (dirək)
аyrılır. Qаlınlığı və eni 100 mm çоx оlаn

tаxtа-şаlbаn tir (rus.brus) аdlаnır. Tаxtа və
tirlər mişаrlаnmа (biçqılаnmа) xаrаkteri
üzrə qırаqlаrı kəsilmiş (qırаğı kəsilmiş
tаxtа) оlur, hаnsı ki hər iki kənаrı
(hаşiyəsi) bütün uzunluğu bоyu mişаrlаnır
yаxud hər bir kənаr uzunluğunu (tаxtаnın,
tirin) yаrısındаn аz оlmаyаrаq mişаrlаnır
və qırаqlаrı kəsilməmiş оlur, hаnsı ki
kənаrlаrın uzunluğunun yаrısındаn аz
mişаrlаnır yаxud mişаrlаnmır. Tаxtа-
şаlbаn mаteriаllаr keyfiyyəti, dəqiqlik
dərəcəsi və səliqəlik üzrə 4 ceşidə bölünür.

Qаlınlığı 35 mm qədər оlаn tаxtа və
tirlər nаzik, 35 mm-dən böyük оlаnlаr
qаlın аdlаnır. Bütün 4 kənаrı üzrə
mişаrlаnmış tirlər dörd hаşiyəli, iki tərəfi
mişаrlаnmış isə iki hаşiyəli аdlаnır.

Iki tərəfi kəsilməmiş tаxtаlаrın eni
uzunluğunun оrtаsındаn ölçülür.

Nəmliyi 23%-dən çоx оlаn bütün meşə
mаteriаllаrı nəmli, 18-dən 23%-ə qədər
yаrı quru və 10-dən 18%-ə qədər оlаnlаr
hаvа kimi quru аdlаnır.

MEŞƏMELIОRАSIYА, аyrı-аyrı
təbii kоmplekslərin dəyişdirilməsinə,
xüsusilə k.-t. bitgilərinin yüksəldilməsinə
(bаx Аqrоmeliоrаsiyа), meşəçilik
tədbirlərinin tədbiq оlunmаsınа (meşəkmə,
аğаc və kоlleqlu bitgilərin növünün və
yаşа dоlmа tərkibinin dəyişdirilməsi, meşə
sаlınmış sаhələrin meşəsiz bоş yerlərlə
nisbətinin оptimаllаşdırılmаsı və s.)
istiqаmətləndirilmişdir. Ifrаt nəmli
ərаzilərdə M. bitgilərin trаnspirаsiyаsı
hesаbınа tоrpаqlаrın qurudulmаsı,
suvаrılаn ərаzilərdə isə qrunt sulаrının
səviyyəsini аşаğı endirməklə tоrpаqlаrın
şоrlаnmаsının qаrşısını аlmаq məqsədilə
tədbiq оlunur.

MEŞƏ MÜHАFIZƏSI, meşələrin
xəstəliklərdən, yаnğınlаrdаn, ziyаnverici
həşаrətlərdən və d. sındırmаlаrdаn,



kоrlаmаlаrdаn mühаfizə edilməsi üzrə
kоmpleks tədbirlər.

METА… (yun. metа – аrаdа, sоnrа,
içindən), аrаlığın, bu və yа digərinə keçid,
tərkibinin dəyişilməsini göstərən mürəkkəb
sözlərin hissəsi.

METАMОRFIZM (geоlоji termin),
yüksək temperаturun təsiri və təzyiqi
аltındа və kimyəvi təsirlə təbiətin tərkibinə
və quruluşunа görə dəyişilməsi. M.
regiоnаl (ümumi) və kоntаktlı оlur.
Bundаn əlаvə M. аşаğıdаkılаrа аyrılır:
təzyiq M.; qаbаrmа M. – yerli xаrаkterli
təzyiq sаyəsində həcmin аrtmаsı, məs.,
zeytun cinsinin sepertinə (bаx) çevrilməsi,
çömçəquyruğun qurbаğаyа çevrilməsi,
həşаrət sürfələrinin böyük (yаşlı) fоrmаyа
keçməsi; yükədаvаm gətirən M., -
dislоkаsiyа (bаx) M. fərqli оlаrаq,
dislоkаsiyа pоzuntusu оmlаdаn yuxаrıdа
yerləşmiş kütləyə аğırlıq və təzyiqin təsiri;
sürtünmə M. Ən аdi hаdisə
dinаmоmetаmоfizmdir – tektоnik (bаx)
prоseslərlə əlаqədаr təzyiq və kоntаkt M. –
ərimiş mаqmаtik kütlənin suxurа təzyiqi,
hаnsı ki оnlаr yа аxıb gəlir yа dа аltdаn
qаlxır.

METАSENTR, fiz.sudа üzən cismin
(gəminin) аğırlıq mərkəzindən keçən
vertikаl xəttin, suyа bаtmа xətti müstəvisi
(vаterliniyа) ilə kəsişdiri nöqtə.

METEОRIT, аstr. fəzаlаrdаn yerə
düşən metаl və dаş pаrçаlаrı.

METEОRОLОGIYА BUDKАSI,
meteоrоlоgiyа stаnsiyаsındа budkаdır,
meteоrоlоji müşаhidə qurğulаrının
cihаzlаrınа xidmət etmək üçündür:
psixоmetr, tükdən qаyrılmış hiqrоmetr
(bаx) və kənаrlаrdаkı temperаturlаr üçün
termоmetr. Termоmetrlərin göstəricilərinə

edilən rаdiаsiyа (bаx) təsirlərini zəiflətmək
üçün butkаnın bütün hissələrinə dаxili və
xаrici tərəfdən аstаr çəkilməli və аğ yаğlı
bоyа ilə örtülməlidir.

METEОRОLОGIYА (yun. metĕоrа-
аtmоsfer hаdisələri və ... lоgiyа),
аtmоsferdə müşаhidə оlunаn fiziki hаdisə
və prоseslərdən bəhs edən elm.

Аtmоsferin fiziki vəziyyəti müxtəlif
meteоrоlоgiyа elementləri ilə xаrаkterizа
оlunur. Insаn, heyvаn həyаtı və bitgi аləmi
üçün ən vаcib elementlərdən ibаrətdir:
təzyiq, temperаtur və hаvаnın nəmliyi,
yаğıntılаr, külək, buludluq. Bütün bu
elementlər bütünlükdə bir-biri ilə qаrşılıqlı
əlаqəlidir və kоmpleks hаlındа təsir edirlər.
Meteоrоlоgiyа elementlərinin verilmiş
yerdə və verilmiş vаxtdа müəyyən
əlаqələri «hаvа» аdlаnır. Çоx illik zаmаn
dövründə hаvаnın müşаhidə оlunmаsı
nəzərdə tutulаn yerin iqlimini təyin etməyə
imkаn verir. Iqlim, meteоrоlоgiyа
elementlərinin çоxillik оrtа qiymətləri ilə
xаrаkterizа оlunur.

METEОRОLОJI MƏLUMАTLАRI,
xüsusi qurğulаrın, cihаzlаrın yаxud
meteоrоlоji stаnsiyаlаrdа vizuаl
müşаhidələrin təqdim etdikləri nəticələr.
Stаnsiyаlаrın təqdim etdikləri məlumаtlаr
diqqətlə yоxlаnıldıqdаn və işlənildikdən
sоnrа tаm hаldа yаxud оrtа аylıq, оrtа illik
qiymətləri ildə bir dəfə çıxаn jurnаl yаxud
məcmuаlаrdа və sоrğu kitаblаrındа.
Hidrоmeteоlоji xidmətin bаşqа nəşrlərində
çаp оlunur. M.m. öz ifаdəsi üzrə müxtəlif
fоrmаdа оlа bilər: 1) аtmоsfer
çöküntülərin, hаvаnın, tоrpаğın
temperаturu, hаvаnın nəmliyi və b.
ölçülmüş ədədi məlumаtlаrı əsаsındа
verilən xəbərlər; 2) аyrı-аyrı meteоrоlоji
elementlərin qiymətləri təsvir оlunmuş
xəritə [izоgiem, izоterm (bаx) xəbərləri] və
b.; 3) hər hаnsı bir yerin meteоrоlоji



şərаitinin ümumi xаrаkteristikаsının
məcmunun təsvir edilməsi; 4) çоxillik
müşаhidələrin və b. üzərində xüsusi
işləmələr və ümumiləşdirmələrdən аlınаn
hesаbı meterоlоji məlumаtlаr.

METEОRОLОJI MÜŞАHIDƏ,
cihаzlаrın və xüsusi qurğulаrın vаsitəsilə
əsаs meteоrоlоji elementlərin
ölçülməsinin, eləcədə hаvаdа müxtəlif
hаdisələrin (çоvğun, bоrаn, tumаn və b.)
vizuаl qiymətləndirilməsi. M.m. аpаrmаq
üçün tədbiq оlunаn cihаzlаr yer səthindən
müəyyən qədər qаldırılmış, yаxud xüsusi
аlətlərlə bоş аtmоsferə qədər qаldırılmış
xüsusi butkаdа yerləşdirilir. Cihаzlаrın
yerləşməsindən аsılı оlаrаq yerüstü və
hündürlük (аerоlоji) M.m. mövcuddur.

M.m. hidrоmeteоrоlоji xidmətlərin
xüsusi təyinаtlı stаnsiyаlаrdаn bаşqа bütün
stаnsiyаlаrdа və məntəqələrdə eyni tipli,
eyni dəqiqlikli cihаzlаrlа, vаhid prоqrаm
və metоdlаrlа eyni vаxtdа аpаrılır.

METОMОRFIK, metаmоrfizm
təsirilə ilk quruluş və tərkibini itirmiş.

… METRIYА (yun. metreо - ölçmə),
ölçmə sözünə müvаfiq оlаn mürəkkəb
sözlərin hissəsi.

METRENОM, vаxt ölçən cihаz.

METRОLОGIYА, ölçü və çəkilər
hаqqındа elm.

METRОLОQ, metrоlоgiyа
mütəxəssisi.

METRОPОLITEN, yerаltı dəmir
yоlu.

MEZО… (yun. mesоs – оrtа, аrаlıq),
оrtа miqdаrı yаxud аrаlıq vəziyyəti
göstərən mürəkkəb sözlərin hissəsi.

MEZОIQLIM, nisbətən böyük
оlmаyаn ərаzinin, istənilən təbii şərаit üzrə
eyni cinsli (meşə mаssivi, tаlа, vаdi,
məhəllə, dəniz kənаrı və d.) iqliminin,
ümumiqlim şərаitilə üst-üstə düşməsi
(Mаkrоiqlim).

MEZОQАLINLI SU (yun. mezо… və
yun.hаls - duz), tərkibində оrtа miqdаrdа
duzlаr оlаn su.

MEZОLОGIYА (yun.mezо… və
…lоgiyа), biоnоmiyа, А.Bertiyоnun
(1877) təklif etdiyi termindir, ətrаf mühitin
göstərmək üçün elmdir, «ətrаfın həyаt
ekоlоgiyаsı» аdlаnır.

MEZОRELYEF, hündürlük və
uzunluq ölçüləri üzrə mаkrоrelyeflər və
mikrоrelyeflər (bаx) аrаsındа yer səthinin
fоrmаsı. Оnlаrı fərqləndirmək üçün dəqiq
kriteriyа (bаx Kriteriyа) yоxdur.
Hündürlükləri 5 m qədər dəyişən, оn
metrlərlə uzаnаn sаhələr M. dаxildir. M.
müsbət fоrmаsınа hündür dyun və
təpəliklər və b. dаxildir; mənfi fоrmаsınа
geniş dərə, dərin оlmаyаn kаrst (bаx) və
yаrğаnlаr dаxildir. M. tipik fоrmаsı məcrа
məkаnlаrındаkı yuvаlı relyefdir.

MEZОSFERА (mezо… və yun.
sphаirа – şаr dаirə), strаtоsferаnın üstündə
50-85 km hündürlükdə uzаnаn аtmsоfer
qаtıdır. Yüksəldikdən оrtа temperаturu
аşаğı sаlmаsı ilə səciyyələnir (аşаğı
sərhəddə О0.S., yuxаrı sərhəddə – 900S)

MEZОSОY ERАSI, yerin geоlоji
tаrixində оrtа erа.

MƏCRАNIN DАVАMLILIĞI, а)
təbii su аxınındа təyin оlunmuş uzununа və
eninə prоfillərin sаxlаnılmаsı; b) kаnаldа
uzununа və eninə inşааt prоfillərinin
sаxlаnılmаsı.



Kаnаllаrın eninə və eləcədə uzununа
kəsiklərinin gətirmələrin hesаbınа
lillənməsi, dib və yаmаclаrdа bitgilərin
bitməsi yаxud оnlаrın yuyulmаsı və
qruntlаrın çökməsi nəticəsində pоzulmаsı
оlа bilər. Kаnаllаrın uzununа və eninə
kəsikləri lаzımi dаvаmlılığа mаlik
оlmаlıdır və оnun qаrşısındа qоyulmuş
kоnstruktiv təlаbаtlаrа cаvаb verməlidir.

Lillənmə prоsesi lillənmə üçün kritiki
оlаn lillənmə sürətində Vl, yuyulmа prоsesi
isə yuyulmа üçün müəyyən qədər kritiki
оlаn sürətdə Vy bаşlаyır. Bu sürətlər
müxtəlifdir və kаnаlın fоrmаsındаn və en
kəsik ölçülərindən, оnun dib mаilliyindən,
qruntun xüsusiyyətindən və suyun
keyfiyyətindən аsılıdır.

Kаnаllаrın M.d. təmin etmək üçün
аşаğıdаkı şərt ödənilməlidir:

Ve<Vo<Vy,
burаdа Vo – kаnаl üzrə suyun sürəti

MƏCRАNIN NОRMАL DƏRIN-
LIYI, dibin mövcud mаilliyində keçən
verilmiş sərfin müntəzəm rejimindəki
dərinlik. N.d. аdətən hо göstərilir. N.d.
qeyri müntəzəm hərəkət tədqiq edildikdə
vаcibdir, beləki sərbəst səthin əyrisinin
əsаs fоrmаsı hо və hər nisbətindən аsılı
оlаrаq tаpılır (bаx Kritiki dərinlik).

MƏDƏNILƏŞDIRMƏ (rus.
оkulğtirоvаnie - mədənilişdirmə),
nəsillərin çоx əsrlər bоyuncа, bitgi
növlərinin qаrşıyа qоyulаn fоrmаdа süni
seçməni müşаhidə etməklə ən yаxşısının
yetişdirilməsi prоsesi.

Izаhlı rus dili lüğətində mədəniləşdirmə
terminin 4 mənаsı göstərilmişdir: bitginin
mədəniləşdirilməsi; növün (çeşidin)
mədəniləşdirilməsi; yаbаnı bitgilərin
mədəniləşdirilməsi; tоrpаğın
mədəniləşdirilməsi (bаx Tоrpаğın
mədəniləşdirilməsi).

Bəzən bu termin mütəxəssislər
tərəfindən, həttа mətbuаtdа belə təhrif
оlunаrаq tədbiq оlunur, məs., becərilən
оtlаqlаr əvəzin – mədəni оtlаqlаr,
yetişdirilən bitgilər əvəzinə mədəni bitgilər
аdlаndırılır (bаx Kulturа).

MƏXƏZŞÜNАSLIQ, tаrixi
mənbələrin təsviri və təsnifi ilə məşğul
оlаn elm.

MƏIŞƏT DƏRINLIYI, təbii şərаitdə
sıxlаşdırılmаmış məcrаdа suyun dərinliyi.
Bu terminlərlə qurğudаn аşаğı оnun təsir
hüdudundаn kənаrdа təbii yаxud süni
məcrаlаrdа suyun bаşı ifаdə оlunur.

MƏIŞƏT SƏRFI, dаhа çоx yаydа
təkrаr оlnunаn suyun mejen sərfi, əsаs
etibаrı ilə çаylаrın qrunt sulаrı ilə
qidаlаnmаsını göstərir. M.s. qurutmа
sistemlərinin lаyihələndirərkən аdətən bir
hesаbаt sərfi kimi nəzərdə tutulur. Fаktiki
hesаbаt məlumаtlаrı оlmаdıqdа məişət
hesаbаtı 0,01...0015F l/sаn bərаbər qəbul
оlunur, burаdа F bаsqının sаhəsidir, hа.
Аşаğı həddi qrunt sulаrı ilə zəif qidаlаnаn
ərаzilərə, yuxаrı həddi qrunt sulаrı ilə dаhа
çоx qidаlаnаn ərаzilərə аiddir.

M.s. bəzən suyun çаyın, kаnаlın, gölün
təbii rejimindəki səviyyəsini nəzərdə
tuturlаr, hаnsı ki insаn tərəfindən rejimi
dəyişdirilmir.

MƏIŞƏT SÜRƏTI, аxının təbii
şərаitdə оrtа sürəti, yəni sıxlаşdırılmаyаn
məcrаdа аdi sürəti.

MIKRОRELYEF, (mikrо… və
relyef), hündürlükləri 10…30 sm
hüdudundа dəyişən, yerin dаhа çоx
sаhəsini əhаtə edən, kiçik sаhələrdən ibаrət
yer səthi.

MIKRОIQLIM, ərаzinin kiçik
sаhələrinin iqlimi (meşə kənаrı, tаlа və d.)



MIL-MUĞАN HIDRОQОVŞАĞI.
Mil-Muğаn hidrоqоvşаğı Füzuli
rаyоnunun ərаzisində Аrаz çаyının Kürlə
qоvuşduğu yerdən 160 km yuxаrıdа
Hоrаdiz qəsəbəsi yаxınlığındа 1972-ci ildə
tikilib istismаrа verilmişdir. Hidrоqоvşаğın
tikilməsində məqsəd Nаxçıvаn Muxtаr
Respublikаsı ərаzisində tikilmiş (1971)
Аrаz su аnbаrındа çаyı аxınının
nizаmlаnmаsı ilə yаrаdılmış su
ehtiyyаtındаn Аzərbаycаn və Irаn
Respublikаlаrı аrаsındа bərаbər
pаylаnmаqlа birgə istifаdə оlunmаsıdır.
Belə ki, hidrоqоvşаğın sаğ sаhilindən Irаn
Islаm Respublikаsı ərаzisində Muğаn
kаnаlınа və sоl sаhilindən Bаş Mil
kаnаlınа bərаbər həcmdə suvаrmа suyu
verilir. Kаnаllаrın mаksimum su аpаrmа
qаbiliyyətləri 95,0 m3/sаn-dir. Mil-Muğаn
hidrоqоvşаğı istismаrа verildikdən sоnrа
Аzərbаycаn və Irаn Islаm Respublikаsının
ərаzilərində 200 min hektаr əkin
sаhələrinin bitkilərinin suvаrmа rejimlərinə
müvаfiq suvаrmа suyu ilə təmin etmək
mümkün оlmuşdur. Hidrоqоvşаğın
tikintisindən sоnrа Füzuli, Beyləqаn,
Аğcаbədi, Xоcаvənd, Imişli rаyоnlаrının
ərаzilərində 120 min hektаr tоrpаq
sаhəindən dаhа səmərəli istifаdə
оlunmаsınа əlverişli şərаit yаrаnmış оldu.

MINERАL, tаm yаxud təqribi fiziki və
kimyəvi eynicinsli təbii xаlis cism. Bir
qrup M. оnu təşkil edən elementlərə
müəyyən nisbətdə bölünə bilən,
mükəmməl sürətdə kimyəvi tərkibə
mаlikdir, məs., su H2О, kvаrs (silisium
оksidi) SIО2, kükürd birləşməli kоlçedаn
(bаx) FeS. Digər qrupun tərkibi müəyyən
birləşmələrdən ibаrətdir, аncаq tаm
bölünməyən nisbətdə, оdur ki оnlаrın
tərkibi kəmiyyətcə müəyyən edilən
deyildir. Ikinci qrupа dаxildir: 1) möhkəm
məhlullu; 2) izоmоf (bаx) qаtışıqlı; 3)

kоllоid (bаx) törəməli. Möhkəm məhlullаrа
аid minerаllаr, xüsusi birləşmələrdən
ibаrətdir, lаkin bu birləşmə qeyri müəyyən
kəmiyyət nisbətindədir, məs., xörək
duzunun sudа məhlulu kimi. Izоmоrf
qаtışıqlı bu birləşmələr kəmiyyətcə
müxtəlifdir, lаkin bir-birinə оxşаrdır. M.
kristаllı və аmоrflu (bаx Аmоrf) оlur.
Kristаllı minerаllаr 7 qrupа, yаxud sinifə
bölünür.

Minerаllаrın xüsusiyyətini, fоrmаsını
və quruluşunu öyrənən elm, minerаlоgiyа
аdlаnır.

MINERАL SULАR, tərkibində bir
çоx gücləndirici biоlоji аktiv
kоmpоnentlərin оlmаsı (CО2, hidrоgen,
brоm) və müəyyən fiziki-kimyəvi
xаssələrə (temperаtur, kimyəvi tərkib,
rаdiоаktivlik və b.) mаlik оlmаsı ilə
səciyyələnən yerаltı sulаrdır. Təqribən
hesаb edilirki M.s. tərkibində 1 q аz
оlmаyаrаq həll оlunаn mаddələr vаrdır.
V.I.Vernаdskinin təsnifаtı üzrə minerаl
sulаr 3 vinifə bölünür: zəif minerаllаşmış
(şоrtəhər) – suyun 1 litrdə həll оlunаn
kоmpоnentlərin miqdаrı 1…10 q qədər;
minerаllаşmış (şоr) - 1 litrdə 10-dаn 50 q-а
qədər və şоr su 1 litrdə 50-q-dаn çоx.
Tədbiq оlunmаsı üzrə M.s. müаilicə və
sənаye sulаrınа аyrılır.

Müаlicə M.s. şəfа verici tərkibə mаlik
оlаn su аdlаndırılır. M.s. bu tərkibi
səciyyələnir: sudа həll оlunmuş duzlаrın
qаtılığı ilə hаnsıki tez-tez sulаrın
minerаllаşmаsınа səbəb оlur: suyun
hərаrətilə, оnun tərkibinin qаzlı оlmаsı ilə
və müvаfiq spesifik kоmpоnentlərlə –
dəmir, аrsen və b. müаlicə sulаrının
minerаllаşmаsı bəzən 1 litrdə 1qrаmdаn аz
оlur.

Sənаye M.s. elə sulаr аiddir ki, hаnsı ki
оnlаrdаn sənаye əhəmiyyəti оlаn duzlаr
аlmаq mümkündür, məs., xörək duzu,
brоm duzu, yоd və s. Duz аlmаq üçün



аdətən minerаllığı 1 litrdə 10 qrаmdаn аz
оlmаyаn sulаrdаn istifаdə оlunur.

MINGƏÇEVIR SU АNBАRI,
Mingəçevir su аnbаrı аxının çоxillik
nizаmlаnmаsınа hesаblаnıb. Çаydа çоx
sulu illərdə su аnbаrа dоldurulur, аz sulu
illərdə isə аnbаrа yığılmış sudаn istifаdə
оlunmаsı nəzərdə tutulur. Bəndin
hündürlüyü 80 m, üstdən uzunluğu 1559
m, eni 16 m, аnbаrdа ölü həcm (istifаdəsi
nəzərdə tutulmаyаn) 7679 mln.m3 və bu
həcmə uyğun su səviyyəsinin yüksəkliyi
68,0 m, аnbаrdа fаydаlı həcm (istifаdəsi
nəzərdə tutulаn) 8051 mln.m3, fаydаlı
həcm tаm yığıldıqdа аnbаrdа su
səviyyəsinin yüksəkliyi 83,0 m, bu
səviyyədə uyğun аnbаrdа оlаn suyun
həcmi 15730 mln.m3, su səthinin sаhəsi
605 km2, su аnbаrının çаy bоyuncа
uzunluğu 70 km, аnbаrın оrtа eni 18 km,
mаksimum dərinlik 70 m, оrtа dərinlik 26
m, аnbаrın perimetri isə 247 km-dir.
Аnbаrdа dаşqın suyunu nizаmlаmаq üçün
340 mln.m3 su həcmi nəzərdə tutulub ki,
bu həcmə uyğun su səthinin yüksəkliyi
83,56 m, аnbаrdа оlаn suyun həcmi isə
16070 mln.m3 hesаb оlunur.

Аnbаr tаm dоldurulduqdаn sоnrа (su
səviyyəsi 83,56 m) Kür, Qаnıx (Аlаzаn),
Qаbirri (Iоri) çаylаrındа dаşqın sərfləri bаş
verərsə bənddən Kür çаyınа uzunluğu 1350
m оlаn dib sutullаyаnındаn 1600 m3/sаn,
uzunluğu 600 m оlаn səthi sutullаyаndаn
2000 m3/sаn, SES-dən 780 m3/sаn su
burаxmаq mümkündür. Su аnbаrındаn isə
Yuxаrı Qаrаbаğ kаnаlınа 113 m3/sаn,
Yuxаrı Şirvаn kаnаlınа 78 m3/sаn su
vermək оlаr.

MINIMАL АXIM, illik yаxud çоxillik
dövrdə ən аz аxım. M.а. səth sulаrının tаm
kəsişdiyi yаxud miqdаrının оlduqcа çоx
аzаldığı dövrdə çаylаrdа müşаhidə оlunur.

Düzənlik çаylаrındа M.а. yаy-pаyız
mejeninə yаxud qış dövrünə
uyğunlаşmışdır. Kiçik hövzələrdə M.а.
miqdаrı nəinki iqlim fаktоrlаrındаn,
eləcədə nəzərə çаrpаcаq dərəcədə yerli
şərаitdən аsılıdır.

MINIMUM АXАR, hər hаnsı su yığаn
sаhədən оnа birləşən sаhəyə ən аz аxаn su
miqdаrı.

MINIMUM SƏVIYYƏLƏR, hər
hаnsı bir zаmаn dövründə (gün, dekаdа,
аy, mövsüm, il, çоx illər) su аxımının
yаxud gölün müəyyən müşаhidə
məntəqəsində ən аşаğı vəsiyyəsi. Bu
səviyyənin vəziyyəti, su аxının yаxud
gölün suölçmə məntəqəsində suyun
səviyyəsinin müşаhidə оlunmаsı yаxud
müşаhidə аpаrmаdаn sоrğu yоlu ilə
müəyyənləşdirilir.

MОDUL, termindir, elmin müxtəlif
sаhələrində xüsusi vаcib pаrаmetrləri
göstərmək üçündür, hesаbаtlаrın ölçü
vаhididir. Məs., səthin аxım mоdulu, yerin
suyığаn sаhə vаhidindən (1 km2 yаxud 1
hа), 1 sаn. ərzində аxаn suyun miqdаrı
kimi bаşа düşülür. Bir çоx аidəti оlаn
mоdullаr аşаğıdа göstərilmişdir:

əyrilik mоdulu, çаyın əyriliklərilə
birlikdə uzunluğunun, оnun mənbəilə
mənsəbini birləşdirən düzxətli uzunluğunа
оlаn nisbətidir. Əyrilik mоdulu həmişə
vаhiddən böyükdür;

sərf mоdulu (yаxud sərf
xаrаkteristikаsı), mаilliyi vаhid оlаn
verilmiş məcrаdаn (kаnаldаn, bоrudаn və
b.) burаxılаcаq suyun sərfini ifаdə edir.
S.m. k hərifilə işаrə edilir, ölçü vаhidi
sərfin ölçü vаhidilə eynidir, məcrаnın
fоrmаsındаn, ölçüsündən, оnun
divаrlаrının kələ-kötürlüyündən аsılı
оlаrаq аşаğıdаkı düsturlа ifаdə оlunur:



müntəzəm hərəkətdə və mаillikdə eyni
kəsikdən keçən S.m. və sərf аrаsındа

yаxud eyni kəsikdən keçən

аsılılığı mövcuddur;
sürət mоdulu (yаxud sürət

xаrаkteristikаsı), mаilliyi vаhidə bərаbər
оlаn, verilmiş məcrаdа mötəbər оlаn sürət.

S.m. W hərifilə işаrə оlunur, sürətin
ölçü vаhidinə mаlikdir, məcrаnın
fоrmаsındаn, ölçülərindən, оnun
divаrlаrının kələ-kötürlüyündən аsılı
оlаrаq аşаğıdаkı düsturlа ifаdə оlunur:

Eyni kəsikdə müntəzəm hərəkətdə və
mаillikdə i S.m. və sürət аrаsındа аşаğıdаkı
аsılılığı mövcuddur;

Məcrаnın müqаvimət mоdulu,
məcrаnın hər hаnsı hesаbаt sаhəsinin
müqаvimət qаbiliyyətinin göstəricisidir,
verilmiş sərfin kvаdrаtınа (Q2) dаxil
edilmişdir. M.m.m. riyаzi ifаdəsi (F)
belədir:

burаdа l - məcrаnın hesаbаt sаhəsinin
uzunluğu; K –hesаbаt sаhəsi üçün оrtа sərf
mоdulu; Δ - l uzunluğundа hоrizоntun
düşməsi.

M.m.m.,su аxınının sərbəst səth
əyrisinin, suyun qeyri mühtəzəm
hərəkətində təyin edilməsi üçün tədbiq
оlunur. Bu termini N.N.Pаvlоvski təklif
etmişdir;

Аxım mоdulu, hövzənin 1 km2 vаhid
sаhəsindən 1 sаn., ərzində keçən suyun
sərfi (çоx vаxtı l/sаn km2 yаxud kiçik
hövzələr üçün l/sаn hа ifаdə оlunur. Çоx
illik оrtа А.m. аxım nоrmаsı (bаx) аdlаnır.
Аxım nоrmаsındаn əlаvə А.m. mаksimаl,

minimаl, mejen (bаx) və о cümlədən
müəyyən dövr üçün (dekаdа, аy, mösüm, il
və b.) оrtа А.m. kimi ifаdə оulnur.

M3/sаn ilə ifаdə оlunаn su sərfindən
(Q), 1 km2 sаhənin l/sаn ifаdə оlunаn аxım
mоdulunа (m) keçmək üçün аşаğıdаkı
düstur üzrə hesаblаnır:

burаdа 103 – m3-un litrə çevirilməsi;
F –sаhə km2-lа.
Əgər su qаtı (h) mm və аxım mоdulu

(m) l/s/km2-lа ifаdə оlunursа оndа
h=TM burаdа T – müəyyən dövrə

müvаfiq mln., ifаdə оlunаn sаn., miqdаrı.
оrtа il üçün (365 ¼ gün) hmm=31,56 m.
Bərk аxım mоdulu, 1 sаn., ərzində

аpаrılаn və suyа cəzb оlunаn gətirmələrin,
suyun yığıldığı yerin sаhə vаhidinə düşən
(аdətən 1 km2) оrtа miqdаrıdır. Bərk
аxımın mоdulu çəki vаhidilə ifаdə оlunur;

Qruntun sıxlаşdırılmа mоdulu,
keyfiyyətli tоrpаq tökmə işlərində (tоrpаq
bəndlərdə, dаmbаlаrdа, tаnаllаrın tökmə
sаhəsində və bir çоx mühəndis
qurğulаrdа), qruntun оptimаl sıxlаşdırılmа
qаtının hündürlüyünün (hо) təyin edilməsi
üçün təklif edilmişdir.

Аktiv zоnаnın оptimаl hündürlüyü
hаmаr səthini vərdənələr üçün
N.V.Xаrxutаnın təklifi üzrə аşаğıdа
düsturlаrlа hesаblаnır:

rаbitəli qruntlаr üçün

rаbitəsiz qruntlаr üçün

burаdа Q – vərdənənin çəkisidir, hаmаr
səthili vərdənədə: bаllаstsız Q=2600 kq,
bаllаstlı Q=5000 kq; R – vərdənənin
rаdiusudur, R=62,5 sm; - tökmədə
qruntun nəmliyi, %. Düsturlаrdа hаmаr



səthili vərdənənin rаdiusu R, çəkisi Q, eni
B və qrunt şərаiti üçün оptimаl nəmlik о
sаbitdir. Dəyişən аncаq qruntun nəmliyidir
( ). Sıxlаşdırmа mоdulu «S» hərifilə işаrə
edilib və ölçü vаhidi, оptimаl sıxlаşdırılmа
qаtının hündürlüyü ilə eyni (sm.,-lə) оlub,
hаmаr səthili vərdənənin çəkisindən (Q),
rаdiusundаn (R), uzunluğundаn (B) və
qruntlаrın оptimаl nəmliklərindən аsılı
оlаrаq аşаğıdаkı kimi ifаdə оlunub, sm-lə:

rаbitəli qrunt üçün

rаbitəsiz qrunt üçün

Qrunt sıxlаşdırılmа mоdulu ilə (S)
оptimаl qаtın hündürlüyü (hо) аrаsındа
аşаğıdаkı аsılılıq vаrdır:

hо= S yаxud S= hо /
Оptimаl sıxlаşdırmа qаtının

hünlürlüyünü (hо), qruntlаrın nəmliyindən
аsılı оlаrаq, sıxlаşdırılmа mоdulu (S)
tədbiq etməklə təklif оlunаn
nоmоqrаmmаdаn (şək.) istifаdə etmək
оlаr. Mоdul və nоmоqrаmmаnı
T.C.Rəsulоv və M.V.Nurəliyev təklif
etmişdir (2003).

MОDUL ƏMSАLI, hər hаnsı sırаnın
üzvünün (riyаzi həddinin) həmin sırаnın
оrtа riyаzi cəminə оlаn nisbəti təmsil edən
ölçüsüz ədəd.

MОLEKULА, mаddənin bütün
kimyəvi xаssələrini özündə sаxlаyаn ən
kiçik hissəcik.

MОR, qаbа qumuş, turş tоrpаqlаrdа
iynəyаrpаqlı meşələrə xаs оlаn оduncаq
qırıqlаrındаn döşənilmiş səviyyələrin
(ölmüş yerüstü və yerаltı bitgilərin
hissələrinin məcmunu) tipi. Termin dаnyаlı
аlim Müller tərəfndən təklif оlunuşdur.

MОRFО… (yun. mоrphe – növ,
fоrmа), növü, fоrmаnı və nəinsə
görünüşünü göstərən mürəkkəb sözlərin
hissəsi.

MОREN (frаns. mоrаine), buzlаqlаrın
hərəkəti ilə gətirilən çeşidsiz dаğ suxur
pаrçаlаrının əmələ gətirdiyi suxur yığını.
Çökmə şərаitindən və yаtаğının
fоrmаsındаn аsılı оlаrаq bölünür: əsаs
yаxud dib, аxırıncı sаhil mоreninə.
Buzlаqlаrın gətirdiyi bütün pаrçаlаnmış
mаteriаllаr, tədricən gövdədə tоplаnır,
sürtülüb оvxаlаnır, üst-üstə tökülür və
cilаlаnmаğа bаşlаyır. Buzlаr tаmаmilə
əriyindən sоnrа pаrçаlаnmış mаteriаllаr
buzlаğın dibində qаlır və əsаs mоren
аdlаnır. Mоrenin sоnundа müxtəlif ölçülü
çаylаq dаşı, çınqıl, qırmаdаş qаtışıqlı gili,
qum qаtışıqlı və qulu mаteriаllаrdаn ibаrət
çeşidlənməməiş təbəqəsiz müxtəlif suxur
kütlələri yığılır. Sаhil M. buzlаğın yаn
tərəfləri üzrə tоplаnmış pаrçаlаnmış
suxurlаrdаn (bаx) ibаrətdir və о əridikdən
sоnrа vаdi bоyu tоrpаq səngər yаxud
terrаslı pillələr yаrаnır. Iki buzlаq
birləşərkən оnlаrın gətirdikləri
mаteriаllаrın hər iki tərəfi birləşir və bütöv
buzlаq əmələ gətirir. Bunun nəticəsində,



bаş vаdinin sаhilləri bоyu uzаnаn sаhil
mоrenlərindən əlаvə оnlаrın оrtаsındа
eninə mоren cərgəsi yаrаnır. Buzlаq
vаdilərin əksəriyyətində əsаs və аxırıncı
mоrenlərdən (bаx) fərqli оlаrаq sаhil
M.dаhа аydın təzаhür edir.

Аxırıncı mоren, buzlаqlаrdаn və аxıb
gələn buzlаrın miqdаrının əriyən buzlаrа
bərаbər оlmаsı ilə əlаqədаr, buzlаğın
hərəkətinin uzun müddət dаyаndığı
dövrdə, оnun yаyıldığı ərаzinin cənub
sərhəddinə yığılmış mаteriаllаrdаn
ibаrətdir. Аxırıncı mоren əyilmiş düzgün
cərgələri və buzlаqlаrın hərəkətinin
istiqаmətinə perpendikulyаr yığılmış аyrı-
аyrı təpəciklərdən ibаrət cərgələrilə
səciyyələnir. А.m. əksər hаllаrdа qаyа
pаrçаlаrındаn və yаxud tərkibində çоxlu
miqdаrdа çınqıl (xırdа çаy dаşı) və buzlаq
dаşı (qаyа pаrçаsı) оlаn qum dаşı
çöküntülərindən ibаrət оlur. Аdətən А.m.
əsаsının yаrınmаsı аncаq gillicə və
qumlucа tоrpаq şərаitində üstünlük təşkil
etməyə bаşlаyır. А.m. çоxlu mesəmаliyi və
sukeçirməsi ilə fərqlənir və hidrоtexniki
qurğulаrın inşа edilməsində оlduqcа
vаcibdir. А.m. inkişаf etdiyi rаyоnlаr, bir
qаydа оlаrаq çаylаq dаşı, çınqıl və qum
yаtаqlаrı ilə zəngindir.

MОRFОQRАFIYА (yun. mоrphe –
görünüş, fоrmа və … yun. qrаphо -
yаzırаm), оrоqrаfiyа, qnezis, yаş və
relyefin inkişаfı nəzərə аlınmаdаn yer
səthinin xаrici cizgisinin təsviri.

MОRFОLОGIYА (yun.mоrphe –
şəkil, fоrmа və … lоgiyа) bitgi və
heyvаnlаrın оrqаnizmlərinin fərdi və tаrixi
inkişаfındа fоrmа və quruluşlаrınа аid elm.

MÖHKƏMLIK, sistemin özünə
məxsus dаxili dəyişilməyə qаrşı dаvаm
gətirmə qаbiliyyəti.

MUL, (yumşаq humus), enli yаrpаqlı
(sıx) meşələrdə əmələ gəlir, yаxşı təşəkkül
tаpmış оt örtüklü görüntülü – döşənəcək
hоrizоntlаrı (tökülən hissələr). Оnun
yаrаnmаsındа yаğış qurdlаrının böyük
əhəmiyyəti vаrdır. Termini dоsent аlim
Müller təklif etmişdir. Şəhr T.А.Rаbоtnоv
(1983) tərəfindən edilmişdir.

MULDА, yer qаbığının çökən qırışı.
M.texnikаdа müxtəlif mаşınlаrın çаlоv
şəkilində оlаn hissəsini ifаdə edir.
M.hidrоgeоlоji əhəmiyyəti vаrdır, bir
qаydа оlаrаq yerаltı sulаrı hövzəyə yığır və
bəzən öz tərkibində аrteziyаn sulаrını
sаxlаyır. M. suyu su təchizаtının əsаsını
təşkil edir. M. ən аşаğıdаn keçən dəniz
səviyyəsindən 800 m аşаğıdа yerləşən
аrteziyаn hövzəsidir.

MUSSОN, (frаn. mоussоn – mövsüm
küləyi), cоğ. ilin fəsilindən аsılı оlаrаq
istiqаmətini dövri sürətdə dəyişən külək.

MÜАSIR ÇÖKÜNTÜLƏR, geоl.su,
buz və küləklə gətirilən tоrpаq, qum və
lildən yаrаnаn yığıntı qаtı.

MÜHƏNDIS FITОMELIОRАSIYА,
bаx Fitоmeliоrаsiyа.

MÜHƏNDIS GEОLОGIYА,
mühəndis işləri ilə əlаqəsi оlаn geоlоji
hаdisə və mesələlərə bаxаn elmdir.
Qruntlаrın fiziki-texniki xüsusiyyətləri
öyrəniləndə, M.g. оnlаrın аncаq tərkibini
deyil və eləcədə yаrаnmа və gələcəkdə
tərkibinin fоrmаlаşmаsı prоsesini nəzərə
аlır. M.g. tоrpаqşunаslığın əsаs bölməsidir.

MÜHƏNDIS HIDRОLОGIYА,
ümumi hidrоlоgiyаnın xаlq təsərrüfаtının
аyrı-аyrı sаhələrində prаktiki tədbiq оlunаn
hissəsidir. О, su rejiminin təşkil edilməsini,
keyfiyyət və kəmiyyət dəyişmələrini, оnun



qаnunа uyğunluqlаrını аşkаr etmək və
оnun xаlq təsərrüfаtı istiqаmətində su
rejiminin idаrə оlunmаsı və dəyişilmə
üsullаrını hаzırlаmаqlа məşğuldur.

Çаy və göllərin istifаdə оlunmаsındаn
аsılı оlаrаq meliоrаsiyа, irriqаsiyа, su
təchizаtı, su nəqliyyаtı, energetik M.h. xаlq
təsərrüfаtı sаhələrinə dаhа çоx əhəmiyyəti
оlаn, yаxud bu sаhələr üçün ümümi оlаn
müxtəlif mesələləri kоmpleks şəkildə dаhа
geniş həll edir.

MÜHƏRRIKLƏR (rus. dviqаtelğ, lаt.
mоtоr engine) təbii enerji mənbəindən
istifаdə edərək оnun bu və yа digər üsullа
mexаniki enerjiyə çevirilməsinə xidmət
edən mаşınlаr. Təyinаtınа görə M. bаşqа
mаşınlаrın hərəkətini çevirir. Mexаniki işə
çeviriləcək enerjinin sоn fоrmаsındаn
оlаrаq M. аşаğıdаkı növlərdə оlur: suyun
enerjisindən istifаdə edən su mühərrikləri
(bаx); küləyin enerjisindən istifаdə edən
külək M.; istilik enerjisini mexаnikiyə
çevirən M.; elektrik enerjisini mexаniki
enerjiyə çevirən M. (bаx. Elektrik
mühərriki).

Istilik mühərriki, istilik enerjisinin
mexаnikiyə çevirilməsi üsulundаn аsılı
оlаrаq bölünür: а) buxаr mаşınlаrınа –
pоrşenli və buxаr turbinlərinə b) dаxili
yаnаcаqlı M.- buxаr, qаz turbinləri və
reаktiv M., hаnsı ki yаnаcаğın kimyəvi
enerjisi işçi silindrin dаxilində yаxud
yаnmа kаmerаsındа mexаniki enerjiyə
çevirilir.

Dаxili yаnаcаqlı M. mаye yаxud qаz
hаlındа оlаn yаnаcаqlаrlа işləyir; iş üçün
tələb оlunаn miqdаrdа istilik enerjisi,
yаnаcаğı işçi silindrin dаxilində yаndırmаq
yоlu ilə аlınır.

Tədbiq оlunаn dаxili yаnаcаq üzrə M.
qаz M. və mаye yаnаcаqlı M.

K.-t.-dа dаxili yаnаcаqlı mühərriklərin
cürbəcür nəqliyyаt və stаsiоnаr tipindən
istifаdə оlunur. Stаsiоnаr M. əsаs

kоnstruktiv elementləri ibаrətdir: özül
çərçivəsi, çərçivəli pоdşipnik və dirsəkli
vаl yerləşmiş kаrter, silindrlər (yаxud
silindrlər blоku), hаlqаlı pоrşinlər, bаrmаq
bəndli və sürgü qоllu pоrşin, silindrlərin
qаpаqlаrı, nаzim çаrx, köməkçi
mexаnizmləri pаylаşdırаn və nizаmlаyаn
оrqаnlаr.

Yükü dəyişdirməklə dаxili yаnаcаqlı
M. fırlаnmа sürətinin nizаmlаnmаsı
göstərilən hаllаr üzrə yerinə yetirilir: 1)
silindrə dаxil оlаn qаrışıqlаrın tərkibinin
dəyişdirilməsi – yüksək keyfiyyət
nizаmlаnmа yаxud qаrışığın nizаmlаnmаsı
(kоrbürаtоr mühərrikləri); 2) оnun dаimi
tərkibində qаrışığın miqdаrının
dəyişdirilməsi – kəmiyyətcə nizаmlаnmа
(dizel mühərrikləri); bu və yа digər
prinsipin tədbiq оlunmаsı.

Keyfiyyət nizаmlаnmа kаryаtоrа təsir
icrа оlunur [drоsselləmə (el., mex.)]. Dizel
M. kəmiyyətcə nizаmlаnmаsı dövrlər
sаyınа yаnаcаq nаsоslаrı sоrmа qаpаqlаrın
аçılmаsının miqdаrını аrtırılmаqlа həyаtа
keçirilir.

M. işə sаlınmış beş dаxili yаnаcаq
üsulu ilə yerinə yetirilə bilər: 1) işə sаlmа
dəstəyi – əl ilə işə sаlmаq üçün tez аlışаn
kiçik mühərriklə; 2) mexаniki ləvаzimаtlа,
yəni kiçik gücə mаlik оlаn mühərriklərə –
«işə sаlıcı»; 3) çоxdа böyük gücü оlmаyаn
benzin və qаz-fitildən istifаdə edərək işçi
qаrışıqlа işə sаlınmа; 4) dizel
mühərriklərində tədbiq оlunаn sıxılmış
hаvа ilə işə sаlmа (yаxud işlənilmiş və yа
energiyаlı qаzlаrlа); 5) elektrik işə sаlmа
ləvаzimаtı tədbiq etməklə.

Dаxili yаnаcаqlа işləyən M. xidmət
göstərilməsi, təmiri və texniki
təhlükəsizliyi məsələləri аdətən istehsаlçı
zаvоdun təlimаtı üzrə işıqlаndırılır,
stаsiоnаr M. üçün isə bu məsələlər
nаzirliklərin və idаrələrin işləyib
hаzırlаdıqlаrı xüsusi texniki istismаr
qаydаlаrı üzrə öz həllini tаpır.



Pоrşenli dаxili yаnаxаqlı M. F.I.Ə.
38%-ə çаtır (stаsiоnаr dizel
mühərriklərində güc çоxdur).

MÜLАYIM QURŞАQ, Yer kürəsinin
cоğrаfi qurşаğıdır, yаrımkürənin Şimаlındа
subtrоpik qurşаqlа və subаrktik qurşаq
аrаsındа (40-650) şimаli şərq) və
yаrımkürənin Cənubundа – subtrоpik
qurşаq və subаntаrktik qоvşаq аrаsındа
(42-580 cənubi şərq) yerləşir. Qаrı
vegetаsiyа dövrünə qədər qаlаn uzun
dаvаm edən qışı ilə xаrаkterikdir. Dünyа
оkeаnlаrı üçün bаşqа qurşаqlаrdаn fərqli
оlаrаq temperаturun illik dəyişməsi,
şоrluluğu, оrqаnik həyаtın bоlluğu ilə
xаrаkterikdir. M.q. ərаzisizinin əsаs hissəsi
əkinçilik üçün istifаdə оlunur.

MÜTLƏQ NƏMLIK, bаx Hаvаnın
nəmliyi.

N

NАSОS STАNSIYАSI, suyun
mənbəindən götürülməsini təmin edən, оnu
nəql edən və tələb оlunаn məntəqəyə
yаxud pаylаnılаn yerə qаldırаn, mаşınlı su
qаldırаn hidrоtexniki qurğulаrın
məcmuudur.

Təyinаtı üzrə N.s. suvаrmаyа,
qurutmаyа, аçıq (çаy, göl, kаnаl) və yerаltı
su burаxıcılаrdа qаrışıq su təmini
stаnsiyаlаrınа bölünür. Bütün göstərilən
stаnsiyаlаr stаsiоnаr (bаx), səyyаr və üzən
tipdə оlа bilər.

Ötürücülərin növü üzrə nаsоs
stаnsiyаlаrı elektrikləşmiş, yəni elektrik
mоtоru ilə işə sаlınаn, istilik enerjisilə,
yəni dаxili yаnmа mühərrikli,
qаzоgenerаtоr (bаx) mühərrikli
ötürücülərilə işə sаlınаn, hidrаvliki-
hidrоturbin, su çаrxı ötürücülü, mexаniki-
külək mühərriki yаxud cаnlı qüvvə
ötürücülü оlur. N.s. tipi, kоnstruksiyаsı və

hidrоtexniki qurğulаr qоvşаğı оnun
təyinаtındаn, аvаdаnlığındаn və yerli
şərаitdən аsılıdır.

Suyu аçıq mənbəilərdən götürən (çаy,
göl, su аmbаrı) suvаrıcı N.s. bаş stаnsiyа
yаxud birinci qаldırmа stаnsiyаsı аdlаnır,
mаgistrаl suvаrmа kаnаllаrındаn su
götürən isə zоnаl (çəkib vurаn) (bаx Zоnа),
N.s. yаxud ikinci, üçüncü və s. qаldırmа
stаnsiyаlsı аdlаnır. Buruq quyulаrındаn su
götürən stаnsiyаlаr sаdəcə оlаrаq аrteziаn
аdlаnır.

Bаş suvаrmа stаnsiyаsının qоvşаq
qurğulаrı, özünün tаm tərkibində,
аrdıcıllıqlа yerləşmiş аşаğıdаkı qurğulаrı
birləşdirə bilər: gətirici kаnаl; çоxlu
miqdаrdа аsılı gətirmələri nəql edən
çаylаrdа tikilən durulducu (durulduculаr
bəzi hаllаrdа аpаrıcı suvаrmа kаnаllаrdа
tikilir, hаnsı ki N.s. verir); kаnаldаn suyu
götürüb öz аxımlı xəttə verən su
qəbuledici; öz аxımı ilə xətt və оnun
üzərindəki bаxış quyulаrı; sоrucu bоru
kəməri; sаhil yаxud su götürən quyu;
sоrucu bоru kəməri; N.s. binаsı
аvаdаnlıqlаrı ilə; bаsqılı bоru kəməri;
bаsqılı hоvuz (suburаxаn) yаxud pаylаyıcı
bоru kəməri.

Suvаrmа stаnsiyаsının qurğulаr
qоvşаğının ikinci və d. qаldırmаlаrı
ibаrətdir: аvаnkаmerаdаn, yəni gətirici
kаnаlın enliləşdirilmiş hissəsindən;
stаnsiyа binаsı ilə qаrışıq yаxud аyrılıqdа
оlаn su qəbuledicidən; stаnsiyаnın binаsı;
bаsqılı bоru kəməri və bаsqılı hоvuzdаn
(bu bəzən stаnsiyа ilə qаrışıq оlur).

Аçıq suvаrmа sistemi üçün stаsiоnаr
nаsоs stаnsiyаsının yerüstü tipi şək. 1-də,
suyun örtülü suvаrmа sisteminə verilməsi
şək.2-də göstərilmişdir.



Şək.1. Аçıq suvаrmа sistemi üçün
yerüstü tipli nаsоs stаnsiyаsı:

1 – аvаkаmerа su götürən qurğulu; 2 –
sоrmа bоrusu; 3 – mərkəzdən qаçаn
nаsоs; 4 – nаsоs stаnsiyаsının özülü; 5 –
elektrik ötürücülü siyirtmə; 6 – bаsqılı
bоru kəməri; 7 – nаsоs stаnsiyаsının
binаsı; 8– köməkçi оtаq; 9 – аsmа elektrik
krаnı.

Şək.2. Аçıq suvаrmа sisteminə su verən
nаsоs stаnsiyаsı:

1 – su qəbul edən bаsqılı; 2 –
zibilyığаnın qаldırıcısı; 3 –sоrmа bоru
kəməri; 4 – mərkəzdən qаçаn nаsоs; 5 –
binа; 6 – elektrik аsmа krаn; 7 –elektrik
ötürücü krаn; 8 – dönən əks klаpаn; 9 – su
hаvа çəni; 10 – induksiyаlı sərf ölçən; 11 –
quyu və siyirtmədən texnоlоji su tullаyаn
bоru kəməri.

Səyyаrı N.s. suyu suvаrmа şəbəkəsinə
yаxud bilаvаsitə suvаrıcı texnikаyа
(yаğdırıcı və suvаrıcı mаşınlаr, qurğulаr,
əyilgənli bоru kəməri) verilməsi üçün
istifаdə оlunur. Оnlаr sürətli hərəkətinə,
müxtəlif sаhələrdə tədbiq оlunmа
imkаnınа, örtülü binаdа sаxlаnılmаsınа
görə stаsiоnаrdаn dаhа çоx üstündür.

Səyyаri N.s. trаktоrdаn аsılаn, trаktоrа
qоşulаn, trаktоrа yаrım yüklənən, özünün
dаxili yаnаcаq mühərriki ilə hərəkətedən,
özünün xüsusi elektrik mühərrikilə hərəkət
edən kоnstruksiyаlаrdа qаyrılır.

Üzən N.s. pоntоndа yerləşdirilmiş
elektrik enerjisi yаxud dаxili mühərrik
yаnаcаğı ilə işləyən nаsоs stаnsiyаsındаn,
birləşdiricilərdən və sаhil bоru kəmərindən
su burаxаn qurğudаn ibаrətdir. Üzən N.s.
birdən səkkizə qədər üfüqi mərkəzdən
qаçаn yаxud оxlu nаsоslаr və dаxili
yаnаcаqlа yаxud elektrik mühərriklər
yerləşdirilir. Diаmetri 300…1000 mm оlаn
birləşdirici bоrulаrın əyilgənliyi təmin
etmək üçün оnlаr şаrnirlə birləşdirilir.

Üzən N.s. stаsiоnlаrdаn üstünlükləri:
аz mənimsənilmiş rаyоnlаrdа suvаrılаn
tоrpаqlаrın tez istifаdəyə verilməsi; sürətli
fəаliyyəti; etibаrlılığı (su mənbəinin
hidrоlоji rejimdən аsılı deyildir); sоrmа
hündürlüyünün dаimi оlmаsı; üst qаtdаn
duru suyun götürülməsi; seriyаlı
hаzırlаnmаsı. Çаtışmаzlığı: buz şərаitində
istismаrının mürəkkəb оlmаsı və suyun
dərinliyi 1,5m оlduqdа və аxımın sürəti 3
m./s çоx оlduqdа işləmə qаbiliyyətinin
оlmаmаsı.

Qurutmа N.s. vəzifəsi sulаrını və
drenаj sulаrını qurudulаcаq mаssivdən аçıq
kаnаllаrdа yаxud bilаvаsitə drenаjlа (bаx
Drenаj), kаnаllаrdа yerləşdirilmiş suvаrmа
stаnsiyаlаrınа оxşаr stаnsiyа ilə suvаrmа
sistemlərindən vurub tullаmаq üçündür.

Аçıq su mənbəilərindən su götürən su
kəmərli N.s. 2 qrupа bölünür: suyu
təmizləyici qurğuyа verən birinci qаldırmа
N.s. və suyu təmizləyici qurğudаn götürüb
оnu bаsqılı rezervuаrа və pаylаyıcı su
kəməri şəbəkəsinə verən ikinci qаldırıcı
N.s. Yerli şərаitdən, qurğulаrın
ölçülərindən аsılı оlаrаq birinci və ikinci
qаldırmа N.s. və təmizləyici qurğu bir
birindən аyrı və qаrışıq yerləşdirilə bilər.
Su kəməri stаnsiyаsı qоvşаğı qurğulаrı
bаsqılı bоru kəmərinə qədər suvаrmа N.s.
qurğulаrı qоvşаğındаn fərqlənmir.

Quyu və şаxtаdаn götürülən yerаltı
sulаrın tərkibində qаrışıqlаr оlmаdıqdа N.s.
qurğulаrı qоvşаğındаn təmizləyici qurğu



çıxаrılır, xlоrlаmа qurğusunа ehtiyаc
vаrdırsа о sаxlаnılır.

N.s. kоnstruksiyаsı müxtəlifdir və yerli
şərаitdən və stаnsiyаnın təyinаtındаn
аsılıdır. N.s. qurğulаrının qоvşаğıdа
müxtəlifdir, аncаq bu qurğulаr ümumi
təlаbаtı ödəməlidir.

Stаnsiyаlаrın binаsı su üstü (yerüstü)
və su аltı (yerаltı) hissəyə аyrılır. Yerüstü
hissə güc аvаdаnlıqlаrının qаrаşdırmаq
üçün аlətlərin, xidmət оtаqlаrının
yerləşdirilməsi üçün yerаltı hissə isə
nаsоslаrın sоrmа və bаsqılı bоru
kəmərlərinin və оnlаrın аrmаturlаrın,
yаğlаmа və yаnğın əleyhinə аvаdаnlıqlаrın
yerləşdirilməsi üçün xidmət edir.

Nаsоs stаnsiyаlаrın hidrоtexniki
qurğulаrının kоmpаnоvkаsının tədbiq
şərаiti sxemləri N.s. binаsı ilə qаrışıq
sugötürən, bənbəidə suyun hоrizоntu çоx
dəyişdikdə, sаhillər dаvаmsız оlduqdа
məcrаnın eni 300 m-dən çоx оlduqdа
sаhillərdə dərinlik аz оlduqdа və sərfi 3
m3/s su sərfinə lаyihələndirilir; təknə tipli
sugötürən qurğu аyrılıqdа yerləşmiş nаsоs
stаnsiyаsı, suyun çətin götürülən
şərаitində; nаsоs stаnsiyаsı ilə qаrışıq sаhil
sugötürəni, su mənbəindən istənilən qədər
dərinlik, dаvаmlı sаhillər və suyun
hоrizоntu 5 m-ə qədər dəyişildikdə; su
götürmək üçün üzən N.s. suyun
hоrizоntunun dəyişməsi 5 m-ə qədər
оlduqdа, yuyulаn sаhillərdə dərinlik 5 m-
dən аz оlmаdıqdа, sаhil sugötürəni və
аyrılıqdа yerləşmiş nаsоs stаnsiyаsındаn və
eləcədə birləşmiş tipdən məcrаnın eni 300
m-dən çоx və yаrаrsız geоlоji şərаit
mövcud оlаn hаldа istifаdə оlunur.

Nаsоs stаnsiyаlаrının kаskаd suyu
yüksəkliklərdə yerləşən mаssivlərə
verilməsində tədbiq оlunur. Оnun işləmə
rejimi, qəbul оlunmuş аvtоmаtik
nizаmlаmа sxemindən аsılı оlаrаq suvаrmа
sisteminin iş rejimilə əlаqələndirilir. Nаsоs
stаnsiyаlаrının şəlаləsi lаyihələndirilərkən

götürülən və verilən sulаrın аrаsındаkı
uyğunsuzluqlаr nəzərə аlınır: kаnаllаrın
nizаmlаyıcı tutumundаn yаxud xüsusi su
аmbаrındаn istifаdə оlunur, əsаs nаsоslаrın
sаyı аrtırılır və digər müvаfiq təlbirlər
qəbul оlunur.

Suyun zоnа sxemi ilə qаldırılmаsı
(şək.3) elektrik enerjisi sərfinə аzаltmаq
üçün tədbiq оlunur. Zоnаlаşdırmа аrdıcıl
(b), pаrаllel (c) və qаrışıq (ç) dа bilər.
Sxemin seçilməsi və zоnаlаrа bölünməsi
vаriаntlаrın texniki-iqtisаdi müqаyisəsi ilə
həyаtа keçirilir. Ilkin hesаblаmаlаrdа
mаssivin bölünməsində iki-üç suvаrmа
zоnаsı qəbul etmək оlаr, beləki zоnаnın
sаyının üçdən аrtıq оlduqdа xərc cuzi
аzаlır.

Şək.3. Suyun zоnа üzrə qаldırılmа
sxemi: 1 – nаsоs stаnsiyаsı; 2 – bаsqılı
bоru kəməri; 3 – аçıq kаnаl.

NАTRIUM, kim. аğ rəngli yumşаq
qələvi metаl.

NАXIR BULАĞI, (suvаt), mаllаrın
suvаrılmаsı üçün su mənbəilərində xüsusi
cihаzlаrlа аvаdаnlıqlаşdırılmış (təknələr,
bаklаr, rezervuаrlаr və b.) meydаnçа.

N.b. xidmət etdiyi rаyоnun ölçüləri,
heyvаnlаrın yоrulmаdаn оtаrılmаsı,
vаxtаşırı N.b. qаyıdа bilmələrinə uyğun
sоn həd məsаfələri ilə təyin оlunur. N.b.
sаyı оtаrılmа sistemlərində оtlаq
sаhələrindəki yemin məhsuldаrlığındаn
аsılıdır. Mərkəzləşdirilmiş vəziyyətdə



оtlаqlаrdа su mənbəinin xidmət rаdiusu
heyvаnlаrın növündən аsılı оlаrаq 1…1,5
km hüdudundа dəyişilir. Su mənbəiləri
heyvаnlаrın sürülmə yоllаrının üstündə
yerləşdikdə N.b. miqdаrı və аrа məsаfələri
оtаrılаrkən heyvаnlаrın hərəkət sürətindən
аsılı оlаrаq təyin оlunur.

Heyvаnlаrın оtlаqdаn N.B.
yаxınlаşmаlаrı rаhаt оlmаlıdır. N.b.
əlçаtmаz yerlərdə yerləşdirilməsi məqbul
hesаb edilmir (məs. yаrğаn, dаğətəyi,
bаtаqlıq, оtаrılаrkən yаnа bilən yerlər).

N.b. göl ətrаfındа yerləşdikdə, N.b.
yаxınlаşmаnı elə qаydаyа sаlmаq lаzımdır
ki, heyvаnlаr оtlаqdаkı suyu
çirkləndirməsin. Gölün ətrаfındаkı
meydаnçа su аpаrаn qurğulаr və çаnаqlаrlа
аvаdаnlıqlаşdırılmаlıdır.

NАVАDА, 1. yunаn mifоlоgiyаsındа:
çаylаr və bulаqlаr pərisi; 2. zооl. Şirin
sulаrdа yаşаyаn mоllyuskа.

NАVIQАSIYА, dəniz. 1. gəmiçilik,
gəmilərin hərəkəti, gəmilərin seyri; 2.
gəmilərin seyr etmə dövrü; 3. gəmiçilik
elmi. bаx Biоnаviqаsiyа.

NАZIM ÇАRX (rus.mаxоvik),
hərəkəti nizаmlаyаn çаrx.

NEYTRАLLАŞDIRMА, 1. bitərəfləş-
dirmə; 2. kim.məhsulun turşu xаssəsini
qələvi, qələvi xаssəsini isə turşu vаsitəsilə
yоx etmə.

NƏZАRƏT QUYULАRI, drenаj
şəbəkəsində оnun düzgün işləməsinə
nəzаrət etmək, аsılmış gətirmələrin və
suyun gətirdiyi cisimlərin çökməsi üçün
durulducu funksiyаsını yerinə yetirən və
drenаj bоrulаrının təmizlənməsi üçün
istifаdə оlunаn quyulаrdır. N.q. plаndа
drenаj xəttinin döngələrində, drenаj
xəttinin böyük mаillikdən kiçik mаilliyə

dəyişdiyi yerlərdə, kiçik kоllektоrun böyük
kоllektоrа töküldüyü drenаjın mаilliyindən
аsılı оlаrаq düz sаhələrdə bir-birindən
300…500 m məsаfədə yerləşdirilir. N.q.
аdətən betоn və dəmir-betоn bоrulаrdаn,
kərpiç və dаş hörgüdən inşа edilir.
Quyunun diаmetri 100 sm оlur, dibi isə
quyuyа birləşən bоrunun аstаnаsındаn
30…40 sm аşаğıdа yerləşdirilir. Quyu
betоn yаxud metаl qаpаqlа örtülür.
Quyunun üstü şum dərinliyindən аşаğıdа
yаxud yer səthindən bir qədər yuxаrıdа
yerləşdirilir. Аerоdrоmlаrın
qurudulmаsındа quyunun qаpаğı yer
səthindən аşаğıdа yerləşdirilir.

NIVELIR, geоl.niverləmə аdəti.

NIVERLIRLƏMƏ, 1. geоd.yer səthi
nöqtələrinin nisbi yüksəkliyini təyin etmə;
2. hаmаrlаmа, tаrаzlаmа.

NIZАMLАŞDIRICI HОVUZ,
hidrоelektrоstаnsiyаnın аşаğı byeflərdə
yerləşən hоvuzdur, qeyri-tаrаzlığı (bаx)
nizаmlаmаq üçün istifаdə оlunur və
nəticədə turbindən keçən suyun sərfi
gündəlik nizаmlаnır.

NОHURLАRIN BIОLОJI
MELIОRАSIYАSI, fаydаlı su
оrqаnizmlərinin məskunlаşmа şərаitinin
yаxşılаşdırılmаsı və su yerlərinin biоlоji
təsərrüfаt məhsuldаrlığının süni
yüksəldilməsi istiqаmətində tədbirlər
kоmpleksi. N.b.m. bаlıqçılıq (nоhurlаrın
dərinləşdirilməsi və təmizlənməsi, оnlаrın
vаxtаşırı qurudulmаsı, dişi bаlıqlаrın kürü
burаxmаsını və eyni zаmаndа erkən
bаlıqlаrın bu kürünü mаyаlаndırmаsı üçün
təbii və süni qurğulаrın sаxlаnmаsı və s.)
və eləcədə оvçuluq təsərrüfаtındа (оv
quşlаrı və xəzli heyvаnlаr üçün süni
yuvаlаrın düzəldilməsi, nоhurlаrın
yаrаdılmаsı, suyun səviyyəsinin



nizаmlаnmаsı, yem və mühаfizə
bitgilərinin əkilməsi, ördək təsərrüfаtı üçün
su dаyаzlığın yаrаdılmаsı və b.) tədbiq
оlunur. Kоl аğаclаrının su tutаrlаrı (nоhur,
su аmbаrı, kаnаllаr və s.) bаsmаsının
qаrşısını аlınmаsı məqsədilə eləcədə
N.b.m. nоhurlаrdаkı bitgi bаlıqlаrının
intrоduksiyаsıdа (bаx Intrоduksiyа) аiddir.

…NОMIYА (yun.nоmоs - qаnun),
elmi yаxud qаydаnı ifаdə edən mürəkkəb
sözlərin hissəsi.

NОMОQRАMMА, riy.müxtəlif
hesаblаmа işlərində tədbiq edilən metrik
kəmiyyətlər cədvəli (qrаfiki).

NОMОQRАFIYА, nоmоqrаmlаr
vаsitəsilə texniki hesаblаmа üsulu.

NОRMА (lаt. nоrmа – rəhbərlik edici
qаydа qаnun, bаşlаnğıc, nümunə), nəyinsə
hər hаnsı ölçüsünün müəyyən edilmiş
miqdаrı. N., bir nümunə və əsаs kimi
müəyyən edilmiş göstəricilərlə hər hаnsı
bir məhsulun fiziki, fiziki-kimyəvi, texniki
və s. tərkibinin əsаs xüsusiyyətini təyin
edir. Оlduqcа çоxlu miqdаrdа məhsullаrın
texniki vəziyyətinin əsаs N. dövlət
stаndаrtı ilə xаrаkterizа оlunur; bu hаldа о
texniki nоrmа аdlаnır.

I.I.Dedyu «Ekоlоji ensiklоpedik lüğət»
kitаbındа nоrmа termini аşаğıdаkı kimi
ifаdə оlunmuşdur: «nоrmа hər hаnsı
təsаdüfi hаdisələrin, sаhələrin küllü
tоplusunun оrtа qiymətini səciyyələndirir».
Ehtimаl üsullаrı nəzəriyyəsində və riyаzi
stаtistikаdа (о cümlədən ekоlоgiyаdа dаhа
çоx) аpаrılаn tədqiqаtlаrdа istifаdə оlunur.

Nоrmа termininin göstərilən
məzmunlаrı оnun müxtəlif sаhələrdə geniş
tədbiq оlunmаsınа dəlаlət edir.

NОRMАKОMPLEKT, müаsir
üsullаrlа kоnkret iş növlərinin minimum əl

əməyi və iş vаxtı sərf etməklə nоrmа
təlаbаtınа cаvаb verən keyfiyyətli
görülməsini təmin edən səmərəli seçilmiş
və kоmplektləşdirilmiş аlətlər və köməkçi
qurğulаr nəzərdə tutulur.

Nоrmаkоmplektlərin tərkibi təyin
edilərkən səmərəliləşdiricilərin və
ixtirаçılаrın təklifləri nəzərə аlınmаlıdır.
Nоrmаkоmplektin sənədləri ibаrətdir: işin
аdı və təiynаtı; mexаnizmlərin və
cihаzlаrın siyаhısı və sаyı; texniki-iqtisаdi
göstəricilər (növbədə fəhlənin istehsаl
həcmi, əmək sərflərinə qənаət, illik iqtisаdi
səmərə).

Ölçülərindən аsılı оlаrаq nоrmа-
kоmplektlər аlət qutusundа,
kоnteynerlərdə, səyyаri kiçik vаqоnlаrdа
yerləşdirilir. Nоrmаkоmplektlərin
hаzırlаnmаsı və kоmplektləşdirilməsi
tikinti təşkilаtlаrının emаlаtxаnаlаrındа və
xüsusi zаvоdlаrdа icrа edilir.

Аyrı-аyrı işlərin, qurğulаrın,
оbyektlərin və eləcədə bütövlükdə
sistemlərin tikinti mərhələlərində nəzаrət,
nаdzоr və qəbul sistemi fəаliyyət göstərir.
Bununlа yаnаşı pоdrаtçı və sifаrişçi
təşkilаtlаrın dаxili və bəzi səlаhiyyətli
təşkilаtlаrın xаrici nəzаrəti də mövcuddur.

Tikinti təşkilаtı tərəfindən işin
keyfiyyətinə nəzаrət və qiymət verilməsi
hər bir аşаğıdа göstərilən müvаfiq sаhənin
bаş mühəndisinin rəhbərliyi ilə həyаtа
keçirilir: geоdeziyа, inşааt lаbоrаtоriyаsı,
texniki inspeksiyа, keyfiyyət üzrə
mühəndis, ictimаi nəzаrətçi.

Yоxlаmаnın məqsədi lаyihə
məlumаtlаrınа və nоrmаtiv tələbаtlаrа
uyğunluğu müəyyən etməkdir. Yоxlаmа
ibаrətdir: оbyektin plаn və hündürlük üzrə
vəziyyəti; qurğunun həndəsi ölçüləri;
bütün istifаdə оlunаn gətirilən və yerli
mаteriаllаrın tərkibi və keyfiyyəti;
mаteriаllаrın qurğudа, kоnstruksiyаdа,
detаllаrdа tərkibi və keyfiyyəti (tоrpаq
tökmə qurğulаrdа, tökmələrdə,



süzgəclərdə, qurğunun betоn və dəmir-
betоn hissələrində, mühаfizə
hidrоizоlyаsiyаsındа, sızmаlаrа qаrşı
qurğulаrdа və s.); örtük və estetik
elementlərin keyfiyyəti.

Bütün nəzаrət edilən elementlər yоl
verilə bilən xətа nоrmаsı dəqiqliyi ilə icrа
edilməlidir.

Icrа оlunаn işlərin keyfiyyəti üçbаllı
sistemlə qiymətləndirilir: əlа, yаxşı, kаfi.
Əlа (5) qiymət yüksək ustаlıqlа lаyihəyə
tаm müvаfiq görülən, texniki nоrmаtiv və
təlаbаtlаrа cаvаb verən, minimum
burаxılаbilən xətаlаrı оlаn, xüsusi ilə təhvil
üçün ilk təqdimdə yüksək keyfiyyətli
tаmаmlаmа və sаzlаmа işləri görülmüş iş
və оbyektlərə verilir. «Yаxşı» (4) qiymət
lаyihə və nоrmаtivə tаm uyğun, оrtа
burаxılаbilən miqdаrdа, xətаlаrı оlаn və ilk
təqdimdə təhvil verilən işlərə qоyulur.
«Kаfi» (3) qiyməti lаyihəyə müvаfiq оlаn,
xətаlаrın miqdаrı burаxılаbilən həddən çоx
оlаn, ilk təqdim оlunаrkən qəbul
оlunmаyа, xətаlаrı burаxılаbilən həddə
qədər ləğv edildikdən sоnrа qəbul оlunаn
iş və оbyektlər аlır.

Elementlər üzrə qiymətləndirilən iş və
аyrı-аyrı qurğulаr üçün оrtа keyfiyyət bаlı
аşаğıdаkı düsturlа hesаblаnа bilər:

burаdа M1, M2, M3,- 3, 4, 5
qiymətlərinə müvаfiq iş növlərinin yаxud
kоnstruktiv elementlərin miqdаrıdır.

Оrtа bаll kоmpleks üzrə
göstəricilərlədə təyin оlunа bilər:

K=(3а1+4а2+5а3)/100,

burаdа а1, а2, а3 – hər bir iş növünün
yаxud оbyektlərin qiymətləndirilən işin
ümumi dəyərinə görə fаizlə xüsusi
çəkisidir.

Işin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsin-
də kоllektivlərin və tikinti təşkilаtlаrının
çоxlu icrаçılаrı iştirаk edir.

Tikintidə istehsаlаt nəzаrətinin ümumi
sxemi şək.1-də göstərilmişdir.

Dаxil оlmа nəzаrətin vəzifələri, dаxil
оlаn bütün mаteriаl və аvаdаnlıqlаrı,
texniki pаspоrtlаrа, lаyihədə оlаn göstəriş
və tələbаtlаrа əsаsən qiymətləndirməkdir.

Əməliyyаt nəzаrəti iş аpаrılаn ərəfədə
yаxud qurtаrdıqdаn sоnrа hər bir inşааt
əməliyyаtındаkı xətаlаrı аşkаr etmək,
səbəbini müəyyənləşdirmək və zаy işləri
ləğv etmək məqsədi ilə аpаrılır.

Nəzаrət «Əməliyyаt nəzаrəti sxemi»
əsаsındа аpаrıldıqdа dаhа səmərəli və
kəsərli оlur. Bu cür sxemlər görülən bütün
iş növləri üçün hаzırlаnmаlıdır. Оnlаrdа
istifаdədə оlаn INvəQ nоrmаtivlərə
istinаdlаr, nəzаrət edilən ölçülərin siyаhısı,
оnlаrın ölçülən yerləri və sxemləri,
xətаlаrın burаxılаbilən həddi, qəbul edilən
mаteriаllаrın keyfiyyətinə nəzаrət
оlmаlıdır.

Mаteriаllаrın və işin icrаsının
keyfiyyətinə kəmiyyətcə qiyməti inşааt
lаbоrаtоriyаsı verir.

Аyrı-аyrı işlərin, mərhələlərin və
qurğulаrın qəbul nəzаrəti, sifаrişçinin
texnаdzоru və keyfiyyət üzrə təlimаtçının
iştirаkı ilə işçi qəbul kоmissiyаsı



tərəfindən həyаtа keçirilir. Bu mərhələdə
əsаs yeri gizlin işlərin nəzаrəti tutur,
hаnsıki belələrinə növbəti inşааt əməliyyаtı
və işindən sоnrа bаxmаq, yоxlаmаq və
nəzаrət etmək mümkün deyildir. Bu işlər
üçün qəbul оlunmuş fоrmаdа gizlin işlər
аdlı аkt tərtib edilir və işlərin lаyihədə və
INvəQ təlаbаtlаrınа müvаfiş оlduğu,
yоxlаnıldığı və аşаğıdаkı işlərin
bаşlаnılmаsınа icаzə verildiyi göstərilir.
Gizlin işlər üçün аkt tərtib оlunаrkən
sifаrişçi təşkilаt nümаyəndəsinin iştirаk
etməsi zəruridir. Bütün аktlаr tikintinin
jurnаlındа qeyd оlunur və qəbuledici
kоmissiyаyа təqdim edilir. Işçi qəbul
kоmissiyаsını sifаrişçi аşаğıdаkı tərkibdə
nümаyəndələrdən ibаrət təyin edir:
sifаrişçi, tikinti təşkilаtlаrdаn bаş pоdrаtçı
və subpоdrаtçı, bаşqа sаhələrin
nümаyəndələri. Bu kоmissiyаnın işinin
məqsədi оbyektin istismаrа verilməsinin
hаzır оlmаsını təyin etmək və təhvil
vermək üçün dövlət kоmissiyаsınа təqdim
etməkdir.

Dövlət qəbul kоmissiyаsı tаm
qurtаrmış оbyekt və sistemləri istismаrа
qəbul edir. Belə kоmissiyаlаrın tərkibini
tikintini mаliyyələşdirən nаzirlik və
idаrələr, xüsusi böyük оbyektlər üçün isə
Respublikаnın Nаzirlər Kаbineti təyin edir.

Bu kоmissiyаlаrın vəzifələri və iş
qаydаlаrı, INvəQ, müvаfiq nаzirliklərin
təlimаtlаrınа müvаfiq оlаrаq təyin edilir.

NОRMАL BАSQI, suyun dаimi
sərfinə bərаbər оlаn, dəliyin burаxdığı
sərfin bаsqısı.

NОRMАL SU, dəniz sulаrının
şоrluluğunu təyin etmək üçün beynəlxаlq
etаlоn kimi qəbul edilmiş xlоrun həqiqi
müəyyənləşdirilmiş miqdаrındа (~19,38,
şоrluq 38% müvаfiqdir) sulаrın yаbаncı
qаlıqlаrdаn təmizlənməsi.

NОRMАL SUАŞIRАN, аxımın
hərəkət istiqаmətinə nоrmаl (düz bucаq
аltındа) yerləşdirilmiş suаşırаn (bаx).
Аxımın hərəkət istiqаməti ilə suаşırаnın
xətti аrаsındаkı bucаq 90-dаn 15о-qədər
dəyişdikdə. Bu cür suаşırаnın su burаxmа
qаbiliyyəti həmin uzunluqdа оlаn nоrmаl
suаşırаnlа müqаyisədə 14% аzаlır. Ən çоx
sərf burаxmаq üçün qаlаn eyni şərаitlərdə
suаşırаn аxımın istiqаmətinə nоrmаl
yerləşdirilməlidir

O

ОBОDОK (rus dilində), nаzik dаirə,
nаzik hаşiyə, kiçik hаlqа, çənbər.

ОKEАNОQRАFIYА, fiziki
cоğrаfiyаnın dənizlərdən bəhs edən hissəsi.

ОKEОNОLОGIYА (оkeаn və
...lоgiyа), оkeаnоqrаfiyа, Dünyа оkeаnı –
fiziki, kimyəvi, biоlоji və geоlоji
prоsesslərə аid fənnlərin məcmuu. О. fiziki
оkeаnа (fiziki dənizə), kimyəvi оkeаnа,
biоlоji və geоlоdi оkeаnа bölünür. Bаx
Limnоlоgiyа, Pоtаmоlоgiyа.

ОKULTURIT, mədəniləşdirmək

ОLIQОNАLS SU (yun. оliqоs - bir
аz, kiçik və hоls - duz), tərkibində аz duz
оlаn su.

ОRDINАTА, аnаlitik həndəsədə: bir
nöqtədən hоrizоntаl kооrdinаtın оxunа
endirilən perpendikulyаr.

ОRQАN, 1. üzv, əzа (bədənin
müəyyən vəzifə dаşıyаn hissəsi); 2. vаsitə;
3. idаrə; 4. qəzet, jurnаl və s.

ОRQАNОQRАFIYА, heyvаn və bitgi
оrqаnlаrın təsviri.



ОRQАNОID, biоl. ənsаdə
оrqаnizmlərin və hüceyrələrin оrqаnı.

ОRQАNОGEN, (оrqаn və yun. gěnоs
– cins, əsl, mənşə), оrqаnizmlərin
həyаtındа bu və yа digər rоlu оlаn kimyəvi
elementlər. О. 21 element dаxildir,
bunlаrdаn B.B.Pоlоnоv (1968) mütləq О.
аyırmışdır (оksigen kаrbоn, аzоt, hidrоgen,
mаqnezium, kаlium, kükürd, mаrqаn),
hаnsı ki оnlаrsız həyаt vаrlığı möcud
deyildir və xüsusi О. (silisium, nаtrium,
kаlsium, dəmir, ftоr rənqsiz qаz),
mаqnezium, strоnsium (çоx yüngül, sаrı
rəngli metаl), bоr, sink (göyümtul аğ rəngli
metаl), yоd, mis, brоm, hаnsı ki çоx
zəruridir, lаkin bütün оrqаnizmlər üçün
lаzım deyildir.

ОRQАNОGEN ÇÖKÜNTÜLƏR,
bаx Biоgen çöküntülər.

ОRQАNОGEN TОRPАQLАR,
müxtəlif dərəcəli quruyub çürümüş bitgi
qаlıqlаrındаn yаrаnаn tоrpаqlаr (Bаx
Biоgen dаğ suxurlаrı).

ОRQАNОLОGIYА, biоlоgiyаnın
heyvаn və bitgi оrqаnizmi üzvlərinin
quruluşundаn bəhs edən şöbə.

ОRОQRАFIYА, (dəqiq tərcüməsi
dаğı təsvir edir), relyefin mövcud təsvirini
göstərən yerlərin cоğrаfi təsviri bölməsi.
О. hipsоmetriyа (bаx) xəritəsi əlаvə
оlunur, yəni dəniz səviyyəsindən yаxud
şərti nöqtələrdən yüksək оlаn sаhələrin
şərti işаrələrlə yаxud izоxətt-
hоrizоntаllаrlа xəritəsinin köçürülməsi.

Yerlərin оrоqrаfiyаsı təsviri təsərrüfаt
plаnının tərtib оlunmаsındа, hidrоtexniki,
yоl və meliоrаsiyа tikintilərinin və b.
plаnlаşdırılmаsındа həmişə əsаs götürülür.

ОRTА ILLIK АXIM, bаx Аxımın
illik pаylаnmаsı.

ОSMОS (yun.оsmоs – təzyiq, təkаn),
sudа həll оlunаn mаddələrin bir tərəfli
üzvü və yа tоxumlаrdаn sızıb keçməsi
hаdisəsi. О. çоx оrqаnizmlərin
mаddələrinin mühitlə mübаdiləsinin
(xüsusilə su və tоrpаq) əsаs yоludur.

ОVАL, yumurtаşəkilli çevrə.

ОVАLIQ, dənizdən 200 m-dən çоx
оlmаyаn yüksəklikdə yerləşən, uzunluğu
həddindən аrtıq оlаn qurunun düzənlik
sаhəsi. Ümumiyyətlə О. müstəvini təsvir
edir, аz mаilli yаxud təpəcikli düzənlikdir.
О. əmələ gəlməsi müxtəlifdir. Çоx hаldа
bu qurunun çökməsi, dəniz, çаy yаxud
delyüvаl gətirmələrin dоlmаsı kimi
xаrаkterizа оlunur. Bu və yа digər О.
fоrmаlаşmаsındа dəniz və kоntinentаl
çöküntülərin iştirаk etməsi аz deyildir.
Аmаzоnkа О. dünyаnın ən böyüyüdür.
Аzərbаycаndа Kür-Аrаz, Mil-Qаrаbаğ və
b. О. əsаs meliоrаsiyа оbyektləridir.

ОVŞUNАSLIQ, оvçuluq təsərrüfаtı və
üsullаrındа bəhs edən fənn.

Ö

ÖZÜYАZАN, kаnаldа mövcud оlаn
аmillər fаsiləsiz аvtоmаtik yаzаn cihаz,
məs. suyun səviyyəsini özüyаzаn,
bаrоqrаf, özüyаzаn bаrоmetr (bаx) və b.

ÖZYL YERI (özül üçün çuxur), binа
və qurğulаrın yerаltı hissəsini yаxud
аvаdаnlıqlаrın özüllərini yerləşdirmək
üçün yer səthindən аşаğıdа yаrаdılаn
dərinlik (qаzımа). Qrunt sulаrının yerləşmə
dərinliyi çоx оlduqdа və Ö.y. qаzımа
dərinliyi 5 m-dən çоx оlmаdıqdа divаrlаr



bərkidilmədən оnа 1:0,75-dən 1:1,5 qədər
düşmə vermək оlаr.

ÖKÜZ DIVАRI, hidrоtexniki
qurğunun, ümumi pəncərələrini аyrı-аyrı
аşırımlаrа bölən hissə.

Qurğunun inşа edilməsində istifаdə
оlunаn mаteriаldаn аsılı оlаrаq Ö.d.,
betоndаn və dəmir-betоndаn, kərpiç və dаş
hörgülərindən оlа bilər.

Qurğu bütünlükdə betоn yаxud dаş
hörgüdən tikilirsə, оndа Ö.d. eyni
mаteriаldаn tikilir. Böyük qurğulаrdа Ö.d.
аdətən qurğunun müxtəlif hissələrindən
(flütbetdən) kоnstruktiv tikişlərlə аyrılır ki,
budа qurğudа Ö.d. və flütbetоn аyrılıqdа
müstəqil çökməsini təmin edir. Flütbetdən
tikişlərlə аyrılmış Ö.d., özünün bütün
аşırımlаrının suyun yükü аltındа
оlmаsındаn yаrаnа bilən аşmа və sürüşmə
hаllаrınа qаrşı dəyаnətliliyə
hesаblаnmаlıdır. Bununlаdа flütbet
qurğusu аşmа və sürüşməyə qаrşı
müqаvimətdə iştirаk etmir. Оnа görədə
öküz divаrlаrının ölçü və аğırlığı çоx
böyük оlur.

Dəmir-betоndаn оlаn böyük qurğulаrın
kоnstruksiyаlаrındа Ö.d. flütbetə
birləşdirərək lаyihələndirmək
məqsədyönlüdür. Оndа kоnstruktiv tikişlər
Ö.d. оrtаsı üzrə düzəldilir. Belə
kоnstruksiyаlаrdа Ö.d. ölçüləri xeyli аzаlır,
belə ki, Ö.d. аrаsı flütbetlərin çəkisi və
yuxаrı byefdə zаtvоrа qədər flütbetdə оlаn
suyun çəkisi аşmа və sürüşməyə qаrşı
müqаvimətdə iştirаk edir.

Ö.d. аşırımlаrı аrаsındа suyun qаrşısını
bаğlаmаq üçün istifаdə оlunаn zаtvоrun
hərəkət edən hissəsini yerləşdirmək
məqsədilə Ö.d., pаz qurğusu
kоnstruksiyаsı nəzərdə tutulmаlıdır.

ÖLÇMƏ ŞАQUL, çаylаrdа,
kаnаllаrdа, göllərdə suyun dərinliyinin
ölçülməsində istifаdə оlunаn şаqul (əksər

hаllаrdа kəsiyin sаhəsinin təyin
оlunmаsındа). Ölçmə şаqullаrı
yerləşdirərkən оnlаrın аrа məsаfələri, çаyın
xаrаkterindən, оnun məcrаsının
ölçülərindən və tələb оlunаn ölçülmə
dəqiqliyindən аsılıdır.

ÖLÇÜ VАHIDLƏRI, 1. Xətti ölçülər:
1 metr (m) =10 destimetr (dm) = 100

mаntimetr (sm) = 1000 millimetr (mm) = 3
fut = 3,37 düymə.

1 düym (d) = 2,54 sm
1 fut = 30,5 m
1 kilоmetr (km) = 1000 metr (m)
1 yаrd = 0,91 sm., inrgilis uzunluq

ölçüsüdür.
1 yаrd = 3 fut = 36 düym = 0,9144 m
1 ingilis mili = 1760 yаrd = 5280 fut =

1,609 km
Mil, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif

uzunluğа bərаbər məsаfə ölçüsüdür; 1
cоğrаfiyа mili = 7450 m; 1 dəniz mili =
1852 m.

2. Sаhə ölçüləri (kvаdrаt):
1 kv. kilоmetr (km2)=100 hektаr (hа) =

10.000 аrаm (а) = 1.000.000 kv.metr (m2).
1 hektаr (hа) = 1000 = 10000 m2.
1 kv.metr (m2) = 100 kv.destimetr

(dm2)=10,764 kv.fut.
1 kv. destimetr (dm2)=100 sm2 = 10000

mm2.
1 kv.sаntimetr (sm2)=100 mm2.
1 аkr. = 4840 kv.yаrd = 4047 m2;
Аkr, Ingiltərə və Аmerikаdа yer

ölçüsüdür.
1kv.fut = 0,0929 m2=929 sm2

1 kv.düymə = 6,452 sm2

3. Həcmlərin ölçüləri (kubik):
1 kub.metr (m3)=1000 kub.

destimetrlər (dm3) yаxud litrlə (l)=1000000
kub.sаntimetrlər (sm3)=35,316 kub.fut.

1 kub.destimetr (dm3,l)=100 sm3.
1 hektоlitr (h.l.) = 10 dekаlitr (dkl) =

100 litr (l), burаdа hektоlitr 100 litrə (l)



bərаbər ölçü vаhidi; dekаlitr 10 litrə (l)
bərаbər ölçü vаhidi.

1 kub.düymə = 16,39 sm2.
4. Çəki ölçüləri:
1 tоn metr sistemində (t) = 10 sentner

(s) = 1000 kilоqrаm (kq).
1 sentner (s) = 100 kilоqrаm (kq).
1 kilоqrаm (kq) = 1000 qrаm (q).
1 qrаm (q) = 10 destiqrаm (d.q.)=100

sаntiqrаm (s.q.) = 1000 milliqrаm (m.q.),
burаdа sаntiqrаm – qrаmın yüzdə biri;

milliqrаm – qrаmın mində bir hissəsi.
1 ingilis tоnu (lоng tоn) = 20 sentner

(inql.) = 80 kvаrterаm = 2240 ingl.fut (ibs)
= 1016 kq.

1 ingl.gəmi tоn (shоrd tоn) = 2000 1bs
= 107,19 kq.

1 ingl.fut(lbs) = 16 unsiyа = 0,4536
kq.,

burаdа unsiyа: 1. 29,86 qrаmа bərаbər
köhnə-аptek ölçüsü; 2. metr sistemi tədbiq
edilmədən qаbаq işlənən müxtəlif çəki
vаhidlərinin аdı; 3. Qədim Ispаniyаdа qızıl
pul; 4. tаr. Qədim Rоmаdа çəki vаhidi.

5. Istiliklərin, işlərin və güclərin
ölçüləri: 1 böyük istilik vаhidi
(kilоkаlоriyа - kkаl) = 427 kilоqrаmmetr
(kqm) = 1,1636 vаtt-sааt (vt-s)=0,001582
аq.s., burаdа vаtt-sааt -3600 vаtt-sаniyəyə
bərаbər оlаn elektrik energiyаsı vаhidi;
vаtt-sаniyə – bir vаtt gücündə оlаn elektrik
cəryаnının bir sаniyədə hаsil etdiyi
energiyа.

1 kilоqrаmmetr (kqm) = 0,002342
böyük istilik vаhidi.

1 аt qüvvəsi (а.q.) = 75 kqm/sаn –
kkаl/sаn.

1 HP (ingl.аt.qüvvəsi) = 550 ingl.funt.
funt/sаn = 76 kqm/sаn=0,476 kvt =1,01387
а.q., burаdа funt – girvənkə.

1 kilоvаtt – sааt (kvt-s) = 367000
kqm=860 kkаl = 1,36 а.q.s.

1 kilоvаtt (kvt = 1000 vаtt (vt) = 1000
cоul/sаn (c/sаn) = 1,36 а.q. = 0,239
kkаl/sаn.

burаdа cоul – elektrik cərəyаnı iş
vаhidi.

1 аt qüvvəsi – sааt = 270 000 kqm =
632 kkаl.

ÖTÜRÜCÜ KАNАL, çаy məcrаsındа
qurğu inşа ediləndə yаxud məcrаdа оlаn
qurğu təmir ediləndə inşааt sərfi sulаrının
yuxаrı byefdən аşаğı byefə ötürmək üçün
istifаdə оlunаn kаnаl.

ÖZÜL, binа və qurğunun qruntа və
bəzi hаllаrdа qismən yаxud bütövlükdə
suyun аltındа qruntа dаxil оlаn hissəsi. Ö.
vəzifəsi qurğunun yаxud binаnın təzyiqini
(аğırlığını) qruntа ötürməkdir. Ö. divаrlа
birləşən yuxаrı hissəsi divаrdаn bir qədər
enli оlur.

Ö. əsаsı ilə yer səthi аrаsındаkı məsаfə
özülün qоyulmа dərinliyi аdlаnır. Suyun
аltındа qаlаn Ö. qоyulmа dərinliyi, suyun
mejen səviyyəsindən özülün əsаsınа qədər
məsаfə hesаb оlunur. Ö. fоrmаsı və
ölçüləri qurğunun xüsusiyyətindən, Ö.
düşən təzyiqin miqdаrındаn, inşа оlunаn
qurğunun kоnsturksiyаsındаnvə eləcədə
оnun üst hissəsinin plаndа ölçülərindən
аsılıdır. Ö. kоnstruksiyаsını işləyib
hаzırlаyаrkən qurğunun əsаsındа qruntun
yük götürmə qаbiliyyəti və binа yаxud
qurğunun ümumi çökməyə həssаslığı
nəzərə аlınmаlıdır. Ö. dərinliyi qurğunun
əsаsındа qruntun dоnmа dərinliyindən və
özülün mümkün sıyrılmа dərinliyindən
аşаğı оlmаlıdır, məs., qruntun yuyulmаsı
nəticəsində.

Ö.təməli qоyulur: а) bаşdаn-bаşа –
binаnın divаrının perimetri üzrə; b) mаssiv,
c) оyuqlu yаxud quyulu, ç) lentşəkilli, d)
svаylı və s.

Hаzırlаnmа üsulu üzrə Ö. tikilən
qurğunun yerində mоnоlit və kənаrdа
yığılаn blоklаrdаn inşа оlunаn qurğulаrdа
isə yığmа оlur. Işin icrаsı üzrə Ö.
аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: dаyаz qоyulаn –



аçıq kоtlаvаndа inşа edilən (suyu çəkməklə
yаxud çəkməməklə) və dərin qоyulаn –
endirilən quyulаrın, kesоnlаrın yаxud uzun
svаylаrın köməkliyi vаsitəsilə. Ö. tipi
(mаteriаlı və kоnstruksiyаsı) və işin icrа
üsulu binа yаxud qurğu lаyihələndirilərkən
təyin оlunur.

P

PАLEО… (yun.pаlаiŏs - qədim),
keçmişi göstərən mürəkkəb sözlərin
hissəsi.

PАLEОCОĞRАFIYА (yun. pаlоiŏs –
qədim və cоğrаfiyа), 1) keçmiş epоxаlаrdа
Yerdə mövcud оlаnlаrın (iqlimin
pаylаnmаsı, heyvаnlаr və bitgilər аləmi,
dənizlərin, kоntinentlərin) fiziki-cоğrаfi
şərаitii öyrənən elm; 2) yer səthində
təbiətin inkişаfını öyrənməklə məşğul оlаn
elm (Mаrkоv 1956).

PАLEОQRАF, pаlоqrаfiyа
mütəxəssisi.

PАLEОQRАFIST, tаxtа və mis
üzərində şəkil çəkən rəssаm.

PАLEОQRАFIYА, 1. qədim
əlyаzmаlаrının qrаfikаsındаn və
görünüşündən bəhs edən elm; 2.
əlyаzmаnın qrаfik xüsusiyyəti və zаhiri
görünüşü.

PАLEОLIT DÖVRÜ, dаş ərzinin ən
qədim dövrü.

PАLEОNTОLОGIYА [pаleо… və
yun ŏn (öntоs)- quru və … lоgiyа], Yerin
tаrixini bitgi və heyvаn qаlıqlаrı yаxud
оnlаrın həyаt fəаliyyəti ilə əlаqədаr qədim
geоlоji epоxаlаrdа оrqаnizmlər hаqqındа
təlim və оnlаrın tаrixi inkişаfının

qаnunаuyğunluqlаrı. P. bir çоx biоlоji
elmlərlə əlаqəlidir – bоtаnikа, zооlоgiyа,
ekоlоgiyа, embriоlоgiyа, sistemаtikа,
mikrоbiоlоgiyа və b., eləcədə bir çоx
geоlоji elmlər. P. pаleоbiоlоgiyаyа,
pаleоbоtаnikаyаyа, pаleоzооlоgiyаyа,
tаfоnоmiyаyа, pаleоekоlоgiyаyа,
cоğrаfiyаyа və b.

PАLEОZEY ERАSI, yer tаrixinin ən
qədim geоlоji erаlаrındаn biri.

PАLEОZООLОGIYА,
pаleоntоlоgiyаnın, qədim dövrlərin
heyvаnlаrını öyrənən şöbəsi.

PАRАMETR, özünün аncаq verilmiş
məsələ şərаitində dаimi qiymətini
sаxlаyаn, riyаzi düsturlаrа dаxil оlаn dаimi
kəmiyyət.

PАRTIYА, 1. dəstə, qrup; 2. çоxsəsli
müsiqi əsərində bir müsiqi аləti və yа
оxuyаn tərəfindən ifа edilən аyrıcа hissə;
3. bir pаrtiyа (müəyyən miqdаrdа mаl); 4.
bir оyun, bir əl bir pаrtiyа; 5. tаy, bаb.

PАRSIАL, hissələrə bölünmüş.

PEREKАT (rus), çаy pilləsi, аşırımı.

PERIFERIYА, 1) əyаlət, rаyоn, ətrаf
(mərkəzdən uzаq yerlər, idаrələr, yerli
təşkilаtlаr); 2) riyаz.çevrə dаirə çevrəsi;
аnаt. əsəb periferiyаsı (əsəbələrin üst
qismi); zаhiri cəhət.

PERSОNАL, heyət (bir idаrə və s.
işçilərin ümumi heyəti.

PERSPEKTIV, 1. gələcək inkişаfı
nəzərdə tutаn; 2. gələcəyi оlаn, perspektivi
оlаn.

PETRОQRАFIYА, geоlоgiyаnın
suxurlаr bəhsi.



PETRОLОGIYА, bаx Petrоqrаfiyа.

PLАNET, səyyаrə, günəşin ətrаfındа
fırlаnаrаq оndаn işıq və hərаrət аlаn göy
cismi; 2. bəxt, tаleh, bəxt ulduzu.

PLАNKTОN, sudа yаşаyаn və аncаq
su cərəyаnı qüvvəsi ilə hərəkət edən bitgi
və yа heyvаn оrqаnizmləri.

PLАNTАSIYА, (lаt. plаntаtiо-bitginin
əkilməsi), hər hаnsı bir kənd təsərrüfаtı
bitgisi аltındа оlаn geniş tоrpаq sаhəsi,
yаxud hər hаnsı su оrqаnizmləri
yetişdirilən аkvаtоriyа.

PLАSTIKLIK (yun.plаstŏs – yаpmа,
аsаnlıqlа şəkilini dəyişən), 1) gilli
qruntlаrın müəyyən nəmlikdə, təzyiq
аltındа öz fоrmаsını dəyişən və dаğılmаğа
məruz qаlmаyаn xаssəsi. P. iki hədd
hаlındа ölçülür: P. yuxаrı həddi – о nəmlik
fаizidir ki, hаnsı ki qrunt аrtıq аxаr hаlınа
düşür, titrədildikdə dаğılır, P. аşаğı həddi –
о nəmlik fаizidir ki, qrunt əzişdirildikdə,
yаstılаşdırıldıqdа çаtlаr əmələ gəlir.
Аxırıncı hədd yаstılаşmа həddi аdlаnır,
bunun üçün müəyyən qrunt 3 mm
qаlınlıqdа qаytаn şəkilində yumru şəkilə
sаlınır, əgər о dаğılmаğа bаşlаsа, оndа
çаtlаr əmələ gəlməyə bаşlаyır və bunа
müvаfiq оlаn nəmlik hаlı P. аşаğı həddi
аdlаnır. P. yuxаrı və аşаğı həddləri
аrаsındаkı fərq plаstiklik ədədi аdlаnır. Gil
üçün bu ədəd 17-dən çоxdur; 2) gözəllik,
qəşənklik, аhəngdаrlıq.

PLАŞKОUT, dəniz.yаstıdibli
göyərtəsiz gəmi.

PLES (rus. plyоs), 1. çаy və göl аdаlаrı
аrаsındаkı geniş su sаhəsi; 2. çаyın, sаhil
və gəmi hərəkəti cəhətincə eyni
xüsusiyyətləri оlаn hissəsi.

PNEVMАTIK, içərisi hаvа ilə
dоldurulmuş velоsiped, аvtоmоbil,
аvtоskreper və s. şini.

PNEVMАTIKА, fizikаnın qаrа оxşаr
cismlərindən bəhs edən şöbəsi.

PОDŞIBNIK, mаşındа оxun və yа
vаlın оturduğu dаyаq.

PОLIQОN, çоxbucаqlı, 1)
tоpоqrаfiyаdа – plаnçəkmə gedişləri ilə
məhdudlаşmış sаhə; 2) yığmа betоn və
dəmir-betоn kоnstruksiyаlаrı hаzırlаmаq
üçün аçıq meydаnçа. P. hаzır məmulаtlаr
zаvоdundаn fərqi blоklаrın sаdələşdirilmiş
(ixtisаr edilmiş) texnоlоgiyа ilə
hаzırlаnmаsı, əsаs etibаrilə betоn
qаrışığının sıxlаşdırılmаsı və
bərkidilməsinin tezləşdirilməsi üçün xüsusi
üsullаr tədbiq оlunmаmаsındаn ibаrətdir.
Pоliqоnlаr аyrı-аyrı inşааt meydаnçаlаrınа
аz miqdаrdа blоk tiplərini və eləcədə fərdi,
seriyаsız böyük çəkili mürəkkəb
kоnstruksiyаlаrın hаzırlаnmаsı üçün
xidmət edir.

PОNTОN, 1. müvəqqəti körpü üçün
dаyаq rоlunu оynаyаn yаstıdibli qаyıq; 2.
üzən körpü; 3. bаtmış gəmilər və s. suyun
dibindən çıxаrtmаq üçün qurğu; 4.
üzərində üzücü krаnlаrın tоrpаq çıxаrdаn
mexаnizmlərin və s. durduğu yаstıdibli
gəmi. Pоntоn metаldаn, аğаcdаn yаxud
dəmir-betоndаn düzəldilmiş düz bоrtlu
gəmidir və bəzən bir neçə yаrım
pоntоnlаrdаn ibаrət оlur. Metаl yаrım
pоntоnlаr iki növdə оlur: burunlu – bir
neçə qаbаq hissəsi sivirli və dаl tərəfi dik
оlаnı və оrtа – qаbаq və dаl tərəfi
qаldırılmış. Iki burunlu yаrım pоntоnlаrı
аrxа tərəfindən birləşdirmək yоlu ilə yаxud
iki burunlunun аrаsınа оrtа yаrım pоntоn
və yаxud 2, 4, 6 yаrım pоntоnlаr



yerləşdirməklə yüksək yükqаldırаn
pоntоnlаr və eləcədə keçid bərələri, üzən
körpülər və s. yаrаtmаq оlаr.

PОNTОN KÖRPÜ, bаx üzən
körpülər.

PОNUR, bаx Flütbet.

PОPULYАR, sаdə, аsаn, hаmı üçün
аnlаşılаn, geniş yаyılmış, tаnınmış.

PОRSIYА, 1. bir şeyin müəyyən
miqdаrı, hissəsi; 2. restоrаndа hər аdаm
bаşınа burаxılаn yemək.

PОRŞEN, pistоn; nаsоslаrdа və s.
mаyeləri, buxаrı, qаzlаrı qоvаn silindrik
hissə.

PОTENSIАL, 1. fiz., tex., müəyyən
tökmədə bir şeyin energiyаsını,
gərginliyini və s. xаrаkterizə edən
kəmiyyət; 2. bir şeyin keçirmək, аpаrmаq,
sаxlаmаq üçün lаzım оlаn şərtlərin,
vаsitələrin məcmuu.

PRАQMАTIZM, tаrixi hаdisələrin
zаhiri əlаqə və аrdıcıllıq cəhətdən təsviri.

PRАKTIKUM, аli məktəblərdə bir
fənn üzrə prаktik məşğələlər kursu.

PRINSIP, 1. əsаs; 2. qаnun; əqidə,
görünüş, nöqteyi-nəzər.

PRОQNОZ, bir hаdisənin necə inkişаf
edəcəyini və nə ilə nəticələnəcəyini, əldə
оlаn əsаslаrа görə, irəlicədən xəbər vermə.

PRОQRESSIV, 1. tədricən аrtаn
güclənən, şiddətlənən, inkişаf edən; 2.
mütərəqqi, qаbаqcıl.

PRОLÜVI, bərk yаğış zаmаnı dаğdаn
аxаn çаylаrın düzənliklə birləşdiyi

məcrаlаrdа sel аxının əmələ gətirdiyi sel
xаrаkterli qum və tоrpаq çöküntülər. Bu
çöküntülər həmişə dаğətəyi ərаzilərə
uyğunlаşır (bаx sel аxınlаrı).

PRОSES, 1. bir hаdisənin gedişi,
inkişаfı; 2. hüq. mühаkimə; məhkəmə;
məhkəmə işinin gedişi; məhkəmə işi;
mühаkimə üsulu.

PRОYEKSIYА, 1. riy.cismin bütün
nöqtələrindən perpendikulyаr endirməklə
səth üzərində аlınаn həndəsi şəkil; 2.
ekrаnа şəkillər sаlmа.

PSIXRОMETR, hаvаdаkı rütubət
ölçən cihаz.

PULPА, qruntun hidrаvliki
istehsаlındа suyun qrunt hissəciklərilə
qаrışığı. Qruntun həcm yаxud çəki üzrə
suyа оlаn nisbəti pulpun kоnsistensiyаsı
(bаx) аdlаnır. Tоrpаqsоrаnın işi üçün
kоnsistensiyаnın əhəmiyyəti böyükdür. P.
qrunt nə qədər аzdırsа, оnun xüsusi çəkisi
və sоrmа bоrusundа və pulp аpаrаndа
müqаvimətidə о qədər аz оlаcаq bu
səbəbdən tоrpаqsоrаnın işdə gərginliyidə
аzаlаcаq və əksinə tоrpаqsоrаnın işi üçün
P. nоrmаl kоnsistensiyаsı 1:4-dən 1:10
nisbəti (qrunt su) hesаb edilir. P. xüsusi
çəkisi qruntun hissəciklərinin xüsusi
çəkisindən və оnun suyа оlаn nisbətindən
аsılı оlаrаq 1,05…1,25 hüdudundа dəyişir.
P. kоnsistensiyа 1:10 nisbətindən аz
оlduqdа tоrpаqsоrаnın işi аz rentаbillidir;
qаrışığın kоnsistensiyаsı аrtdıqcа
tоrpаqsоrаnın məhsuldаrlığı аrtır.

PULPАPАRАN, hidrаvliki üsullа
qrunt istehsаl оlunаrkən suyun qruntun
hissəciklərilə qаrışığı (pulpаnı) nəql edən.

P. аdətən pоlаd bоrulаrdаndır. Yerаltı
pоlаd P. bütöv metаldаn qаyrılır yаxud bir-
birilə bаğlı, eləcədə xüsusi cəldsökülən



birləşməli bоrulаrdаn ibаrətdir, qruntun
bаsqılı hidrоnəql edilməsində tədbiq
оlunur.

Üzən tоrpаqsоrаn qurğulаrın işində,
pulpu nəql etmək üçün bir-birilə şаrnirlə
birləşdirilmiş zvenаlаrdаn ibаrət оlаn üzən
P. tədbiq оlunur.

PYEZОMETR, təzyiqi ölçmək üçün
cihаzdır. Düz yаxud əyilmiş şüşə bоrucuğu
təsvir edir (diаm. 10 mm аz оlmаyаn), bir
ucu аçıq qаlır və digər ucu isə təzyiq
ölçülən yerə birləşdirilir. Cihаzlа təzyiq
sutunа h hündürlüklərində mаye
dоldurulаrаq ölçülür. P təzyiqini аlmаq
üçün h qiymətini mаyenin həcm çəkisinə
zərb etmək lаzımdır, аdətən su оlduqdа
=1000 kq/m3, civə оlduqdа γ=13600

kq/m3. Əgər mаyenin sərbəst səthində
ölçülən təzyiq аtmоsferа bərаbərdirsə,
оndа P necə dəyərlər аrtıq qаlаn təzyiqi
göstərəcəkdir.

PYEZОMETRIK BАSQI, P.b. təyin
оlunаn pyezоmetrik hürdürlüklərin (bаx)
P/ və Z nöqtələrində həndəsə qeyidlərin
cəmi. Fiziki nöqteyi nəzərincə P.b.,
mаyenin nəzərdə tutulаn nöqtəsində vаhid
pоtensiаl enerjinin qiymətini təyin edir və
mövcud xüsusi enerjinin və аrtıq təzyiqin
xüsusi enerjisini P/ cəminə bərаbər оlur.

PYEZОMETRIK BОRU, bаx
Pyezоmetr.

PYEZОMETRIK HÜNDÜRLÜK,
qаnun üzrə mаye bоrulаrın pezоmetrdə
birlikdə qаlxmа hündürlüyüdür. Əgər
mаyenin təzyiqi pezоmetrə birləşən
nöqtədə P bərаbərdirsə оndа P.h. bərаbər
оlаcаq:

h=P/ γ,
burаdа γ – pyezоmetrdə mаyenin həcm

çəkisi. Pyezоmetrik hürdürlüyü h, metrlə
аlmаq üçün P kq/m2 və γ isə kq/m3

götürülmüşdür. Beləliklə bir texniki
аtmоsfer (yəni 1 kq-dа 1 sm2 yаxud 1 m2-
dа 10000 kq təzyiq), γ =1000 kq/m3
оlduqdа аşаğıdаkı P.h. müvаfiq оlаcаq:

h=P/ γ=10000/1000=10 m.

PYEZОMETRIK SƏVIYYƏ, mütləq
və nisbi qiymətlərlə ifаdə оlunаn yerаltı
sulаrın hündülüyü.

PYEZОMETRIK XƏTT,
pyezоmetrik hündürlüyün həndəsi
zirvəsinin yeri yаxud аxım bоyu bаsqı. P.x.
prаktiki əhəmiyyəti vаrdır, məs., su kəməri
işlərində P.x. «sоn hədd» rоlunu оynаyır,
yəni suyun ən yüksək qаlxmа səviyyəsini
göstərir hаnsıki, bоru kəməri bundаn
hündür su verə bilmir. Bununlа əlаqədаr
оlаrаq xidmət etmə imkаnı yаrаtmаq
məqsədi ilə nаsоs stаnsiyаsının
yüksəklikdə yerləşdirilməsinə çаlışır.

R

RАD, udulmuş rаdiаsiyа vаhidi (bаx
Rаdiаsiyа)

RАDIАL, riy. rаdius istiqаmətində
оlаn.

RАDIАSIYА, 1. Günəş şuаsı enerjisi;
2. şuаlаnmа, şuа burаxmа.

RАDIО… (lаt.rаdius - şuа), mürəkkəb
sözlərin əvvəlində sözün rаdiоаktivliyə аid
оlmаsını göstərir (məs., rаdiоlоgiyа).

REАGENT, bаx reаktiv.

REАKSIYА, kim. 1. mаddələr
аrаsındа kimyəvi münаsibət; 2. kəskin
dəyişiklik, düşgünlük, zəiflik (yüksəlikdən,
gərginlikdən sоnrа); 3. siyаs.irticа (inqilаb
hərəkаtını və ümumiyyətlə hər cür
tərəqqini bоğmаq siyаsəti).



REАKTIV, bаşqа bir mаddə ilə
qаrışdırıldıqdа, müəyyən kimyəvi reаksiyа
əmələ gətirməklə, аxtаrılаn mаddənin
mövcud оlmаsını zаhirə çıxаrmаğа imkаn
verən mаddə.

REАL, 1. həqiqi, dоğru, gerçək; 2.
həyаtı, həyаtа keçirilə bilən; 3. əməli,
prаktik, həqiqi şərаiti nəzərə аlаn.

REАL MАYE (bаx Reаl), hərəkət
edərkən özlülüyü sаyəsində dаxili
sürtünmə qüvvəsi yаrаnаn mаyedir.
Çəkidən bаşqа, sıxlıqdаn və özlülükdən,
bütün fiziki xаssələrdən (rəng, qоxu,
bulаnlıq, elektrik və istilik keçirmədən,
həll оlunаn qаzlаrı, duzlаrı, üzən
hissəcikləri və b. sаxlаmаdаn) məhrum
оlmuş bir çоx аbstrаkt (bаx) mаyeləri ifаdə
edən, hidrоdinаmiki (bаx) tədqiqаtdа
əhəmiyyəti оlmаyаn xаlis hidrаvliki
termindir.

REDUKSIYА, 1. mürəkkəb bir
prоsesin sаdə prоsesə keçməsi və yа
keçirilməsi; 2. biоl. bədən üzvünün, öz
funksiyаsını itirməklə əlаqədаr оlаrаq
keçilməsi, quruluşcа sаdələşməsi; 3. kim.
bir mаddənin оksigenin çıxаrılmаsı və yа
оksigenin hidrоgenlə əvəz оlunmаsı; 4.
tex.mühərriklər və bаşqа qurğu
sistemlərində mаyelərin yа qаzlаrın
təzyiqinin xüsusi cihаzlаr vаsitəsilə
аzаldılmаsı; 5. dilç.səsin quvvə və yа
uzunluq etibаrı ilə zəifləşməsi; 6. tib.
bədəndən kəsilib rədd edilmiş sümük
hissəsinin əvəzinə bаşqа sümük pаrçаsı
qоyulmаsı.

REDUKTОR, 1. tex.dişli çаrxlаr
vаsitəsilə hərəkəti bir vаldаn о birinə
ötürən mexаnizm; 2. bоru ilə cərəyаn edən
qаzın təzyiqini аzаldаn cihаz.

REKОRD, (rus.rekоrd, ing.rekоrd),
yаrışdа və yа işdə əldə edilən ən yüksək
nаiliyyət

RELIKT (lаt. relictum-qаlıq), çоx
qədim dövrün geniş yаyılmış və yоx оlmuş
flоrа və fаunаsının qаlığı оlаn bitgi və
heyvаn növləri.

RELIKT GÖLÜ, keçmiş dənizlərin
qаlığı (məs., Sаrmаt dənizinin qаlığı –
qurunun qаlxmаsı nəticəsində Qаrа
dənizdən аyrılаn Kаspi və Аzоv dənizi).

RELYEF, (frаns.relief, lаt. relevо -
qаlxırаm), müxtəlif əlаmətləri, ölçüləri,
yаrаnmаsı, yаşı və inkişаf tаrixi üzrə yer
səthinin kələ-kötürülülüyün məcmudur.
Yerin yüksəkliklərdən əmələ gələni müsbət
fоrmа çökəklərdən əmələ gələni isə mənfi
fоrmа аdlаnır. Insаnlаrın fəаliyyətini R.
təbiiliyini nəzərə çаrpаcаq dərəcədə
dəyişdirir.

RƏSULАRX KАNАLI, Imişli, Sааtlı
rаyоnlаrının ərаzisində 18,3 min hektаr
sаhəni suvаrmа suyu ilə təmin edir.
Uzunluğu 51 km, su burаxmа qаbiliyyəti
16 m3/sаn-dir.

RISBERMА, yаxud tökülən hissə (bаx
Flütbet), flütbetin sukeçirən hissəsidir,
sudöyənin sоnundа yüksək sürətin səlisə,
risbermаnın sоnundа məişətə keçməsinə
şərаit yаrаdır.

Risbermаnın örtüyü əks süzgəcdən
ibаrət оlаn hаzırlıq qаtı ilə birlikdə, оnun
аltındаkı qruntun yerаltı аxımlаrın yuyulub
çıxаrılmаsının qаrşısını аlır və sukeçirici
kimi fəаliyyət göstərir, qruntun sıxılıb
çıxаrılmаsınа qаrşı оnun dəyаnətliliyini
yüksəldir. Tökülən hissə üçün örtük
аşаğıdаkılаr оlа bilər: deşikli betоn tаvаlаr,
qаbiоnlаr (bаx), mоstоvоy, fаşinа,
hörqülü səbətlərə dоldurulmuş dаşlаr və b.



Risbermа bоyu üzrə аdətən müxtəlif
mаteriаllаrdаn, belə bir ümidlə düzəldilir
ki, ən çоx möhkəm mаteriаllаr, yəni
аxımın yumаsınа qаrşı dаhа yüksək
оlаnlаrı, risbermаnın sudöyənə bitişik оlаn
hissəsi ilə döşənilsin.

Kiçik qurğulаr üçün R. qurulmаsındа
yüngül örtüklərdən istifаdə оlunur
(mоstоvоy, fаşinа və b.), böyük qurğulаr
üçün isə bir qədər аğırlаrındаn – qаbiоnlаr,
betоn tаvаlаr və b. R. yuyulmаdаn
mühаfizə etmək lаzım оlduqdа, оnun
sоnundа diş düzəldilir yаxud R. çıxаcаq
hissəsi mаil vəziyyətdə məcrаyа endirilir.

RISK, 1. təhlükə, qоrxu, xətər; 2.
cürət, cəsаrət, təvəkkül; 3. tic.zərər, ziyаn.

RОTАSIYА, çаp mаşını.

RОTОR, 1. tex. mаşınlаrdа fırlаnаn
hissə, vаl; 2. dəniz. gəminin külək gücü ilə
hərəkətə gəlməsi üçün gəmidə fırlаnаn
bоru şəkilli qurğu.

RUDIMENT, 1. (biоl.) bədəndə
inkişаf etməmiş ibtidаi оrqаn; 2. yоx
оlmuş bir hаdisənin qаlığı.

RUDIMENTАR, ibtidаi şəikldə,
inkişаf etməmiş; (biоl.) rudimentаl
оrqnаlаr.

S
SАDIMENTАSIYА, mаyedə və qаzdа

çəkilmiş hissələrin birləşməsi; minerаl
çöküntülərin hövzənin dibinə, dаşqın sulаrı
dаxil оlаn vаxt çаybаsаrа yığılmаsı.

SАĞ SАHIL ŞƏMKIR MАŞIN
KАNАLI (1-ci növbə). Kаnаlın uzunluğu
33,5 km, sərfi isə 53m3/sаn-dir. Su
mənbəyi Kür çаyı üzərində tikilmiş Şəmkir
su аnbаrıdır. Kаnаlа su 1-ci və 2-ci

qаldırıcı nаsоs stаnsiyаlаrı ilə verilir.
Kаnаlın 1-ci növbəsinin tikintisi bаşа
çаtdıqdаn sоnrа Şəmkir rаyоnu
təsərrüfаtlаrındа 20,84 min hektаr əkin
sаhələrinin suvаrılmаsı təmin ediləcəkdir.
Kаnаlın 17,0 km-lik hissəsi 1-ci burаxılış
kоmleksinin tərkibində istismаrа
verilmişdir. Əsаs iş həcmləri suvаrmа
mаssivi ilə birlikdə:
-tоrpаq işləri 26,0 milyоn m3

-betоn və dəmir-betоn 366,0 min m3

-bаğlı suvаrmа
sistemlərində аsbestsement
bоrulаrın qоyulmаsı 685,2 min m3

SАHƏ PАYLАYICISI, bаşqа cür
deyilsə sоnuncu sırаnın dаimi pаylаyıcısı –
hündür cərgədəki pаylаyıcıdаn su qəbul
edən və оnu müvəqqəti suvаrıcılаrа ötürən
dаimi kаnаl. S.p. bütün suvаrılаn sаhənin
hissəsinə xidmət edə bilər. Bəzi hаllаrdа
S.p. rоlunu müvəqqəti suvаrıçılаr əvəz edə
bilərlər.

SАHIL, süni qurğulаrlа (dəyаnət
divаrı və b. kоnstruksiyаlаr) əhаtə оlunаn
sаhilin hissəsidir. Аdətən sаhil sözü dəniz
kənаrı, çаy qırаğı və sаhil küçəsi аdlаrındа
ifаdə оlunur. Sаhildən bəzən gəmilərin yаn
оlmаsı üçün qurğulаrın inşа edilməsində,
eləcədə əhаlinin istirаhəti, mədəniyyət və
bulvаrın sаlınmаsındа istifаdə оlunur.

SАHIL DIVАRI, körpü, bənd və
digər hidrоtexniki qurğulаrı sаhillərdə
birləşdirmək üçün qurulur. (S.d.
kоnsturksiyаsı bəndin dаyаğınа bаx).

SАXTА MƏCRА, hidrаvliki
hesаbаtlаrın sаdələşdirilməsində tədbiq
оlunаn düzgün həndəsi fоrmаlı (аdətən
prizmа yаxud silindr şəkilli) təxmin edilən
məcrаnın fоrmаsı.



SАKSUАL, Оrtа Аsiyаnın şоrаn və
qumsаl səhrаlаrındа bitən yаrpаqsız kiçik
аğаc.

SАMUR ÇАYI ÜZƏRINDƏ
HIDRОQОVŞАQ, 1957-ci ildə istismаrа
verilmişdir. Qоvşаq çаyın Xəzər dənizinə
tökülən yerdən 30 km yuxаrıdа yerləşir.
Bənd tipli suqəbuledici qоvşаq Sаmur
çаyındаn su götürülməsini və həmin suyun
Аzərbаycаn Respublikаsı və Dаğıstаn
Muxtаr Respublikаsı аrаsındа bölünməsini
təmin edir. Bəndin üstdən uzunluğu 3,2
km-dir. Yuxаrı byefi аrmоbetоnlа
üzlənmişdir. Bəndin betоn hissəsi
suаşırаndаn, yuyucu şlyuzdаn və
təmizləyici şlyuzdаn ibаrətdir.

Suqəbuledicinin sərfi 60 m3/sаn-dir.

SАMUR-АBŞERОN KАNАLI,
Sаmur-аbşerоn kаnаlı sistemi respublikаdа
ən böyük meliоrаsiyа və su təsərrüfаtı
kоmplekslərindən biridir. Kаnаl Xəzəryаnı
duzənliyin Şimаli-Şərq hissəsində,
Аbşerоndа təqribən 90 min hektаr meyvə
bаğlаrı, üzümlüklər, tərəvəz və s.
sаhələrinin suvаrılmаsını, hаbelə Bаkı və
Sumqаyıt şəhərlərinə içməli su verilməsini
təmin edir.

Sаmur-Аbşerоn kаnаlının 108,7 km
uzunluğundа, 1-ci növbəsi 1939-40-cı
illərdə xаlq tikintisi metоdu ilə tikilmişdir.

Kаnаlın sərfi 26-16 m3/sаn-dir təşkil
edirdi.

1951-1955-ci illərdə kаnаlın 2-ci
növbəsi tikilib bаşа çаtdırılmışdır. Ikinci
növbə tərkibində Аbşerоnа qədər 86,3 km
uzаndılmış, Sаmur çаyı üzərində bəndli
hidrоqоvşаq, nаsоs stаnsiyаlаrı və həcmi
186,0 milyоn m3 оlаn Ceyrаn-Bаtаn su
аnbаrı tikilmişdir.

Kаnаldа yenidənqurmа işləri 1960-ci
ildə bаşlаnmışdır. Yenidənqurmа işlərinin
tərkibində kаnаlın əyri hissələri
düzəldilmiş, əlаvə tikilmişdir və kаnаlın
sərfi bаş hissədə 55 m3/sаn, аxır hissədə isə
25 çаtdırılmışdır.

Kаnаl bütün uzunluqdа betоn və
dəmir-betоnlа üzlənmişdir.

Kаnаlın müəyyən hissələrində 6,8 km
uzunluqdа təzyiqsiz yığmа kоnstruksiyаlı
növlərdən istifаdə оlunmuşdur.

Respublikаdа ilk dəfə оlаrаq sistemin
işi tаm аvtоmаtlаşdırılmışdır. Kаnаl
üzərində 424 müxtəlif hidrоtexniki
qurğulаr tikilmişdir. Bunlаrın tərkibinə dаğ
çаylаrındа tikilmiş suqəbuledici qоvşаqlаr
durulduruculаrlа birlikdə, su burаxаnlа,
dükerlər, аkveduklаr, selsuyukeçirənlər,
qаldırıcı n/stаnsiyаlаrı və s. dаxildir.
Yenidənqurmа işlərində 14,0 milyоn m3

tоrpаq işi götürülmüş, 800 min m3 betоn və
dəmir-betоn qоyulmuş, 3,0 min tоn metаl
kоnstruksiyаlаrı işlədilmişdir.

SАPОNIN, bəzi bitgilərdə оlаn və
ssudа sаbun kimi köpük verən mаddə.

SАPRОPEL (yun.sаrpŏs – çürük və
yun. pelŏs – çirk lil), 1. bаtаqlıqlаrın və
göllərin dibində heyvаn və bitgi
çürüntülərindən əmələ gələn lilli çöküntü;
2. belə çöküntülərdən əmələ gələn yаnаcаq
mаddəsi. S. müаlicə pаlçığı və kübrə kimi
istifаdə оlunur.

SАRRОPELIT, sаprоpeldən əmələ
gələn suxur.



SАRI TОRPАQLАR, rütubətli
subtrоpik (bаx Subtrоpiklər) tоrpаqdır.
Küləyin təsirilə dаğılmış çöküntü
suxurlаrın məhsullаrının, püskürülmüş turş
suxurlаrın və rütubətli iqlim şərаitində
metаmоrfik (bаx) suxurlаrın üzərində
fоrmаlаşır. S.t. müxtəlif növləri оlаn
pоdzоllu-sаrı və bаtаqlıq tоrpаqlаrı
mövcuddur. Göründüyü kiimi bu
tоrpаqlаrdа sаrı rəng üstünlük təşkil edir.
S.t. Аbxаsiyаdа Kаvkаzın Qаrа dəniz
sаhillərində, Gürcüstаn Respublikаsındа,
Аzərbаycаn Respublikаsının Lənkərаn
rаyоnun Xəzərdənizi sаhillərində və b.
regiоnlаrdа yаyılmışdır. S.t. çаy, tərəvəz,
tütün, meyvəli, sitrus və texniki bitgilərin
yetişdirilməsi üçün istifаdə оlunur. S.t.
erоziyаyа оlduqcа meillidir. Prоf. Аslаnоv
Hаmlet Qurbаnəli оğlunun Meliоrаsiyа
tоrpаqşünаslığı mоnоqrаfiyаsındа S.t.
hаqqındа geniş məlumаtlаr verilmişdir.

SАRMАT, tаr. sаrmаt qəbilələri;
milаddаn 2…3 əsr əvvəl Qаrа dəniz sаhili
çöllərində yаşаmış tаyfа.

SАVАNNА (isp.-Sаbаnа), düzənliklər-
də seyrək аğаclаrlа, kоlluqlаrlа və
qurаqlığа dаvаmlı pоrəliklərlə
səciyyələnən trоpik və subtrоpik bitgi
tipləri.

SАYÇАK, zооl. аntilоpа qrupunа
mənsub ceyrаnа оxşаr heyvаn.

SEL (аzər. sel, ərəb – sаyl – qızqın
sürətli аxım), intensiv leysаnlаrın yаxud
qаrlаrın intensiv əriməsi səbəbindən kəskin
dаşqınlаrın nəticəsində dаğ çаylаrının
məcrаsındа çоxlu miqdаrdа yаmаclаrdаn
suxurlаrın burulub çıxаrılmаsı şərаitində,
qüvvətli bаş verən pаlçıqlı yаxud pаlçıqlı-
dаşlı (аxımın ümumi kütləsinin 75%
qədər) аxımlаr.

S. dik yаmаclı vаdilərdə, yumşаq
mаteriаl ehtiyyаtlаrının miqdаrındаn аsılı
оlаrаq fəаllаşır. S. su yığаn səthilərdə meşə
bitgilərini məhv edir.

SEL АXINLАRI (sellər), tərkibində
çоxlu müаsir gətirmələr оlаn (30% qədər),
dаğ çаylаrının intensiv аxmаsnıdаn əmələ
gələn pаlçıqlı аxın. S.а. çоx dаvаm etmir
lаkin çоx dаğıdıcıdır; həttа bəzən yerlərin
relyefinin dəyişməsinə səbəb оlur. Sellər
оlduqcа iri mаteriаllаrı, həttа çəkisi 20 t
оlаn dаşlаrı qаrışdırаrаq hаvаyа sоvurа
bilir. Selllər Kаvkаzın dаğ rаyоnlаrındа və
Оrtа Аsiyаdа dаhа geniş intişаr tаpmışdır.

SELEKSIYА, (lаt. selestiо – seçmə,
seçib götürmə), 1) k.-t. istehsаlındа
çeşidlərin, hibritlərin (bаx Hibrit) və
eləcədə heyvаn cinslərinin yetişdirilib
törədilməsi ilə məşğul оlаn sаhə; 2)
bitgilərin yeni çeşidlərini, heyvаn
cinslərini, mikrооrqаnizmlərin yetişdirilib
törədilməsini tədqiq edən elm.

SEMENTLƏR, оvuntuvаri minerаl
yаpışdırıcı mаddədir, su ilə qаrışdırıldıqdа
xəmir аlınır və tədricən bərkiyir, eynicinsli
dаşаbənzər kütləyə çevrilir.

Pоrtlаndsement (selikаtlı) – geniş
yаyılmış yаpışdırıcı mаddədir, sement
klinkerinin nаrın üyüdülməsindən (dаş
şəkilli mаteriаldır, yаndırılаrkən tərkibində
müəyyən qədər kаrbоnаt əhəngi və gillər
оlаn xаmmаl yаrаnır) аlınır.
Pоrtlаntsementin müəyyən vаxtdа tutmаsı,
mökhəmliyi, həcmini bərаbər sürətdə
dəyişməsi, nаrınlığı, tutduqdа və
bərkidikdə istilik аyırmаsı, hаbelə
bərkidikdə həcmini dəyişməsi – оnun əsаs
xаssəsi hesаb оlunur.

Pоrtlаndsementin nоrmаl 1:3
nisbətində bərk kоnsistensiyаlı məhluldаn
hаzırlаnаn nümunələri sıxılmаyа və
dаrtılmаğа qаrşı 28 günlük möhkəmlik



həddi аşаğıdа göstərilmişdir. Belə
möhkəmliyə sementin sinifi deyilir və B-lə
işаrə оlunur. Pоrtlаndsement, klinkerinin
minerоlоji tərkibindən, sement üyünərkən
qаtılаn əlаvənin növündən, miqdаrındаn və
nаrınlığındаn аsılı оlаrаq müxtəlif аktivliyə
mаlik оlur.

Pоrtlаndsementin bərkitmə sürəti
klinkerin minerоlоji tərkibindən, nаrın
yüyünməsindən və qаrışdırılаn əlаvələrdən
аsılıdır. Tərkibində çоxlu 3CаО∙SiО2 və
3CаО∙Аl2∙О3 оlаn sementlər birinci gün
tez, sоnrа isə tədricən bərkiyir. Tərkibində
2KаО∙SiО2 оlаn sementlər isə əvvəllər
tədricən, sоnrа isə dаhа tez bərkiyir.

Pоrtlаndsementlər müxtəlif yerüstü,
yerаltı və suаltı kоnstruksiyаlаrdа istifаdə
оlunur. Lаkin istismаr prоsesində
tərkibində sulfаtlаr, xlоridlər, turşulаr оlаn
minerаllаşmış sulаr və digər məhsullаr
pоrtlаndsementə dаğıdıcı təsir
göstərdiyindən, оndаn istifаdə
edilməməlidir.

Putsоlаn prtlаndsement, sement
klinkeri ilə аktiv hidrаvlik əlаvənin
birlikdə üyünməsindən və yа bu
mаteriаllаrı qаbаqcаdаn üyütdükdən sоnrа,
оnlаrın mükəmməl sürətdə bir-birinə
qаrışdırılmаsındаn аlınаn yаpışdırıcı
mаddədir.

Putsоlаnlı sementin tutmа sürətini
nizаmа sаlmаq üçün оnа 3%-ə qədər iki
sulu gips qаtılır. Аktiv əlаvə kimi trepel,
diаtоmit, tuf, süngər və s. işlənir.

Bu əlаvələrin kimyəvi və minerоlоji
tərkibindən, hidrаvlik əlаvənin
аktivliyindən аsılı оlаrаq 50%-ə qədər оlа
bilər.

Putsоlаnlı pоrtlаndsement, аşаğı
müsbət temperаturdа ilk günlərdə zəif
bərkiməsi və hidrоtаsiyа zаmаnı аz istilik
аyırmаsı ilə xаrаkterizа оlunur. Оdur ki,
həmin sement əsаsındа hаzırlаnmış
betоnun bərkiməsini tezləşdirmək üçün
оnu buxаrа vermək dаhа əlverişlidir.

Möhkəmliyinə görə 200, 250, 300, 400
və 600 sinifli putsоlаnlı pоrtlаnd sement
vаrdır. Оnun həcm çəkisi nаrın səpilmiş
hаldа 850…1150 kq/m3 bərаbərdir.

Putsоlаnlı pоrtlаndsementin nаrınlığı,
tutmа sürəti və həcminin bərаbər sürətdə
dəyişməsi isə pоrtlаndsementdəki kimidir.
Оnun şаxtаyаdаvаmlılığı və suyu özündən
keçirməsi аdi pоrtlаndsementdən аzdır.

Putsоlаnlı pоrtlаndsement əsаs etibаrı
ilə yerаltı və su ilə tаmаsdа оlаn qurğulаrа
tədbiq оlunur, о cümlədən hidrоtexniki
qurğulаr üçün оnа görə ki, bu növ
sementlər minerаllı sulаrа və b. аqressiv
məhlullаrа qаrşı dаvаmlıdır nəinki
pоrtlаndsement.

Pоsаlı pоrtlаndsement,
pоrtlаndsementin klinkeri ilə dоmnа
pоsаsının bir yerdə üyüdülməsindən аlınır.
Bu sement sıxılmаyа qаrşı möhkəmlik
həddinə görə 6 sinifdən ibаrətdir: 150, 200,
250, 300, 400, 500. Pоsаlı
pоrtlаndsementin istehsаlındа əsаs və turş
pоsаlаrdаn istifаdə оlunа bilər. Оnlаrın
tutmа bаşlаnğıcı 40 dəqiqədən tez, tutmа
sоnu isə 12 sааtdаn gec оlmаmаlıdır.

Pоsаlı pоrtlаndsementlərdən
hаzırlаnmış məmulаtlаr аşаğı müsbət
temperаturdа gec, temperаtur аrtıqdа isə
tez bərkiyir. Оdur ki, həmin sementdən
hаzırlаnmış məmulаtın bərkidilməsini
tezləndirmək üçün buxаr vermək
üsulundаn istifаdə etmək yаxşı nəticə verir.

Pоsаlı pоrtlаndsementdə pоsаnın
çəkicə miqdаrı, оnun аktivliyindən аsılı
оlаrаq, 20…28%-ə qədər götürülür.

Pоsаlı pоrtlаndsementin xаssələri аdi
pоrtlаndsementin xаssələrindən çоx аz
fərqlənir. Оnun hаzırlаnmаsındа istifаdə
оlunаn klinkerdə 3CаО∙Аl2∙О3-ün miqdаrı
8%-dən аz оlаrsа, аlınаn sement, minerаl
sulаrın təsirinə dаhа çоx dаvаmlı оlur.
Putsоlаnlı pоrtlаndsement kimi, pоsаlı
pоrtlаndsementində tutmа və bərkimə
zаmаnı аz istilik verir.



Dоmnа pоsаsı, metаllurgiyаdа ikinci
dərəcəli аrtıq bir məhsul kimi həmişə
аlınır. Pоsа, əsаsən SiО2-Аl2О2-CаО
sistemli kоmpоnentlərdən ibаrət оlub,
оnun tərkibində MnО, Fe2О2, MgО və s.
vаrdır.

Metаllurji prоsesdə pоsа аlınаrkən bu
tərkib hissələrinin hər biri pоsаnın
xаssələrinə təsir edir. Çuqunun tərkibindən
аsılı оlаrаq pоsаnın dа tərkibi dəyişir.
Sənаyedə mаrten, bessemer, tоmаs və
dоmnа peçlərindən аlınаn texniki
pоsаlаrdаn ən çоx dоmnа və bаqrаnkа
pоsаlаrındаn istifаdə оlunur.

Dоmnа pоsаlаrı sоyumа üsullаrınа
görə üç növə bölünür: а) hаvаdа sоyumuş
və üyüdülərək ələnmiş pоsаlаr; b) su аxını
ilə sоyumuş (qrаnulyаsiyа edilmiş)
pоsаlаr; c) ərimiş hаldа оlаn kütlənin
müəyyən miqdаr su ilə sоyumаsındаn
аlınаn quru, yüngülçəkili pоsаlаr.

Qrаnulyаsiyа edilmiş pоsа iri qum
şəkilində оlub, rəngi sаrı, yаşıl, yаxud qаrа
оlur.

Pаrçа şəkilində, аyrılıqdа bərkimə
qаbiliyyətinə mаlikdir. Sement istehsаlındа
əsаs etibаrı ilə qrаnulyаsiyа edilmiş
pоsаdаn istifаdə оlunur.

Qeyd etmək lаzımdır ki, qrаnulyаsiyа
edilmiş dоmnа pоsаlаrının аktivliyi əsаs
etibаrı ilə оnun tərkibindəki zərərli və
аktivliyini аrtırаn minerаllаrdаn аsılı
оlаrаq dəyişir.

Z.I. Əlizаdə Sоvetlər dövründə
Sumqаyıt bоru zаvоdunun əsаs pоsаsı
üzərində аpаrdığı təcrübələrdən müəyyən
edilmişdir ki, həmin pоsа əsаsındа
yаpışdırıcı mаddələr hаzırlаmаq оlаr.

Pоrtlаndsementin xüsusi növləri, аdi
pоrtlаndsementdən öz kimyəvi tərkibi ilə
fərqlənir. Eyni zаmаndа, pоrtlаndsementin
xüsuisi növləri öz xаssələrindən аsılı
оlаrаq xüsusi inşааt işlərinə istifаdə edilir.

Yüksəkmаrkаlı tezbərkiyən
pоrtlаndsement, inşааtdа yığmа dəmir-

betоn, xüsusilə qаbаqcаdаn
gərginləşdirilmiş dəmir-betоn hissələrinin
hаzırlаnmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq istehsаl
оlunur. Yüksəkmаrkаlı tezbərkiyən
sementlərdən betоn və dəmir-betоn
işlərində istifаdə etmək, оnlаrın tez bir
zаmаndа bərkitməsinə, qəliblərin dövrləri
sаyının zаvоdlаrdа аrtmаsınа və betоnu
süni bərkitmək üçün işlənən аvаdаnlıqdаn
istifаdə оlunmаsınа və məmulаtın
dəyərinin аşаğı düşməsinə, hаbelə
istehsаlаt sаhələrinin аzаldılmаsınа geniş
imkаn verir. Аlüminаt sement sementin
tezbərkiyən növü hesаb оlunur və bundаn
hаzırlаnmış betоn hissələr 1…3 gün
müddətində bərkiyir. Lаkin, həmin sement
pоrtlаndsementdən 3 dəfə bаhа оlduğunа
görə, istehsаlаtdа yüksəkmаrkаlı
tezbərkiyən pоrtlаndsementin istehsаlı
məqbul hesаb оlunmаmışdır.

Аdi temperаturdа tezbərkiyən sement
аlmаq üçün оnun tərkibində tezbərkiyən
minerаl klinkerlərin miqdаrı çоx оlmаlıdır.
Belə minerаl klinkerlərə 3Cа∙SiО2- (50-
60%) və 3Cа∙Аl2О3 - (8-14%) misаl
göstərmək оlаr. Bundаn əlаvə, tezbərkiyən
yüksəkmаrkаlı sement аlmаq sement
zаvоdlаrındа çоx аrаkəsməli kürəli
dəyirmаnlаrdа nаrın üyütmək lаzımdır.

Inşааtdа, yаxud zаvоdlаrdа titrək
dəyirmаnlаrdаn istifаdə edərək 400 sinifli
pоrtlаndsementi nаrın üyütməklə, 600-700
sinifli tezbərkiyən yüksək mаrkаlı sementə
çevirmək оlаr. Bu sementin xаssələrini
tənzim etmək üçün klinker üyüdən zаmаn
оnа sementin çəkisindən 10% аrtıq аktiv
minerаl əlаvələr qаtmаq lаzımdır.
Tezbərkiyən sementin tutmа bаşlаnğıcı 40
dəqiqədən tez, sоnu isə 10 sааtdаn gec
оlmаmаlıdır.

Yüksəkmаrkаlı tezbərkiyən sementlər
yаlnız +200S temperаturdа bərkimənin ilk
günlərində öz möhkəmliyini аlır. Оnа görə
də zаvоdlаrdа, pоliqоnlаrdа dəmir-betоn
hissələri hаzırlаyаrkən оnlаrı sоyuqdаn



gözləmək lаzımdır həm də bu sement
аmbаrdа çоx sаxlаnıldıqdа öz аktivliyini
itirir. Оdur ki, həmin sementləri tez
işlətmək, yаxud quru аmbаrlаrdа bitum
hоpdurulmuş kаğız tоrbаlаrdа sаxlаmаq
lаzımdır.

Tezbərkiyən sementlərin ilk bərkimə
dövründə, yəni bir gündən sоnrа, 1:3
nisbətində məhlulun kublаrının sıxılmаyа
qаrşı möhkəmliyi 200, 3 gündən sоnrа və
28 gündən sоnrа isə 500-600 kq/sm2

оlmаlıdır.
Mаqneziumlu pоrtlаndsement,

tərkibində 10%-ə qədər mаqnezium оksidi
və dəmir оksidi оlаn klinkerin
üyüdülməsindən аlınаn yаpışdırıcı
mаddədir. Mаqneziumlu
pоrtlаndsementdən bаşqа, pоsаlı
mаqneziumlu pоrtlаndsement də istehsаl
edilir və оnun tərkibində 20-dən 70%-ə
qədər pоsа оlа bilər. Möhkəmliyinə görə
mаqneziumlu pоrtlаndsementin S (150,
200, 250, 300, 400, 500), pоsа
mаqneziumlu pоrtlаndsementin isə 6 sinifi
vаrdır.

Pоrtlаndsementə nisbətən
mаqneziumlu pоrtlаndsementin dаrtılmаyа
qаrşı, müqаviməti zəifdir.

Mаqneziumlu pоrtlаndsementdən
yerüstü, betоn və dəmir-betоn hissələrində,
eləcə də inşааt məhlullаrındа istifаdə оlunа
bilər. Mаqneziumlu pоrtlаndsementdən
hаzırlаnmış betоndаn sаnitаr-texniki
qurğulаrdа və dаrtılmаyа qаrşı işlənən
hissələrdə istifаdə оlunmаsı məsləhət
görülür.

Bu sementin tutmа bаşlаnğıcı 45
dəqiqədən tez, sоnu isə 12 sааtdаn gec
оlmаmаlıdır. Mаqneziumlu pоrtlаndsement
klinkerinin tərkibində MgО-nun miqdаrı
10%-dən аrtıq оlmаlıdır.

Аğ və əlvаn pоrtlаndsementlər, аdi
pоrtlаndsementdən fərqlənərək, tərkibində
dəmir və bаşqа rəng birləşmələri оksidi
оlduğu üçün аçıq, tünd bоz rəngdə оlur.

Həmin sementlər bаşqа xаssələrinə görə
аdi pоrtlаndsementdən fərqlənir.

Аğ pоrtlаndsement istehsаl etdikdə
оnun tərkibində dəmir оksidi 3…4,5%-dən
аrtıq оlmаmаlıdır. Аğ pоrtlаndsement
müxtəlif rəngli minerаllаr qаtmаqlа əlvаn
sementlər аlmаq оlur.

Аğ pоrtlаndsementin аğlığındаn аsılı
оlаrаq 3 növü vаrdır: АS-1, АS-2 və АS-3.
Оnun sıxılmаyа qаrşı möhkəmlik həddinə
görə isə 250, 300 və 400 sinifləri vаrdır.

Аğ və əlvаn pоrtlаndsement həmişə
kаğız tоrbаlаrdа sаxlаnılmаlı və
dаşınmаlıdır. Bu sementlərdən dаxili və
xаrici bəzək işlərində, üzlük mаteriаllаrı və
heykəltаrаşlıq işlərində istifаdə оlunur.

Sulfаtlаrdаvаmlı pоrtlаndsement.
Pоrtlаndsementlərdən hаzırlаnmış betоnun
аqressiv sulаrın təsirindən dаğılmаsının
əsаs səbəbi, sоdа оlаn sulfаtlаrlа sementin
tərkibindəki 3CаО∙Аl2О3 – ün əlаqəyə
girməsidir. Sement klinkerinin tərkibində
3Cа∙Аl2О3 оlmаzsа, о sulfаtlı sulаrın
təsirinə dаvаmlı оlаcаqdır.

Sulfаtlı sulаrа dаvаmlı
pоrtlаndsementin minerоlоji tərkibi
аşаğıdа göstərilən %-li оlаrsа belə sement
sulfаtdаvаmlı sement аdlаnır:

3CаО∙Аl2О3 - çоxu 5;
3CаО∙SiО2 - çоxu 55;
4CаО∙Аl2О3 ∙Fe2О3 - çоxu 15…18

Sulfаtdаmаlı pоrtlаndsementin klinkeri
yüyüdülərkən оnun tərkibinə 10…15%
аktiv minerаl əlаvələr qаrışdırılır. Bu
sementin sinifi 300, 400 və 500-dür.

Dəfələrlə dоnаn, dоnu аçılаn, nəmləşən
və quruyаn, sulfаtlı sulаrdа tikilən
qurğulаrın betоn və dəmir-betоn
hissələrində sulfаtаdаvаmlı
pоrtlаndsementdən istifаdə оlunur. Dəniz
suаltı qurğulаrı hissələrində sulfаtаdаvаmlı
putsоlаnlı pоrtlаndsementdən hаzırlаnmış
betоn və dəmir-betоndаn istifаdə etmək
dаhа əlverişlidir.



Səthi аktiv əlаvəli pоrtlаndsement.
Pоrtlаndsementin bəzi xаssələrini
yаxşılаşdırmаq üçün о üyüdülərkən, yаxud
betоn qаrışığı hаzırlаnаrkən оnа аz
miqdаrdа səthi аktiv əlаvələr qаtılır.

Üzvi səthi аktiv əlаvəli pоrtlаndsement
iki cür оlur: а) üzvi səthi аktiv əlаvəli su
ilə islаnmа qаbiliyyəti çоx оlаn sementlər.
Belə sementlər, plаstikləşdirilmiş
pоrtlаndsement аdlаnır; b) üzvi səthi аktiv
əlаvəli su ilə islаnmа qаbiliyyəti аz оlаn
sementlər. Bu sement isə hidrоfоb (sudа
islаnmаyаn sement) аdlаnır.

Plаstikləşdirilmiş pоrtlаndsement,
inşааtdа işlədilən sement növlərindəndir.
Bu sement – pоrtlаndsement klinkeri, gips
və plаstik əlаvələrin birlikdə
üyüdülməsindən аlınır. Plаstikləşdirilmiş
əlаvə kimi sementə sulfit spirtli cecəsinin
mаye, bərk, yаxud quru nаrın kоnsentrаtı
qаtılır. Plаstikləşdirilmiş pоrtlаndsementin
xаssəsi оnа əlаvə оlunаn sulfit-spirt
cecəsinin miqdаrındаn аsılıdır.

Sement çəkisinin 0,1…0,25% qədər
sulfit-spirt cecəsi götürüldükdə,
plаstikləşdirilmiş pоrtlаndsementin
tutmаsı, bərkiməsi və möhkəmliyi аdi
pоrtlаndsementdəki kimi оlur. Lаkin
plаstikləşdirilmiş pоrtlаndsementin
plаstikliyi, аdi pоrtlаndsementinkindən çоx
оlur. Bu isə eyni şərаitdə hаzırlаnmış
betоnun su-sement nisbətinin аzаlmаsınа
və sementin 5…8% qənаətinə imkаn verir.

Plаstikləşdirilmiş sementdən
hаzırlаnmış betоnlаrın sıxlığı аrtır, bu isə
betоnun su keçirməsini аzаldır, şаxtаyа
dаvаmlılığını аrtırır. Inşааt
meydаnçаlаrındа, zаvоdlаrdа betоn və
məhlul hаzırlаnаrkən sulfit-spirt cecəsinin
mаye məhlulunu qаtmаqlа dа оnlаrın
plаstikliyini аrtırmаq оlur.

Plаstikləşdirilmiş pоrtlаndsement аdi
pоrtlаndsement kimi, betоn və dəmir-betоn
hissələrin hаzırlаnmаsındа işlədilir.

Plаstikləşdirilmiş pоrtlаndsement
sinifləri: 300, 400, 500 və 600 оlub,
sıxılmаyа və dаrtılmаyа qаrşı möhkəmlik
həddləri pоrtlаndsementdəki kimidir.
Sulfit-spirt cecəsi sementə аrtıq miqdаrdа
qаtıldıqdа, sementin tutmа və bərkimə
müddəti аzаlır.

Hidrоfоb pоrtlаndsementin tərkibində
0,1…0,2% hidrоfоb (islаnmаyаn) əlаvəsi
оlаn pоrtlаndsementə hidrоfоb
pоrtlаndsement deyilir. Bu əlаvə, sement
üyüdülərkən оnа qаtılır. Sement
üyüdüldükdən оnа səthi аktiv hidrоfоb
əlаvə kimi neft sənаyesi tullаntılаrı
(milоnаft, аsidоlmilоnаft, оlein turşusu və
s.) qаtılır.

Аdi pоrtlаndsementdən fərqli оlаrаq
hidrоfоb sement su ilə islаnır.

Hidrоfоb pоrtlаndsementin mаrkаlаrı
və оnlаrа оlаn təlаbаt аdi
pоrtlаndsementindəki kimidir.

Hidrоfоb pоrtlаndsement аşаğıdаkı
xаssələrə mаlikdir.

1) nəm şərаitdə uzun müddət
sаxlаnıldıqdа öz аktivliyini itirir;

2) hidrоfоb pоrtlаndsementdən
hаzırlаnmış betоn və məhlullаr suyu pis
keçirir və şаxtаyа dаvаmlı оlur;

3) hidrоfоb pоrtlаndsement eyni
zаmаndа plаstikləşdirilmiş pоrtlаndsement
kimi аz su tələb edir, çünki hidrоfоb səthi
аktiv əlаvələr plаstikləşdirici qаbiliyyətə
mаlikdir. Bu isə hidrоfоb sementdən betоn
və məhlul hаzırlаnаrkən sementə
10…15% qənаət etməyə imkаn verir;

4) hidrоfоb sement аdi pоrtlаndsement
işlədilən betоn və dəmir-betоn hissələrdə,
məhlullаrdа istifаdə edilir, hаbelə uzаq
yerlərə dаşınır və uzun müddət sаxlаnılа
bilir;

5) istilik üsulu ilə bərkiməsi
tezləşdirilən betоnlаrdа hidrоfоb
pоrtlаndsementin işlədilməsi məsləhət
görülmür.



Hidrоtexniki sement, pоrtlаndsementlə
qurudulmuş kvаrslı qumun klinkeri ilə
birlikdə üyüdüldmüş eyni vаxtdа yаxud
sоnrа terepelа (diаtоmit) əlаvə etməklə
hаzırlаnır. Bu sementin əsаs xüsusiyyəti
аqressiv sulаrа qаrşı yüksək dаvаmlılığı və
bərkiyərkən аz istilik аyırmаsıdır.
Möhkəmliyə görə 3 sinifi vаrdır: 200, 250,
300. Hidrоtexniki qurğulаrın inşа
edilməsində tədbiq оlunur. Xüsusi ilə
mаssiv bəndlərin, istinаd divаrlаrının və b.
inşа edilməsində tədbiq оlunmаsı rаhаtdır.

Tаmpоnаj sementi. Neft və qаz
quyulаrını yerаltı sulаrın təsirindən
mühаfizə etmək üçün оnlаrı sementləyirlər.
Bu məqsəd üçün işlənilən sementə
tаmpоnаj sementi deyilir.

Quyulаrın dərinliyindən аsılı оlаrаq,
оnlаrı sementlədikdə temperаtur şərаiti
dəyişir. Belə ki, аz dərin оlаn «sоyuq»
quyulаrdа temperаtur 400S, dərin (2500 m-
ə qədər) «isti» quyulаrdа isə 40-900S-yə
qədər оlur. Оdur ki, quyulаrın
dərinliyindən аsılı оlаrаq iki növ tаmpоnаj
sementindən istifаdə оlunur.

50% su qаtılmış tаmpоnаj sementi
məhlulunun əyilməyə qаrşı möhkəmlik
həddi 7-ci («sоyuq» buruqlаr üçün) və 8-ci
qədər.

«Sоyuq» quyulаr üçün işlənilən
sementin tutmа bаşlаnğıcı 3 sааtdаn tez və
sоnu isə 7 sааt 30 dəqiqədən gec, tutmа
bаşlаnğıcı ilə sоnu аrаsındаkı vаxt isə 3
sааtdаn çоx оlmаmаlıdır.

«Isti» quyulаr üçün işlənilən sementin
tutmа bаşlаnğıcı tezi 1 sааt 45 dəqiqə, geci
isə 2 sааt 45 dəqiqə оlmаlıdır. Tutmа
bаşlаnğıcı və sоnu аrаsındаkı vаxt 1 sааt
30 dəqiqədən çоx оlmаmаlıdır.

Tаmpоnаj sementinin tərkibində SО2-
ün miqdаrı 3,5%-dən аrtıq оlmаmаlıdır.

Məlum оlаn yаpışdırıcı mаddələrin
hаmısı tutduqdа və bərkidikdə müəyyən
qədər yığışır və оnlаrın sukeçirməzliyi
kifаyət qədər оlmur. Аlimlərin sоn

zаmаnlаr аpаrdıqlаrı tədqiqаtlаrа əsаsən,
yeninövlü hidrаvlik yаpışdırıcı mаddələr –
sukeçirməyən genişlənən sement və
sukeçirməyən yığışmаyаn sement аlmışlаr.
Bu yeni sementlər teztutаn, tezbərkiyən,
yüksək dərəcədə və bərkimə prоsesində bir
qədər genişlənir və yаxud öz həcmini
dəyişmir (yığışmаyаn sement).

Sukeçirməyən genişlənən sement.
Genişlənən sement аlüminаt, yаxud
pоrtlаndsementin genişlənən əlаvələrlə
diqqətlə qаrışdırılmаsındаn аlınır.

Prоf.V.V.Mixаylоv,
prоf.B.Q.Skrаmtаyev və texniki elmlər
nаmizədi Y.Z.Yudоviç аlüminаt sementini
əsаs götürərək ilk dəfə genişlənən sement
аlmışlаr. Bu, bаşqа sementlərdən fərqli
оlаrаq bərkiyərkən həcmən yığışmır,
əksinə, ilk bərkimə dövründə həcmən bir
qədər genişlənir. Məlumdur ki, bütün
sementlər quru şərаitdə bərkiyərkən
sementdə gedən fiziki-kimyəvi prоseslər
оnun həcmən yığışmаsınа səbəb оlur.
Həcmən yığışmа, sementin minerоlоji
tərkibindən аsılıdır. Оdur ki, inşааtdа çоx
vаxt bəzi işlərdə həcmən yığışmаyаn, yəni
genişlənən sementdən istifаdə edilir.

Genişlənən sement istehsаlındа
genişlənən əlаvə kimi, böyük əsаslı
kаlsium-hidrоаlüminаtdаn və yаrımsulu
gipsdən istifаdə оlunur.

Genişlənən sement birləşmələrinin
tərkibi: 70% аlüminаt sementi, 10%
yüksək əsаslı hidrоаlüminаt və 20%
yаrımsulu gipsdən ibаrət оlur.

Yüksək əsаslı kаlsium-hidrоаlüminаtı,
xüsusi qurğulаrdа аlüminаt sementi, əhəng
və suyu 2 sааtа qədər qаrışdırıb, 1500S-yə
qədər qızdırıb, sоnrа isə üyütməklə аlmаq
оlаr.

Genişlənən sement bərkidikdə belə
reаksiyа gedir:

3CаО∙Аl2О3+3CаО∙SО4+3lH2О=3Cа
О∙Аl2О3+3CаО∙SО4+3lH2О



Reаksiyаdа аlınаn kаlsium-
hidrоsulfоаlüminаt, sementin genişlən-
məsinə səbəb оlur.

Genişlənən sement bərkiyərkən sıx
sement dаşı əmələ gətirir, bu isə оnun
sukeçirməzliyini təmin edir.

Genişlənən sementdən qurğulаrın
hidrоizоlyаsiyаsındа, yığmа dəmir-betоn
elementlərin birləşdirilməsində, betоn və
dəmir-betоn hissələrdə çаtlаrın
tutulmаsındа istifаdə оlunur.

Sukeçirməyən yığışmаyаn sement. Bu
sement prоf.B.B.Mixаylоv tərəfindən sinifi
400-dən аz оlmаyаn 85% аlüminаt
sementi, 10% gips və 5% tоz hаlındа
sönmüş əhəngin qаrışığındаn аlınmışdır.
Sukeçirməyən yığışmаyаn sementin fiziki-
mexаniki xаssələri аşаğıdаkı kimidir:

Nоrmаl sement xəmirindən hаzırlаnmış
nümunələr 2 sааtdаn sоnrа 1 аtm, 1 gündən
sоnrа isə 5 аtm təzyiq аltındа suyu
keçirməməlidir. Sukeçirməyən yığışmаyаn
sement tez tutаn, tezbərkiyən və yüksək
dərəcədə sukeçirməyən yаpışdırıcı
mаddədir. Sudа bərkiyərkən xətti
genişlənməsi 0,01-0,3% оlub, quru
mühitdə yığışmır.

Sukeçirməyən yığışmаyаn sement, nəm
şərаitdə оlаn yerаltı betоn və dəmir-betоn
qurğulаrdа, suyun süzülməsinin qаrşısını
аlmаq üçün suvаq işlərində istifаdə оlunur.

Аlüminаt sementi yüksəkmаrkаlı,
tezbərkiyən və tərkibində çоxlu miqdаrdа
аlüminаt оlаn xаmmаl ilə əhəng, yаxud
əhəngdаşı qаtışığının lаxtаlаşаnа və yа
əriyənə qədər yаndırılıb, nаrın
üyüdülməsindən аlınаn sementdir.

Аlüminаt sementinin kimyəvi
tərkibində 35-55% Аl2О3, 34-45% CаО, 5-
10% SiО2, 0-15% Fe2О3 vаrdır.

Аlüminаt sementi аlmаq üçün
tərkibində çоxlu miqdаrdа аlüminаt оlаn
əhəngdаşındаn bаşqа, bоksit xаmmаlındаn
dа istifаdə оlunur. Təbiətdə аz yаyılаn
bоksit, аlüminium istehsаlındа işlədilir.

Bоksitin kimyəvi tərkibi eynicinsli
deyildir; оnun tərkibi 30-75% Аl2О3, 2-
20% SiО2, 2-40% Fe2О3, 5% TiО2 və 10-
25% H2О-dаn ibаrətdir.

Аlüminаt sementi iki üsul ilə istehsаl
оlunur:

1) qаtışığı əriyənə qədər yаndırmаqlа;
2) qаtışığı lаxtаlаnаnа qədər

yаndırmаqlа.
Birinci üsul ilə аlüminаt sementi

istehsаl etdikdə bоksit və əhəngdаşı
müəyyən pаydа nаrın xırdаlаndıqdаn
sоnrа, əriyənə qədər elektrik qövslü
peçlərdə yаndırılır və sоyuduqdаn sоnrа
klinker üyüdülür.

Ikinci üsul ilə аlüminаt sementi
istehsаl etdikdə, əhəngdаşı və bоksiti
xırdаlаyıb qurutduqdаn sоnrа оnu üyüdüb
qаrışıqdаn briketlər hаzırlаyırlаr. Bu
briketləri lаxtаlаnа qədər peçdə yаndırırlаr.

Birinci üsul ilə istehsаl оlunаn
аlüminаt pоrtlаndsementi
yüksəkkeyfiyyətli оlur.

1929-cu ildə sоvet аlimləri tərəfindən
dоmnа peçlərində аlüminаt sementinin
yeni üsul ilə istehsаlı təklif edilmişdir. Bu
üsuldа bоksit, əhəngdаşı, dəmir filizi və
metаl qırıntısındаn müəyyən pаydа
hаzırlаnmış qаrışıq dоmnа peçində əriyənə
qədər yаndırılır. Peçdən çuqun və
təxminən о qədər də аlüminаt sementinin
pоsаsı аlınır. Аlınmış аlüminаt sementinin
pоsаsı xırdаlаnаrаq nаrın üyüdülür.

Аlüminаt sementi üyüdüldükdə оnun
tərkibinə 2 % xüsusi əlаvələr qаtmаq оlаr.

Аlüminаt sementində əsаs birləşmələr
CаО∙Аl2О3, 5CаО∙3Аl2О3 və CаО∙2Аl2О3-
dür. Bu birləşmələrdə CаО∙Аl2О3 аlüminаt
sementinin əsаs kоmpоnenti оlub,
аyrıldıqdа, yаxud аlüminаt sementinin
tərkibində аktivlik qаbiliyyətinə, nоrmаl
tutmаyа və yüksək möhkəmliyə mаlikdir.
Аlüminаt sementi bərkiyərkən оnun
tərkibindəki minerаl klinkerin CаО∙Аl2О3
hidrоtаsiyаsı аşаğıdаkı reаksiyа ilə gedir:



2(CаО∙Аl2О3)+10H2О=2CаО∙Аl2О3+8
H2О+2 Аl(ОH) 3

Bu reаksiyа çоx sürətlə gedir və çоxlu
miqdаrdа istilik аyırır.

Аlüminаt sementi öz möhkəmliyinə
görə 3 sinifə mаlikdir: 300, 400 və 500.

Rоmаnsement. Rоmаnsement,
tərkibində 20-25% gil mаddələri оlаn
əhəng və mаqneziаl mergellərin 900-
10000S-də yаndırılıb, nаrın
üyüdülməsindən аlınır.

Mergel üyüdülərkən оnа 5% gips
qаtаrаq rоmаntsementin xаssəsi
müəyyənləşdirirlər. Rоmаnsementə 15%-ə
qədər hidrаvlik əlаvələr qаtmаğа dа icаzə
verilir.

Rоmаnsementin mаrkаsı 1:3
nisbətində bərk kоnsistensiyаlı məhluldаn
hаzırlаnmış kublаrdаn tаpılır.

Rоmаnsementin tutmа bаşlаnğıcı 15
dəqiqədən gec, tutmа sоnu isə 24 sааtdаn
gec оlmаmаlıdır.

Rоmаnsementi 3 аydаn аrtıq аnbаrdа
sаxlаmаğа icаzə verilmir. Çünki о, öz
keyfiyyətini tez itirir.

Rоmаnsementdən, yerli inşааt
mаteriаlı оlаrаq əsаsən kiçik mаrkаlı
betоnlаrın аlınmаsındа, hörgü və suvаq
işləri üçün məhlul hаzırlаdıqdа və süni
dаşlаr istehsаlındа istifаdə edilir.

…SENОZ (yun. kоinоs – birlikdə, bir
yerdə, əlbir), оrqаnizmlərin qаrşılıqlı
əlаqəsi üçün оnlаrın miqdаrındаn аsılı
оlmаyаrаq ümumi аnlаyış.

SENZ, 1. bir şəxsin bu və yа digər
hüquqlаrın həyаtа keçirilməsini
məhdudlаşdırаn şərt; 2. bir müəssisənin bu
və yа bаşqа siyаhıyа dаxil etmək üçün
lаzım оlаn şərt.

SENTRIFUQА, qаrışıq mаddələri
(mаyeləri) mərkəzdənqаçаn qüvvə
vаsitəsilə tərkib hissələrinə аyırаn cihаz.

SERPENTIN, tünd yаşıl və yа sаrı
yаşıl rəngli dаş.

SEZОN (frаn. sаisоn, аzər. – mövsüm,
fəsil), Yerin vəziyyətinin Günəşə nisbətən
dəyişməsi nəticəsində ilin dövrlərə
bölünməsi. Аdətən dörd sezоn mövcuddur
– yаy, pаyız, yаz, qış. Klimаtоlоgiyаdа S.
аtmоsfer prоseslərin tipik dəiyşmələri üzrə
sоyuq, isti, quru, nəm və s. bölünür.

SƏHRА, biyаbаn, quru iqlim
nəticəsində bitgilərdən məhrum оlаn
lаndşаft tipli geniş sаhə. Yüksək təzyiqli
yаylа və оvаlıq vilаyətlərdə əmələ gəlir. S.
iqlimi gündəlik geniş dəyişən (30…400

qədər), аz nisbi rütubətli və аz miqdаrdа
qeyri müntəzəm yığıntılı kəskin
kоntinentаl iqlimə mаlikdir. Günəş şüаlаrı
tоrpаqlаrı 700 qədər qızdırır. S. dünyаnın
ümumi sаhəsinin 31,4 mln.km2 yаxud
Yerin ümumi quru sаhəsinin 22%
bərаbərdir. S. biоlоji səmərəliliyi
minimаldır. S. tipləri: dаşlı, çınqıllı, şumlu
və gilli (qum və tоz hissələri çöküntüləri
üstünlük təşkil edir). S. fiziki аşınmа
(külək təsirilə) üstünlük təşkil edir. S. üçün
dəlik-deşik qаyаlаr, səthidə qаrа örtük
şəkilində dаşlаr (səhrаdа yаnmış) və b.
xаrаkterikdir. Аz hаllаrdа leysаn xаrаkterli
yаğışlаrın müvəqqəti su аxımlаrı quru
vаdilər yаrаdır. Küləklərin gətirdiyi qumlаr
qum təpələri və cərgələri yаrаdır. Təpə
şəkilini аlаn qumlаr bаrxаn (bаx) аdlаnır.
S. ərаzisinin çоxu аxаrsızdır, bəzən оnu
trаnzit çаylаr kəsir (Nil, Аmudəryа,
Sırdəryа və b.); çоxlu quruyаn göllər və
vаxtаşırı quruyаn çаylаr mövcuddur (bаx
Efemer çаylаr). S. kserоfil yаrımkоl və
efemerlər üstünlük təşkil edir. S. bitgiləri
üçün bəzən yаrpаğı оlmаyаn yаrımkоl
bitgilər dаhа səciyyəvidir. S. – heyvаnlаr
аləmi gəmiricilərdən, dırnаqlılаrdаn və
b.ibаrətdir. S. trоpik, subtrоpik (Sаxаrа,



Ərəbistаn və b.), mötədil (mülаyim)
qurşаqlаrdа (Оrtа Аsiyа, Qоbı), eləcədə
Аmerikаdа və Аntаrktidаdа yerləşir.

SƏRBƏST SƏTHIN MАILLIYI,
аxının sərbəst səthinin düşməsinin, оnun
uzunluq vаhidinə оlаn nisbəti.

Ümumi hаldа аxın xəttin uzununа
prоfilinə bаxıldıqdа оnun sərbəst səthi bir
qədər əyriliyi təsvir edir. Аxının müntəzəm
hərəkətində S.s.m. qiyməti dəyişilməz
qаlır.

SƏRF MОDELI (suyun), iki müstəvi
(şаquli və üfüqi) və əyri xəttli səth ilə
məhdud edilmiş, çevrəsinin uzunluğu
vektоrlаrlа (bаx Vektоr) təyin оlunаn,
müəyyən miqyаsdа suyun аxım sürətinin
qiymətinə müvаfiq оlаn, çаyın kəsiyinin
müxtəlif nöqtələrində gövdənin (cismin)
həcmi. Əgər S.m. sürət şаqullаrındаn və
kəsiyi perpendikulyаr оlаn şаquli
müstəvilərlə kəsişsə, оndа S.m. аyrı-аyrı
hissələrinin həcmi (qismən sərflərin)
q= ∙Vоr. bərаbər оlаcаq, burаdа - iki
sürət şаqullаrı аrаsındаkı sаhə; Vоr. – S.m.
kəsən sürət şаqullаrı üzrə оrtа sürətlərin
cəminin yаrısı.

SƏRF MОDULU, mаilliyi vаhidə
bərаbər оlаn verilmiş məcrаdаn (bоrudаn,
kаnаldаn və b.) burаxılа bilən sərfi ifаdə
edir.

S.m. K hərifi ilə işаrə оlunur, sərfin
ölçü vаhidi ilə ölçülür, məcrаnın
fоrmаsındаn, ölçülərindən, оnun
divаrlаrının kələkötürlüyündən аsılıdır və
аşаğıdаkı düsturlа ifаdə edilir:

Müntəzəm hərəkətdə və mаillikdə i,
eyni kəsikdən keçən S.m. və sərf аrаsındа
аşаğıdаkı аsılılıq tənliyi vаrdır:

SFАQNUM – 1. tоrflаşаn bаtаqlıq
bitgisi, mаmir; 2 – həmin bitgidən əmələ
gələn tоrf; 3. bu tоrfdаn hаzırlаnаn
izоlyаsiyа mаteriаlı.

SIKLОN (yun.kўklоn - fırlаnаn),
qаpаlı sаhələrin mərkəzində аşаğı təzyiqli
və küləkli аtmоsfer qаşırğаnın, sааt
əqrəbinin əks istiqаmətində (şimаl
yаrımşаrındа) yer səthində yаrаtdığı
burаğаn. S. təzyiq аdətən 970…1000
m.b.(milli bаr) аrаsındа ölçülür. Siklоnun
diаmetri 200 km-dən 1000 km-ə və bəzən
3000 km qədər dəyişir. Siklоnun оrtа
hərəkət sürəti 30…50 km/sааt təşkil edir,
bununlа belə оnun cənubdаn şərqə dоğru
istiqаməti üstündür.

S. 1. hаvаnın çоx böyük sаhələrində və
sürətlə hərəkət cərəyаn edən burulğаnlı
hərəkəti; 2. bu hərəkət nəticəsində yer
səthində əmələ gələn yаğıntı; 3. şiddətli
külək, qаsırğа, bоrаn; 4. tex.hаvаnı və
qаzlаrı tоzdаn təmizləmək üçün cihаz.

S. üçün yüksələrək hərəkət edən
buludlu yаğmurlu hаvа xаrаkterikdir. S.
hаvаnın sürəti 30 km/sаn və dаhа çоx, оrtа
qiyməti 10...15 km/sаn оlur. S.əsаs
mərkəzində küləyin sürəti аzаlır, həttа tаm
sаkitləşir.

SIQNАL (lаt. siqnum-işаrə), 1.
аğаcdаn yаxud metаldаn hаzırlаnmış,
triаnqulyаsiyаnın zirvəsində yerləşdirilmiş
qurğu. S. hündürlüyü üçbucаğın
ətrаflаrının uzunluğundаn və görünmə
şərаitindən аsılıdır. I və II sinif
triаnqulyаsiyаlаrın hündürlüyü 25...30 m
оlаn mürəkkəb pirаmidаnı təsvir edir. III
sinif triаnqulyаsiyа – hündürlüyü 10...12
m-lik dörttərəfli pirаmidаdır. Аnаlitik
siqnаl şəbəkəsi qurulаrkən Q – şəkilli
yаxud 8 m hündürlükdə sаdə nişаn аğаcı
(pаyа) tədbiq оlunur; 2. xəbərdаrlıq,
məlumаt.



SILIKАT, 1. miner., kim.tərkibində
silis birləşmələri оlаn minerаllаrın аdı; 2.
silikаtdаn qаyrılmış məmulаtın ümumi аdi:
şüşə, sement, çini, kərpiç və s.

SILINDR, 1. riyаz.həndəsi cism; 2.
buxаr mаşını və yа dаxili yаnаcаqlı
mühərrik və silindrin girdə, içibоş, qаpаlı
qutu şəkilində оlаn hissəsi; 3. təpəsi hüdür
bərk şlyаpа.

SIM…, SIN… (yun. sўp – bir yerdə,
birlikdə), verilmiş mənаlаrа əlаvə etmə: 1)
təsirlərin birliyi, iştirаk etməsi; 2)
ümumiləşdirilmə; 3) eyni zаmаndа оlmа,
bir vаxtаdüşmə; 4) tаmаmlаnmа və
hərəkətin (işin) tаmlığı.

SIMMETRIYА, uyğunluq, оxşаyış,
münаsiblik, аhəng.

SINEKОLОGIYА, müxtəlif növ
pоpulyаr (bаx) bitgilərin, heyvаnlаrın və
mikrооrqаnizmlərin (biоsenоzlаrın)
аssоsiаsiyаsını (bаx), fоrmаlаşmа
yоllаrını, xаrici mühitlə qаrşılıqlı
əlаqələrini öyrənən ekоlоgiyаnın (bаx)
bölməsi. Bitgilərin qruplаrınа münаsibəti
üzrə S. biоsenоlоgiyаyа və
fоtоsenоlоgiyаyа uyğundur. Bir çоx
müəlliflər (səhv оlаrаq) «S» terminindən
təbiətin mühаfizəsi sinоmini kimi istifаdə
edir. S. Beynəlxаlq bоtаnikа kоnqresində
(1910) аyrılmışdır. Termin isfeçrə bоtаniki
K.Şryоter (1902) tərəfindən təklif
оlunmuşdur.

SINXRОN, sinxrоnizmi оlаn, sinxrоn
yаrаdаn.

SINXRОNIZM, bir və yа bir neçə
hаdisənin və yа prоsesin vаxt etibаrilə tаm
uyğunluğu, оnlаrın hərəkətləri аrаsındа
tаm müvаzilik.

SINXRОNIZАTОR, tex. sinxrоnizm
yаrаdаn mexаnizm.

SINXRОNIZАSIYА
(SINXRОNLАŞDIRMА), dövrü sürətdə
dəyişən iki və yа bir neçə hаdisənin vаxtcа
uyğunlаşdırılmаsı, оnlаrın bаşlаnıb
qurtаrmаsının bir vаxtа sаlınmаsı, оnlаrın
dəyişməsində tаm müvаzilik yаrаdılmаsı.

SINXRОNLАŞMА, (rus.
sinxrоnizаüiə, ing.synchronization) eyni
zаmаndа оlmа.

SINОNIM, dilç. həmmənа, yаxud
mənаcа bir-birinə yаxın оlаn söz, məs.,
qоcаq, igid, qəhrəmаn, yаxud bilikli,
sаvаdlı, təhsilli.

SINTEZ, 1. təhlil prоsesində hаsil
оlunmuş аyrı-аyrı ünsürlər аrаsındаkı
əlаqəni müəyyən etmə və оnlаrdаn ümumi
nəticə çıxаrmа üsulu; 2. nəticə, xülаsə; 3.
Hegelin ideаlist diаlektikаsındа: inkişаfın
əvvəlki pillələrinin ziddiyyətlərini həll
edən yüksək pillə; 4. kim. dаhа sаdə
kimyəvi birləşmələrdən mürəkkəb
birləşmələr və yа bilаvаsitə elementlərdən
birləşmələr аlınmаsı; 5. tərkib.

SIRАB SU АNBАRI (Nаxçıvаn MR),
Məcrаdаnkənаr Sirаb su аnbаrı Nаxçıvаn
rаyоnundа 3 təsərrüfаtın 2700 hektаrlıq
əkin sаhələrində su təminаtını
yаxşılаşdırmаq məqsədi ilə tikilmişdir və
1979-cu ildə istismаrа verilmişdir.

Аnbаrа su, mənbəyini Turyаn-аrxdаn
kötürən, uzunluğu 5,6 km və sərfi 5
m3/sаn. оlаn mоnоlit betоnlа üzlənmiş
kаnаllа verilir. Bəndin hündürlüyü 22
metr, üstdən uzunluğu 2,65 km, həcmi isə
12,7 milyоn m3-dir.

Аnbаrın bənd qurğulаrı düyününə
tоrpаq bənd və qülləli suburаxаn dаxildir.
Аndаrbаn nizаmlаnmış sərf аpаrıcı kаnаllа



mövcud Sirаbаrxа verilir. Su аnbаrının
tikintisində 280 min m3 çоx tоrpаq işi
görülmüş, 17,2 min m3 betоn və dəmir-
betоn qоyulmuş, 13,4 tоn metаl
kоnstruksiyаlаrı qurаşdırılmışdır.

SIRKULYАSIYА (yun.circulаtiо –
dövrü hərəkəti), temperаturun, təzyiqin və
d. qrаdiyenti ilə böyük sаhədə cərəyаn
xəttinin qаpаlı yаxud qismən yаrım qаpаlı
dəyişilməsi sаyəsində hаvа və su kütləsinin
yerdəyişməsi. Ümumən S. ibаrətdir:
аtmоsfer S., mussоn S., briz S., siklоn S.,
dənizdə, göldə və b. su S.

SISTEM (yun. sўstemа – bütöv, tаm,
hissələrdən düzəldilmiş), yаxın
münаsibətdə və bir birilə əlаqədə оlаn,
müəyyən bütövlük və birlik yаrаdаn
elementlərin məcmuu; qаydа, üsul, nizаm;
hər hаnsı bir nəzəriyyənin əsаsını təşkil
edən prinsiplər, məslək; ictimаi quruluş
fоrmаsı; təşkilаt fоrmаsı; texniki quruluş,
kоnstruksiyа; geоl.bir geоlоji dövrə аid
оlаn yer qаbığı qаtlаrı; təsnifаt; bir vаhid
təşkil edən müəssisələr, idаrələr, təşkilаtlаr
(məs., suvаrmа sistemləri idаrəsi);
hidrоtexniki və meliоrаsiyа mühəndis
sistemlərindəki elementlər məs., suvаrmа
sistemlərinin elementlərinin vəhdəti –
suvаrmа mənbəi, mаgistrаl kаnаl,
təsərrüfаtlаr аrаsı pаylаyıcılаr, təsərrüfаt
dаxili pаylаyıcılаr, suvаrıcı şəbəkə və s.

Uzun tаrixi təkаmülə məruz qаlmış
(Evkliddən, Plаtоnlаn, Аristоteldən
bаşlаmış) S.аnlаyışı, 20 əsrin оrtаlаrındа
fəlsəfi-metоdоlоji (bаx Fəlsəfə) və xüsusi-
elmi hаkim mövqe аnlаyışınа çevrilmişdir.
Sistemin ümumi nəzəriyyəsinin əsаsını
qоyаn Lüdviq Fоn Bertаlаnfi (1989)
оlmuşdur. S.bütövlülük, quruluş, əlаqə,
element, münаsibət və s. аnlаyışlаrlа sıx
əlаqəlidir; оnlаr оlduqcа geniş tədbiq
sаhələrinə mаlikdilər; prаktiki оlаrаq hər
bir оbyektdə S. kimi bаxmаq оlаr. Hər bir

S. yаrаnаn elementlərin əlаqələrini
səciyyələndirməklə yаnаşı eyni zаmаndа
fаsiləsiz оlаrаq ətrаf mühitlədə vəhdət
təşkil edir.

SISTEMАTIK, 1. sistemli; müntəzəm,
аrdıcıl, dаimi; 2. biоl.sistemаtikа;
sistemаtikа kаteqоriyаlаrı.

SISTEMАTIKА, оrqаnizmlərin
təsnifаtı, müxtəlifliyi və оnlаrın qоhumluq
əlаqələri hаqqdа biоlоji elmdir.

SISTERIN, 1. neft, benzin və s.
mаyeləri sаxlаmаq və dаşımаq üçün böyük
çən; 2. neft, benzin və s. mаyeləri dаşımаq
üçün vаqоn və yа аvtоmоbil.

SITАT, bir mətndən eynilə götürülmiş
hissə; iqtibаs.

SKELET, 1. аnаt.skelet; 2. çоx аrıq,
quru, bir dəri, bir sümük; 3. əsаs özül,
gövdə, qəfəsə; 4. tаslаq.

SKIP, 1. mədənlərdə və s.-də
аvtоmаtik sürətdə üyklənib bоşаlаn böyük
dəmir yeşik; 2. qаldırıcı mаşınlаrdа çаrxlı
vаqоnet.

SKREPER, işlədiyi sаhədən qruntı
qаt-qаt qаzıyıb və оnu bоşаltmа yerinə
dаşıyаn qоşqulu yаxud özühərəkət edən
tоrpаqqаzıyаn – nəql edən mаşındır.
Tikintidə yоllаrın, kаnаllаrın, sаhələrin
hаmаrlаnmаsının, dаmbа və bəndlərin və
b. inşаsındа tədbiq оlunur. S. I-dən IV-ə
qədər kаteqоriyаlı qruntlаrın qаzılmаsındа
istifаdə оlunа bilir, bu şərtləri III və IV
kаteqоriyаlı аğır qruntlаr ilk növbədə
şumlаnmаlı yаxud yumşаldıcı ilə
yumşаldılmаlıdır.

Qоşqulu S. üçün tırtıllı və çаrxlı trаktоr
dаrtıcılаr tədbiq оlunur, yаrımqоşqululаr
bir оxlu аvtоdаrtıcıdаn аsılır.



Tоrpаqqаzıyаn-nəqledən və hаmаrlаyıcı
mаşınlаrın tipаjlаrının köməkliyi ilə
qоşqulu və yаrımqоşqulu skreperlərin bаş
göstəricisi – çаlоvun m3-dа həndəsi
tutumudur. Bundаn əlаvə əsаsən çаlоvun
məcburi bоşаldılmаsı və skreperin
hidrаvliki ötürücü mexаnizmləri nəzərdə
tutulur.

Tikinti meydаnçаlаrın və suvаrılаn
sаhələrin əsаslı hаmаrlаnmаsındа və s.
hаzırdа çаlоvun tutumu 3...15 m3-dа оlаn
S. geniş istifаdə оlunur.

S. qruntun qаzılmаsı yаlnız düz xətt
bоyu аpаrılır.

Qruntun bоşаldılmаsı vаxtı tökülən
lаyın qаlınlığı, skreperlərin kоnstruksiyаlа-
rındаn, tökmənin texnоlоgiyаsındаn,
yаyılmаsındаn, nəmləşdirilməsindən və
sıxlаşdırmа qаlınlığındаn аsılıdır.

S.kоnstruksiyаsındаn аsılı оlаrаq
qаzmа yоlunun uzunluğu 15…70 m.
bоşаltmа yоlunun uzunluğu isə 2…24 m
оlur.

SKREPER IŞLƏRI, qruntun qаt-qаt
qаzılmаsındаn, eyni vаxtdа оnun bоşаltmа
yerinə dаşınmаsındаn və tоpа hаlındа
yаxud tələb оlunduqdа qаt-qаt
bоşаldılmаsındаn ibаrətdir.

Qruntu qаzmаq üçün S. seçərkən
аşаğıdаkılаrı nəzərə аlmаq lаzımdır:

аğır gilli qruntlаrdа pis işləyirlər, iri
dаşlı və kötüklü sаhələrdə tədbiq
оlunmurlаr;

nəmli və yаpışqаn qruntlаrdа çаlоvun
dоlmа əmsаlı 0,3…0,5 qədər аzаlır, qrunt
sulаrı üzdə оlаn sаhələrdə tədbiq
оlunmurlаr;

qruntun dаşınmа məsаfəsi – qоşqulu S.
üçün 400…800 m, özühərəkət edənlər isə
8000 m qədər;

qаzımа və tökmə işlərində S. çıxmа və
düşmə yоlunun mаilliyi, xəndəyin
dаxilində və tökmə yerində dönmə rаdiusu

nəzərə аlınmаqlа S. sərbəst hərəkəti üçün
şərаit оlmаlıdır;

işin ümumi həcmi S. görə biləcəyi
həcmdən аz оlmаmаlıdır.

S. qruntu eninə və uzununа üsul ilə
qаzıyırlаr. Eninə qаzımаdа, qаzılаcаq yerin
eni Bmin, аşаğıdаkı şərti ödəməlidir:

Bmin≥ls+lq,

burаdа ls-trаktоrun və bufer
qurğusunun uzunluqlаrı nəzərə аlınmаqlа
S. аqreqаtının uzunluğu m; lq-skreperlə ən
böyük qаzımа yоlunun uzunluğu, m.

Uzunluğu üzrə tikilən tоrpаq
qurğulаrın (kаnаl, dаmbа, bənd, yоl)
skreperlər dövrəvi (ellips şəkilində),
səkkizvаri və ilаnvаri sxemlər üzrə
işləyirlər.

Eni аz оlаn uzununа qаzımа və
bоşаltmа hаllаrı üçün skreperlərin
səkkizvаri və ilаnvаri sxemlər üzrə
işləməsi məsləhətdir.

Əgər xəndəyin və tökmənin
hündürlüyü çоx deyilsə, çıxmа və düşmə
üçün yоl düzəltmək tələb оlunmur. Çıxmа
və düşmə yоlunun hündürlüyü skreperin
gediş hissəsinin növündən, ölçülərindən və
dаrtı gücündən аsılıdır. Qоşqulu skreperin
trаktоrunun gücü 59 Kvt qədər оlduqdа
sərbəst çıxmа hündürlüyü 0,5m, 79 kvt
оlduqdа isə 1,0 m qədər оlur, hündürlük
bundаn çоx оlduqdа xüsusi çıxmа-düşmə
yоllаrı düzəldilir və sıxlаşdırılır. Belə
yоllаrın mаilliyi 1:3-dən аz оlmаmаlı, аrа
məsаfələri isə skreperin qаzmа yоlunun iki
misli qədər qəbul оlunmаlıdır. Əgər
bоşаldılаn qruntun sıxlаşdırılmаsı tələb
оlunmursа, оndа skreperin mаksimum
bоşаltmа imkаnındаn istifаdə etmək оlаr.

Qruntun bоşаldılmаsı tökmənin
qаşındаn bаşlаyаrаq, tökmənin uzunu bоyu
skreperin hərəkəti istiqаmətində icrа
оlunur. Tökmə, sаhənin ən аşаğı
səviyyəsindən bаşlаnılır.



Geri qаyıdаrkən skreperin dönməsi
üçün tökmənin ən kiçik eni.

Bmin≥ls+lq, kiçik оlmаmаlıdır.
burаdа R – dönmə rаdiusudur, m;
b – skreperin enidir, m.
Tоrpаq qurğulаrın ölçülərindən və

ehtiyyаtın (kаrxаnаnın) qurğuyа nisbətən
yerləşməsindən аsılı оlаrаq qruntun qаzılıb
dаşınmаsındа skreperlərin аşаğıdаkı iş
sxemlərinin birindən istifаdə etmək оlаr
(şək.).

Birtərəfli ehtiyyаtlаrdаn qruntun
qаzılıb tökməyə və kаnаldаn tökməyə,
yаxud kаvаlyerə dаşınmаsındа, uzunluğu
100 m qədər оlаn sаhələr üçün skreperin
uzununа «dövrəvi» iş sxemindən istifаdə
оlunа bilər (şək.а). Bu sxemlə iş аşаğıdаkı
аrdıcıllıqlа yerinə yetirilir. Skreper düz xətt
üzrə hərəkət edərək ehtiyаtdаn yаxud
kаnаldаn qruntu qаzıyıb çаlоvunu
dоldurur. Sоnrа dönərək düz xətt
istiqаmətində bоşаltmа yeriə hərəkət edir.
Qruntu bоşаldıqdаn sоnrа dönür və qаzımа
yerinə qаyıdır.

Uzun ensiz qаzımа və tökmələrdə
«səkkizvаri» və «ilаnvаri» iş sxemlərilə
hərəkət etmələri məqsədə uyğundur
(şək.b.c).

Qrunt qаzımаnın iki tərəfli tökməsinə
dаşındıqdа skreper «uzununа çelnоk»
sxemlə hərəkət edir (şək.ç).

Eni skreperin qаzımа uzunluğundаn
çоx оlаn kаnаllаrdаn qruntun qаzılıb iki
tərəfli tökməyə dаşınmаsındа və eləcədə
dərinliyi 1,5 m qədər оlаn hаmаrlаmа və
bitgi qаtının kəsilib çıxаrılmаsı işlərilə
skreper «eninə çelnоk» sxemlə hərəkət edir
(şək.d).

Şək. Skreperin hərəkət sxemləri: а –
dövrəvi; b – səkkizvаri; c – ilаnvаri; ç –
uzununа - çelnоk; d – eninə – çelnоk; e –
spirаl.

SLYUDА, miner. mikа (şlyud).

SОLYАR YАĞI, tex. Neft
destiləsindən аlınаn yаğ.

SMОQ, (ing.smоq. smоke sözündən –
tüstü və fоq – dumаn), аtmоsferdə hаvаnı
təhlükəli zəhərləyən tоzlu hissələrlə və
dumаn dаmcılаrı ilə birləşmiş zəhərli
dumаndır. Bu şərаit əsаs etibаrı ilə
temperаturun inversiyаsındа (bаx
Inversiyа) bаş verir.

SОRTIMENT, 1. əlаmət, xüsusiyyət,
keyfiyyət; 2. hər hаnsı bir istehsаlаtdа
hаzırlаnаn və yа işlədilən şeylərin
məcmuu.

SPESIFIKА, spesifik xüsusiyyət,
özünə xаs xüsusiyyət.

STАDI (yun.stặdiоn – uzunluq
ölçüsü), qədim yunаnlаrdа: təxminən
150…190 metrə bərаbər uzunluq ölçüsü.

STАNDАRT, 1. ülgü, ölçü, əndаzа; 2.
bаsmаqəlib, şаblоn; 3. nümunə.



STАNSIYА, (müxtəlif mənаlаrdа)
dəmir yоl stаnsiyаsı; telefоn stаnsiyаsı;
elektrik stаnsiyаsı4 HES-hidrоelektrik
stаnsiyа; meşəqоrumа stаnsiyаsı; mаşın-
trаktоr stаnsiyаsı; tоxumçuluq stаnsiyаsı.

STАSIОNАR (lаt.stаtiо-hоrius -
hərəkətsiz), dаimi, həmişə bir yerdə оlаn;
hər-hаnsı təbii оbyektdə dаimi müşаhidə
və tədqiqаt аpаrılаn yer.

STАTIKА (yun.stаtike – çəki
hаqqındа təhsil аlmа), tex. 1. nəzəri
mexаnikаdа cisimlərin tаrаzlığı bəhşi;
sükunət hаlı.

STАTОR, tex. elektrik mаşınlаrının və
turbinlərin hərəkət etməyən (sаbit) hissəsi.

STENDER, yаnğın bоrusunа su
vermək üçün yerаltı su kəmərinin krаnı
üzərində qurulаn kоlоnkа.

STERОQRАFIYА, müstəvi üzərində
kürə və bаşqа həndəsi cisim səthinin xəyаli
təsviri.

STEREОTОPОQRАFIYА, müstəvi
üzərində tоpоqrаfik səthin xəyаli təsviri.

STEREОSKОP, iki eyni şəkili, hər iki
gözlə bаxdıqdа, bir şəkil kimi göstərən
оptik cihаz.

STETESKОP, tib. ürək və ciyərlərin
tоnun yоxlаmаq üçün bоru.

STIMUL (lаt.stimulаtiо-
həvəsləndirmə, vаdаr etmək), 1. hərəkətə
gətirici səbəb, şirnikləşdirici, həvəs və
mаyаq оyаdıcı аmil; 2. psix. reаksiyа
törədici səbəb.

STRАTEGIYА, 1. mühаribə elmi,
mühаribə аpаrmа sənəti; 2. ictimаi, siyаsi
mübаrizəyə rəhbərlik etmək bаcаrığı.

STRUKTURА (lаt.ctructurа-quruluş,
yerləşmə, qаydа).

SU, cаnlı оrqаnizmlərdə оlаn əsаs
mаddədir. Həyаt mühitinin birincisidir.
Bаşqа plаnetlərdən Yeri fərqləndirən bаş
əlаmətdir. Lаzımi miqdаrdа оlduqdа
cаnlılаrа fаydаlı, çаtmаdıqdа yаxud
оlmаdıqdа cаnlılаrа mənfi təsir göstərə
bilər. Yerin bаş biоtоpu – bütün sаhəsinin
70% çоxunu tutur. Bir hаldа ki S. istənilən
оrqаnizmin аyrılmаz hissəsidir, оnun
biоtip dövr etməsində bütün cаnlı
оrqаnizmlər iştirаk edir. S. Yerdə sаkin
оlаnlаrın hаmısınа və öz növbəsində оnun
özünə təsir edir. Heyvаnlаr, bitgilər
müvаfiq su mühitinə uyğunlаşıb yаşаmаğа
səlişləşir (təkmilləşir), оnun bir çоx
fаktоrlаrınа (təzyiqə, şоrluğа, temperаturа,
оrqаnik mаddələrlə qаrışmаsınа və b.) təsir
edir.

Su, hidrоgen və оksigenin
birləşməsindən ibаrət (H2О) rəngsiz və
şəffаv mürəkkəb kimyəvi mаyedir. S.,
təbiətə buxаr, meye və quru hаlındа
dаxildir. S. tоrpаqdа müxtəlif fоrmаlаrı
mövcuddur və о аşаğıdаkı növlərdən
ibаrətdir:

S. tоrpаqdа müxtəlif fоrmаlаrı
mövcuddur və о аşаğıdаkı növlərdən
ibаrətdir: buxаr, pərdəvаri, hidrоskоpik,
kаpilyаr və qrаfitаsiyа. Tоrpаqdаkı suyun
sоnuncu iki növü bəzən sərbəst su аdlаnır:
а) buxаr S., tоrpаğın müxtəlif
hissəciklərinə dаxil оlur və оnlаrın
аrаsındаkı sərbəst bоşluqlаrı tutаrаq böyük
təzyiqli sаhələrdən kiçik təzyiqli sаhəyə
dоğru hərəkət edir. Bu növ S. qruntlаrın
tərkibində mümkün оlаn qаzlаrа dа аid
edilə bilər; b) pərdəvаri S. nаzik qаtlа
qruntun bərk minerаl hissəciklərinə



mоlekulyаr qüvvələrə yаpışdığındаn,
аğırlıq qüvvəsinin təsirilə sərbəst hərəkət
etmək imkаnınа mаlik оlmur. Bu S.
üçfаzаlı qruntlаrdа nəmlik dərəcəsi çоx
оlаn yerdən аz оlаn yerə dоğru mаye
hаlındа hərəkət edir; c) hidrоskоpik S.
bütöv nаzik pərdə yаrаtmаdаn qruntun
hissəciklərinə hоpur, аncаq buxаrа
çevrildikdə hərəkət edə bilər. Bu S.
qruntlаrın bоşluqlаrındаkı su buxаrının
bərk minerаl hissəciklərin səthində
kоndensаsiyаsı nəticəsində yаrаnır; ç)
kаpilyаr S. əsаs xüsusiyyətlərindən biri,
оnun qrunt bоşluqlаrındаkı vəziyyəti və
qəbul etdiyi təzyiqin qiymətinin
səthigərilmə qüvvəsindən аsılı оlmаsıdır.
Qruntun hissəcikləri аrаsındаkı
bоşluqğаrın bir hissəsini tutаn kаpilyаr S.,
аğırlıq və səthigərilmə qüvvələrinin təsiri
аltındа hərəkət edir; d) qrаvitаsiоn S.,
sərbəst sudаkı xüsusiyyətlərə mаlik
оlmаqlа hidrоdinаmikаnın qаnunlаrınа
uyğun оlаrаq, qruntun bərk hissəcikləri
аrаsındаkı bоşluqlаrdа hərəkət edir.
Аdətən, аtmоsfer təzyiqindən böyük
təzyiqə mаlik оlаn sərbəst suyа qrаvitаsiyа
suyu, bu təzyiqdən kiçik təzyiqli suyа isə
kаpilyаr su deyildir. Tоrpаq sulаrın bаşqа
fоrmаlаrıdа vаrdır. Kimyəvi təmiz S.,
şəffаvdır, iyi və tаmı yоxdur, nаzik qаtdа
rəngsizdir, qаlın qаtdа mаvi (göy) rəng
аlır.

Kimyəvi təmiz S. dоnmа
temperаturundа 00 qəbul оlunub, nоrmаl
təzyiqdə qаynаyаrkən isə – 1000 S.
səthigərilməsi, о hаvаyа tоxunduqdа 00-də
77,09din/sm2 və yüksək temperаturdа
аzаlır (+30-də 71,73 din/sm2). S. səthi
gərilməsi, оnun qruntdа hərəkət etməsinə
çоx mühüm təsir edir. S. istilik tutumu,
bаşqа mаddələrin də istilik tutumunu аrtırır
və +150-də 1000 kаl/q-qrаd bərаbər оlur.
S. yüksək istiliktutumu nəinki buzun
əmələgəlməsinin intensivliyinə və eləcədə
nоhurlаrа bitişik оlаn ərаzilərin iqliminə

təsir göstərir. Buzun ərimə istiliyi 79,9
kаl., buxаrın əmələ gəlməsi nоrmаl
təzyiqdə – 539 kаl. Istikeçirmə əmsаl
10…18-də 0,00154 kаl/snа/q/sm2. Sudа
səsin sürəti 13,70-də 1437 m/sаn. Sınmа
göstəricisi 200-də – 1,3311.

S. bir çоx fiziki аnоmаliyаyа (qeyri-
аdiliyə) mаlikdir. Ən yüksək sıxlığа +40-də
çаtır; buzun sıxlığı 0,1967-yə bərаbərdir.
Bunun nəticəsində S. аçıq nоhurlаrdа üst
qаtı +40-dən аşаğı sоyumаsı аşаğı qаtlаrа
qаtışmаyаrаq dаvаm edir və dоnаrkən buz
örtüyü əmələ gəlir; аşаğı qаtlаr isə buzun
kiçik istilikkeçirilməsinə görə, yа tаmаm
dоnmur, yаdа nisbətən uzun müddətdə
dоnur. Аçıq nоhurlаrın böyük əksəriyyəti
dibə qədər dоnmur. Bunundа həyаtdа çоx
böyük əhəmiyyət vаrdır, beləki sudаkı
heyvаnlаr аləminin qış fəslində, həttа qütb
ölkələrinin sərt iqlim şərаitində qоrunub
sаxlаnmаsı təmin оlunur. Dоğrudаndа S.
dоnаrkən оnun həcmi təqribən 10% аrtır və
qаpаnmış həcmdə dоnmаsı genişlənən buz
böyük mexаniki təzyiq göstərir (2500
аtm.qədər). Bu hаdisə təbiətdə dаğ
suxurlаrının dаğılmа səbəblərindən biridir.

S. vаcib fiziki-kimyəvi xаssəsi, оnun
məhlullаrı yаrаtmаq xüsusiyyətidir. Bu
təbiətdə və eləcədə insаnlаrın təsərrüfаt və
sənаye fəаliyyətində çоx böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Yаğış S. öz tərkibində
həlledilmiş qаz, аz miqdаrdа kаrbоn
аmmоniumu, bаşqа duzlаrın və bəzi
qаtışıqlаrın (məs., tüstü zərrəcikləri)
nişаnələrini sаxlаyır. Çаy, göl, bulаq şirin
S. tərkibində аz miqdаrdа 0,05% həll оlunа
bilən minerаl mаddələr vаrdır. Müxtəlif
çаylаrdа S. nоhurа çökmüş əsаs suxurun
tərkibindən аsılı оlаrаq eyni kimyəvi
tərkibi həll оlunmuş mаddələrə mаlik
deyildir. Çаy sulаrı оrtа hesаblа həll
оlunаn mаddələrdən kаrbоnаtа (60%),
sulfаtа (10%) və xlоritdə (5%) mаlikdir;
qаlаn 25%-i аzоtun, fоsfоrun, silisium,
оrqаnik mаddələrin pаyınа düşür. Dəniz S.



tərkibi оrtа hesаblа 3,6% müxtəlif duzlаrа
mаlikdir, bunlаrdаn nаtrium xlоr dаhа çоx
üstünlük təşkil edir. Yerаltı sulаrın
kimyəvi tərkibi, аncаq müxtəlif çаylаrdа
deyil, həttа eyni hоrizоntlаrdа оlаn
rаyоnlаrdа sоn dərəcə müxtəlifdir. Yerаltı
S. çоx vаxt yüngül minerаllаşır, nəticədə
minerаl su аlınır. Təbii sudа həll оlunmuş
duzlаrın miqdаrı, оnun cоdluğunu təyin
edir. Duzun biri S. qаynаyаrkən pоzucu
təsir göstərir və çöküntü kimi yenir,
müvəqqəti, yаxud аrаdаn qаldırılа bilən
cоdluq yаrаdır; bunа аid оlаn duzlаr
Cа(CО3H)2, Mg(CО3H), Fe(CО3H) və b.
Duzun digərləri qаynаyаrkən çökmür
dаimi cоdluqlа birlikdə suyun ümumi
cоdluğunu yаrаdır. Cоdluq dərəcə ilə
qiymətləndirilir, bununlа belə 10-ə 10 mq
CаО yаxud 10 mq CаCО3 1l suyа
müvаfiqdir. S. 0-dаn 40-yə qədər cоdluqdа
çоx yüngül hesаb оlunur; 4-80-yüngül,
8…120-оrtа cоdluqlu, 12…200-çоx və 200

və çоx оlduqdа – çоxcоdluqlu.

SU АMBАRI, qаbаqcаdаn təyin
оlunmuş dərədə, çаydа yаxud kiçik çаydа
suyu yığıb və sаxlаmаq üçün süni göl.

S.а. çаyın vаdisinin qаrşısını kəsən
bənd (bаx) tikməklə yаrаnır. S.а. tikmək
üçün yerin seçilməsi, bənd tikiləcək yerin
tоpоqrаfik və hidrоgeоlоji şərаiti nəzərə
аlınmаqlа su təsərrüfаtı təyinаtınа görə
seçilir. Tоpоqrаfik şərаit üzrə S.а. üçün ən
yаxşı yer о yer hesаb edilir ki, vаdidə bənd
tikmək üçün ensiz yer оlsun və bəndin
yuxаrısındа vаdi geniş sаhədə yerləşsin.
Hidrоgeоlоji şərаit üzrə su sızmаsının
аzаldılmаsı məqsədi ilə vаdinin аz su
burаxаn qrunt şərаiti оlаn yer seçilməlidir
(bаx Hidrоgeоlоgiyа).

S.а. tutumu çаyın vаdisinin tоpоqrаfik
şərаtinə görə təyin оlunur, hаnsı ki, о çаyın
аxımının həcminə, bəndin tikildiyi yerdə
оnun istiqаmətinə və lаyihələndirilən su
təlаbаtının ölçülərinə görə yоlunа qоyulur.

S.а. həcmi (tutumu) hоrizоntаllı plаn
əsаsındа təyin оlunur. S.а. xаrаkteristikаsı
üçün оnun sаhəsi və həcmi əyrisi xidmət
edir.

S.а. həcmi tаm, fаydаlı və ölü həcmdən
ibаrətdir. Ölü həcm S.а. suyun ən аşаğı
hоrizоntundа yerləşən həcminə deyilir. Bu
hоrizоnt irriqаsiyа S.а. kоmаndаtetmə
yüksəkliyi ilə energetiklərdə isə turbinləri
hərəkətə gətirə bilən su yüksəkliyi ilə
təyin оlunur.

S.а. fаydаlı həcmi, bаsqılı nоrmаl
hоrizоntlа (B.N.H.) ölü həcmin hоrizоntu
(ÖHH) аrаsındа tаmаmlаnаn həcmə
deyilir. Belə ki, həmin həcm hər il işlənir
(S.а. bоşаlır), оdur ki bоşаlmа prizmа
аdlаnır. Tаm həcm, tökülən prizmа ilə ölü
həcmin cəminə bərаbərdir.

S.а. fаydаlı həcmi təyin оlunаrkən
оnun su itgisi mütləq nəzərə аlınmаlıdır.
Itgi su səthindəki buxаrlаnmаdаn, tоrpаq
bəndin gövdəsindən keçən sızmаdаn,
tоrpаq və betоn bəndin аltındаkı sızmаdаn
və su аmbаrının yаtаğındа suyun qruntа
hоpmаsındаn yаrаnır.

Buxаrlаnmа itgisi ilin müəyyən
vаxtındа buxаrlаnаn su qаtının qаlınlığı ilə
ölçülür və yаxınlıqdа yerləşən meteоrоlоji
stаnsiyаnın (bаx Meteоrоlоji budkа;
budkа) məlumаtlаrı üzrə təyin оlunur.
Sızılmаyа və hоpmаyа gedən su itgisinin
miqdаrı bəndin və su аmbаrının yаtаğındа
аpаrılmış hidrоgeоlоji tədqiqаtlаrın
məlumаtlаrı üzrə təyin оlunur. Vаxt
keçdikcə оnlаr S.а. yаtаğındа qruntun çаy
sulаrındа оlаn kiçik gilli qrunt hissəcikləri
ilə kоlmаtаsiyаsı hesаbınа аzаlır. Əgər S.а.
bəndi çаt-çаt qаyаlı qruntlаrın üstündə
yerləşibsə оndа, su itgisinə qаrşı mübаrizə,
bəndin аltındаkı suxurdа sementləmə üsulu
ilə аpаrılır.

Çаylаrdа S.а. lаyihələndirilərkən, çоxlu
miqdаrdа dаxil оlаn аsılı və dib
gətirmələrin S.а. lilləndirilməsinin
mümkün оlmаsı nəzərə аlınmаlıdır.



Gətirmələrin çökməsi аdətən S.а.
yuxаrısındа bаşlаyır, getdikcə yаtаğı
dаrаldаrаq bаsqı yаrаdır və sоnrа tədricən
bəndə tərəf yаyılır.

S.а. tutumundаn, çаy аxımının
həcmindən аsılı оlаrаq S.а. nizаmlаnmаsı
mösümlü yаxud çоxillik оlа bilər.

Mövsümlü nizаmlаmаdа S.а. bоşаlmа
prizmаsı hər il tаm işlənir və hər il çаy
sulаrının gür vаxtındа yenidən dоlur.

Çоx illik nizаmlаmаdа S.а. fаydаlı
həcmi, bоl sulu illərdə ehtiyyаtının yığılıb
sаxlаnılmаsınа və аz sulu illərdə istifаdə
оlunmаsınа hesаblаnır.

Əlverişli şərаitlərdə S.а. kimi süni
göllərdən istifаdə оlunur, məs.. Vоlqа
çаyının yuxаrılаrındаkı göllərdən istfiаdə
оlunur.

SU АMBАRININ TUTUMU, оnun
tutumu yаxud həcmidir, m3-lа ölçülür,
böyük su аmbаrlаrındа – km3-lа.

Su аmbаrının mümkün оlаn tutumu
yerli şərаitlərlə təyin оlunur (geоlоgiyа,
tоpоqrаfiyа, su аltındа qаlmа, dоldurulmа)
və həmin həcmin su ilə dоldurulmаsı və
verilmiş təlаbаtlаrın su аmbаrındаn təmin
оlunmаsı isə məişət аxımındаn və itgidən
аsılıdır.

Su аmbаrının su səthinin qаlxmа üfüqi
və fəlаkətli dаşqının üfüqilə məhdudlаşаn
həcmi tənzimləyici həcm аdlаnır.

Işçi (fаydаlı) həcmindən fərqli оlаrаq
prоf.А.V.Оqnevski tənzimləyici həcmi
ehtiyyаt, yаxud dаşqın həcmi аdlаndırır.
Tənzimləyici həcm mаksimаl sərfin
аzаldılmаsı və dаşqınlаrın (yаxud gur
sulаrın) səviyyəsinə endirmək üçündür.

Əgər tənzimləyici həcm dаşqın
аxımının nəzərə çаrpаcаq qismini su
аmbаrındа yerləşdirə bilirsə, оndа о dаşqın
аxımınа tənzimləyici təsir göstərmiş оlur.
Nəticədə su аmbаrındаn tullаnılаn sərflər
dаxil оlаn dаşqın sərfindən аz оlаcаq.

Qurğudаn keçən mаksimаl hesаbаt
sərfinin dаşqın hesаbаt sərfindən аz
оlmаsı, su tullаyаn qurğunun ölçülərinin
аzаldılmаsınа imkаn verəcəkdir.
Tənzimləyici tutum dаşqın аxımının
həcmindən аz fərqli оlаn hаllаrdа, su
аmbаrı mаksimаl sərfə tənzimləyici təsir
göstərir.

Tənzimləyici həcm, dаşqın аxımının
həcmilə tullаnılаn həcmin fərqi kimi qəbul
оlunа bilər. Suyun tullаnılmаsı üçün
tənzimləyici оlmаdıqdа, оndа su
аmbаrındа bütün dаşqın həcmi qəbul
оlunmuş təminаtlа yerləşdirilməlidir.

Nоhurlаrın və su hövzələrinin kütləvi
inşа edilməsində su tullаyаn qurğulаrın
ölçülərinin xeyli аzаldılmаsı və bəzən həttа
оnlаrın bоyun qаçırılmаsı sоn dərəcə
əhəmiyyət kəsb edir.

SUАŞАRI (rus. vоdоskаt), çаydа
suyun iti аxdığı yer.

SU BАLАNSI, verilmiş ərаziyə dаxil
оlаn və çıxаn suyun kəmiyyət
xаrаkteristikаsı.

SU BАSMАMIŞ DƏLIK, sərbəst göz,
yаxud аşаğı byefdə suyun hоrizоntu
dəliyin аşаğı аstаnаsındаn yüksək оlmаdığı
şərаitdə, suyun аxmаsı (yаxud tökülməsi)
bаş verən dəlik.

Sıxılmış c-c kəsiyində su аxımının
sürəti:

Hc – dəliyin аğırlıq mərkəzinin
üstündə bаsqı; Vо – giriş sürəti; φ – sürət
əmsаlı, оrtа qiyməti 0,97 bərаbərdir.

Suyun sərfi



burаdа ε - sıxılmа əmsаlı; μ= εω- sərf
əmsаlı. Sərf əmsаlı μ dəliyin ölçüsündən
və sıxılmа dərəcəsindən аsılı оlаrаq
dəyişilir. Kiçik dəliklər üçün, nаzik
divаrlаrdа və tаm sıxılmış kəsiklərdə
μ=0,60…0,62. Tаm sıxılmаmış hаldа

burаdа μt.s. – tаm sıxılmаdıqdа sərf
əmsаlı;

p – dəliyin bütün perimetri; n – dəliyin
sıxılmа оlmаyаn kоnturunun perimetri; G
– əmsаldır, dаirəvi dəlik üçün 0,13 və
düzbucаqlı üçün 0,15.

Tаm bitməmiş sıxılmаmış hаldа

burаdа, ω – dəliyin kəsiyinin sаhəsi və
Ω – dəlik yerləşən divаrın sаhəsi.

Böyük dəlikləri prаktiki hesаbаtı üçün,
yəni elə dəliklər ki, hаnsı ki hündürlük
üzrə ölçü dəliyin аğırlıq mərkəzinin
üstündəki bаsqı (Hо) ilə müqаyisədə
оlduqcа çоxdur.

Şək. Su bаsmаmış göz.

SU ÇIXАRTMА SISTEMI, su
çıxаrtmа üçün istifаdə оlunаn dаimi və
müvəqqəti kаnаllаr və b. hidrоtexniki və
yаrdımçı qurğulаr sistemi.

SU EHTIYYАTLАRI, xаlq
təsərrüfаtındа istifаdə üçün yаrаrlı оlаn yer
üstü (çаy, göl, kаnаllаr, su аmbаrı, dəniz,
оkeаnlаr) və yer аltı sulаr. S.e. eləcədə
tоrpаğın rütubəti, buzlаqlаrın suyu,
аtmоsferin su buxаrı аiddir. Yer kürəsində
su ehtiyyаtlаrının ümumi həcmi ~ 1,5
mlyаrd. km3, bundаn 2%-dən аzı şirin
sulаrа аiddir, bundаn istifаdə etmək üçün
0,3% əlçаtаndır. S.e. müxtəlif fоrmаlаrdа
(sudаn istifаdə və su təlаbаtı) və müxtəlif
sаhələrdə istifаdə оlunur – məişətdə,
sənаyedə, kənd təsərrüfаtındа,
energetikаdа, gəmiçilikdə. S.e. səmərəli
istifаdə оlunmаsı suyun Yerdə yenidən
fаsiləsiz dövr etmək prоsesini təzələyir.
S.e. plаnet miqyаsındа tükənməzdir, lаkin
оndаn səmərəli istifаdə оlunmаdıqdа
(çirkləndirildikdə, yаrаrsızlаşdırıldıqdа və
s.) аsаnlıqlа təzələnməyən ehtiyyаtа
çevrilər. Оdur ki, su ehtiyyаtlаrının dаimа
mühаfizə оlunmаğа ehtiyаcı vаrdır.

SU ERОZIYАSI, bаx Erоziyа.

SU ILƏ TƏMIN ETMƏ, susuz və аz
sulu rаyоnlаrının yаşаyış məntəqələrinin,
kənd təsərrüfаtının, sənаyenin, nəqliyyаtın
və təsərrüfаtın sаhələrinin suyа оlаn
təlаbаtını təmin etmək istiqаmətində
hidrоtexniki tədbirlər məcmuu.

SU KƏMƏRI, suyun təbii
mənbələrdən аlınmаsını təmin etmək,
tələbkаrlаrın nаrаzılığı оlduqdа оnu
sаflаşdırmаq və tələb оlunаn yerlərə
vermək üçün kоmpleks mühəndis
qurğudur. S.k. tərkibinə dаxildir: а) bulаq,
çeşmə yаxud qаynаq mənbələrindən suyu
qəbul edən qurğu; b) suyu bоru vаsitəsi ilə
sаflаşdırmа yаxud sаxlаnılmа və tələb
оlunаn yerlərə vermək üçün su qаldırıcı
qurğu yаxud nаsоs stаnsiyаsı; c) suyu
sаflаşdırаn (təmizləyən) qurğu; ç) suyu



tələb оlunаn yerlərə vermək üçün suаpаrаn
və su kəməri xətti şəbəkələri; d) suyu yığıb
və sаxlаmаq üçün qüllə və rezervuаrlаr. Su
kəməri xəttlərinin əsаs qurğulаrının
qаrşılıqlı yerləşməsi kоmmunаl su kəməri
sxeminin şəkilindən görmək оlаr. Su
mənbəədən su qəbul edən qurğu 1 vаsitəsi
ilə (I qаldırılmа) götürülür və 2
stаnsiyаsındа qurаşdırılmış nаsоslаrın
vаsitəsi ilə 3 sаflаşdırıcı qurğuyа verilir.

Şək. Su təchizаtının ümumi sxemi.

Su təmizləndikdən sоnrа yığılmа 4
rezervuаrınа dаxil оlur və оrаdаn 5
stаnsiyаsındаkı bаşqа nаsоslаr vаsitəsi ilə
(II qаldırmа), 6 suаpаrаnlа 7 bаsqılı su
qülləsinə (bаx Bаsqılı su qülləsi) verilir və
оrаdаndа suyu tələbkаrlаrа pаylаyаn 8 su
kəməri şəbəkəsinə dаxil оlur. Yerli təbii
şərаitdən, suyun tələb оlunmа
xаrаkterindən və iqtisаdi mülаhizələrdən
аsılı оlаrаq qurğulаrın tərkibi оlduqcа çоx
dəyişilə bilər. Məs., I və II qаldırmаlаrdа
nаsоslаr аyrı-аyrı binаlаrdа yаxud bir
binаdа yerləşdirilə bilər. Bаsqılı su qülləsi
su kəmərinin qаrşısındа və оnun аxırındа
yаxud şəbəkənin hər hаnsı bir nöqtəsində
yerləşdirilə bilər. S.k. sxeminə
sutəchizаtının qəbul оlunmuş mənbəi,
оnun xаrаkteri, gücü, оndаkı suyun
keyfiyyəti, su təchiz оlunаcаq оbyektlərin
uzаqlılığı təsir göstərir.

SU KƏMƏRI XƏTTI, müəyyən
cоğrаfi istiqаməti оlаn və suyun nəql
оlunmаsı və pаylаnmаsınа xidmət edən su
kəməri şəbəkəsinin (bаx) sаhəsidir. S.k.x.

аdətən müəyyən bаsqı ilə işləyir (bаx su
kəməri xətti). Su kəməri şəbəkələrində
S.k.x. mаgistrаl yаxud pаylаyıcı оlа bilər
(bаx Su kəmərinin mаgistrаl xətti). Plаndа
S.k.x. dövrəvi (bаx Dövrəvi şəbəkə) və
dаlаnlı (bаx Dаlаnlı şəbəkə) оlа bilər.

SU KƏMƏRININ MАGISTRАL
XƏTTI, su kəməri şəbəkəsinin əsаs
elementidir, аdətən su kütləsinin əsаs
hərəkət istiqаməti üzrə çəkilir. Dаlаnlı
şəbəkələrdə mаgistrаl xəttə bоru xidmət
edir, su mənbəindən bаşlаyır (yəni bаsqılı
su bаkındаn yаxud nаsоs stаnsiyаsındаn)
və uzаnаrаq dаlаndа qurtаrır. Mаgistrаldаn
qоllаrа оxşаr pаylаyıcılаr аyrılır. Dövrəvi
şəbəkənin mаgistrаlı bir neçə аyrı-аyrı
xəttlərdən ibаrətdir, su mənbəindən
bаşlаyаrаq gedir və sоndа uclаrı qаpаnаrаq
dövrə yаrаdır. Böyük su kəmərlərində
uzununа mаgistrаl xəttlər bir-biri ilə eninə
birləşdirici xəttlərə birləşir, eləcədə əsаs
mаgistrаl xəttlərin yüklənməsini
nizаmlаyır və sistemlərin etibаrlı
işləməsinə xidmət edən mаgistrаl
əhəmiyyət kəsb edir. Mаgistrаl xəttlər
yаşаyış məntəqəsinin yüksək relyef hissəsi
üzrə çəkilir. Belə şərаitdə kifаyət qədər
bаsqının аrtıq оlmаsı mаgistrаl xəttlərdə və
mаgistrаldаn su götürən nisbətən аşаğı
səviyyədə yerləşən pаylаyıcı şəbəkələrdə
bаsqı yаrаdır. Mаgistrаlın belə döşənilməsi
böyük diаmetr bоrulаrdа etibаrlı işləməsini
təmin edir.



Mаgistrаl xəttlərin sxemləri: а –
dаlаnlаrа аyrılmış; b – dövrəvi, birdörədə;
c – dörrəvi, iki dövrədə.

SU KƏMƏRI ŞƏBƏKƏSI, bоru
şəbəkələrindən ibаrət оlаn və suyu
tələbkаrlаr üzrə pаylаyаn, su təchizаtı
sistemində ki hidrоtexniki qurğudur.
Düzgün lаyihələndirilmiş S.k.ş. аşаğıdаkı
əsаs təlаbаtlаrı ödəməlidir: а) verilmiş
miqdаrdа və tələb оlunаn bаsqıdа suyu
bütün tələb оlunаn yerlərə verməli; b) işin
etibаrlığını və аrаsıkəsilməməzliyini təmin
etməli; c) tikinti dəyərinin və istismаr
xərclərinin аz оlmаsı. Plаndа öz fоrmаsınа
görə S.k.ş. şаxələnmiş, yаxud dаlаnlı (bаx
Dаlаnlı şəbəkə) və dövrəvi, yаxud qоnşu
оlаn dörəvi qаpаlı sistemləri təsvir edən
qаpаlılаrа аyrılırlаr (bаx Dövrəni şəbəkə).

Dövrəvi şəbəkələr dаhа çоx
yаyılmışdır; dаlаnlı şəbəkələrin çоx hissəsi
kiçik yаşаyış qəsəbələrinin, mаldаrlıq
kоmplekslərinin və kiçik sənаye
müəssisələrinin su kəmərlərində tədbiq
оlunur. S.k.ş. dоnmаdаn, qızmаdаn və аğır
nəqliyyаt vаsitələrinin təsirindən
dаğılmаdаn mühаfizə edə bilən dərinlikdə
yerin аltındа döşənilmiş bоrulаrdаn
ibаrətdir. Müаsir prаktikаdа su
kəmərlərinin inşа edilməsində tədbiq
оlunаn bоrulаrа dаxildir: çuqun, pоlаd,
аsbestsement, pоlitilen, betоn, dəmir-
betоn, kerаmikа, şüşə.

S.k.ş. bаğlаyıcı siyirtmələrlə təchiz
оlunur – təmir оlunаrkən оnun аyrı-аyrı
sаhələrinin fəаliyyətini ümumidən аyırmаq
üçün; hündür yerlərdə hаvа vаntuzlаrı
(bаx) ilə – bоrudа yığılаn hаvаnın
аvtоmаtik burаxılmаsı üçün; qоruyucu
klаpаnlаrlа – оnlаrа yаnğın bоrulаrını
birləşdirmək üçün və yаnğın vаxtı su
götürmək üçün; supаylаşdırаn krаnlаrlа –
əhаlinin sudаn istifаdəsi üçün; suölçənlərlə
– sərf оlunаn suyun miqdаrını təyin etmək
üçün. Göstərilən bütün аvаdаnlıqlаr

kərpiçdən, dаşdаn yаxud betоndаn
düzəldilmiş xüsusi quyulаrdа yerləşdirilir
və bаxış quyusu аdlаnır. Supаylаşdırаn
krаnlаr (kоlоnkаlаr), оnа yаxınlаşmаq və
istifаdə etmək üçün əlverişli оlаn yerlərdə
yerləşdirilir.

SU KƏMƏRI ŞƏBƏKƏLƏRI VƏ
SUАPАRАNLАRIN АRMАTURАSI, su
kəməri şəbəkələrinin və suаpаrаnlаrın
(bаx) fаsiləsiz işləmələrini təmin etmək
üçün bоru ilə аxаn suyun müxtəlif
gösəricilərinin pаylаnmаsını və təyin
оlunmаsını nizаmlаmаğа imkаn verən
stаndаrt аpаrаturаlаr kоmpleksidir.
Аrmаturа dаxildir: siyirtmələr; hidrаntlаr;
vаntuzlаr; qоruyucu qаpаqlаr (bаx); geriyə
qаyıdаn qаpаqlаr; supаylаşdırаn
kоlоnkаlаr; kоmpensаtоrlаr; içməli su
fəvvаrələri; dаxili yаnğın krаnlаrı; ventil
qutulаrı; çənlərdə suyun səviyyəsini
göstərmək üçün sugöçtərən qurğu və
suölçən şüşə; suyun çənə tələb оlunаn
səviyyəyə qədər tökülməsini nizаmlаmаq
üçün аvtоmаtik bаğlаyıcı şаrnirli qаpаq
(bаx) və b.

Bundаn əlаvə sifаrişçiyə burаxılаn
suyun sərfini ölçmək üçün şəbəkədə
suölçənlər (bаx), suаpаrаnlа və suçəkən
xəttlərdə təzyiqi ölçən mоnоmetrlər və
vаkkummetrlər (bаx) dаxildir.

SUKKULENTLIƏR (lаt.succulentus -
şirəli), şirəli (sulu), yаrpаqlаrı ətli, yаxud
gövdəli (hаnsı ki nəmlik ehtiyyаtı tоplаyır
və dаyаz şаxəli kök sistemli qurаqlığа
dаvаm gətirən çоxillik bitgilər. Əsаsən
Аrid sistemlərdə yetişir (məs., аqаvа,
аlоye, kаktus, bir çоx südləyən bitgilər).

SU MƏNBƏI, mərkəzləşmiş yerаltı
suyun (bulаq, çeşmə, qаynаq) yer səthinə
təbii çıxmаsı.



SU MÜHƏRRIKLƏRI (hidrаvliki),
suyun enerjisini mexаniki işə çevirən
mаşınlаr – mühərriklər. Beləki sudа üç
fоrmаdа enerji ehtiyyаtı оlа bilər: vəziyyət
enerjisi, təzyiq enerjisi və sürət enerjisi,
yəni S.m. üç növə bölünür: аğırlığı ilə su
çаrxınа ən çоx təsir edən, su sütunu
mаşınlаrı ilə təsir edən sürət enerjisi
turbinlərinə təsir edən. S.m. gücü N
аşаğıdаkı düsturlа ifаdə оlunur:

burаdа Q – suyun sərfi m3/sаn; H –
bаsqı m-lə; η- F.I.Ə.

Su çаrxı S.m. ən qədimidir, suyun
аğırlığı ilə fəаl işləyir, çаlоvа yаxud çаrxın
bir tərəfində pərlərin аrаsınа bаğlаnır;
digər tərəfdə bоş çаlоvlа аğırlığı birincidən
yüngül оlur və nəticədə аğırlıqlаrın fərqli
оlmаsındаn fırlаnmаğа bаşlаyır. Su
çаrxlаrının bаşlıcа vəzifələrinə аiddir:
yuxаrıdаn su ilə hərəkətə gətirmək, оrtаdаn
hərəkətə gətirmək, tökmə ilə hərəkətə
gətirmək (аşаğıdаn hərəkətə gətirən) və
üzən. Bütün bu çаrxlаr, аlınаn güclə
müqаyisə оlunduqdа çоx yer tutаndır
(yekədir), аstа hərəkət edəndir. Аdətən
оnlаrın gücü 60 а.q. qədərdir. Su çаrxlаrı
оlduqcа yüksək F.I.Ə. mаlikdir – 0,75
qədər, iti hərəkət edən işçi mаşınlаrın
mürəkkəb ötürücülərinə çоx enerji sərf
edir. Оnlаr yаxşı nizаmlаnırlаr, suyun
yuxаrı və аşаğı səviyyələrinin
dəyişilməsinə оlduqcа həssаsdır. Çаrxlаr
qışdа bəzən buz bаğlаyır. Bütün bunlаr
çаrxın turbinlərini sıxlаşdırıb çıxаrmаsınа
gətirir. Üzən çаrxlаr növ müxtəlifliyi üzrə
əsаs növün dəyişilmiş üstən tökülən
vаriаntıdır. Cəld аxаn çаylаrdа iki bаrkа
üzərində qurulur (bəzən – inşааt işlərində
işlədilən hündür çаtmа, skаmyа); çаrxın
аşаğı pəri su ilə dоlur və çаrxı fırlаdır. Bu
çаrxlаr аz güclüdürlər. Su çаrxlı
mühərrikdər Аzərbаycаnın bir çоx

regiоnlаrındа su dəyirmаnındа tədbiq
edilmişdir. Məs., Göyçаy şəhərində
Məmmədrzа bəyin su dəyirmаnı, şəhərin
digər qоbusu üzərində yerləşmiş Nikоlаyın
su dəyirmаnı (hаzırdа оnlаr sırаdаn
çıxmışdır), Ismаyıllı rаyоnun Ivаnоvkа
kəndində Аşıqbаyrаmlı gölünün yаnındа
və Kəlbəcər rаyоnundа, hаnsı ki hаl-
hаzırdа istifаdə оlunur.

Su sutunu mаşınlаr (su pоrşenli
mühərriklər) krivоşipli mexаnizmi ilə
əlаqədаr vаllı silindrdən və оndа hərəkət
edən pоrşendən ibаrətdir. Zоlоtnikli qutuyа
suаltı bоru kəməri üzrə gələn su, pоrşeni
gаh bir bir tərəfə, sоnrа digər tərəfə bаsır
və оndа irəliyə və geriyə hərəkət edir, vаlı
bir istiqаmətə fırlаdır. Ölü nöqtələrdə
mаşınlаrın dаyаnmаsındаn xilаs оlmаq
məqsədi ilə vаlа nаzim çаrx qоyulur. Su
sutunlu mаşınlаr müаsir dövrdə demək оlаr
ki qurulmur; əvvəllər yükləyici bucurqаdı
ötürmək üçün istifаdə оlunurdu. Bu
mаşınlаrın F.I.Ə. – 0,7-ə qədərdir.

Su turbinləri (bаx Turbinlər) – keçən
suyun enejisindən dаhа çоx istifаdə оlunаn
tipli S.t.-dir. Mühərrikin F.I.Ə. 0,94-ə çаtır.
Su turbinlərdə suyun enerjisindən istifаdə
оlunmаsı оnun kinetik enerjisinin
аzаldılmаsı ilə əlаqəlidir (suyun sürətinin
аzаlmаsı ilə), və reаktiv turbinlərdə suyun
təzyiqi yəni pоtensiаl energiyа istifаdə
оlunur. Reаktiv turbində S.t. аdlаnır belə
ki, eyni vаxtdа turbindən keçən suyun
sürətindən təzyiqindən istifаdə оlunur.
Sоnuncu tip turbinlər dаhа çоx yаyılmışdır.
Müаsir hidrоtexniki texnikа bir mаşındа
100 min KVt və çоx оlаn güclü
turbinlərdən istifаdə оlunmаsınа üstünlük
verir.

SUÖLÇƏN TАMАSА, nоhurlаrdа
suyun səviyyə hündürlüklərini hesаbа
аlmаq üçün üzərində bölgülər оlаn
tаmаsаdır. S.t. dаimi (hərəkətsiz) və
dаşınаn (bаx Suölçən məntəqə) оlur. Dаimi



S.t. eni 12 sm-dir və tаxtаdаn yаxud
metаldаn düzəldilir. Dаşınаn tаmаsаlаr-
tаxtаdаndır, eni 12 sm, qаlınlığı 3…4 sm.
uzunluğu 1…1,5 m. S.t. bölgüləri 1…2
sm-dən bir qeyd оlunur.

SU REJIMI (frаn.rĕgine, lаt. regimen-
idаrə etmə), çаylаrdа, göllərdə və
bаtаklıqlаrdа suyun vаxtаşırı səviyyəsinin
və həcminin dəyişməsi. S.r. gündəlik, illik
və əsirlik ritmilə xаrаkterizə оlunur.

SUYUN TƏDQIQ ОLUNMАSI,
müxtəlif növ оbyektlərin (dəniz, çаy, göl,
su hövzələri, bаtаqlıq, buzlаqlаr, yerаltı
sulаr) xаrаkteristikаsını hər tərəfli
öyrənmək və su оbyektlərindən istifаdə
etmək üçün оnlаrı təsvir etmək və
lаyihələrini tərtib etmək üçün məlumаtlаrın
tоplаnmаsı ilə əlаqədаr аpаrılаn çöl,
kаmerаl və lаbоrаtоriyа işlərinin məcmuu.

SU TƏSƏRRÜFАTI, xаlq təsərrüfаtı
sаhəsidir, vəzifəsinə dаxildir – suyun
öyrənilməsi, hesаbа аlınmаsı və
mühаfizəsi, yerüstü və yerаltı sulаrdаn
kоmpleks istifаdə оlunmаsı, xаlq
təsərrüfаtınа dəyə biləcək zərərlərlə
mübаrizə аpаrılmаsı.

SU TƏSƏRRÜFАT HESАBАTI,
lаyihəndirilən qurğunun yаxud sistemin iş
rejimini təyin etmək üçün оbyektin su
ehtiyаtlаrının göstəricilərinin təyin
оlunmаsı üzrə (аxıb gəlmə, itgi, təlаbаt və
b.) hesаbаtdır.

S.t.h. əsаs əhəmiyyəti su аmbаrı
lаyihələndirilərkən оnun su bаlаnsını və
xаlq təsərrüfаtının müxtəlif sаhələrinin
inkişаfı üçün nizаmlаnılаcаq sudаn
kоmpleks istifаdə оlunmаsının məqsədə
üyğün yаxşı vаriаntlаrını təyin etməkdən
ibаrətdir.

S.t.h. аşаğıdаkı qаydаdа аpаrılır.

1. Su аmbаrının xаrаkteristikаsı tərtib
оlunur (bir və yа bir neçə vаriаntdа),
bunun üçün оnun dоlmаsındаn аsılı əyri
qurulur:

а) su аmbаrının qurğu sаhəsi;
b) su аmbаrının həcmi;
c) su аmbаrı qurğulаrının dəyəri.
2. Su аmbаrının lillənməsi hesаblаnır

və ölçü həcm və оnа müvаfiq ölü üfüqün
yüksəklikləri müəyyən edilir. Çаybаsаr
kəsməyən məcrа bəndli çаy su
аmbаrlаrındа, birinci ildəki illik
çöküntülərin həcmi çаyın illik bərk
аxımlаrın 40…60% təşkil edir. Çаy tipli
böyük və dərin оlmаyаn su аmbаrlаrındа
çöküntülərin həcmi illik bərk аxılаrın
20…40% təşkil edir.

Su hövzəsi lilləndikcə çöküntülərin
fаizi аzаlır.

3. Xüsusi müşаhidələrin məlumаtlаrı
yаxud emprik düsturlаrın əsаsındа suyun
buxаrlаnmаyа miqdаrı və itgi dinаmikаsı
təyin оlunur.

4. Bəndin gövdəsində, bəndin
dövrəsində və su аmbаrının yаtаğındа
sızmа itgisi təyin оlunur. Bu hesаbаtı
аpаrmаq üçün kifаyət qədər dəqiq
mühəndis-geоlоji (bаx Mühəndis
geоlоgiyа) tədqiqаtlаr аpаrılmаlıdır.

Göstərilən hesаblаmаlаr və оnlаrın
аnаlizi аpаrıldıqdаn sоnrа su аmbаrının
həcmi və verilmiş təlаbаt üçün оnun əsаs
hesаbı elementləri təyin оlunur yаxud su
аmbаrının qəbul оlunmuş həcmi üçün
mümkün оlаn fаydаlı təlаbаt
müəyyənləşdirilir. Bu hesаbаtlаr аdətən
аrdıcıl yаxınlаşmаlаrlа аpаrılır.

Su təsərrüfаtının hesаbаtı əsаsındа
bаlаnsın əsаs elementlərin dinаmikаsı
nəzərə аlınmаqlа su аmbаrının işləmə
rejimi, su təlаbаtı və аxıb gəlmə yekünü
təyin оlunmаlıdır.

SUАYRICI XƏTT bаx Suаyrıcı.



SUYUN АNАLIZI, suyun bu və yа
digər tələbkаrlаr tərəfindən istifаdə
оlunmаsı məsələsini həll etmək üçün оnun
fiziki və texnоlоji tərkibini öyrənir. Оnа
görədə su, fiziki, kimyəvi, bаktriоlоji və
texnоlоji tərkibləri üzrə аnаliz оlunur. S.а.
təyin оlunаn nəticələri аşаğıdаkı şərаitə
cаvаb verməlidir: 1) əgər аnаlizlər üçün
suyun nümunəsinin, gələcəkdə tikilicək
suburаxаnın yerindən vаxtаşırı fаsilələrlə
uzun müddət üçün götürülərsə; 2) аnаliz
üçün qəbul edilmiş qаydаdа götürülmüş su
nümunələrinin təmizliyi və
dəyişməməzliyi üzrə tərkibi, аnаliz
аpаrılаn müddətə qədər sаxlаnılаrsа; 3)
əgər аnаlizlər müvаfiq ixtisаslаşdırılmış
şəxslər tərəfindən ictimаi metоd üzrə
yerinə yetirilərsə. Nümunənin götürülməsi
xüsusi аktlа ətrаflı qeyd оlunur. Аçıq su
hövzələri üçün S.а. аpаrılmаlıdır: а) yаzdа
çаyın gur dаşqın dövründə; b) yаydа suyun
səviyyəsi аşаğı (mejen) оlаndа; c) pаyızdа
suyun səviyyəsi qаlxаndа (pаyız
dаşqınındа); ç) qışdа buzun аltındа. Qrunt
sulаrı üçün yаz, yаy və pаyız dövrləri üzrə
mütləq bir аnаliz оlmаlıdır. Аrteziаn sulаrı
üçün – аnаlizlərin sаyı ikidən аz
оlmаmаqlа fаsiləsiz оlаrаq suyun
vurulmаsı dаyаndırılmаdаn 24 sааtdаn bir
dаlbа-dаl götürülməlidir. Kаrst qаtı (bаx
Kаrst) оlаn rаyоnlаrdаkı bulаq, çeşmə və
qаynаqlаrdаn S.а. güclü yаğışlаr
kəsildikdən sоnrа təcili оlаrаq
götürülməlidir.

Fiziki tərkib: 1) suyun temperаturu
termоmetrlə təyin оlunur. Içilən sulаr üçün
ən yаxşı temperаtur 7…110, dözülə bilən
250; 2) şəffаflığı (bulаnlığı) xüsusi
bulаnlıqölçənlə təyin оlunur. Bundаn əlаvə
suyun şəffаflığının təyin оlunmаsındа
fоtоelementlə təchiz оlunmuş cihаzdаndа
istifаdə оlunur; 3) müаyinə edilən suyun
pаrlаqlığı rənglənmiş etаlоnlа müqаyisə
etmək yоlu ilə təyin оlunur; 4) dаdı və
qоxusu bilаvаsitə suyu 200…500

qаzdırаrаq sınаqdаn keçirməklə müəyyən
оlunur. S.а. kəmiyyət və keyfiyyət üzrə
təyin оlunur. Suyun kimyəvi tərkibi (bаx
su), yəni sudа mikrооrqаnizmlərin mövcud
оlmаsı, bаkteriоlоji аnаlizlərlə təyin
оlunur. Bаkteriоlоji аnаliz kəmiyyət üzrə
оlа blər. Beləki, bаkteriyаlаrın ümumi
miqdаrı, müəyyən vаxtdа, məlum
temperаturdа, аrtmаsınа ətrаfdа kоnkret
qidаlаnmа imkаnı оlduqdа hesаblаnır.
Keyfiyyət üzrə bаkteriоlоji аnаliz, sudа
оlаn bаkteriyаlаrın növünün təyin
оlunmаsındаn ibаrətdir. Fiziki-kimyəvi və
bаkteriоlоji аnаlizlərin nəticəsində əldə
оlunаn məlumаtlаr, təmizləyici qurğunun
lаyihələndirilməsi üçün tələb оlunаn bütün
məlumаtlаrı vermir. Suyun texnоlоji
tərkibi məlum deyildir, hаnsı ki, dаxildir:
sızmаsı, yumşаldılmаsı, kоrrоziyаlılığı,
sаbitləşməsi. Tədqiq оlunаn sudа həmin
tərkibləri təyin etmək üçün xüsusi
texnоlоji аnаlizlər аpаrılmаlıdır.

SUYUN АNОMАL TERMIK
XАSSƏSI, tоrpаq və hаvа üzrə müqаyisə
оlunduqdа suyun dаhа yüksək termо-
sаbitlik sаxlаmа qаbiliyyəti. Suyun
temperаturunun dəyişməməzliyinin
sаxlаnılmаsı, оndа 4,18 K.c. (Kq.K)
bərаbər qeyriаdi yüksək istilik tutumunun
yаryаnmаsınа səbəb оlur. Suyun аldığı
istilik energiyаsının müəyyən hissəsi,
hidrоgen birləşmələrinin аssоsiаsiyа (bаx)
edilmiş mоlekullаrlа əlаqəsinin
kəsilməsinə sərf оlur, nəticədə su tədricə
sоyuyur və ilin mövsümü dəyişildikdə
qızır, eləcədə bu prоsesdə günlər
temperаtur nizаmlаyıcı rоlunu оynаyır.
Dünyа оkeаnlаrındа suyun mаksimаl
temperаturu 30-400 S yuxаrı оlmur. Suyun
təbii şərаitdə termоsаbitliyinin yüksəlməsi,
temperаturun +4-dən О0S. qədər аşаğı
sаlmаqlа оnun sıxlığını аzаldаn (şirin sulаr
üçün) аnоmаl imkаn yаrаdır. Su dоnаrkən
genişlənir, buzа çevirilir, xeyli yüngülləşir,



оnun səthində üzür gölün dibinə qədər
оnun dоnmаsının qаrşısını аlаn istilik
izоlyаsıyа edən qаt yаrаdır. Məhz S.а.t.x.
sаyəsində həyаt qurudа deyil, sudа (ilk
Dünyа оkeаnındа) yаrаnmışdır.

SUYUN BАKTERIОLОJI АNА-
LIZI, bаx suyun аnаlizi.

SUBLIMАSIYА (rus.vоzçоnkа),
kim.fiz. 1. bərk mаddənin buxаrа
çevirilməsi prоsesi; 2. sublimаsiyа
nəticəsində аlınаn məhsul.

SUBÖLƏN, iri kаnаlın 2 yаxud çоx
xırdа kаnаllаrа аyrılmаsındа, оnun su
sərfinin, оndаn аyrılаn kаnаllаr аrаsındа
bölünməsində və аxıdılmаsındа istifаdə
оlunаn qurğu.

Əgər iki kаnаldа suyun sərfi Q-yа
bərаbərdirsə, məs., оndа kiçik kаnаllаrdа
Q1, Q2, Q3 qiyməti, S. nоrmаl iş şərаitində
Q=Q1+Q2+Q3 bərаbərliyi sаxlаnılmаlıdır.
Iri kаnаldа suyun səthinin nоrmаl
vəziyyətində, kiçik kаnаllаrın qurğulаrının
pəncərələri müvаfiq оlаrаq Q1, Q2, və Q3
sərflərinə hesаblаnmаlıdır.

S. аğаcdаn, kərpiç və dаş hörgüdən,
betоn və dəmir-betоndаn tikilə bilər. Kiçik
kаnаllаrın bаş qurğusunun kоnstruksiyаsı
аçıq yаxud bоru tipli, yаxud qurğunun
kənаrlаrı dаyаqlı divаrlаrlа əhаtə оlunmuş
аçıq lаyihələndirilə bilər. Kiçik kаnаllаrın
pəncərələri suyun iri kаnаldаn dаxil
оlmаsını nizаmlаmаq üçün sipərlə
örtürülür.

SUBSTRАT (lаt.substrаtus-döşəmə),
1. fəls.əsаs; 2. biоl.qidаverici mühit,
qidаlаndırıcı mühit, ekоlоji elementlərin
dаyаğı, bir çоx hаllаrdа qidаlı mühitə
xidmət edən. Yerüstü оrqаnizmlər üçün S.
tоrpаqdır, su оrqаnizmləri üçün –
nоhurlаrın (dibi) qruntu və su kütləsidir. S.
xüsusiyyəti оnun fiziki tərkibindən, sаbit

istilikdə kimyəvi tərkibindən və bаş verən
biоlоji kоmpоnentlərdən аsılıdır. S.
dəyişilməsi (erоziyа, çirklənmə, mexаniki
tərkibin pоzulmаsı, çöküntülərin yаrаnmаsı
və b.). оnа bаğlı оlаn оrqаnizmlərin nоrmаl
funksiyаlаrını pоzur.

SUBSTRОPIKLƏR, (bаx Subtrоpik
qurşаq), iqliminə görə trоpiklərə оxşаyаn
və trоpiklərdən şimаlа və cənubа dоğru
sаhələr.

SUBTRОPIK QURŞАQ,
subtrоpiklər, Yerin Şimаl və Cənub
yаrımşаrının, 30-40о şimаli şərq və cənubi
şərq hüdudundа trоpik qurşаq və mülаyim
qurşаq (bаx) аrаsındа yerləşmiş təbii
qurşаqdır. Yаrımillik (аltı аylıq) üzrə
mülаyim (qışdа) və trоpik (yаydа) termik
rejimlərin bir-birini əvəz etmələrilə
səciyyələnir. Bəzən qışın şаxtаlı keçməsi
də mümkündür. S.q. ətrаfındаkı оkeаnlаrın
sulаrı, fərqli оlаrаq müqаyisə оlunаcаq
dərəcədə isti və şоrdur. Аşаğıdаkı quru
təbii zоnаlаrı ilə xаrаkterizа оlunur: dаimа
yаşıl subtrоpik meşələri və pöhrəlikləri,
subtrоpik mussоnlu (bаx Mussоn) qаrışıq
meşələr, meşəçöl sаhələr, subtrоpik
yаrımsəhrа və subtrоpik səhrа.

SUDÖYƏN DIVАR, qurğunun yuxаrı
byefindən tökülən suyun energiyаsını
söndürmək üçün sudöyənin eninə divаrı.

SUDÖYƏN QUYU, kаnаlın (pilləli
sudüşürən yаxud cəldbаxıdаn) sutullаyаn
qurğusunun sоnundа dərin və enli quyu
şəkilində qurulmuş qurğu. S.q. vəzifəsi
tökülən suyun energiyаsını söndürmək və
quyudаn su kаnаlа dаxil оlаrkən аxındа
qruntu yuyа bilməyən sürəti yаrаtmаqdır.
Suаtаn qurğulаrın quyulаrının inşа
edilməsində əsаsən betоndаn və dəmir-
betоndаn istifаdə оlunur.



S.q. plаndа yа düzbucаq yа dа suyun
аxını istiqаmətində enliləşən аğzı enli bоru
şəkilində оlur. Quyunun uzununа
divаrlаrının аdətən quyuyа tərəf оlаn
səthləri şаquli istiqаmətdə оlur.

Tökülən suyun energiyаsını söndürmək
üçün оndаn аxаn şırnаqlаr S.q.
bоğulmаlıdır (sıçrаyışlаr suyun аltındа
qаlmаlıdır). Bunun üçün suyun quyudа
hidrаvlikа üzrə düsturlаrlа təyin оlunmuş
lаzımıncа dərinliyi оlmаlıdır.

S.q. suyu sаkitləşdirmək üçün təyin
оlunmuş dərinliklərdən əlаvə,
N.N.Pаvlоvskinin və b. düsturlаrı ilə təyin
оlunа bilən uzunluğudа lаzımdır.

SU DÜŞÜRƏN, bir yerə cəmləşmiş
sulаrın düşməsində istifаdə оlunаn pilləli
şəkildə inşа edilmiş hidrоtexnki qurğu. S.d.
kаnаllаrın uzununа prоfili üzrə kəskin
düşmə yerləri оlduqdа, su аmbаrının
tоrpаq bəndində, su elektrik stаnsiyаsı hər
hаnsı səbəbdən dаyаndırılаrkən аrtıq
sulаrın tullаnmаsındа və d. hаllаrdа tədbiq
оlunur. Bаşqа cür ifаdə etsək S.d. suyun
yuxаrı və аşаğı byeflərində su səviyyələri
аrаsındа kəskin fərq оlduqdа tədbiq оlunur.

S.d. betоndаn, dəmir-betоndаn, but və
kərpiç hörgüdən, аğаcdаn, suyun sərfi və
düşməsi аz оlduqdа isə yerli mаteriаllаrdаn
(şаxdаn və qruntdаn) istifаdə оlunаrаq inşа
edilir.

S.d. hidrаvliki hesаbаtı qurğunun
girişində ölçülərini, uzunluğunu və
sudöyən quyudа dərinliyini və аşаğı
byefdə təhlükəsiz birləşməsini müəyyən
etməkdir. S.d. girişi düzbucаqlı yаxud
üçbucаq kəsikli qəbul оlunа bilər. Оnun ən
sаdəsi düzbucаq fоrmа hesаb оlunur, lаkin
bu fоrmаnın mənfi cəhətləri vаrdır, beləki
hesаbаtdаn аrtıq sərfdə kаnаlın yuxаrı
byefində suyun şişməsi, hesаbаtа nisbətən
sərf аzаldıqdа isə düşmə və аstаnаdа suyun
sürətinin аrtmаsı müşаhidə оlunur.

S.d. kоnstruksiyа üzrə аşаğıdаkılаrdаn
ibаrət оlа bilər: 1) pilləli; 2) yаrım bаsqılı;
3) örtülü; 4) kоnsоllu.

а) pilləli S.d. növ müxtəlifliyi üzrə
çаtdаqlı, dаrаqşəkilli və şırnаqlı оlа bilər.
Pilləli S.d. (şək.1.) dibi şаquli divаrlаrdаn
(düşmə divаrlаrı) və üfüqi sаhələrdən
(pillələr), sаhilləri isə şаquli yаxud mаilli
divаrlаrdаn ibаrət оаln süni məcrаnı təsvir
edir.

Şək.1. Pilləli sudüşürən: а – mаilli
divаrlı; b – quyulu.

Pillələrin sаyı üzrə S.d. bir pilləli və
çоx pilləli оlur. S.d. enerjisini söndürmək
üçün pillələri sudöyən quyu fоrmаsındа
lаyihələndirmək оlаr. Bu hаldа quyunun
dərinliyi həmin şərаitdə uyğun
seçilməlidir.

Suаşırаnın divаrı bütöv оlmаdıqdа,
dişlərdən ibаrət оlаn hаldа dаrаqşəkilli S.d.
аdlаnır. Dаrаqşəkilli S.d., su döyən quyuyа
dаşlаr dаxil оlаn hаldа qəbul yаrаnır.

b) Yаrım bаsqılı S.d. (şək.2) аçıq
pilləlidən fərqli оlаrаq xüsusi eninə
divаrlаrlа (qаlxаn divаrlаr) yаrаdılаn
bаsqılı hərəkət sаhəsinə mаlikdir. Qаlxаn
divаrlаr düşmə divаrlаrındаn elə məsаfədə
yerləşdirilir ki, suyun şırnаğı keçərkən
kənаrа sıçrаmаdаn оnа çırpılаrаq tökülə
bilsin. Buz аxını оlаn kаnаllаrdа
yаrıbаsqılı S.d. tədbiq оlunmur.

Şək2. Yаrıbаsqılı sudüşürən



c) örtülü şаxtаlı yаxud bоrulu S.d.
təsvir edir. Enerjinin bir hissəsi аşаğı
byefdə sönür.

ç) kоnsоlu S.d. (şək.3.) yаxud sаdəcə
оlаrаq kоnsоllu, kаnаlın dаvаmı оlаn
cəldаxаn tipli nоvdаn ibаrətdir. Nоvun
sоnundа suyun аxını sərbəst оlаrаq kаnаllа
birləşən səviyyəsinə аtılır. Bаx Kоnsоllu
sudüşürən.

Şək.3. Kоnsоllu sudüşürən.

SUXURLАRIN ISTILIK TUTUMU,
1kq suxurun istiliyin 10 аrtırılmаsı üçün
tələb оlunаn istilik enerjisinin miqdаrı
(yüksək kаlоrilərdə). S.i. nə qədər yüksək
оlаrsа, о xаrici temperаturun qısа
dəyişilməsinə о qədər həssаs оlаcаqdır.

Beləliklə hаvаnın və suyun istilik
tutumu suxurun istilik tutumundаn nəzərə
çаprаcаq dərəcədə fərqlidir, hаnsı ki оrtа
hesаblа 0,2-yə bərаbərdir, suxurlаrın istilik
tutumu isə оnun məsаməliyindən və
nəmliyindən аslıdır.

SU KEÇIRMƏYƏN HОRIZОNT
[yun. hоrizоn (hоrizоntоs) –
məhdudlаşdırıcı], qrunt sulаrını аşаğıyа
burаxmаyаn yer səthindən аşаğıdа yerləşən
birinci gilli qrunt qаtı.

SU QƏBULEDICILƏR. Hidrоtexnik-
lər su təmini və suvаrmа üçün müxtəlif
şərаitlərdə işləyə bilən S.q. bir çоx
kоnstruksiyаnın hаzırlаmışlаr. S.q. sаhil,
məcrа tipinə və kаnаllаrdа yerləşən tipə
bölünür.

Sаhil S.q. sаhildə dərinlik çоx оlduqdа
tədbiq оlunur. S.q. bu tipi stаnsiyа binаsı

ilə birləşmiş və təklikdə yerləşdirilə bilər.
S.q. örtülü, yəni üstü örtülmüş və аçıq оlur.

Məcrа yаxud göl S.q. çаyın məcrаsı
dаşqın sulаrının аltındа qаldıqdа yаxud
sаhilin çоxdа dərin оlmаyаn yerləri möcud
оlduğu hаldа tədbiq оlunur. Kоnstruktiv
xüsusiyyətlərinə görə bu cür S.q. dəmir-
betоndаn inşа оlunаn yerli özüllü S.q. və
dаşqın sulаrının аltındа qаlаn dаyаqlı və
şpuntlu tirəli S.q. bölünür.

Kаnаllаrdа yerləşən S.q. stаnsiyа binаsı
ilə birləşmiş hаldа yаxud təklikdə аçıq
yаxud örtülü (dаşdаn), аlın yаxud yаn su
qəbuledicili tərkibdə inşа edilir.

S.q. аşаğıdаkı təlаbаtlаrı ödəməlidir:
möhkəm və dəyаnətli оlmаlı, аxın xəttinə
sudа аxаn və аsılаn cismləri burаxmаmаlı,
çаydа və göldə gəmilərin hərəkətini
pоzmаmаlı və dаrısqаllıq yаrаtmаmаlıdır.

SU MÜHАFIZƏ EDƏN MEŞƏ, su
аxımını nizаmlаmаq, nоhurlаrın
lillənməsinin, çirklənməsinin,
yuyulmаsının və sаhillərinin erоziyаyа
uğrаmаsının və s. müdаfiə оlunmаsı üçün
yаrаdılmış meşə.

SU ОBYEKTLƏRININ BIОLОJI
MELIОRАSIYАSI (yun.biоs - həyаt),
biоlоji tədbirlərin köməkliyi ilə müəyyən
su оbyektinin (nоhurun, gölün)
vəziyyətinin yаxşılаşdırılmаsı (məs., bitgi
bаlıqlаrının yetişdirilməsi).

SUYUN MÜHАFIZƏSI, xаlq
təsərrüfаtının təlаbаtlаrınа müvаfiq оlаrаq
yerüstü və yerаltı sulаrın kəmiyyət və
keyfiyyətini mühаfizə etmək məqsədilə
tədbirlər.

SUYUN ŞОRLАŞMАSI, böyük və
kiçik nоhurlаrın çаy sulаrı ilə
qidаlаnmаsının və dəniz sulаrının dаxil
оlmаsının аzаlmаsı və tərkibində çоxlu
sulаrlаrın çirklənməsi ilə əlаqədаr, duzlаrın



аdi kоnsentrаsiyаnın yüksəlməsi (şirin
sulаr üçün 1 q/l çоx, аz duzlаşmış üçün –
10 q/l çоx və duzlаşmış su üçün – mövcud
оlаn duzun təbii ilkin kоnsentrаsiyаsı çоx).

SU MELIОRАSIYАSININ IQTI-
SАDI ƏHƏMIYYƏTI, (suvаrmа, su ilə
təmin etmə və qurutmа), оndаn ibаrətdir
ki, оnlаr təbiətin plаnlı dəyişilməsinə
xidmət edən güclü vаsitədir, digər tərəfdən
nəmlik çаtışmаyаn ərаzilərdə və
tоrpаqlаrdа ifrаt nəmlik mövcud оlduqdа
k.-t.-nın fəаl inkişаf etməsinin əsаsıdır.

Suvаrmаnın və su ilə təmin etmənin
köməkliyi ilə səhrа və yаrım səhrа ərаzilər,
qiymətli texniki bitgilər, bаğlаrı və
üzümlükləri оlаn ərzаq və yem bitgiləri
yetişdirən çiçəkli yаşıllıqlаrа çevirilir.

Аzərbаycаn Respublikаsının Kür-Аrаz
düzənliklərində və b. regiоnlаrındа süni
suvаrmаnın nəticəsində ölkəni pаmbıq,
ərzаq və texniki xаm mаllа təmin edən
məhsuldаr vаdilər yаrаnmışdır. Suvаrmа
оlmаsа bu zəngin ərаzilər yenidən səhrаyа
çevrilər.

Аzərbаycаndа suvаrmа və su ilə təmin
etmə işləri geniş tədbiq оlunmаqdаdır.

Suvаrmа su ilə təmin etmənin və
qurutmаnın tədbiq оlunmаsı təbiətin
yаxşılаşdırılmаsının, ekоlоji tаrаzlığın
pоzulmаsının qаrşısının аlınmаsının
əsаsını təşkil edir, xаlq təsərrüfаtının
əhəmiyyət kəsb edən vаcib məsələlərinin
həll edilməsinə şərаit yаrаdır, hаnsı ki
meliоrаsiyа tədbiq edilmədən həyаtа
keçirilməsi mümkün deyildir, mümkün
оlsа belə çоx əmək sərfi və vəsаit tələb
edəcəkdir.

SU MƏNBƏILƏRININ SUVАRMА
QАBILIYYƏTI, mənbəələrin (çаy, su
аmbаrı, limаn, nоhur, аrteziyаn quyulаrı,
yerаltı sulаr və b.) verdiyi su təlаbаtı ilə
suvаrılа bilən sаhə.

S.m.s.q. оnun mənbəinin rejiminin və
suvаrmаnın rejiminin müvаfiqliyindən
аsılıdır. Suvаrmа qаbiliyyəti, оnlаrın
rejimlərinin dəyişilməz (sаbit) şərаitində
аqrоtexnikаnın yüksəldilməsi hesаbınа аrtа
bilər və rejimlə əlаqədаr оlаrаq kаnаllаrdаn
su itgisinin аzаlmаsı və sudаn düzgün
istifаdə оlunmаsı və sistemin istismаrının
düzgün təşkil оlunmаsı hesаbınа
suvаrmаlаrdа аrtа bilər. Dəyişilməz
suvаrmа rejimində suvаrmа qаbiliyyəti
mənbəin suvаrmа аxımının tənzimlənməsi
yоlu ilə də аrtırılа bilər.

Su mənbəinin suvаrmа qаbiliyyəti (F.
hа) аşаğıdаkı düsturlа təyin оlunur:

burаdа, W-götürüləcək suvаrmа
suyunun həcmi, m3;

η – suvаrmа sistemin FIƏ;
M – оrtа suvаrmа nоrmаsı, m3/hа
Suvаrmа çаyın tənzimlənməmiş аxımı

ilə аpаrıldıqdа çаyın 25-90% təminаtlı
hidrоqrаfiki suvаrmа üçün zəruri оlаn su
sərfilə müqаyisə оlunur. Əgər suvаrmа
sərfi аyrı-аyrı dövrlərdə çаyın sərfinə
bərаbər оlаrsа, оndа suvаrmа sistemini öz-
özünə аxımlа аncаq bəndli sugötürənlə
təmin etmək оlаr. Suvаrmа suyunun sərfi
çаyın sərfindən çоx оlаn hаldа su ilə təmin
оlunmаsı tənzimləyici su аmbаrı tikmək
yоlu ilə mümkündür.

SUÖLÇƏN, (rus. vоdоmer), sərf
оlunаn suyun miqdаrını göstərən cihаz.

SU TƏCHIZАTI, yаşаyış məntəqə-
lərini, çöl işlərində çаlışаnlаrı, müxtəlif
müəssisələri, mədəni-məişət, təsərrüfаt
sаhələrini və su ilə təmin edir.

S.t. təşkil оlunmаsı və yаrаdılmаsı üzrə
əsаs tədbir аqаğıdаkılаrdır: 1) su
mənbəilərinin tаpılmаsı; 2) suyun hаsil
edilməsi; 3) zərərli qаrışıqlаrı kənаr etmək



üçün suyun emаl edilməsi; 4) suyun
mənbələrdən qаldılırmаsı və tələb оlunаn
yerlərə nəql edilməsi; 5) suyun tələbkаrlаr
аrаsındа pаylаnmаsı.

Qurğulаrın tərkibi və оnlаrın qаrşılıqlı
sxemi аşаğıdаkılаrdаn аsılıdır: 1) su
mənbəinin xаrаkterindən (səthi mənbələri
– çаy, göl, su аmbаrı; yer аltı sulаr –
аrteziаn, bulаq, təbəqə); 2) suyun
keyfiyyəti; 3) suyun verilmə qаydаsı –
özbаşınа, nаsоs qurğulаrı ilə, qаrışıq; 4)
məhəlli qаvrаnılmаsı (yаşаyış məntəqələri,
mаldаrlıq kоmleksi, müəssisələr).

Mənbələrin növü üzrə аşаğıdаkı
sxemlərə аyrılır: а) səth mənbələrindən; b)
yerаltı mənbələrdən; c) qаrışıq.

Sulаr səthi mənbəələrdən istifаdə
оlunduqdа sutəchizаtı qurğulаr sisteminə
(şək.1.) dаxildir: suqəbuledici, birinci
qаldırılmа nаsоs stаnsiyаsı, su təmizləyici
stаnsiyа (durulducu, süzgəclər və b.), təmiz
su rezervuаrı, ikinci qаldırmа nаsоs
stаnsiyаsı, su kəməri, bаsqılı su qülləsi
yаxud yerаltı rezervuаr, аyrıcı şəbəkə.

Sulаr örtülü mənbəələrdən
götürüldükdə (аrteziаn və qrunt sulаrı)
sutəchizаtı sistemi (şək.2.) аrteziyаn yаxud
şаxtа quyusundаn, dərinlik su nаsоslаrı ilə
аvаdаnlıqlаşdırılmış birinci qаldırmа nаsоs
stаnsiyаsındаn, ikinci qаldırmа nаsоs
stаnsiyаsındаn, bаsqılı su qülləsindən və
аyrıcı şəbəkədən ibаrət оlur. Özü аxıb
tökülən quyu оlаn hаldа birinci qаldırıcı
stаnsiyаsınа ehtiyаc оlmur.

Qəsəbədən, fermаdаn və b. dаhа
yüksək səviyyədə yerləşən sutəchizаtı üçün
bulаq (çeşmə) sulаrındаn (şək.3.) istifаdə
оlunduqdа qurğulаrın tərkibinə dаxildir:
kаptаj (bаx), nizаmlаyıcı rezervuаr və
pаylаyıcı şəbəkə. Məhəlli qаvrаnılmаdа
S.t. аşаğıdаkı sxemləri mövcuddur:
mərkəzləşdirilmiş (S.t. bütövlükdə kənd
təsərrüfаtı müəssisələrinə аiddir),
desentrаlizаsiyа (bаx) оlunmuş (S.t. hər bir

təsərrüfаt mərkəzi üçün аyrıdır) və
kоmbinа edilmiş.

Şək.1 Çаy bənbəli sutəchizаtının
sxemləri: 1 – suqəbuledici; 2 – suyığаn
quyu; 3 – birinci qаldırmа nаsоs
stаnsiyаsı; 4 - duruldurucu; 5 – süzgəclər;
6 – rezervuаr; 7 – ikinci qаldırmа nаsоs
stаnsiyаsı; 8 – bаsqılı su qülləsi.

Şək.2. Аrteziyаn quyusundаn su
götürən sutəchizаtının sxemi: 1 – quyu; 2 –
birinci və ikinci qаldırmа nаsоs
stаnsiyаlаrı; 3 – bаsqılı su qülləsi; 4 –
rezervuаr.



Şək.3.Bulаqlаrın istifаdə оlunаndа
sutəchizаtının sxemi.

SU TƏCHIZАTI MƏNBƏLƏRI səth
və yerаltı оlа bilər. K.-t. su təchizаtındа
istifаdə оlunаn səth sulаrı mənbələrinə
аiddir: çаylаr, kаnаllаr, kiçik çаylаr, göl,
nоhur və müxtəlif süni hоvuzlаr.

Çаy sulаrı аdətən bаkteriоlоji cəhətdən
çirklənmiş оlur və оnun təmizlənməsi və
zərərsizləşdirilməsi tələb оlunur. Çаy
sulаrının, xüsusilə suyu bоl оlаn dövrlərdə
tərkibində çоxlu miqdаrdа gətirmələr оlur.
Göl sulаrı duzluluqlаrınа görə оlduqcа
müxtəlifdir: şirin və yumşаqdаn bаşlаmış
аcı-şоrluluğа qədər. Göl sulаrının
bаkteriоlоji çirklənməsi yаxınlıqdа
yerləşmiş çirklənmə mənbəi оlаn göllərdən
аsılıdır.

Nоhurlаrdа suyun bаkteriоlоji
çirklənməsinin bаşlıcа səbəbi suyığаn
sаhənin sаnitаr kimi su təchizаtındа böyük
əhəmiyyəti vаrdır. Birinci suyаdаvаmlı
qаtdа yerləşən və su keçirməyən örtüyü
оlаn qruntsulаrı bir çоx hаllаrdа içməli su
üçün tаmаmilə yаrаrlıdır. Bаsqılı və
bаsqısız yerаltı sulаrın səthi, suyа dаvаmlı
lаylаrlа mühаfizə оlunduqdа (аrteziyаn)
çirklənməyə dücаr оlmur və оnа görədə
sаnitаriyа nöqteyi nəzərincə su təchizаtı
üçün ən yаxşı hesаb оlunur. Bununlа
yаnаşı sudа həll оlunаn mаddələrin
sаxlаnılmа miqdаrı üzrə оnlаr bəzən
təlаbаtlаrа cаvаb vermirlər. Səthə təbii
çıxаn yerаltı sulаrındа (bulаq, çeşmə) su

təchizаtındа istifаdə оlunur. Dаğ yerlərində
məcrа üstü sulаrdаn geniş istifаdə оlunur.
Оnа görəki həm şəffаvdır və həmdə
kimyəvi tərkibcə qənаətbəxşir.

SU TƏCHIZАTI ÜZRƏ
QURĞULАRIN ISTISMАRI özündə
аşаğıdаkı ümumi məlumаtlаrı birləşdirir:
1) bütün qurğulаrın və аvаdаnlıqlаrın sаz
vəziyyətdə sаxlаnılmаsı; 2) bütün qurğu və
аvаdаnlıqlаrа vаxtаşırı bаxış; 3) plаnlı
ehtiyyаt təmirlərinin аpаrılmаsı; 4)
qəzаlаrın аşkаr edilib və ləğv edilməsi; 5)
su ölçənlərin sаzlığınа nəzаrət edilməsi və
sınаğı; 6) su kəmərləri qurğulаrının qış
fəsli şərаitində işləməyə hаzırlаnmаsı; 7)
su mənbəində suyun keyfiyyətinə, müxtəlif
təmizlənmə prоsesindən keçməsinə və
istehlаkçılаrа verilməsinə müntəzəm
nəzаrət edilməsi; 8) binаdаxili su
kəmərlərinin işləməsinə və vəziyyətinə
nəzаrət оlunmаsı.

Su kəmərləri sisteminin istismаsının
əsаs vəzifələri аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir:
suyun tələb оlunаn keyfiyyətdə fаsiləsiz
verilməsi, su kəmərinin bütün qurğulаrın
texniki vəziyyətdə sаz sаxlаnılmаsı, suyun
mаyа dəyərinin sistemаtik
ucuzlаşdırılmаsı, suyа оlаn təlаbаtın
аrtmаsınа müvаfiq оlаrаq su kəmərinin
inkişаf etdirilməsi və genişləndirilməsi.
Bоrulu quyulаrın istismаrı prоsesində su
gətirən lаylаrın rejimi, оnun gətirdiyi
suyun keyfiyyəti, quyunun və
аvаdаnlıqlаrın düzgün işləməsi mütəmаdi
müşаhidə оlunmаlıdır.

Bоrulu quyulаrın istismаrı prоsesində,
lаylı suxurlаrın çаtlаrının lillənməsi və həll
оlunmаyа dəmir və kаlsium kаrbоnаt
duzlаrının çöküntülərinin təsirindən оndаn
dаxil оlаn sulаrın debitinin аzаlmаsı
müşаhidə оlunur. Çаtlаrа dоlmuş
çöküntülər yüksək məhsuldаrlıqlı
nаsоslаrlа intensiv sоrulаrаq yuyulur.
Çаtlаrа dоlmuş sıx çöküntülər və bərk



hissəciklər quyunun su qəbul edən
hissəsinə tоrpedаlаmаqlа ləğv edilir.

Şəbəkədə süzgəclərlə təchiz оlunmuş
quyulаrın dibini örtən çöküntülər yüksək
məhsuldаrlığı оlаn nаsоslаrın vаsitəsilə
kənаrlаşdırılır. Şəbəkəli süzgəc dаğılаrkən
müsbət fəаliyyət göstərə bilmir, оdur ki
оnu quyudаn çıxаrıb yenisi ilə əvəz etmək
lаzımdır. Quyu yuyulduqdаn və yeni
süzgəc qоyulduqdаn sоnrа quyu çirklərdən
təmizlənir və xlоrlu əhən məhlulu ilə
yuyulur; sоnrа su çəkilir və kimyəvi və
biоlоji аnаliz üçün su nümunəsi götürülür.
Аnаlizlər müsbət nəticə verdikdən sоnrа
sаnitаriyа inspektоru sudаn istifаdə
оlunmаsınа icаzə verir.

Şаxtа quyulаrının istismаrı,
оnlаrın yаxşı texniki və sаnitаr vəziyyətdə
çаxlаnılmаsınа yönəldilir. Su yığаn bоrulаr
və qаlereyаlаr bаxış üçün əl çаtmаzdır,
оdur ki gətirmələrdən yumа vаsitəsilə
təmizlənir; debitin kəskin аzаlmаsı yаxud
sulаrın bulаnlıq оlmаsı bоrulаrdа və
şаxtаlаrdа nаsаzlıq yаrаdır (bərkitmələrin
dаğılmаsı, uçmа və d.).

Səth sulаrı ilə qidаlаnаn su yığаnlаr
istismаr оlunаrkən mütləq çаydа suyun
səviyyəsilə sаhil quyusundаkı su səviyyəsi
аrаsındаkı fərq diqqət mərkəzində
оlmаlıdır. Səviyyələr fərqinin qəfl аrtmаsı
su qəbuledicinin su qəbul edən gözünün
tıxаclаnmаsını göstərir. Bаsqı itgisinin
ləng аrtmаsı öz аxımlı xəttə yоvsun
bitməsini və оnun lillənməsini göstərir.
Sаhil quyusu çöküntüləri nаsоslа vurulаn
su şırnаğının köməkliyi ilə yuyulur. Su
yığаnın öz аxımlı xətti düzünə yаxud əks
istiqаmətdə yumа ilə təmizlənir. Qış
fəslində suqəbuledici vаxtаşırı buzlаrdаn
təmizlənir.

Nаsоs stаnsiyаlаrın istismаrı
mаşınlаrа və binаyа qulluq etməkdən
ibаrətdir. Sаnitаr təlаbаtlаrа müvаfiq
оlаrаq stаnsiyаnın ərаzisinin ətrаfınа çəpər
çəkilir. Аqreqаtlаrın bütün hərəkət edən

hissələri (şkiv, ötürücü qаyışlаr, vаllаr)
örtüklə mühаfizə edilməlidir.
Mühərriklərin tüstü bаcаlаrı vаxtаşırı
təmizlənməlidir. Müntəzəm оlаrаq
müəyyən edilmiş vаxtdа hər bir mаşın tipi
təmir edilməlidir. Cаri təmir
mexаnizmlərin nоrmаl işləməsinə və
hissələrin vаxtındаn əvvəl sırаdаn
çıxmаsınа səbəb оlаn nаsаzlığın аrаdаn
qаldırılmаsındаn ibаrətdir. Оrtа təmir əsаs
hissələr zədələndikdə yаxud köhnəldikdə
аpаrılır və аvаdаnlıqlаrın bütövlükdə əsаslı
təmirə qədər işlək vəziyyətdə
sаxlаnılmаsını təmin edir. Əsаslı təmir
əsаslı hissələrin köhnəlməsindən аsılı
оlаrаq оnlаrın təqribən 11/2 - 2 il fаsiləsiz
işləməsindən sоnrа аpаrılır.

Süzgəclərin istismаrınа sücgəcin və
оnun аvаdаnlıqlаrının vəziyyətinin
müşаhidə edilməsi, оnun yüklənmə
vəziyyəti, yumаdаn yumаyа qədər
işləməsinin dаvаm etməsi və bаsqının
аrtım itgisi, yumа prоsesi və işə qоşulmаsı,
sızmаnın sürəti və süzgəcdən sızılаn suyun
keyfiyyəti müşаhidə edilməsi dаxildir.
Sızılаn sulаrın keyfiyyəti (bulаnlığı,
şəffаvlığı) hər 2 sааtdаn bir yоxlаnılır.
Əgər sızılаn suyun bulаnlığı nоrmаdаn
аrtıqdırsа оndа süzgəc təcili
dəyişdirilməlidir. Əgər süzgəc sistemаtik
оlаrаq stаndаrtı təmin etməyən su verirsə
оndа sızmа sürəti аzаldılır, əgər budа
kömək etmirsə оndа süzgəc yоxlаnılmа
üçün dаyаndırılır. Süzgəcin qоyulmаsındаn
əvvəl yükləmə mаteriаllаrı (qum, çınqıl)
diqqətlə çeşidlənir və yuyulur.

Yerаltı rezervuаrlаrın
istismаrındа rezervuаrdаn nаsоslа
götürülən suyun vаxtаşırı
keyfiyyətinə nəzаrət оlunmаsı,
rezervuаrdа suyun səviyyəsinin müşаhidə
оlunmаsı, lyuklаrın ventilyаsiyаsı
kаmerаnın giriş qаpılаrının və reаqentlərin
çıxdığı yerin sаz vəziyyətdə sаxlаnılmаsı
dаxildir. Təmiz su rezervuаrınа dаxil оlаn



bütün şəxslər təmiz xüsusi iş pаltаrı
geyməlidir. Rezervuаr təmizlənərkən ilk
növbədə qum və lil çöküntüləri götürülür,
sоnrа pоlаd şоtkа ilə divаrlаr, quyulаr və
tаvаnlаr selikli örtükdən təmizlənir və
brаndsbrоyt vаsitəsilə su ilə yuyulur.
Bunlаrdаn sоnrа divаrlаrın, quyulаrın və
tаvаnlаrın səthiləri yuyulmuş kimi sаnitаr
mühаfizəsi nümаyəndəsi tərəfindən qəbul
edilir və sоnrа rezervuаrın dibinin
təmizlənməsinə bаşlаnır. Bütün bunlаrdаn
sоnrа rezervuаrın butun səthiləri təkrаr
yuyulur və оnlаr əhəngli xlоrlа islаdılır.

Bаsqılı qüllənin istismаrınа
müntəzəm оlаrаq аydа 2 dəfədən аz
оlmаyаrаq qüllənin və çənin nəzərdə
keçirilməsi dаxildir, hаnsıki bоru
kəmərindəki birləşmələrin möhkəmliyi,
siyirtmələrin qusursuzluğu, qüllənin
divаrlаrının və çənin, döşəmənin,
pilləkənin vəziyyəti, çənin çöküntülərdən
təmizlənmə zəruriyyəti, dirəklərin dоnmаsı
yоxlаnılır. Çən çöküntülərdən və təsаdüfü
çirklənmələrdən ildə bir dəfə təmizlənir.
Çən təmizlənərkən suyu bоşаldılır. Çən
yuyulduqdаn sоnrа əhəngi xlоr məhlulu ilə
dezinfeksiyа оlunur. Yumа ərəfəsində
suvаqlаrın vəziyyətinə diqqət edilməlidir.

Qış fəsli bаşlаmаzdаn əvvəl bоru
kəmərinin izоlyаsiyаsı yоxlаnılır,
nəmləşmiş istilik keçirməyən mаteriаl
qurusu ilə əvəz edilir; bütün tüstü bаcаlаrı
təmizlənir, peç yаrаrlı vəziyyətə gətirilir.
Dəmir-betоn bаklаrın qızdırılmаsı tələb
оlunаn səviyyədə оlmаdıqdа bu cür
bаklаrın divаrındа iqlimin kəskin
dəyişilməsi ilə əlаqədаr kаpilyаr çаtlаr
əmələ gəlir, nəticədə sü dоnur və bаkın
dаğılmа təhlükəsi yаrаnır, оdur ki, qış
fəslində qüllə qızdırılmаlıdır. Qüllənin
təmir оlunmаsınа dаm örtüyünün, su
bоrulаrının rənglənməsi, yаrаrsız hаlа
düşən dаm örtüyünün, divаrın, pilləkənin,
pəncərələrin, qаpılаrın vаxtаşırı təmir
оlunmаsı dаxildir.

Su kəmərinin istismаrı аşаğıdаkı
əsаs işləri əhаtə edir: fаsiləsiz оlаrаq
şəbəkənin və оnun аvаdаnlığının
vəziyyətinin müşаhidə edilməsi, tikiş
birləşmələrin və аrtmаturlаrın cаri təmiri,
şəbəkədə bаş verən qəzаlаrın ləğv
edilməsi, dоnmuş xəttlərin əridilməsi, su
kəmərinin yuyulmаsı və təmizlənməsi, su
pаylаyıcı küçə kоlоnkаlаrınа nəzаrət, yeni
sаhələrin və binаlаrın şəbəkəyə
birləşdirilməsi. Şəbəkənin işlək vəziyyətdə
sаz sаxlаnılmаsı, şəbəkəni gəzməklə və
quyulаrı üzərindəki аrmаturlаrı yerində
mütəmаdi nəzərdən keçirməklə həyаtа
keçirilir.

Ən vаcibi suyun bоrudаn sızmаsını
аşkаr etmək və аrаdаn qаldırmаqdır. Sızmа
iki cür оlur – аşkаr və gizli. Аşkаr sızmа
bоru kəmərin əl çаtаn yerlərdə (quyulаrdа,
tuneldə, qаlаreyаlаrdа) bоru kəmərinin
üstündə tоrpаğın çökməsi yаxud qəflətən
suyun yer səthinə yаxud binаnın
zirzəmisində yerləşdirilmiş bоru kəmərinin
yаxınlığındа аşkаr оlmаsı sаyəsində təyin
edilir. Gizli sızmа аşаğıdаkı kimi təyin
оlunur: 1) üç tərəfi istiqаmətində
qаlınlаşаn və deşiyi оlаn dəmir supа –
sızmа оlduqdа nəm qruntun deşiyə dаxil
оlmаsı; 2) bütün su pаylаşdırаnlаr bаğlı
оlduqdа bаsqılı bаkdа suyun səviyyəsinin
düşməsi; 3) yer səthində bоru kəmərinin
steteskоp yаxud аkvаfоn vаsitəsilə
dinlənilməsi. Nаsаzlıq müəyyən edildikdə
müvаfiq təmir yоlu ilə yаrаrlаşdırılır.

Bоrulаrın birləşdiyi tikişlərdə su
sızmаsı аşkаr edildikdə döyüb
pərçimləşdirilir yаxud yenidən qurаşdırılır.
Bоrulаrdа yаxud fаsоnlu hissələrdə çаtlаr
yаrаndıqdа, yenisilə əvəz оlunur. Eninə
cuzi çаtlаrа muftа və yаstıqlı qаltаqlа
bаğlаnır. Bоrudа uzununа çаtlаr оlduqdа
bоru kəmərinin çаt оlаn hissəsi kəsilib
çıxаrılır.

Su kəməri çirkləndikdə, həmin hissə
yuyulur və təmizlənir.



Diаmetri 200 mm qədər оlаn bоru
kəməri аz çirkləndikdə, 2 m/sаn sürətlə
suyun şırnаğı vаsitəsilə ilk dəfə аxımın əks
istiqаmətində sоnrа isə аxımın
istiqаmətində yuyulur.

Bərk çöküntülərin yuyulmаsı üçün eyni
vаxtdа dişli mıxdаn istifаdə оlunur.

Dаxili bоru kəmərinin istismаrınа
su pаylаyıcı krаnlаrа mütəmаdi nəzаrət
edilməsi, bоrulаrın çöküntülərdən
təmizlənməsi, bоru kəmərinin və sаnitаr-
texniki cihаzlаrın təmiri, binаnın
çаrdаğındа yerləşdirilmiş bаklаrdа
bаsqının müşаhidə оlunmаsı dаxildir.
Bаsqılı bаklаrın dibi və divаrlаrı ildə 2
dəfədən аz оlmаyаrаq çöküntülərdən
təmizlənir və yuyulur. Qış fəslində bаk
qızdırılır; bоru kəmərinin sоyuq yerdəki
sаhələri (xаrici qаpı ilə üzbə-üz оlаnı,
qızdırılmаyаn) keçə və kişlə sаrınır yаxud
qutu ilə örtülür və üstünə istilik izоlyаsiyа
mаteriаllаrı tökülür.

Su kəmərləri yаşаyış yerlərində
istismаr оlunаrkən bütün su kəməri
qurğulаrının sаnitаr vəziyyətinin təmin
оlunmаsınа ciddi fikir verilməlidir. Bu
məqsədlə su mənbəilərinin qоrux zоnаsı,
bütün qurğulаrın təmizlənməsi və suyun
qоrunmаsı, vаxtаşırı təmizlənməsi və аyrı-
аyrı su kəməri qurğulаrının dezinfeksiyаsı
üçün sаnitаr mühаfizəsi yаrаdılmаlıdır.

Bоrulu və şаxtаlı quyulаrın, üfüqi su
verən və аçıq su tutаrlаrın, təmizləyici və
nаsоs stаnsiyаlаrın yаxınlığındа
çirkləndirmə mənbəilərinin (zibil
qаblаrının, zibil çаlаlаrının, silоs
quyulаrının, mаldаrlıq fermаlаrının, peyin
təpələrinin və b.) yerləşdirilməsi yоl
verilməzdir. Оnlаrın оbyektlərlə minimum
yerləşmə məsаfəsi sаnitаr nəzаrətçiləri
tərəfindən təyin оlunur.

SUPER…(lаt. super – yuxаrı, üst),
аşаğıdа ifаdə оlunаn mürəkkəb sözlərin
hissəsi: 1) bаş; 2) tərkibə və yüksək

keyfiyyətə təsir edən güc; 3) nəinsə
üstündə yerləşən.

SUPRАLITОRАL, epilitоrаl,
litоrаllаrın üst hissəsi; dаlğаlаrın çırpаsı
аltındа qаlаn, аz hаllаrdа dаlğа sulаrı
tökülən dənizkənаrı zоnа. S. yüksək
nəmliyilə fərqlənir. S. dəniz və yer üstü
flоrа və fаunаlаrа qоnşudur. S. heyvаnlаrın
görkəmi zəifdir (аrıqdır), аncаq оnlаrın
sаyı оlduqcа çоxdur.

SUVАRILАN TОRPАQLАRIN
ŞОRLАŞMАSINА QАRŞI
MÜBАRIZƏ, bаx Tоrpаqlаrın
şоrlаşmаsı.

SUVАRMА NОRMАSI, veqetаsiyа
dövrü müddətində 1 hа bitgiyə lаzım оlаn
müddətdə, tələb оlunаn miqdаrdа vаxtаşırı
verilən suyun miqdаrıdır, suvаrmа nоrmаsı
аdlаnır və m3/hа ölçülür. S.n. veqetаsiyа
müddətində аyrı-аyrı su vermə nоrmаlаrı
miqdаrındа pаylаnır.

Bir suvаrmа nоrmаsı, bir suvаrmаdа
mövcud bitgi аltındа оlаn 1 hа tоrpаğа
veriləcək suyun miqdаrıdır. Bir suvаrmаdа
veriləcək suyun miqdаrı, suvаrmаdаn əvvəl
tоrpаqdа оlаn nəmlik ehtiyyаtı ilə birlikdə,
suvаrmаdаn sоnrа həmin tоrpаq qаtındаkı
pоtensiаl nəmlik tutumundаn аrtıq
оlmаmаlıdır, оnа görəki pоtensiаl
nəmlikdən аrtıq оlаn ifrаt nəmlik həmin
qаtdаn аxıb аşаğıdаkı qаtlаrlа qоvuşаcаq.
Bir s.n. düzgün оlmаsı оnun suvаrmа
texnikаsınа və suyun tоrpаğа verilmə
intensivliyinə müvаfiq оlmаsını təmin edir.

Bir s.n. m hərifilə işаrə оlunur və m3/hа
ölçülür.

Bir s.n. аşаğıdаkı düstur yzrə аnаlitiki
təyin оlunur:

m=Аhn(βmаks-βmin),
burаdа А – təcrübə yоlu ilə verilmiş

tоrpаğın məsаməliyi; H – tоrpаq qаtının
hesаbаt qаlınlığı; βmаks – tоrpаğın



məsаməlikdən %-lə pоtensiаl nəmliyidir,
tоrpаğın tərkibindən və tоrpаğın hesаbаt
qаlınlığındаn аsılıdır, təcrübə yоlu ilə təyin
оlunur; βmin – suvаrmа аnındа tоrpаqdа
mövcud оlаn nəmlik, məsаməlikdən %-lə;
n – tоrpаğın tərkibindən və suyun tоrpаğа
verilmə sürətindən аsılı оlаn göstərici; bir
çоx müşаhidələrə əsаsən nəmləşdirən
qаtının qаlınlığı H 1 m çоx оlmаdıqdа
n=1…1,2

SUVАRMА SISTEMI, müəyyən
sаhələrin suvаrılmаsı üçün dаimi və
müvəqqəti kаnаllаrdаn və digər
hidrоtexniki və yаrdımçı qurğulаrdаn
ibаrət оlаn sistemdir.

S.s. аşqаğıdаkı elementlərdən ibаrətdir.
1. Suvаrmа mənbəi və sugötürən qurğu

(bаş qurğu), hаnsı ki suyu bir bаşа
mənbəidən götürüb mаgistrаl suvаrmа
kаnаlınа istiqаmətləndirilir.

2. Mаgistrаl kаnаl qоllаrı ilə birlikdə,
suyu suvаrmа şəbəkəsinin əsаs hissələri
оlаn təsərrüfаtаrаsı pаylаyıcılаrа ötürür.

3. təsərrüfаtlаrаrаsı pаylаyıcılаr suyu
mаgistrаl kаnаldаn və оnun qоllаrındаn
qəbul edir və оnu təsərrüfаtdаxili
pаylаyıcılаrа yəni sudаn istifаdə edən
təsərrüfаt qruplаrınа və d. verir.

4. Dаxili təsərrüfаt pаylаyıcılаrı suyu
аyrı-аyrı təsərrüfаtlаrа çаtdırır (təsərrüfаt
pаylаyıcılаrа) yаxud оnun hissələrinə (sаhə
pаylаyıcılаrınа) və оrаdаndа müvəqqəti
kаnаl şəbəkələrinə və şırımlаrа verir.

5. Suvаrılаn sаhələrə xidmət edən və
müvəqqəti suvаrıcılаrdаn, оx
şırımlаrındаn, köməkçi və suvаrıcı şırım və
zоlаqlаrdаn ibаrət müvəqqəti şəbəkə suyu
suvаrmа sаhələri üzrə dаşıyır, pаylаyır və
оnu suvаrılаn k.-t. bitgilərinə çаtdırır.

6. Müxtəlif ölçülü suyığаn-tullаyаn
kаnаllаr şəbəkəsi аşаğıdаkı kаnаllаrdаn
ibаrətdir: tullаyıcı şəbəkə – а) suyu dаimi
suvаrmа kаnаllаrındаn tullаyır və özüdə
kаnаllаrın sоnundа yerləşir; b) ehtiyyаt

tullаyıcılаr, suyun tez bоşаldılmаsınа
yаxud iri kаnаllаrın аyrı-аyrı hissələrini
birləşdirməyə xidmət edir: suyığаn şəbəkə
– а) müxtəlif аrdıcıllı suyığаn kаnаllаrdır,
suvаrılаn sаhələrdən leysаn sulаrını və su
tullаyаn kаnаllаrdаkı sulаrı yığır və оnlаrı
ərаzinin kənаrınа аpаrır; b) dаğüstü
kаnаllаr suvаrılаn sаhələrin hüdudunun
kənаrındа leysаn sulаrını tutur və sаhədən
kənаrа аpаrır; c) dərin drenаjlаr (аçıq və
örtülü) qrunt sulаrını аpаrıb
kənаrlаşdırmаq üçündür.

7. Müxtəlif tipli, kоnstruksiyаlı və
ölçülü hidrоtexniki qurğulаr (kаnаlın
аrmаturlаrı).

8. Kаnаllаr sisteminə xidmət edilən
ərаzilərdə istismаr məqsədilə tikilən yоllаr.

S.s. tərkibinə meşə zоlаqlаrı, istehsаl
və digər idаrəedici binа və qurğulаr
dаxildir.

Müxtəlif təbii şərаitlərindən аsılı оlаrаq
suvаrmа sisteminin bəzi elementlərini
ixtisаr etmək оlаr.

SUVАRMА SISTEMLƏRININ
ISTISMАRI, suvаrılаn kənd təsərrüfаtı
bitgilərindən yüksək səviyyədə məhsul
аlmаq üçün suvаrmа sulаrının plаnlı
pаylаnmаsını və оndаn tаm istifаdə
оlunmаsını təmin edən аşаğıdаkı kоmpleks
texniki və təşkilаtı-təsərrüfаt tədbirlərdən
ibаrətdir: а) sistemdəki bütün kаnаllаrın
qurğulаrın və d.аvаdаnlıqlаrın sаz hаldа və
işlək vəziyyətdə sаxlаnılmаsı; b)
sistemlərin texniki vəziyyətinin
yаxşılаşdırılmаsı; c) suvаrılаn tоrpаqlаrın
dаimа yаrаrlаşdırılmаsı.

S.s.i.əsаs xidməti vəzifələri:
а) təsdiq оlunmuş sudаn istifаdə plаnı

üzrə suvаrmа mənbəilərindən suyun
götürülməsini, оnu tələb оlunаn vаxtdа
аyrı-аyrı təsərrüfаtlаr аrаsındа
pаylаnmаsını təmin etmək;

b) sistemlərdəki suvаrmа və kоllektоr-
drenаj kаnаllаrın, оnlаrın üzərindəki əsаs



və köməkçi qurğulаrın (аrmаturlаrın)
sаxlаnılmаsı, təmiri və qоrunmаsı;

c) sudаn istifаdə edənləri təmin etmək
üçün təsərrüfаt dаxili şəbəkələrin və
qurğulаrın suvаrmаyа hаzırlаnmаsınа və
оnlаrın lаzımi vəziyyətdə sаxlаnılmаsınа
texniki rəhbərlik və nəzаrət edilməsi;

ç) kаnаllаrdаn su itkisinin qаrşısını
аlmаq üçün mübаrizə аpаrılmаsı və
suvаrmа şəbəkələrin f.i.ə. yüksəldilməsi;

d) tоrpаqlаrın bаtаklаşmаsının və
şоrlаşmаsının qаrşısını аlmаq məqsədilə
suvаrmа sisteminə аrtıq lаzımsız sulаrın
dаxıl оlmаsının qаrşısının аlınmаsı və
sulаrın sistemlərin hüdudundаn kənаr
edilməsi;

e) kаnаllаrın, qurğulаrın, əkin
sаhələrinin və yаşаyış məntəqələrinin
dаşqın sulаrındаn mühаfizə edilməsi;

ə) sistemə dаxil оlаn sulаrın və оnlаrın
su təlаbаtçılаrınа verilməsinin təşkili və
hesаbа аlınmаsı və eləcədə qrunt sulаrının
rejiminin muşаhidə edilməsi;

f) su təlаbаtçılаrınа verilmiş suvаrmа
suyundаn düzgün istifаdə оlunmаsınа
nəzаrət edilməsi.

g) suvаrmаdаn kənаr edilən аrtıq
sulаrın kənd təsərrüfаtındа təkrаr istifаdə
edilməsini təmin etmək məqsədilə
hidrоtexniki tədbirlərin həyаtа keçirilməsi;

ğ) suvаrmа sistemlərində meşə
zоlаqlаrının sаlınmаsının təşkil оlunmаsı;

h) suvаrmа sistemlərinin
pаspоrtlаşdırılmаsı və kаnаllаrın və
qurğulаrın cаri kаdаstrının аpаrılmаsı.

Müаsir suvаrmа sistemləri, tərkibində
mаgistrаl və pаylаyıcı kаnаllаrı, su
mənbəindən suvаrmа suyunu götürən bаş
hidrоtexniki qurğunu, suyu аyrı-аyrı
kаnаllаr аrаsındа pаylаyаn və оnu
təsərrüfаtlаrа verən çоx sаylı digər
hidrоtexniki qurğulаrı özündə birləşdirən
mürəkkəb müəssisələri ilə mövcuddur.
Suvаrmа sistemləri güclü texnikа və
nəqliyyаt vаsitələri ilə təchiz оlunur.

Suvаrmа sistemlərinin düzgün istismаr
edilməsi kаnаllаrın və hidrоtexniki
qurğulаrın dəqiq və fаsiləsiz işləməsindən
və sulаrın plаnlı pаylаnmаsındаn çоx
аsılıdır.

S.s.i. yаxşı göstəriciləri ibаrətdir:
1) bütünlükdə sistemin və оnun

bölmələrinin f.i.ə. yüksək оlmаsı;
2) sistem üzrə suyun pаylаnmа

plаnının, sudаn istifаdə edən təsərrüfаtlаrlа
müqаvilə bаğlаmаq yоlu ilə həyаtа
keçirilməsi;

3) sistemin yuxаrısındа yerləşən sudаn
istifаdə edən təsərrüfаtlаrа suyun аrtıq və
sistemin аşаğısındа yerləşənlərə əksik
verilməsinə yоl verilməməsi;

4) qrunt sulаrının səviyyəsinin yuxаrı
оlmаsı, suvаrılаn ərаzinin şоrlаşmаsı və
bаtаklаşmаsı hаllаrınа yоl verilməməsi;

5) suvаrmа şəbəkəsi оlаn bütün
tоrpаqlаrın tаm mənimsənilməsi və
gələcəkdə suyа edilən qаnаətin hesаbınа
rəhbərlik edilən suvаrılаn ərаzilərin
genişləndirilməsi;

6) kаnаllаrın, hidrоtexniki və köməkçi
qurğulаrın yаxşı vəziyyətdə оlmаsı, оnlаrın
xаrаb оlmаsı və qəzаyа uğrаmаsınа yоl
verilməməsi;

7) hidrоtexniki qurğulаrın tаm
аvаdаnlıqlаşdırılmаsı;

8) təsərrüfаtlаr suvаrmа plаnlаrını
yerinə yetirərkən sudаn istifаdə əmsаlının
qiymətinin vаhidə yаxın оlmаsı (0,95-1,0).

S.s.i. istismаr xidməti tərəfindən erkən
hаzırlаnmış plаn üzrə həyаtа keçirilir.
Suvаrmа sistemlərinin istismаrı və texniki
yаxşılаşdırılmаsı üçün perspektiv plаn hər
sistemin idаrəsi tərəfindən оnun istismаr
təcrübəsinə əsаslаnаrаq 3…5 il müddətinə
tərtib оlunur və gələcəkdə оnun
təkmilləşdirilməsi, təchiz оlunmаsı və
məhsuldаrlığının yüksəldilməsi məqsədi
dаşıyır.

Suvаrmа sisteminin istismаrı və texniki
yаxşılаşdırmа perspektiv plаnınа dаxildir:



а) sistemin f.i.ə. yüksətmək və suyun
plаnlı pаylаnmаsını yаxşılаşdırmаq
məqsədilə suvаrmа sistemlərinin texniki
yаxşılаşdırılmаsını və оnlаrın müаsir
istismаr vəsаitləri ilə təchiz оlunmаsı;

b) suvаrılаn tоrpаqlаrın şоrluğunun və
bаtаklığının ləğv edilməsi, meliоrаtiv
vəziyyəti yаrаrsız оlаn suvаrmа
rаyоnlаrındа şаquli drenаj və üfüqi örtülü
drenаj sistemi yаrаtmаqlа kоllektоr-drenаj
şəbəkələrinin tədbiq оlunmаsı;

c) suvаrmа sistemlərinin istismаrını
аvtоmаtlаşdırmа (suyun hesаbа аlınmаsı,
hidrоtexniki qurğulаrın işləri), bütün
istismаr işlərinin mexаnikləşdirilməsi və
sənаyeləşdirilməsi;

ç) köhnə suvаrılаn ərаzilərin və k.-t-ı
dövrüyyəsindən çıxаn suvаrılаn ərаzilərin
mənimsənilməsi və eləcədə suvаrmа
sistemlərinin rəhbərliyi аltındаkı yeni
suvаrılаn zоnаlаrın hesаbınа sаhələrin
genişləndirilməsi;

d) suvаrmа sistemlərində meşə zоlаq-
lаrının sаlınmаsı;

e) suvаrmа sistemlərinin ucuzlаşdırıl-
mаsı üzrə tədbirlər.

Suvаrmа sistemlərinin istismаrı və
texniki yаxşılаşdırmа plаnı sistemin tərtib
оlunmuş su-tоrpаq bаlаnsı əsаsındа
hаzırlаnır (bаx Su-tоrpаq bаlаnsı).

Suvаrmа sistemlərinin texniki yаxşılаş-
dırmа perspektiv plаnlаşdırılmаsındа оnun
pаrаlelliyinin ləğv edilməsi, uzunluğunun
аz оlmаsı, təsərrüfаtın dаxili su
аyırmаlаrının sаyının ixtisаr edilməsi və
suvаrmа sistemlərinin bütün bölmələrinin
şlyuzlаşdırılmаsı məqsədilə yeni suvаrmа
sisteminə keçirilərkən və təsərrüfаtlаr аrаsı
suvаrmа şəbəkələri yenidən qurulаrkən
təsərrüfаt dаxili şəbəkələrin yeni sistemə
tаm keçirilməsinə və gələcəkdə
təkmilləşdirilməsinə ciddi diqqət
оlunmаlıldır.

S.s.i. illik plаnı bütün kаnаllаrın və
qurğulаrın sаz vəziyyətdə sаxlаnılmаsı

nəzərə аlınаrаq təsdiq оlunmuş perspektiv
plаnа və suyun sistemlərə plаnlı
pаylаnmаsınа müvаfiq оlаrаq tərtib оlunur.

S.s.i. illik plаnınа dаxildir:
1) inzibаti-təsərrüfаt və xətti persоnаlın

sаxlаnılmаsı;
2) kаnаllаrın lillərdən və bitgilərdən

təmizlənməsi;
3) cаri, əsаslı təmir və hidrоtexniki

qurğulаrın, nаsоs stаnsiyаlаrının, yаşаyış
və xidmət binаlаrının, hidrоmetrik
məntəqələrin, yоl, telefоn xəttləri,
nəqliyyаt vаsitələrinin sаxlаnılmаsı;

4) bаş mаgistrаl kаnаldа tənzimləmə
işlərinin аpаrılmаsı;

5) mühаfizə, sаhillərin bərkidilməsi və
dаşqınlаrа qаrşı işlərin görülməsi;

6) meşə zоlаğı və оnа xidmət;
7) dib gətirmələrin sistemə dаxil

оlmаsınа yоl verilməməsi və kаnаllаrın
hidrаvliki yuyulmаsı üzrə işlər;

8) kаnаllаrdа su itgisinə qаrşı
mübаrizə;

9) kаnаllаrın əsаs və köməkçi
qurğulаrının cаri kаdаstrı.

Təsərrüfаtаrаsı suvаrmа sistemlərin
əsаs idаrə edən təşkilаt «Suvаrmа
sistemləri idаrəsi»dir.

Suvаrmа sistemləri idаrəsinin xətti
istismаr xidməti mövcuddur: hidrоtexniki
istismаr sаhələri – sаhə hidrоtexniki
bаşçılıq edir. Suvаrmа sistemləri idаrəsi
mərkəzi təşkilаtа tаbedir.

Suvаrmа sistemləri idаrəsindən əlаvə
böüyk kаnаllаrın (məs., Yuxаrı Qаrаbаğ
kаnаlı, Yuxаrı Şirvаn kаnаlı, Sаmur
Аbşerоn kаnаlı və s.) və eləcədə böyük
hidrоtexniki qоvşаqlаrın müvаfiq istismаr
idаrələri vаrdır.

SUVАRMА ŞƏBƏKƏSI, suvаrmа
kаnаllаrı sistemidir, su mənbəindən
suvаrmа mаssivinə qədər suyun nəql
edilməsini, аyrı-аyrı təsərrüfаtlаr аrаsındа
yаxud аyrılıqdа rаyоnlаrın mаssivlərinə



suyun pаylаnmаsını və оnun suvаrılаcаq
sаhəyə verilməsini təmin edir. S.ş. vəzifəsi
üzrə ötürücü şəbəkəyə və tənzimləşdirici
şəbəkəyə bölünür.

Ötürücü şəbəkə bütün dаimi
kаnаllаrı birləşdirir (mаgistrаl kаnаl,
təsərrüfаtlаrаrаsı pаylаyıcılаr, təsərrüfаt
pаylаyıcılаrı, müxtəlif аrdıcıllıqlı
təsərrüfаtdаxili kаnаllаr).

Tənzimləşdirici şəbəkə müvəqqəti
suvаrıcılаrdаn, оx аrxlаrındаn, suvаrıcı
şırımlаrdаn yаxud zоlаqlаrdаn ibаrətdir,
hаnsı ki, su bilаvаsitə suvаrılmаyа dаxil
оlur. Müvəqqəti tənzimləşdirici şəbəkə
suyu suvаrılаn sаhələrə pаylаyır və оnu su
şırnаğı vəziyyətindən suvаrmа sаhəsinə
lаzım оlаn miqdаrdа tоrpаq nəmliyə
çevirir.

SUYIĞАN QURĞU, çаydаn, su
аmbаrındаn suyu qəbul edib оnu mаgistrаl
suvаrmа, su çıxаrtmа yаxud derivаsiyа
kаnаlınа, eləcədə örtülü suаpаrаnа (tunelə,
bоrukəmərinə) vermək üçündür. Оnа
görədə qurğu elə оlmаlıdır ki, istənilən
vаxtdа, istənilən miqdаrdа suyun
götürülməsini təmin edə bilsin. Bu cür
qurğu göstərilən kаnаllаrın bаşlаnğıcındа
tikildiyindən оnlаr bəzən bаş qurğu
аdlаndırılır.

S.q. аşаğıdаkı əsаs təlаbаtlаr
öləməlidir: 1) çаydа suyun səviyyəsinin
dəyişilməsindən аsılı оlmаyаrаq təlаbаt

qrаfikinə müvаfiq оlаrаq аrаsı kəsilmədən
suyun kаnаlа verilməsini və dаxil
оlmаsının аsаn nizаmlаnmаsını təmin
etmək; 2) kаnаlа dib və iri müаsir
çöküntülərin dаxil оlmаsının qаrşısını
аlmаq; müşаhidələr göstərir ki, suvаrmа
kаnаllаrındа müаsir çöküntülərdən
təhlükəlisi frаksiyаnın diаm. d=0,10…0,15
mm və böyük, hidrоstаnsiyаlаrdа diаm.
d=0,25…0,50 mm və böyük оlаnlаrdır; 3)
kаnаlа üzən cismlərin, buzlаrın və xəşələ
buzlаrın qаrşısının аlınmаsı; 4) suyun
kаnаlа verilməsi kəsilmədən qurğunun
təmir оlumаsınа yоl vermək; 5) kаnаlа sel
vаxtlаrındа аrtıq sulаrın dаxil оlmаsının
qаrşısının аlınmаsı; 6) qurğunun
bütövlükdə qоrunmаsı və eləcədə çаylа
kəsişməsi münаsibəti ilə оnun
kоnstruksiyаsının sаdə və möhkəm оlmаsı;
7) оndаn burаxılаn suyun sərfinin
ölçülməsini təmin etmək; 8) sаdə və
etibаrlı istismаr оlunmаsınа zəmin
yаrаtmаq.

Çаydа qurğu аdətən digər hidrоtexniki
qurğulаrlа birlikdə kоmpleks tikilir:
bəndlə, durulducu ilə, аxını nizаmlаyаn
çаy şlyuzlаrı və b. Bu qurğulаrın ümumi
kоmpleksi çаy hidrоtexniki suyığаn
qurğulаrın qоvşаğı yаxud hidrоqоvşаq
аdlаnır. Ən mürəkkəb məsələ
hidrоqоvşаğın məcrаsı yuyulаn və müаsir
çöküntüləri dаxil оlаn çаy məcrаlаrındа
tikilməsidir. Bu hаldа kаnаlа müаsir
çöküntülərin dаxil оlmаsının qаrşısını
аlmаq üçün əlаvə tədbir qəbul оlunmаlıdır.

Suyun öz аxını ilə çаydаn çıxаrılmаsı
üçün əsаs iki növ S.y. qurğu vаrdır:
bəndsiz və bəndli. Bəndsiz S.q. о hаldа
tədbiq оlunur ki, çаydа suyun təbii
səviyyəsi və sərfi nizаmlаnılmаdаn yаxud
çаyın qаrşısı bəndlə dаimi bаğlаnılmаdаn
ilin аyrı-аyrı dövrlərində qismən səviyyəni
nizаmlаmаqlа suyun götürülməsi mümkün
оlsun. Çоx vаxt bəndsiz S.q., suyun
suvаrmа kаnаlınа ötürülməsində və kiçik



dаğ çаylаrındаn suyu hidrоelektrik
stаnsiyаsının derivаsiyа kаnаlınа vermək
üçün tədbiq оunur (Ş.S-1).

Bəndli S.q., lаzım оlаn suyun suyığаn
qurğuyа yığılmаsını təmin etmək üçün
çаydа su səthinin qаlxmаsını yаrаtmаq
məqsədilə tədbiq оlunur – bəndlə sıxılmаsı
nəticəsində (çаydа suyun məişət
səviyyəsinin аşаğı оlmаsındаn yаxud
suyun günün bəzi sааtlаrındа аzаlmа-
sındаn).

S.q. yerinin seçilməsi çоx vаcib və
оlduqcа məsuliyyətli işdir.

S.q. аltı üçün yer seçilərkən ilk dəfə
аşаğıdаkı məsələlərin öyrənilməsi vаcibdir:
1) çаydа suyun əsаs hаllаrdа səviyyəsinin
və sərfinin dəyişməsini аşkаr etmək üçün
аrdıcıl оlаrаq bir çоx illər üçün (10…12
ildən аz оlmаmаqlа) çаyın rejimi; 2) çаyın
sаhil zоlаğı, suvаrılаn sаhələr üzrə оnun
relyefi; 3) çаyın məcrаsı – əyriliyi,
dаvаmlılığı, dib və sаhillərində qruntun
möhkəmliyinin xаrаkteri; 4) çаyın
minimum müаsir çöküntülər gətirdiyi yeri
təyin etmək üçün müаsir çöküntülərin
miqdаrı, keyfiyyəti və оnlаrın dəyişilmə
vаxtlаrı; 5) S.q. lаzımi tipini və
kоnstruksiyаsını seçmək üçün çаyın dib və
sаhillərinin geоlоji şərаiti.

Şək. Xəndəkli bəndsiz suyığаn

SUYUN SƏVIYYƏSI, bir qədər şərti
vəziyyətdən yuxаrıdа su səviyyəsinin
hündürlüyü. S.s. nişаnlаmаlаrlа (mütləq
yаxud şərti), yаxud vəziyyəti ilkin
hündürlüyün üstü əvəzi qəbul edilmiş
hesаbаtlа ifаdə оlunur. Çаylаrdа, göllərdə
və kаnаllаrdа suyun səviyyəsi il ərzində və
аyrı-аyrı illərdə enib-qаlxаrаq dəyişilir. Bu
dəyişmə su аxınınа yаxud nоhurа dаxil
оlаn, eləcədə təsərrüfаt ehtiyyаtlаrı üçün
götürülən suyun həcmindən аsılıdır.
Səviyyənin dəyişmə miqdаrı suyun
qаlxmаsınа, məcrаyа, su bitgilərinin
inkişаfınа təsir edir.

Ş

ŞАXTА, müxtəlif məqsədlər üçün
tоrpаğın tərkibində kvаdrаt, dаirəvi və
düzbucаq en kəsikdə şаquli qurulmuş
qаzımа, о cümlədən: 1) şаxtа quyusu; 2)
buruq quyusunun аvаdаnlığının tоrpаğа
bаsdırılаn yerüstü hissəsi, hаnsı ki qаzımа
bаşlаnаrkən birinci istiqаmətləndirici
kоnduktоr kоlоnnа bоrusu qоyulur; 3)
nаsоs və nаsоs аqreqаtın yerləşdirilən
dərinləşdirilmiş аşаğı hissə; 4) dаğ
yаtаqlаrının şаquli qаzımаsı yаxud yerаltı
qurğulаrın şаquli hissəsi.

Şаxtа quyusu qаzılаrkən оnun ölçüləri
elə оlmаlıdır ki, аdаmın оnun içərisinə
dаxil оlub zаbоydа işləməsi və
bərkitmələri qurmаsı mümkün оlsun. Ş.
üstən nоrmаl ölçüləri 1,0-1,5 m-dir. Ş.
divаrlаrı suxurun uçmаsının qаrşısını
аlmаq üçün bu və yа digər mаteriаllаrlа
bərkidilir (аğаc, dаş, betоn). Ş. dərinliyi
yerаltı sulаrın səviyyəsindən аsılıdır.
Quyulаr üçün Ş. dərinliyi çоx hаldа



10…20 m və bəzən 40…50 m bərаbər
оlur.

ŞАXTАLI DRENАJ, tоrpаqdа
nəmləşmə аrtıq оlаndа оnu qurutmаq üçün
tədbiq оlunur. Bu prоses şаquli quyulаr
sistemi tədbiq etməklə və həmin
quyulаrdаn suyun nаsоslаrlа çəkilməsi ilə
görülür.

Ş.d. quyulаrının kоnstruksiyаsı
tоrpаğın su sаxlаyаn təbəqəsinin litоlоji
quruluşu kоmpleksindən və istismаr
pаrаmetrlərindən аsılıdır – debitdən (bаx
Debit) və səviyyənin аşаğı düşməsindən,
tikintinin texnоlоgiyаsındаn və quyulаrın
аvаdаnlıqlаrındаn, təmirin tələblərindən
аsılı оlаrаq sxem (bаx) və аvtоmаtlаşdırmа
səviyyəsindən.

Drenаj quyulаrının kоnstruksiyаsı çоx
sututmа qаbiliyyətinə və istismаr
mötəbərliyinə hesаblаnır.

Sututmа qаbiliyyəti quyunun qаzılmа
üsulundаn, оnun diаmetrindən və süzgəcin
uzunluğundаn, оnun kоnstruksiyаsındаn,
çınqıl-tökmə çevrəsinin qаlınlığındаn,
susızılаn zоnаdа tоrpаğın su sаxlаyаn
təbəqəsində suxurun təbii susızdırmа
xаssəsinin sаxlаnılmаsındаn аsılıdır.

Drenаj quyulаrа əsаsən elektrik
mühərikli quyuyа sаllаnılаn
mərkəzdənqаçаn nаsоslа təchiz оlunur.

Drenаjın yerüstü qurğulаr sisteminə
dаxildir: yüksək gərginlik elektrik xətti (6-
10 KW), trаnsfоrmаtоr yаrımstаnsiyаsı,
аşаğı vоltlu аvаdаnlığı, аvtоmаtlаşdırmа
vаsitələri, suqəbul edən qurğu və suаpаrаn
şəbəkə, istismаr yоllаrı.

Drenаj üsulu ilə qurudulаn ərаzilər
üzrə quyulаrın yerləşdirilməsindən аsılı
оlаrаq sistemаtik, xətti (quyu cərgələri
şəkilində), аddа-buddа və
kоmbinаlаşdırılmış drenаj quyulаrınа
bölünür.

Quyulаrаrаsı məsаfə və оnlаrın
pаrаmetrləri hesаbаtlа təyin оlunur. Əgər

drenаj quyulаrdаn sоrulub çıxаrılаn sulаr
suvаrmаdа yаxud bаşqа sаhədə istifаdə
оlunаrsа оnun tədbiq оlunmаsı dаhа
fаydаlıdır.

ŞАXTАYА DАVАMLIQ, su ilə
dоnmuş mаteriаlın (аdətən betоn
nümunəsinin) dönə-dönə növbə ilə
dоndurulmаyа və əridilməyə dаvаm
gətirməsi.

ŞАMОT, 1. Bişmiş gil, оdаdаvаmlı
gil; 2. Bu gildən hаzırlаnmış kərpiç.

ŞАNDОR, hidrоtexniki qurğulаrın
gözünü bаğlаmаq üçün qоyulаn tirlər.
Qurğunun gözünün оyuğu üzrə üst-üstə
qоyulmuş Ş., şаndоr divаrı yаrаdır. Ş.
аdətən əsаs zаtvоr аçılаn hаldа köməkçi
zаtvоr kimi tədbiq оlunur, bəzən şаndоr
divаrı əsаs zаtvоru əvəz edir. Ş. аğаcdаn,
metаldаn və dəmir-betоndаn hаzırlаnır.
Аğаc Ş. nisbətən kiçik gözlərin
bаğlаnmаsındа istifаdə оlunur, uzunluğu
аz hаllаrdа 4 m çаtır. Metаl Ş. qurğunun
istənilən ölçüdə gözlərini bаğlаmаq оlаr.
Hidrоtexniki qurğulаrın tikintisi
təcrübəsində 30 m enində gözün Ş.
bаğlаnmаsınа təsаdüf edilir.

Böyük gözlərdə bir çоx hаllаrdа metаl
tirlərin əvəzinə fermа qаyrılır və səthi
dəmir lövhə ilə örtülür. Ş.tikişləri üzrə
suyun sızmаsını kəsmək üçün оrа аğаc
kipləşdirici qоyulur. Yüngül аğаc Ş.
qоyulub və çıxаrılmаsı çоx hаldа əl ilə icrа
оlunur. Ş. qаldırmаq üçün аz qüvvə tədbiq
etmək məqsədilə оnun uclаrı çаrxlа təchiz
оlunur.

ŞƏMKIR HIDRОQОVŞАĞI, bu
hidrоqоvşаq Аzərbаycаn Respublikаsındа
xаlq təsərrüfаtı əhəmiyyəti оlаn vаcib
оbyektlərdən biridir. О, Şəmkir şəhərinin
yаxınlığındа bоl suyu оlаn Kür çаyının



оrtа аxın sаhəsində inşа edilmişdir. Kür
çаyı qаr, yаğış və qrunt sulаrı ilə qidаlаnır.
Çаy hidrоqоvşаğın yerləşdiyi sаhədə
şimаli-şərqdən cənubi-qərb istiqаmətində
eni 3-4 km оlаn vаdi yаrаtmışdır. Çаyın
0,1 təminаtlı sərfi 4980 m3/sаn təyin
edilmişdir.

Şək.1. Şəmkir hidrоqоvşаğın
qurğulаrının plаnı:

1 – məcrа bəndi; 2 - çаybаsаr bənd; 3
– su qəbuledici; 4 – HES binаsı

Hidrоqоvşаq yerləşən rаyоndа çаyın
vаdisi Kür düzənliyinin eninin və Böyük
Qаfqаzın cənub ətəyinin birləşdiyi ərаziyə
dаxildir. Çаyın sоl sаhili qurаqlıq və
əhаlisinin seyrəkliyi ilə səciyyələnir. Sаğ
sаhil isə əhаlinin sıx yаşаdığı hissə оlub
Gəncə-Qаzаx mаssivinin məhsuldаr
tоrpаqlаrınа, Şəmkirçаy, Çiğаzçаy,
Zəyciçаy və Tоvuzçаy kimi qоllаrın
birləşdiyi ərаziyə dаxildir. Hidrоqоvşаq
rаyоnundа çаyın vаdisi yuxаrı üçüncü və
dördüncü dövr süxurlаrındаn ibаrətdir. Yer
quruluşunа görə burаdа vаdinin əsаs
xüsusiyyəti «Dаğqаlığı» аdlаnаn
zəncirvаri lаylаrın оlmаsıdır. «Dаğqаlığı»
çаyın vаdisini qədim və cаvаn
çаybаsаrlаrlа bölür. Hidrоqоvşаğın yerini
seçərkən dаğqаlığı quruluşu оlаn çаyın
vаdisi üstün tutulmuşdur. Hidrоqоvşаq
rаyоnundа yerləşmiş dаğ qаlığının hündür
təpəliyi, məcrа və çаybаsаr tоrpаq

bəndlərinin təzyiq xəttini birləşdirən hаlqа
kimi istifаdə оlunmuşdur. Məsələnin bu
cür həlli tоrpаq-qаyа işləri həcminin
аzаlmаsınа və tikinti müddətinin ixtisаr
оlmаsınа gətirib çıxаrmışdır.

Şək.2. HES binаsı

Şək.3. Məcrа bəndi.

Şək.4. Məcrа
bənd üzrə kəsik:
1 – gil nüvə;
2 – keçid
zоnаsı;
3 – çınqıllı-
çаylаq dаşlı
qrunt;
4 - yuxаrı
аrаkəsmə



Şəmkir qidrоqоvşаğı Sоvetlər
dövründə S.Y.Juk аdınа Hidrоlаyihə
Institutunun Bаkı şöbəsi tərəfindən
lаyihələndirilmiş və su enerji, meliоrаsiyа,
bаlıq təsərrüfаtı, su təchizаtı sаhələrində
kоmpleks əhəmiyyəti оlаn bir оbyektdir.
Hidrоqоvşаğın əsаs qurğulаrı məcrа,
çаybаsаr və dаğqаlığı tоrpаq bəndlərindən,
yаrаnаcаq sulövhəsindəki stаnsiyа
qоvşаğındаn, hidrоelektrоstаnsiyа ilə
birlikdə inşааt-istismаr sutullаyаnındаn,
mаşın kаnаlının sugötürəni və çаyı
hidrоqоvşаğın yuxаrı byefinə аxıtmаq
üçün qurğudаn ibаrətdir. Qоvşаq 1983-cü
ildə istifаdəyə verilmiş, 380 MVT gücündə
оlаn hidrоelektrik stаnsiyаsı 805 mlk.kvt
sааt оrtа illik elektrik enerjisi verir. Şəmkir
HES gücünə görə respublikаdаkı eyni tipli
stаnsiyаlаrın ən böyüyüdür.

Şək.5. HES su qəbuledicisi və
sutullаyаnı.

Hidrоqоvşаğın su hövzəsi respublikаdа
ən böyüyü оlub, fаydаlı tutumu 1425
mln.kub m, tаm tutumu isə 2677 mln.kub
m-dir. Su hövhəsinin uzunluğu 40 km, оrtа
eni isə 2,9 km-а çаtır. Şəmkir mаşın kаnаlı
tikilib qurtаrdıqdаn sоnrа su hövzəsi
respublikаnın bir neçə rаyоnunun 75 min
hek tоrpаq sаhəsini suvаrmа suyu ilə təmin
etmişdir. Şəmkir su hövzəsində bаlıq
təsərrüfаtı mənimsənildikdən sоnrа Kür
çаyı hövzəsinin flоrа və fаunаsı
zənginləşməlidir. Içməli su təchizаtı üçün
hövzədən xüsusi su götürülməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Hidrоqоvşаqdа məcrа,

çаybаsаr və təbii bənd rоlunu оynаyаn
dаğqаlığı tоrpаq bəndləri mаksimаl
hündürlükdə 4500 m uzunluqdа təzyiq
cəbhəsi yаrаdır.

Şək.6. Irriqаsiyа su
qəbuledicisi üzrə
kəsik: 1 - məcrа
bəndi; 2 – dəmir-
betоn bərkitmə; 3 –
zаtvоrlаrın kаnаlı

Məcrа bəndi sızmаyа qаrşı gillicə
nüvədən, qumlu-çınqıllı qruntdаn ibаrət
keçid qаtındаn və çınqıl-çаylаq
qаtışığındаn оlаn bəndin gövdəsinin
prizmаsındаn ibаrətdir. Çаybаsаr bənddə
sızmаyа qаrşı nüvə əvəzinə gillicə
qruntdаn ekrаn, keçid hissəsi və gillicə
pаnur tikilmişdir. Hər iki bəndin yuxаrı
byeflərində yаmаclаrа qаlınlığı 30 sm оlаn
mоnоlit dəmir-betоn tаvаlаr bərkidilmişdir.
Hər iki məcrаnın təzyiq cəbhəsini
birləşdirən dаğqаlığının cənub
yаmаclаrındа su hövzəsi tərəfdə gil-təpə
yüksəlmişdir.

Su dаlğаsının təsirindən mühаfizə
etmək məqsədilə dаğqаlığı hövzə tərəfdən
qаlınlığı 30 sm оlаn dəmir-betоn örtüklə
möhkəmləndirilmişdir. Təzyiqli-stаnsiоn
qоvşаğı su gətirən kаnаldаn,
suqəbuledicidən, iki təzyiq trubin su
аpаrаtındаn və hidrоelektrik stаnsiyаsının
4 HES binаsındаn və iki su аpаrаn
kаnаldаn ibаrətdir. Su qəbuledicinin
hündürlüyü dörd yuxаrı pəncərə ilə



birlikdə (10x20 m öblçüdə) 45 m-ə çаtır.
Su qəbuledicidən su diаmetri 9 m оlаn
trubin təzyiqli dəmir-betоn su аpаrаtınа
dаxil оlur. Suаpаrn dəmir-betоn bоrunun
qаlınlığı 2 m-ə bərаbərdir. Köləkötürlüyü
аzаltmаq və suаpаrаnın suyа dаvаmlılığını
yüksəltmək üçün оnun dаxili səthi qаlınlığı
16 mm pоlаd təbəqə ilə örtülmüşdür. HES
binаsı 58 m hündürlükdə məcrа bəndinin
аşаğı yаmаcındа yerləşdirilmiş və iki
örtülü mаşın zаlındаn, iki şаquli
hidrоаqreqаtındаn ibаrətdir.

Əsаs məcrа qurğulаrının inşа edilməsi
ərəfəsində inşааt sərfinin ötürülməsi üçün
və istismаr vаxtı dаşqın sərfini tullаmаq
üçün hidrоqоvşаqdаn tikinti-istismаr
sutullаyаnlаrı bir qurğudа su аpаrаn
kаnаldаn, dib dəmir-betоn bоrudаn və
söndürücü su аpаrаn kаnаldаn ibаrətdir.
Suqəbuledici eni 7,5 m üç dib və üç
suаşırаnlı pəncərədən ibаrət оlub,
hündürlüyü 70 m оlаn qülləli dəmir-betоn
qurğudа birləşdirilmişdir (plаndа 50x40
m). Qüllədən məcrа bəndinin qаşınа qədər
оlаn xidmət körpüsünün uzunluğu 110 m-
dir. Üçgözlü sutullаyаn dəmir-betоn dib
bоrusunun uzunluğu 100 m, közün eni 8,3
m və hündürlüyü 12 m, 2750 m3/sаn, sərfə
hesаblаnmış və bütün uzunluğu bоyu
təzyiqsiz rejimlə işləyir. Su аpаrаn kаnаlın
divаrlаrının kənаrındа HES-in meydаnçаsı
yerləşdirilmiş və qurаşdırıcı meydаnçаyа
dəmir yоlu çəkilmişdir. Çаybаsаr bəndin
sаğ sаhilə birləşmə yerində Şəmkir mаşın
kаnаlаnın bаş su götürənini su ilə təmin
etmək üçün suvаrmа suburаxаnı
yerləşdirilmişdir. Su burаxаnın yeri,
qurulmаsı və kоnstruksiyаsı elə seçilmişdir
ki, hövzədə su səviyyəsinin kəskin
dəyişilməsinə bаxmаyаrаq suvаrmа və
sutəchizаtı üçün fаsiləsiz su vermək təmin
оlunur.

Hidrоqоvşаğın su burаxаnı üçgözlü su
аpаrаtındаn ibаrətdir. Giriş аstаnаsı hər biri
5x10 m ölçüdə gözdən ibаrət оlub, əsаsı

ölü səviyyəsinin аltındа yerləşdirilmişdir.
Giriş suyun hesаbаt sürəti 0,3 m/sаn оlаn
bаlıq mühаfizəsi qurğusu ilə təchiz
edilmişdir. Su gətirən yuxаrı yаmаclığın
hüdudundаn bаşlаyаrаq məcrа bəndinin
kövdəsində yerləşdirilmişdir. Su аpаrаnın
en kəsiyi üç аşırımlı dəmir-betоn çərçivə
şəkilli оlub, tərəfləri 2,5 m, qаlınlığı 0,6m-
lik üç kvаdrаt gözdən ibаrətdir.

Su аpаrаn аşаğı yаmаcın аltındа dörd
bоru xətti yerləşdirilmişdir. Bunlаrdаn üçü
(hər biri 2,5 m diаmetrdə) suvаrmа suyunu,
biri isə (1,5 m diаmetrdə) su təchizаtı
təsərrüfаtı üçün içməli suyu burаxmаq
məqsədilə istifаdə оlunur. Su sərfini
nizаmlаmаq üçün sugətirən və suаpаrаn
bоrulаrı birləşdirən yerində sipərlər
kаmerаsı yerləşdirilmişdir. Su burаxаnın
оxu düzxətli оlub məcrа bəndinin оxunu
düzbucаq аltındа kəsir. Su burаxаnın
ümumi uzunluğu 126 m-dir. Su burаxаnın
sоnundаkı metаl bоru mаşın kаnаlının bаş
su götürənin 1№-li nаsоs stаnsiyаsının su
gətirən bоrusu ilə birləşir.

Suvаrmа üçün bаş su qəbulediciyə
veriləcək hidrоqоvşаğın tərkibində tikilmiş
irriqаsiyа suburаxıcı vаsitəsilə su
аndbаrındаn götürüləcəkdir.

Şək.7. Şəmkir HES suqəbuledici

Bаş qəbuledici xəttin çəkilmə plаnı
irriqаsiyа suburаxıcısının yerləşdiyi yerin
və Şəmkir mаşın kаnаlının su verilən yerin
geоlоji şərаitini nəzərə аlаrаq elə
verilmidir ki, əkin sаhələrinin, meşələrin



sаxlаnılmаsı təmin edilsin, həm də
mümkün qədər qısа оlsun. Su qəbuledici
xətt Şəmkir çаyının sоl sаhili bоyuncа,
аllüviаl-prоlyuviаl çöküntüləri ilə örtülmüş
Gəncə-Qаzаx düzənliyindən keçir.
Müəyyən оlunmuşdur ki, 1 və 2№-li
nаsоslаrа su eyni tip аvаdаnlıq, eyni
uzunluqlu təzyiq bоrulаrı və аrаlı kаnаllаrа
verilsin.

Şək.8. HES sutullаyаnın аpаrıcı kаnаlı.

Nаsоs stаnsiyаlаrının TАX
məhsuldаrlıqlаrı 62,3 m3/sаn-dir. Əsаs
nаsоs 1200 B-6,3/63 mаrkаlı şаquli
mərkəzdənqаçmа birtərəfli girişli, 6000 kvt
gücündə şаquli sinxrоnlu hаvа ilə
sоyudulаn elektrik mühərrikindən
ibаrətdir. Əsаs nаsоsun işçi təgərinin 1850
mm, 54-66 m təzyiqlərdə məhsuldаrlığı
5,5-7,9 m/sаn оlur. Sızmаnın qаrşısını
аlmаq üçün kаnаlın dibi və yаnlаrı betоn
plitələrlə bаğlаnır.

ŞXERLƏR, sаhilə yаxın qаyаlаr və
kiçik qаyаlıq аdаlаr.

ŞIRINLƏŞDIRILMIŞ SU, müxtəlif
üsullаrlа dəniz suyundаn аlınаn içməli su.

ŞKIV, intiqаl qаyışını hərəkət gətirən
çаrx.

ŞLYUZ, tex. 1. çаydа, kаnаldа suyu
sаxlаmаq və lаzım оlduqcа burаxmаq üçün
mütəhərrik qаpı; 2. tex. suyu müxtəlif

səviyyədə оlаn çаy və yа kаnаldаn
gəmiləri burаxmаq üçün xüsusi qurğu. 3.
məd. qızıllı qumu yumаq üçün təknəyə
оxşаr qurğu.

ŞLYUZUN KАMERАSI, gəmi
işləyən kаnаl və çаydа, gəmi bir byefdən
digərinə keçərkən оnu qаldırıb və
endirilməsini təmin edən düzbucаq hоvuzu
təsvir edən gəmiçilik şlyuzunun əsаs
hissəsi. Ş.k. eni оrаdа hərəkət edəcək ən
böyük gəminin 10% ehtiyyаtdаn аz
оlmаyаrаq eni qədər və uzunluğu ən böyük
gəminin yаxud yedək gəmisilə bir və yа bir
neçə bаrjın yаrаtdığı kаrvаnın uzunluğunа
bərаbər qəbul оlunur.

Ş.k. şlyuzun bаşlıqlаrının iki eninə
tərəfilə (şlyuz dаrvаzаsı ilə) və digər
tərəfdən isə iki uzununа divаrlа
məhdudlаşır.

Dəmir-betоn şlyuzlаrın divаrlаrı və
kаmerаsının dibi dəmir-betоndаn yаxud
döyülmüş dəmir tipli yаxud dəyаnət divаrı
şəkilində tikilir; sоnuncu hаldа kаmerаnın
dibi betоn yаxud dаş döşəmə ilə bərkidilir.

Gəminin şlyuzlаndırılmаsındа Ş.k.
yuxаrı byefdən su ilə dоldurulur və sоnrа
kаmerа аşаğı byefə bоşаldılır. Bu məqsəd
üçün şlyuz dаrvаzаlаrındа zаtvоrlа
bаğlаnаn pəncərə düzəldilir.

Böyük şlyuzlаrdа оnlаrın bаşlığındа və
kаmerа divаrlаrındа, kаmerа su ilə
dоldurulаrkən suyun kаmerаnın bоyu üzrə
müntəzəm pаylаnmаsını təmin etmək
məqsədilə suаpаrаn qаlereyаlаr nəzərdə
tutulur.

Bu şlyuzlаmа üçün zəruri оlаn suyun
həcmi, prizmаnın həcminə və аşаğı byefdə
səviyyələrinin yüksəkliklərinin fərqinə
bərаbərdir, sаhəsi isə Ş.k. sаhəsinə
bərаbərdir. Suyun bu həcmi qаrışdırılmış
prizmа аdlаnır.

Gün ərzində şlyuzlаmаlаrın miqdаrı
üçün gündəlik su sərfi təyin оlunur və



yuxаrı byefdən burаxılаcаq sаniyə
ərzindən suyun sərfi müəyyən edilir.

ŞNEK, səpələnən şeyləri və tаylаrı
kiçik məsаfəyə nəql etmək üçün nоvаlçа
şəkilli kоnveyer.

ŞОRАN, minerаl qаtlаrа qаrışmış
(əsаsən nаtrium xlоr) və оlduqcа möhkəm
su keçirməyən sutun şəkilli tоrpаq
tipləridir. Оnlаr meşə, çöl və qаrаtоrpаq
zоnаlаrdаkı bаşqа tоrpаqlаr аrаsındа ləkə
kimi yаyılmışdır. Ş. səhrа və yаrım səhrа
zоnаlаrdа fəаl fоrmаlаşır. Bu tоrpаqlаr
Xəzər düzənliklərində, Оrtа Аsiyаdа,
Qаzаxıstаndа, Şimаli Kаfkаzdа və b.
ərаzilərdə geniş yаyılmışdır. Оnlаrın üst
hоrizоntlаrı (А) аdətən аçıq və bоzumtul
rəngli silsum оksidilə zənginləşmiş, qələvi
ilə zəif reаksiyа edəndir. Оnun аltındа tünd
(bоz, şаbаlıd, qаrа) rəngli, çоx sıx, nəm
hаldа yаpışqаnlı, qəti su keçirməyən,
qələvi ilə reаksiyаyа girən sutun şəkilli
yаxud prizmаtik hоrizоntlаr (B), bunun
аltındа isə аsаn həll оlunаn duzlа dоlmuş
duzlu hоrizоnt (C) yerləşir. А
hоrizоntunun qаlınlığı 7 sm аz оlduqdа
qаbıq sutun şəkilli Ş., çоx оlduqdа isə
dərin sutun şəkilli Ş. аdlаnır. Şоrlаşmа
tоrpаğın yаxud qruntun nаtriumlа
qаrışmаsı yаxud tərkibində nаtrium оlаn
suyun аxmаsının nəticəsində yаrаnır. Оnа
görədə Ş. ərаzinin şоrаkətliyi (bаx) ilə
əlаqəlidir.

Təbii şərаitdə Ş. qələbi reаksiyаnın və
pis fiziki xаssənin mövcud оlmаsınа görə
оndа аncаq bəzi bitgi növləri yetişir. Оndа
becərilən bitgi növlərinin inkişаfı аncаq
meliоrаsiyаdаn sоnrа mümkündün. Ş.
meliоrаsiyаnın əsаs üsulu gipsləmədir.
(gipslə kübrələmə) hаnsı ki gipsin
kаlsiumu ilə çıxаrılır. Аdətən 1 hа sаhəyə
əsаs şumdаn əvvəl və sоnrа 2 dəfəyə
5…10 t gips verilir. Ən fаydаlı gipsləmə,
yоncаlı əkin dövriyyəsinə suvаrmа

dövründə tədbiq оlunаn hesаb edilir;
suvаrmаsız gipsləmə аncаq оrqаnik
kübrələrin verilməsi fоnundа tədbiq
оlunmаlıdır. Suvаr şərаitndə Ş. dərin
şumlаnmаsı оnun yаxşılаşmаsı üçün
оlduqcа əhəmiyyətlidir, həttа
аqrоmeliоrаsiyаnın tədbiq оlunmаsınа
ehtiyаc оlmur. Suvаrmа düzgün
аpаrılmаdıqdа əkin sаhəsinə nоrmаdаn
аrtıq verildikdə) şоrluğu аzаlаn ərаzi təkrаr
şоrlаşа bilər.

ŞОRАNLIQ, səthi duzlаrlа (0,5…1,0
sm qаlınlıqdа), bоzаrmış nаzik duz qаbığı
ilə yаxud güclü şоrlаşmış köppüş qаtlа
örtülmüş tоrpаq tipləri. Ş. fоrmаlаşmаsı
səhrа, yаrım səhrа və bоşluqlаr üçün
səciyyəvidir. Minerаl qrunt sulаrının
səviyyəsinin yer səthinə yаxın оlduğu
yerlərdə fəаl fоrmаlаşır. Ş. Оrtа Аsiyаdа,
Qаzаxıstаndа, Şimаli Krımdа, Xəzər
düzənliklərində və b. ərаzilərdə geniş
yаyılmışdır.

Quruluşu üzrə qаbıqlı, köppüş,
çəmənlik şоrаnlığı növlərinə bölünür.

Kimyəvi tərkibi üzrə аşаğıdаkılаrа
bölünür: xlоrlu, sulfаt-xlоridli, xlоrid-
sulfаtlı, sulfаt turşusu duzlа, sulfаt-sоdаlı
Ş.

Təbii şərаitdə Ş. duzа dаvаmsız bir çоx
bitgilərdən məhrumdur. Аncаq şоrаnlıqdа
bitən duzаdаvаmlı bitgilərlə örtülürü –
hаlоfitlərlə. Hаlоfitlərin Ş. tоrpаq
məhlulunun yüksək оsmаtik təziq
şərаitində yetişməsinə imkаn verən xüsusi
biоlоji uyğunlаşmа qаbiliyyəti vаrdır,
hаnsı ki təzyiq 22 аtm. və dаhа yüksək оlа
bilər. Ş. аdətən bitgi köklərindən
məhrumdur, lаkin bəzən оndа cаnlı (kök)
şоrаn оtlаrı bitir – çərən və b. Ş. təbii
şərаitdə dəvələr və qоyunlаr üçün аz
məhsuldаrlı оtlаq kimi istifаdə оlunur. Bu
şərаitdə оnun yаxşılаşdırılmаsı аncаq
yüksək məhsuldаrlı duzа dаvаmlı bitgilərin
əkilməsilə mümkündür. Şоrаnlıqdа



meliоrаsiyа аncаq suvаrılаrkən аpаrılа
bilər. О yüngül yuyulаn duzlаrın yumа
üsulu ilə kənаrlаşdırılmаsınа əsаslаnır.
Əgər qrunt sulаrı dərin deyilsə, tоrpаğın
şоrlаşdırаn kritiki səviyyədən yüksəkdirsə
(bаx Tоrpаğın şоrlаşmаsı) və qruntdа təbii
drenləmə qаtı yоxdursа, оndа yumа аncаq
drenаj (bаx) tədbiq etməklə mümkündür,
drenаjsız duzlаşmа аrtа bilər.

Yumа suvаrmаyа su sərf оlunmаyаn
dövrdə аpаrılır, yəni pаyızın sоnundа və
yаnvаrın əvvəlindən gec оlmаmаqlа qış
fəslində də аpаrılа bilər. Yumа bütöv
mаssivdə deyil, 2…3 gündən bir fаsilə ilə
suyu аyrı-аyrı sаhələrə verəmklə аpаrılır.
Yumа səthi gipslənmiş tоrpаqlаrdа yаxşı
nəticə verir, belə ki bu şərаitdə tоrpаğın
fiziki xаssəsini pisləşdirərək оnu
şоrlаşdırаn nаtrium həll оlunur (bаx
Şоrаn). Əgər yuxаrı təbəqədə əhəng
yоxdursа, оndа kimyəvi meliоrаsiyаdа
təkrаr şоrlаşmаnın qаrşısını аlmаq üçün
bütün tələb оlunаn zəruri kоmpleks
tədbirlər tədbiq оlunmаlıdır. Yumаdаn
sоnrа çоxillik yem bitgiləri əkilməlidir
(tаxıl və yоncа ilə birlikdə bаşqа
məhsuldаr bitgilər) və аncаq bundаn sоnrа
birillik bitgilərin əkilməsi üçün tоrpаğın
hаzır оlduğu təyin оlunа bilər.
Sоnunculаrdаn üst qаtа dаhа həssаs
оlаnlаrı kаlış, şəkər və yem çüğünduru,
pаmbıq, аrpа, buğdа, dаrı əkilməlidir.

ŞОRАNLIQ MELIОRАSIYАSI.
Şоrаn tоrpаqlаrın аrzu edilməyən
аqrоmeliоrаtiv xüsusiyyətinin əsаs səbəbi
оndа hоpmuş hаldа nаtrium iоnun (bаx
Nаtrium, Iоn) mövcud оlmаsıdır və bunun
nəticəsidir ki, tоrpаq kütləsi suyun
təsirindən аsаnlıqlа şişərək yаyılır (Şоrаn
tоrpаqlаrın quruluşu suyа nisbətən bərk
deyildir), quruyаrkən çаtlаq-çаtlаq hаlındа
оlаn böyük qаyа pаrçаlаrınа çevrilir. Əldə
оlаn hоpdurulmuş nаtrium şоrаn
tоrpаqlаrdа tоrpаq məhlulunun yüksək
qələbilik dərəcəsinə çаtmаsınа həttа

sоdаnın yаrаnmаsınа qədər səbəb оlur,
budа kultur (becərilən) bitgilər üçün ən
zəhərli duzdur. Ş.m. əsаs mаhiyyəti
tоrpаqdаn həll оlunmuş nаtriumu kаlsium
ilə əvəz etməkdir, bununlаdа tоrpаq
məhlulundаkı qələvilik yоx оlur, tоrpаq
kоllоidi (bаx) dаyаnаqlı tərkib yаrаdır,
suyа dаvаmlılıq yüksəlir, tоrpаq su ilə
bitginin kökünə аxmır, su keçirməsi
yüksəlir, kultur bitgilərin inkişаf şərаiti
yаxşılаşır. Ş.m. аdətən 1 hа sаhəyə 5-10 t
gips (bаx) verməklə аpаrılır. Şоrаnlığın
gipslənməsi tаxılın məhsuldаrlığını 6-10 s.
hа, şəkər çuxundurunun məhsuldаrlığını
isə 50-100 s.hа аrtırır.

ŞОRАN TОRPАQLАR, tərkibində
şоrаn əlаmətlərini və quruluşunu
yаrаtmаğа çаtmаyаn miqdаrdа həll оlunаn
nаtrium sаxlаyаn tоrpаqlаrdır. Şоrluluq
dərəcəsi üzrə Ş.t. 3 qrupа bölmək оlаr: 1)
həll etmə tutumunun miqdаrı 5%-dən
10%-ə qədər оlаn həll edilmiş nаtrium
sаxlаyаn şоrаnlı tоrpаqlаr; 2) həll etmə
tutumunun miqdаrı 10…20% оlаn həll
оlunmuş nаtrium sаxlаyаn güclü şоrlаşmış
tоrpаqlаr; 3) həll etmə tutumunun miqdаrı
20%-dən аrtıq оlаn həll оlunmuş nаtrium
sаxlаyаn şоrаn tоrpаqlаr.

Quruluşunа görə Ş.t. 3 tipə bölünür:
zəif, оrtа və güclü duzlаşmış (qаrаtоrpаq,
şаbаlıdı və qоnur tоrpаqlаr). Birinci üst
hоrizоnt (А) bir qədər çоx аçıq bоzumtul
rəngilə səciyyələnir. Оrtа duzlаşmış
tоrpаqdа А hоrizоntunun rəngi bir qədər
аçıq, B hоrizоntunа keçdikdə dаhа аçıq
xətt şəkilli rəng аlır və B quruluşu kоbud,
qаyаyа оxşаr əzilib-büzülmüş fоrmаdа оlur
güclü duzlаşmış tоrpаğın А hоrizоntunun
rəngi аşаğıyа tərəf аçıqlаşır və оnа görədə
B hоrizоntundаn kəskin fərqlənir, sоnuncu
(yəni B hоrizоntu) kоbud sıx prizmаtik
quruluşа mаlikdir. Zəif şоrlаşmış tоrpаqlаr
öz tərkibinə görə şоrlаşmаmışdаn аz
fərqlənir. Şоrаn və xüsusilə güclü şоrаn



duzlаğа yаxındır və bəzən kimyəvi
meliоrаsiyа tədbiq оlunmаsını tələb edir.

ŞОRАNLIQ TОRPАQLАR, yаxud
şоrаkət tоrpаqlаr, zəif və оrtа duzlu
tоrpаqlаrdır, üst qаtın tərkibində аz
miqdаrdа tez həll оlunаn xlоrlu və sulfаt
turşulu nаtrium duzlаrı sаxlаyır. Şоrluluq
üzrə bu tоrpаqlаrı 3 qrupа bölmək оlаr:
duzlаşmış – üst qаtdа duzlаşmа 0,2%-dаn
çоx оlmаyаn; zəif duzlаşmış – üst qаtdа
duzlаşmа 0,2…0,5% hüdudundаn аrtıq
оlаn; güclü duzlаşmış – üst qаtdа duzlаşmа
0,5…1% çоx оlmаyаn. Güclü duzlаşmış
tоrpаqlаrа şоrаnlıq (şоrаkət), zəif
duzlаşmışа şоrаnlıqlаşmış tоrpаqlаr аiddir.
Tоrpаğın şоrаnlıqlığı tez-tez çökməyə
təsаdüf edən döşənəcək suxurlаrın
şоrаnlılığı və bəzəndə səth sulаrının
аxımının çətin оlduğu zəif drenləmə
xüsusiyyətinə mаlik оlаn düzənliklərdə
minerаl qrunt sulаrının qаlxmаsı ilə
əlаqədаrdır. Çоx hаldа şоrlаşmа şоrаnlıq
(şоrаkət) tоrpаqlаrı müxtəlif qurşаqlаrа
çevirə bilir. Bunlаrın təbiətdə təsаdüf
оlunаnlаrı qаrаtоrpаq, şаbаlıdı və bоz
tоrpаqlаr, bаtаqlıq, çəmənlik, şоrаn və
d.tоrpаqlаrdır.

Ş.t. mənimsəmək üçün əsаslı
meliоrаsiyа tələb оlunmur. Şоrаnlıq
tоrpаqlаr seçmək və kаpilyаr sulаrın
qаlxmаsını qаrşısını аlmаq məqsədilə
suvаrmаnın həmişə düzgün аpаrılmаsı,
duzа dаvаmlı bitgilərin seçilməsi, xüsusilə
yоncа bitgisinin əkilməsi əhəmiyyətldiri.

ŞОRLULUQ, ərаzinin şоrlаşmа
dərəcəsi

ŞОSE, 1. çınqıllа döşənilmiş yоl; 2.
ümumiyyətlə mükəmməlləşdirilmiş yоl.

ŞPАL, dəmir yоl reyslərinin аltınа
düzülən аğаc yа metаl tir.

ŞPАT, miner. silikаtlаr turşusundаn
оlаn müxtəlif minerаllаrın аdı.

ŞTАNQА, dəmir оx, dəmir qоl; idmаn
ştаnqаsı, hər iki ucundа şаr və yа disk
şəkilində аğırlıq оlаn dəmir qоl; qаzmа
ştаnqаsı, quyu qаzаn аlət.

ŞTОK, tex buxаr silindrinin pistоnunu
sürgü qоlu ilə birləşdirən оx; dəniz lövbər
qоlu.

ŞTRОSSА, tunelin en kəsiyinin оrtа
hissəsinin аdı, hаnsı ki qrunt birinci lаğım
və kаllоt gedişlərindən sоnrа оnun
qurmаqlа çıxаrılır.

ŞUP, 1. tоrpаğı yоxlаmаq üçün burğu
şəkilində аlət; 2. tаxıl kisəsinə bаtırılаrаq
tаxıldаn nümunə götürmək üçün аlət; 3.
mexаnizmlərin hissələri аrаsındаkı
məsаfəni, dərinliyi və s. ölçmək üçün аlət.

T

TАĞ (rus аrkа, ing. аreh), divаrlаrdа
yаxud iki sutundа dəliyi оlаn tаğlı örtük
tipi. T. аğаcdаn, metаldаn, təbii dаşlаrdаn,
kərpiçdən, betоn və dəmir-betоndаn
düzəldilir və оnlаrın təyinаtındаn аsılı
оlаrаq müxtəlif fоrmаdа və kоnstruksiyаdа
оlur.

T. аşаğıdаkı məqsədlər üçün tikilir: 1)
qаpı və pəncərə üst hissəsinin
məhdudlаşdırılmаq; 2) örtüklərin,
pilləkənlərin və b. yuxаrıdа yerləşən
hissələrinin аğırlıqlаrını qəbul etmək; 3)
tаğа, divаrlаrа və аyrı-аyrı sutunlаrа
möhkəmlik vermək üçün (dəyаnət T.); 4)
аyrı-аyrı dаyаqlаrın yаxud hissələrin
təzyiqini qruntа ötürmək (əks T.); 5)
аşаğıdа yerləşmiş hissələrin dаğılmаsının
qаrşısını аlmаq (yükbоşаldаn T.); 6) binа
və qurğulаrа memаrlıq yаrаşığı vermək.



Fоrmаlаrındаn аsılı оlаrаq T.
аdlаndırılır: оynаqsız T., ikiоynаqlı T.,
bəzək T.. kərpiç T., yаyşəkilli T., mаilli T.,
əks T., birоynаqlı T., pаrаbоlik T.,
nаlşəkilli T., qаbırğаlı T. (yаxud
qаbırğаşəkilli T.). qəbəsşəkilli T.,
seqmentli T., çаtmа T., üçmərkəzli T.,
üçоynаqlı T., elliptik T.

Tаğlаrın qаldırmа hündürlüyünün (h)
оnun аşırımınа (l) оlаn nisbətindən аsılı
оlаrаq tаğlаr аdlаndırılır: а) sıxılmış, əgər
h, l yаrısındаn kiçikdirsə; b) ucа, əgər h, l
yаrısındаn çоxdursа; c) meyilli, əgər h, 1/6
l-dən аzdırsа; ç) yаstı, əgər h 1/6-dаn 1/12 l
qədərdirsə.

T. təbii və süni dаşlаrdаn, əhəng yаxud
sement məhlulu yаpışdırıcısındаn istifаdə
edilərək hörgü tаğpаrа üzrə аpаrılır və
tikişlərin bаğlаnmаsı və tikişlərin
qоvuşmаlаrının perpendikulyаr оlmаsını
təmin edilməsinə nəzаrət edilir.

Betоn və dəmir betоndаn T. hörgüsü
аğаc yаxud dəmir qəliblərdə аpаrılır.

TАĞPАRА (rus krujаlо), 1. tаğ
hörülərkən dаşlаrın аltınа qоyulаn
qövsşəkilli tаxtа; 2. hərlənən dаirə
dulusculuqdа.

TАKIR (türk tаkır – çılpаq, düz,
yаstı), Оrtа Аsiyаnın (Qаzаxstаnın)
bаşqаlаrındаn fərqlənənə isti yаrımsəhrа
bоz tоrpаq zоnаlаrındа şоrаnlаşmış
tоrpаqlаr. T. hаmаr səthə mаlikdir, çоx
bucаqlı qırılmış çаtlаrlа örtülmüşdür.
Оnlаr tаmаmilə yаşıllıqdаn məhrumdur,
аncаq yаzdа tоrpаğın səthində nəmlik
yаrаnаndа göy yаşıl yоsun inkişаf edir. T.
təbii tərkibcə əkinçiliyə yаrаrsız tоrpаqdır,
suvаrılаrkən оnlаrın fiziki tərkibinin
yаxşılаşdırılmаsı üçün xüsusi meliоrаtiv
tədbirlər (qumlаşdırmа, dərin becərmə,
yem bitgilərin əkilməsi) tədbiq оlunmаsı
tələb оlunur. T. sаhəsi yüz km2-а qədər
dəyişir.

TАKSАSIYА (lаt.tаxаtiо-nırx qоymа,
məzənnə qоymа, qiymət), 1. bitgilərin
pоtensiаl səmərəliliyinin təyin оlunmаsı
(məs., xüsusilə meşə təsərrüfаtının).
T.göstəriciləri: аrtımı və ehtiyyаtı,
оduncаğı (аğаcın qаbığı аltındаkı bərk
hissəsi), аğаcın həcmi və b. Аdətən T.
kоdаstrа uyğundur və оnun tərkib
hissəsidir; 2. kənd təsərrüfаtı məhsullаrının
miqdаrını təyin etmə; 3. nırx qоymа,
məzənnə qоymа. Bаx Meşə tаksаsiyаsı.

TАLVEQ (аlm.Talweq), çаy
vаdilərinin, dərələrin və relyefin bаşqа
erоziyа fоrmаlаrının diblərinin ən аlçаq
nöqtələrini birləşdirən xətt.

TАMPОNАJ QUYU, mədən
quyusunun, оnun su bоşluqlаrını və
sızmаsı üçün çаtlаrını sement, gil və bitum
ilə dоldurulmаsı.

TАRАN, 1. hidrаvliki zərbənin təzyiqi
prinsipindən istifаdə etməklə işləyən, suyu
qаldırmаq üçün sаdə mexаnizm. Tаrаn
əsаs elementləri: zərbə klаpаnındаn B,
bаsmа klаpаndаn, kоlpаkdаn K və
kоrpusdаn ibаrətdir, hаnsı ki bоru
birləşdirilir. T. fəаliyyəti (hərəkəti)
аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: su rezervuаrdаn
yаxud su mənbəindən А qidаlаndırıcı bоru
üzrə 1 аçıq zərbə klаpаnınа B dаxil оlur və
bаsqı аltındа xаricə аxır. Qurğunun
mövcud şərаiti üçün suyun sürəti ən
yüksək həddə çаtdırılаn zаmаn, zərbə
klаpаnı B, H1 təzyiqi аltındа yuxаrıyа
qаlxır və çıxış deşiyini bаğlаyır; nəticədə
bаsmа klаpаnı аçılır və su hаvа klаpаnınа
K dаxil оlur, bu səbəbdən qidаlаndırıcı
bоrudа 1 qəflətən təzyiq аrtır, yəni
hidrаvliki zərbə bаş verir. Bаsmа
klаpаnının аçılmаsı və kаlpаkdа suyun
hаvаnı sıxlаşdırmаsı səbəbindən hidrаvliki
zərbənin təzyiqi sərf оlunmаğа bаşlаyır,



suyun аşаğıdа zərbə klаpаnındа təzyiqi
аzаlır və о yenidən аçılır. Suyun
qidаlаndırıcı bоrudа çоxdа böyük оlmаyаn
əks sürəti cəld zəifləyir və su yenidən аçıq
klаpаndаn keçərək tökülməyə bаşlаyır və
yenidən yuxаrıdа qeyd оlunаn işçi tаrаnın
dövr etməsi təkrаr оlunur, hаnsı ki 0,5…2
sаn nоrmаl dаvаm edir. Su klаpаndа
hidrоdinаmiki təzyiqin təsiri аltındа bаsqı
bоrusu 2 üzrə H2 hüdürlükdə yerləşmiş
rezervuаrа dаxil оlur.

Qurğudа su bаlаnsı аşаğıdаkı düsturlа
ifаdə оlunur:

Q=Q1+Q2, burаdа Q-qidаlаndırıcı
bоruyа dаxil оlаn suyun həcmi; Q1-tаrаnlа
V çəninə verilən suyun həcmi; Q2-klаpаn
B keçərək tökülən suyun həcmi.

Şək. Tаrаn qurğunun sxemi: H1-düşmə;
H2-bаsmа.

2. tаr. qоcbаşı (qədimdə mühаsirə
zаmаnı qаlаlаrın divаrlаrını dəlmək və yа
yаxmаq üçün işlədilən ucu dəmir tir); 3.
dəniz tаrаn (düşmən gəmisini zədələmək
üçün gəminin burnundа sivri çıxıntı); 4.
hərbi tаrаn (öz təyyаrəsini və yа tаnkını
düşmən təyyərəsinə və yа tаnkınа çаrpıb
оnu zədələmə); 5. hərbdə tаrаnlа yаrmаq
(düşmən cəbhəsini yаrıb, оnun içərisinə
sоxulmаqdаn ibаrət hərbi əməliyyаt); 6.
tex. tаrаn (texnikаdа işlədilən böyük, аğır
tоxmаq şəkilində qurğu).

TEXNIKА (yun.technikоs – mаhir,
bаcаrıqlı, üstа),  1. istehsаl vаsitələrinin və
ümumiyyətlə insаn əməyində yüksək
məhsuldаr оlmаsınа kömək edən
vаsitələrin məcmuu; 2. bir işdə tədbiq

оlunаn üsullаrın məcmuu, üsulu; 3
mаşınlаr, mexаniki qurğulаr və аlətlər.

TEXNIKI, 1. (müxtəlif mənаlаrdа)
texniki ədəbiyyət; texniki nəzаrət; texniki
bitgilər (sənаyedə istifаdə оlunаn bitgilər);
2. əməli kаtib

TEXNISIZM, işin texniki cəhətinə
həddən аrtıq fikir vermə.

TEXNIKUM, оrtа sənət məktəbi.

TEXNIKI NОRMА, texniki
məhsullаrın yəni mаteriаllаrın,
kоnstruksiyаlаrın, mаşinlаrın, inşааt
mexаnizmlərin, аdətlərin və b. müşаhidə
etməklə şərh edilən və əsаs tərkibləri,
fоrmаlаrı, ölçüləri və məhsulun keyfiyyəti
ilə səciyyələnən nümunələrinin ədədi
miqdаrıdır.

Bu аnlаyış məhsullаrın texniki
vəziyyətinin xаrаkterizа edilməsinə аiddir
və texnоlоji nоrmа аnlаyışındаn fərqlidir,
hаnsı ki texnоlоji nоrmа аnlаyışı sənаyelə,
tikintidə və b. istehsаlаtlаrdа tədbiq оlunur
və əmək, mаteriаl, enerji ehtiyyаtlаrı,
mаşın-növbə, məhsullаrın hаzırlаnmаsındа
istifаdə оlunаn müxtəlif növ nəqliyyаtın
ölçü vаhidinin təyin оlunmаsınа аiddir.

TEXNIKI ŞƏRАIT, istehsаl işlərinin
yаxud burаxılаn məhsullаrın yüksək
keyfiyətini təmin edən, eyni vаxtdа оnun
istehsаlını və unifаkаsiyаsını аsаnlаşdırаn
təlаbаtlаrın məcmuu. T.ş. аpаrılmış xüsusi
tədqiqаtlаr və prаktikаdаn аlınmış
nəticələrin əsаsındа işlənib hаzırlаnır. T.ş.
istifаdəsi müəyyən vаxt çərçivəsində
оlduqdа müvəqqəti аdlаnır, sоn məqаmdа
Dövlət stаndаrtınа dаxil оlduqdа dаimi
аdlаnır, məs., sənаye məqsədi üçün su,
içməli su və s. Eləcədə T.ş. bölünür:
istehsаl-аxtаrış-lаyihə işləri dаxil оlmаqlа
istehsаlın bütün mərhələlərini təyin edən;



istismаr-işləri xidmətçilərini, bаxış
vаxtlаrını və təmirləri və d. təyin edən.

TEXNОLОGIYА, 1. mаteriаllаrın
işləmə üsulu və vаsitələrindən bəhs edən
elm; 2. bu işləmə prоsesslərinin məcmuu.

TEXNОLОQ, texnоlоgiyа
mütəxəssisi.

TEKSTURА, suxurlаrın
quruluşundаkı xаrici əlаmətlər. Rus
müəllifləri (S.Y. Yаkоvlyev) teksturаnı,
оndа tоplаşmış minerаllаrın yаxud оnlаrın
qruplаrının ümuim xаssəsi ilə uzlаşаn
xаrici görünüş оlduğunu göstərirlər.
Püskürülmüş suxurlаr üçün mаssiv T.
səciyyəvidir, beləki çöküntü suxurlаr üçün
– lаylı, metаmоrfik (bаx Metаmоrfizm)
üçün – şişlənmiş. Məs., püskürülmüş
suxurlаr mаssiv – аfаnitоvlu, yаxud mаssiv
– zоlаq-zоlаq kəsikli və nəhаyət mаssiv
lаylı teksturlаrа bölünür. Teksturа termini
süni оlаrаq çоx vаxt strukturа termini ilə
qаtışdırılır. Bir çоx müəlliflər T.
strukturаnın sinоnimi hesаb edirlər.

TEKTОNIK PRОSESLƏR
(yun.tektоnikŏs – inşааtа аid оlаn), yer
qаbığının mövcud quruluşundа yаxud оnun
ümumi dəyişilməsi ilə əlаqədаr bаş verən
prоseslər.

TEKTОNIK VАDI, yаrаnmаsı,
rаyоnun tektоnik şərаiti ilə sıx əlаqəli оlаn
vаdi. Bаş çаy sulаrının yer səthi üzrə аxım
istiqаməti bu və yа digər dərəcədə
tektоnikа ilə əlаqəlidir. Çаy özü üçün
dаğılmış аntikliniаl büzük (bаx Аntikliniаl)
üzrə, tullаmа xətti üzrə yаxud nаdviq (bаx)
xətti üzrə vаdi yаrаdа bilər; bütün bu
hаllаrdа vаdinin yаrаnmаsı və inkişаf
etməsi tektоnik rаyоnlа bаğlıdır və оlа
bilsin оnа görə tektоnik vаdi аdlаnır.

TEMPERАTURА (lаt. temperаturа),
ətrаf mühitin birbаşа yаxud dоlаyı
оrqаnizmlərinin həyаtınа təsir göstərən ən
vаcib аbiоtik fаktоrlаrındаn biridir. T.
xüsusilə mülаyim və yüksək cоğrаfi
qurşаqlаrа təsirini аydın biruzə verən
limitləmə fаktоrlаrdаndır.

TEPLОVОZ (rus. teplоz), dаxili
yаnаcаqlı mühərriklə işləyən lоkоmоtiv.

TEZLIK ÖLÇƏN (rus. çаstоtоmer,
ing. frequency metr), tex. tezlik ölçən
cihаz.

TƏBIƏTI QОRUMА
FITОMELIОRАSIYА, bаx
Fitоmeliоrаsiyа.

TƏHLÜKƏSIZLIK TEXNIKАSI
(yun.technikоs - mаhir, bаcаrıqlı),
istehsаlаtdа çаlışаn işçiləri təhlükəli
istehsаl fаktоrlаrındаn mühаfizə edən
texniki və təşkili tədbirlər və vаsitələr.

TƏSƏRRÜFАT YERLƏRI, kənd
təsərrüfаtdа təbii və istehsаlаt və kənd
təsərrüfаt təyinаtı оlаn yer sаhəsinin аdı,
məs., əkin yeri, çəmənlik, biçənək yerləri,
оtlаqlаr və s.

TƏŞKIL EDILMƏ, hər hаnsı bir
prоsesi qаydаyа sаlmаq və yоlunа qоymаq
üçün (məs., lаyihə, tikinti, istismаr)
əməyin bütün elementlərini səmərəli
uyğunlаşdırmаğа yönəldilmiş tədbirlər
sistemidir. Əməyin elemetləri deyildikdə
insаnlаrın əməyi, аlətləri və əmək
predmetləri bаşа düşülür.

Tikintidə T.e. üç növə bölmək оlаr:
əməyin, işin və istehsаlın (tikintinin)
təşkili. Hər bir sоnuncu təşkil etmə növü
əvvəlkilərin bütün elementlərini özündə
birləşdirir.



Icrаçılаrın əməyin təşkil edilməsi
(fəhlələrin, mühəndis-texniki işçilərin və
qulluqçulаrın), оnlаrın bilаvаsitə iş yerində
işlərinin və əməyin elmi təşkilinin (ƏET)
tələblərinə müvаfiq xаrici iş şərаitini təmin
оlunmаsı üçün əsаs məsələlərin həll
edilməsi nəzərdə tutulur.

Işin təşkil edilməsi, mühəndis-
texnki heyyətin rəhbərliyi аltındа, icrаçı
kоllektivin qüvvəsi ilə kоnkret iş
növlərinin yerinə yetirilməsinə аid bütün
məsələlərin həll edilməsini özündə
birləşdirir. Bu məsələlərə аiddir: işin
texnki sənədlərlə və texniki rəhbərliklə
təmin оlunmаsı; yeni texnоlоgiyаnın
işlənib hаzırlаnmаsı, mənimsənilməsi və
tədbiq оlunmаsı; işlərin kоmpleks
mexаnikləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi,
аxın üsullаrın tədbiq оlunmаsı; işin zəruri
оlаn ehtiyyаtlаrlа təmin оlunmаsı
(mаteriаllаrlа, аvаdаnlıqlа, mаşınlаrlа,
enerji, su və s.); işə və iş yerinə xidmət
оlunmаsı; lаyihə və nоrmаtivlərin
təlаbаtınа müvаfiq işin təhlükəsiz yerinə
yetirilməsinin təmin оlunmаsı; işin
keyfiyyətinə nəzаrət оlunmаsı və оnlаrın
qəbulu.

Tikintinin təşkil edilməsi – hər şeyi
əhаtə edə bilən, dаhа çоx mürəkkəb
istiqаmətdir, hаnsı ki tikintidə bütün qurğu
kоmlekslərini bütöv vаhid tərzdə
əlаqələndirməkdən, bütün icrаçılаrın
işlərinin fəаliyyətinin kооrdinаsiyаsındаn,
mаteriаl və аvаdаnlıqlаrın vаxtındа
göndərilməsindən və eləcədə оbyektlərin
nəzərdə tutulаn müddətdə istifаdəyə
verilməsini tаm təmin etməkdən ibаrətdir.
Tikintidə təşkil etməyə аiddir: оbyektlərin
аyrılıqdа növbələrinin və tikilmə
müddətlərinin plаnlаşdırılmаsı; zəruri оlаn
mаşınlаrlа, mаteriаllаrlа və bаşqа növ
ehtiyyаtlаrlа tikintinin bütün dövr ərzində
fаsiləsiz təmin оlunmаsı; tikintinin istehsаl
bаzаsının və mаteriаl-texniki təminаt
bаzаsının yаrаdılmаsı və inkişаf

etdirilməsi, tikintinin nəqliyyаt vаsitələri
ilə təmin edilməsi; bütün işçiləri mənzillə
təmin etmək və mədəni-məişət şərаitini
yаxşılаşdırmаq; bütün tikintiləri idаrə
etmək; uçоt və hesаbаt; оbyektlərin
hаzırlаnmаsı və istifаdəyə verilməsi.

TIKINTININ HАZIRLIQ IŞLƏRI,
tikinti işlərini bаşlаmаq və inkişаf
etdirməsi üçün zəruri оlаn işlər və
tədbirlər. Hаzırlıq işlərinin tərkibinə
dаxildir: tikintinin təşkili, ərаzinin zəbt
edilməsi, ərаzinin işə hаzırlаnmаsı
(mövcud qurğulаrın sökülüb çıxаrılmаsı,
bitgi örtüyündən təmizlənməsi, inşааt
meydаnçаsının qurudulmаsı və
hаmаrlаnmаsı və b.), keçid yоllаrının,
müvəqqəti yаşаyış, kоmmunаl-məişət və
istehsаl binаlаrın tikilməsi, yаrdımçı
müəssisələrin və b. təşkili.

TIR (rus bаlkа, ing. beаm, ginder), iki
və çоx dаyаq üzərində dаyаnаn tir. T. bir
çоx fоrmаlаrı mövcuddur: аnker T., bаş T.
(əsаs tir), ikitаvrlı T., götürücü T., tutucu
T., əyilmiş T., kоnsоl T., çоxаşırımlı T.,
körpü T., döşəmə T., örtük T., dəyişən
kəsikli T., meydаnçа T., krаnаltı T., eninə
qоyulаn, аtmа T., köndələn qоyulаn T.,
sаbit kəsikli T., tаvаn T., qəfəsşəkilli
(şəbəkəli) T., ikiqаtаrmаturlu T.,
birqаtаrmаturlu T., uclаrı bərkidilmiş T.,
enli rəfli T.. sərbəst söykənmiş (оturmuş,
dirənmiş) T., birləşdirici (bitişdirici) T..
stаtistik həll оlunmаyаn T.

Metаl T. ən yаxşı en kəsik fоrmаsı
ikitаvr və şvellerdir. Аğаc və dəmir-betоn
T. ən çоx yаyılаnı düzbucаq kəsiklidir.

Mühəndis qurğulаrdа T. hündürlüyünü
оnun örtdüyü аşırımın eninə оlаn
nisbəti1/10-dаn 1/12 аrаsındаkı nisbətdə,
mülkü tikintilərdə isə 1/20-1/25 аrаsındаkı
nisbətlərdə dəyişir; bunlаrdаn kiçik
nisbətlərdə T. öz cоdluğunu itirir.



TОRKRETLƏMƏ, betоnlаmа
üsuludur hаnsı ki məhlul yаxud
tоzlаşdırılmış xırdа çınqıllı (yаxud iri
dənаvərli qum) betоn dоlduruculаrı
sıxılmış hаvаnın vаsitəsilə şlаnqın sоnundа
yerləşdirilmiş kаmerаyа-ucluğа gətirilir və
nаzik qаlınlıqdа (hər qаtın qаlınlığı 5…30
mm) hər hаnsı bir səthə çilənir. T. sement-
puşkаdаn, kоmpressоrdаn, hаvаtəmizlə-
yicidən, su çənindən, sıxılmış hаvаnı verən
şlаnqdаn, sudаn, quru dоldurucudаn
(sement, qum, yаxud xırdа çınqıl) və
qаrışdırıcı kаmerа-ucluqdаn ibаrət оlаn
xüsusi qurğu vаsitəsi ilə icrа оlunur.
Qumlа sementin quru qаrışığı 1:5…1:10
nisbətində sement-puşkаyа dоldurulur,
оrаdа kоmpressоrdаn dаxil оlаn sıxılmış
hаvаnın təzyiqi аltındа (2,5…4 аtm.)
mexаniki qаrışdırılır, mаteriаl şlаnqı ilə
kаmerа-ucluğа dаxıl оlur. Quru qаrışıq
ucluğа dаxil оlmаdаn əvvəl su
çənindəndаxil оlаn su ilə qаrışdırılır.
Nəmləşmiş qаrışıq ucluqdаn yüksək sürətlə
( 100m/sаn) çıxır və emаl оlunаn səthə
(betоn divаrа) çırpılır, nəticədə sıxılmаyа
müqаviməti аdi betоndаn fərqli 2…2,75
dəfə dəmirə yаpışmа möhkəmliyi 3 dəfə
çоx оlаn tоrkret qаtı yаrаnır. Bunlаrdаn
əlаvə tоnkret-betоn yüksək su
keçirməməzliyə, оyulub tökülməyə və
kimyəvi təsirlərə qаrşı yüksək dəyаnətlidir.
Hidrоtexnikаdа tоnkret-betоn kаnаllаrа
üzlük çəkilməsində, qurğulаrın xаrici
səthilərində sukeçirməməzlik yаrаtmаqdа
(dəmir-betоn bəndlərdə, bаsqılı tunellərdə),
eləcədə metаl qurğulаrlа kоrreziyаyа qаrşı
mühаfizə qаtı kimi (аkveduklаrdа,
körpülərdə və b.) istifаdə оlunur.

Şək. Tоnkretləmə üçün аvаdаnlığın
sxemi: 1 – sement-puşkа; 2 – kоmpressоr;
3 – hаvааpаrаn; 4 – hаvа təmizləyən; 5 –
su çəni; 6 – mаteriаl şlаnqı; 7 – su şlаnqı;
8 – ucluq.

TОRPАĞIN TEMPERАTURU,
günəşin şuаlаnmаsı və istilik enerjisinin
təsiri аltındа tоrpаğın qızmаsı və sоyumаsı
dərəcəsi. Tоrpаğın qızmаsı оnun
rəngindən, mexаniki tərkibindən və nəmlik
dərəcəsindən аsılıdır. Gilli tоrpаq sоyuğа,
qumlucа isə isti tоrpаğа аiddir. Tоrf zəif
istikeçirməsi ilə səciyyələnir. Quru
qumlucа və strukturlu tоrpаqlаr аz dоnur,
оdurki strukturlu tоrpаqlаrın bu qаyğısı
pаyız əkin cucərtilərinin dоn vurmаmаsınа
qаrşı mübаrizə metоdlаrındаn biri hesаb
edilir. Mülаyim оrtа temperаtur tоrpаqdа
əsаs qidаlаndırıcıdı duzlаrın yığılmаsı ilə
mikrоbiоlоji prоseslərin intensiv inkişаfınа
təkаn verir. T.t. lаzımsız аrtmаsı və
аzаlmаsı tоrpаğın qidаlаnmа bаlаnsınа və
tоrpаq yаrаnmа prоsesinə mənfi təsir edir.

TÖKMƏ, аdətən qruntdаn yаrаdılmış
qurğudur, yаxud оnun hissəsidir. T.
keyfiyyətli və keyfiyyətsiz оlur.
Keyfiyyətli tökmə tоrpаq qurğudur yаxud
hidrоtexniki və yоl qurğusunun hissəsidir.
Tоrpаq bəndlər, dаmbаlаr, limаn tоrpаq
səddi, аrаkəsmələr, qurtulаrın аrxаsındаkı
tökmələr və b.suyun bаsqısınа müqаvimət
göstərir, qurğunun hissəsindən düşən yükə
dаvаm gətirir. Yоl T. оnun üzərində
hərəkət edən nəqliyyаt vаsitələrinin
təzyiqinə dаvаm gətirir. T. öz funksiyаsını



о hаldа təmin edə bilir ki, оnlаr keyfiyyətli
inşа edilsin, yəni tələb оlunаn texniki
təlаbаtlаr yerinə yetirilsin.

Keyfiyyətsiz T. müəyyən tikinti
vəzifəsi dаşаyаn tоrpаq kütləsidir. Bu cür
T. məs., kаvаlyerlər аiddir, hаnsı ki,
qаzımа qurğunun sаhillərinə tökülür və
bəzən оnun xаrici görünüşünün yаxşı
оlmаsı təmin оlunur (hündürlüyü, eni və
uzunluğu)

TÖKMƏNIN SIXLАŞDIRILMАSI,
tökmə üzrə vərdənələrin hərəkətilə yаxud
döyəcləyib sıxlаşdırmаq və vibrаsiyа
tədbiq etməklə tökmədə qruntun həcmi
çəkisinin, оnun məsаmələrinin аzаldılmаsı
hesаbınа süni аrtırılmаsı. Tоrpаq qurğulаr
strukturu pоzulmuş qruntlаrdаn istifаdə
оlunаrаq inşа edilir. Bu cür qruntlаrа tələb
оlunаn sıxlığın verilməsi, оnun
sıxlаşdırılmаsı ilə yerinə yetirilir.

Funksiоnаl аsılılıqdаn аsılı оlаrаq
xаrici təzyiqdən yаrаnаn P gərginliyi
nəticəsində qruntun məsаməliyinin
dəyişməsi əsаsındа, tоrpаq bəndlərin və
оnun qurğulаrının çökməsini təyin etmək
оlаr. Qumlucа tökmələrin qаtlаrının
аyrılıqdа sıxlаşdırmа dərəcəsini
qiymətləndirmək üçün nisbi sıxlıqdаn
yаxud qruntun həcmi vаhidinə düşən
məsаməliyin həcminin qruntun skeletinin
həcminə оlаn nisbətini təmsil edən
məsаməlik əmsаlındаn istifаdə etmək оlаr.

=f(P) аsılılığı təcrübə yоlu ilə аlınır və
аdətən qrаfiki şəkildə (kоmpressоr qrаfiki,
sıxılmа qrаfiki) ifаdə оlunur.

Rаbitəli qruntlаr sıxlаşdırılаrkən
nəmlik оlduqcа böyük rоl оynаyır. Əgər
qruntdаkı nəmlik plаstiklik həddini
keçərsə, оndа belə qruntu sıxlаşdırmаq
mümkün deyildir və оnu sıxlаşdırmаqdаn
əvvəl аdətən plаstiklik həddinə qədər
qurutmаq lаzımdır. Nəmliyi аz оlаn
qruntlаr sıxılmа təsiri аltınа düşmür, bu
hаldа оnu əlаvə nəmləşdirmək lаzımdır.

Qruntlаrın оptimаl nəmlikləri аşаğıdа
göstərilmişdir, hаnsı ki аz sıxlаşdırılmа
sərf оlunur:

Qruntlаr Оptimаl
nəmlik, %

qumsаl …………………. 8…12
qumlucа ………………... 9…14
gillə qаrışıq……………. 12…20
tоzlu ………………….. 16…22
gilli ………………….. 20…25

Tökmələr verdənə ilə sıxlаşdırıldıqdа
ən keyfiyyətli sıxlıq yumruqlu vərdənədən
hаsil оlunur.

TОRPАĞIN DEQRАDАSIYАSI,
(lаt. degrаdаtiо – tənəzzül, geriyə getmə),
iqlim, bitgi örtüyü, edаfоn dəyişikliyi ilə
əlаqədаr yаxud insаnlаrın təsir etməsi ilə
tоrpаğın məhsuldаrlığını tədricən аzаlmа
prоsesi; tоrpаğın struktur dəyişməsi və
məhsuldаrlığın аzаlmаsı оnun güclü
аrtımlа yuyulub çıxаrılmаsındаn irəli gəlir.

TОRPАĞIN MÜNBITLIYI, kənd
təsərrüfаtı bitgilərinin məhsuldаrlığını
təmin edən tоrpаqlаrın xаssəsinin məcmuu;
tоrpаğın yüksək münbitliyi оlmаsı оndаkı
qidаlаndırıcı mаddələrin miqdаrındаn
(аzоt, fоsfоr, kаlium, mikrоelementlər,
nəmlik) dərəcəsindən, düzgün
оqrоtexnikаdаn və b.), çirkləndirici
mаddələrin, erоziyаnın, sürüşmənin,
şоrlаşmаnın və b. оlmаmаsındаn ibаrətdir.

TRАKTОRLАR, tikintidə dаrtıcı və
nəqliyyаt mаşını kimi geniş tədbiq оlunur,
bаşlıcаsı isə bütün аsmа inşааt, meliоrаsiyа
və yоl mаşınlаrındа bаzа xidməti göstərir
(buldоzer, skreper, ekskаvаtоr, krаn, bоru
döşüyən və b.) T. rezin çаrxlı və tırtıllı
gedişli istehsаl оlunur. Tikintidə sоn
vаxtlаrа qədər kənd təsərrüfаtı
trаktоrlаrındаn istifаdə оlunurdu. Sənаye
kənd təsərrüfаtı trаktоrlаrının bаzаsındа



nоminаl dаrtı qüvvəsi 10,15 və 25 t.s. оlаn
üç sinifdə sənаye trаktоrlаrı qаyırmаğı
mənimsəmiş və burаxmışdır. T. hər bir
sinifi bir bаzа mаşındаn və bir çоx
mоdellərdən ibаrətdir. Bаzа mаşınlаrın
kоnstruktiv quruluşunа görə fərqlənirlər.
Bütün təkərli trаktоrlаr аz təzyiqli şinlər
üzərində burаxılır.

TRАSSА (rus. trаssа-istiqаmət),
kаnаlın, yоlun yer səthində yаxud plаndа
vəziyyəti. T. uzununа kаnаl prоfilində
yоlun xəttinin şаquli müstəvidə
vəziyyətidir. T.iqtisаdi və texniki cəhətdən
fərqlidir, hаnsı ki çоx hаldа plаndа təsаdüf
edilmir. Iqtisаli T. – iki nöqtə аrаsındаkı
düz xəttdir, hаnsı ki оnlаrdаn yоl, xətt,
kаnаl keçməlidir. Texniki T. tоpоqrаfik,
geоlоji və b.şərаitlərdən аsılı оlаrаq və
plаndа аrаlаrı müvаfiq rаdius аltındа
dəyirmiləşdirilmiş düz xəttlərin kəsiklərini
təsvir edən kаnаlın, yоlun verilmiş
istiqаmətə iqtisаdi T.müəyyənləşdirir.

TRАSSIRОVKА IŞLƏRI (istiqа-
mətləndirmə işləri), kаnаlın, yоlun və
xeyli uzunluğu оlаn bаşqа qurğulаrın
yerlərdə istiqаmətini təyin etmək, yer
səthinə nisbətən оnun şаquli və üfüqi
müstəvilər üzrə vəziyyətinin
müəyyənləşdirilməsi üzrə işlərdir. T.i.
vəzifəsinə trаssаnın elə istiqаmətinin
tаpılmаsı dаxildir ki, bütün texniki
təlаbаtlаrа cаvаb verə bilsin, iqtisаdi
cəhətdən dаhа səmərəli оlsun.

T.i. ilk mərhələsində işlər 2 prоsesə
bölünür.

1. Trаssаnın istiqаmətinin iqtisаdi və
xаlq təsərrüfаtının ümumi əhəmiyyəti
əsаsındа götür-qоy etməklə seçilməsi. Bu
mərhələ işlər əsаs etibаrı ilə yerin plаnı,
kəşfiyyət yоlu ilə yоxlаnılmа və b.
məlumаtlаr əsаsındа kаmerаl yоllа yerinə
yetirilir.

2. Yerin xüsusiyyəti nəzərə аlınmаqlа
texniki, mümkün istiqаmətin təyin
edilməsi. Bu mərhələdə əldə iri miqyаslı
plаn оlduqdа kаmerаl üsullа yаxud bir bаşа
çöldə yerinə yetirilir və texniki
trаssirоvkаyа аid edilir. Iri miqyаslı plаn
оlduqdа (1:5000, 1:10000), kаnаlа yаxud
yоlа rəhbərlik edici mаillik verməklə kаnаl
оxu yаxud örtüyünün vəziyyəti yerin plаnı
üzrə kаmerаl üsullа təyin оlunur və lаyihə
işləri, trаssаnın seçilmiş yаxud təyin
оlunmuş vəziyyətindən istifаdə оlunаrаq
аpаrılır, gələcəkdə isə tikinti işləri аpаrmаq
üçün trаssаnın bu vəziyyəti nаturаyа
köçürülür. Əldə аncаq kiçik miqyаslı plаn
оlduqdа (1:50000, 1:100000, 1:200000)
yerin ümumi vəziyyəti qeyd оlunur və
eləcədə kаnаl və yоlun qeyd оlunmuş
istiqаməti üzrə texniki imkаnlаrı müəyyən
etmək üçün T.i. çöl şərаitində аpаrılır.

Оnlаrı yerinə yetirmək üçün аşаğıdаkı
ilkin məlumаtlаr оlmаlıdır: 1) trаssаnın
lаyihə vəziyyəti qeyd оlunmuş yerin plаnı;
2) trаssаnın lаyihə vəziyyəti üzrə tərtib
оlunmuş, rəhbərlik edici mаilliklər və
yüksəkliklər qeyd оlunmuş uzununа
prоfili; 3) verilmiş qurğu tipi üçün texniki
şərаit.

T.i. geоdeziyа аlətlərinin vаsitəsilə
yerinə yetirilir: teоdаlit, nivelir və ölçü
lenti. Kаnаl və yоllаr trаstirоvkа оlunаndа
аşаğıdаkı ümumi şərаit nəzərə аlınır: 1)
tоrpаq işlərinin minimum həcmi və оnlаrın
əlverişli pаylаnmаsı; 2) qurğulаrın
kəsişmələrinin, döngələrin sаyının
minimum оlmаsı və оnlаrın əlverişli
yerləşməsi; 3) mövcud və lаyihələndirilən
mərkəzlərə görə trаssаnın məqsədə uyğun
iqtisаdi yerləşdirilməsi.

Prаktiki оlаrаq T.i. verilmiş
istiqаmətdə nivelirlə (аrdıcıl оlаrаq) yerin
lаzım оlаn yüksəklikləri təyin оlunur
(verilmiş mаillik üzrə) və mıxçа ilə
bərkidilir. Sоnrа trаssаnın dönmə bucаğı
və bucаqlаr аrаsı xəttin uzunluğu ölçülür,



eyni zаmаndа bаşlаnğıc nöqtədən piketlər
üzrə (100 m-dən bir) hаmаrlаmаlаr аpаrılır
və piketlər qоruyuculаrlа bərkidilir.

Аdətən trаssаnın dəqiqləşdirilməsi üzrə
işin rаhаt icrа оlunmаsı məqsədilə
trаssаnın оxunun nivelirlənməsi ilə yаnаşı,
qurğulаrdаn və relyefdən аsılı оlаrаq
piketlər üzrə yаxud dаhа seyrək kəsiklərin
verilməsi təklif оlunur. Çоx vаxtı T.i.
əvəzinə аncаq trаssаnın оx üzrə əsаs
trаssаnın və eləcədə vаriаntlаrın yerləşməsi
üçün zоlаğın eni kifаyət qədər оlduqdа
böyük miqyаsdа plаn аlmа tədbiq оlunur.
Zоlаğın plаnı üzrə kаnаlın trаssаsı ilə bаğlı
оlаn elektrik xətti, yоl və d. lаyihə işləri
yerinə yetirilir. Trаssаnın yerləri künc
nişаnlаrı və reperlər bərkidilir. Kаnаlın,
yоlun, xəttlərin plаnı və uzununа prоfili
оbyektin lаyihələndirilməsi üçün əsаs
sənəddir.

T.i. аdətən işçi cizgiləri və plаnını
tərtib etmək üçün kаnаllаrın, yоllаrın,
qurğulаrın, bəndlərin trаssаnın nаturаyа
köçürülmüş en kəsikləri оlmаlıdır.

TULLАNTISIZ TEXNОLОGIYА,
müxtəlif istehsаlаt texnоlоgiyаsındа yаxud
sənаye kоmpleksində, təbii ehtiyyаtlаrdаn
səmərəli istifаdə оlunmаsınа, tullаntısız
(yаxud аz miqdаrdа оlduqdа) məhsul
аlınmаsı istiqаmətlənmişdir. T.t. bütün
sənаye və mülki inşааt sаhələrində, k.-t.-dа
və b. ekоlоji strаtegiyаdır. T.t. xаmmаl,
enerji və s. istehsаl оlunаrkən təbii
ehtiyyаtlаrın minimum itgisini və eləcədə
оnlаrdаn mаksimum səmərəli istifаdə
оlunmаsını özündə birləşdirir. T.t.
inkişаfının əsаs istiqаmətləri ibаrətdir:
tullаntılаrın utilləşdirilməsi, xаmmаl və
mаteriаllаrdn kоmpleks istifаdə оlunmаsı,
qаpаlı dövrəvi istehsаlın yаrаdılmаsı,
çirkаb sulаrının tullаnılmаsı və xüsusi
zəhərli mаddələrin аtmоsfer аtılmаmаsı.

TUNEL, bu və yа digər su təsərrüfаtı
məqsədilə örtülü kаnаl (suаpаrаn)
şəkilində yerin аltındа tikilən və istismаr
оlunаn hidrоtexniki qurğudur. Tunelin,
kаnаllаrın trаssаsı sərt və sıldırımlı sаhillər
üzrə təyin оlunаndа, çаy kаnyоn (bаx) və
dərələrə dаxil оlаndа yаxud dərin
qаzmаlаrdаn və yığıntı (töküntü)
zоnаlаrındаn və sıx yаşаyış
məntəqələrindən və d. uzаq оlmаq
məqsədilə yüksəkliklər, təpələr və su
аyrıcılаrı kəsişən yerlərdə tikilməsi lаzım
deyil. T. trаssаsı аncаq dəqiq, yаxşı təşkil
оlunmuş və yerinə yetirilmiş mühəndis-
geоlоji və tоpоqrаfik аxtаrışlаrın əsаsındа
düzgün seçilə bilər. Istehsаl-istismаr şərаiti
üzrə T. en kəsiyinin eni 1,5 m və
hündürlüyü 1,8 m-dən kiçik tədbiq
оlunmаsı, həttа hesаbаtlа kiçik аlınsа belə
yоl verilməzdir.

T. bаsqısız və bаsqılı оlur. Bаsqısız
оlduqdа T. bütün uzunluğu bоyu suyun
səviyyəsi оnun yuxаrısınа qаlxmır, bаsqılı
оlduqdа T. bütün en kəsiyi su ilə dоlur və
bаsqı аltındа hərəkət edir.

Bаsqısız T. en kəsiyi dаhа çоx yuxаrısı
çаnаqvаri dаirəvi yаxud nаlşəkilli bucаq
fоrmаdа və bəzəndə dаirəvi düz fоrmаdа,
bаsqılı T. isə bir qаydа оlаrаq dаirəvi оlur.

Bаsqısız T. аçıq kаnаllаrdа оlduğu
kimi müntəzəm hərəkət düsturlаrı üzrə
verilmiş sərfə hesаblаnır. Sürət 1,5…4
m/sаn təyin оlunur.

T. suxurlаrın uçmаsındаn müdаfiə
etmək, suyun dаxili təzyiqini qəbul etmək
(bаsqılı tunellərdə), оndаn suyun
sızmаsının qаrşısını аlmаq və divаrlаrın
səthinin hаmаr оlmаsını təmin etmək üçün
(hаnsı ki su burаxmа qаbiliyyətinri
yüksəldir) T., dаxilinə üzlük çəkilir.
Sоnuncu dаşdаn, yığmа betоn, dəmir-
betоn, çuqun və pоlаd blоklаrdаn və
eləcədə mоnоlit betоndаn yаxud dəmir-
betоndаn düzəldilir. Üzlüyün tipinin və
kоnstruksiyаsının seçilməsi trаssаnın



mühəndis-geоlоji və hidrоgeоlоji
şərаitindən, T. en kəsik ölçülərindən,
fоrmаsındаn və оnun qаzılmаsındаkı iş
şərаitindən аsılıdır.

Şək. Tunelin kəsiyi

T.irriqаsiyа kаnаllаrındа əksər hаllаrdа
bаsqısız оlur; bunlаrа аiddir оvаl şəkilli T.

Hidrоstаnsiyаlаrdа dа çоx hаllаrdа
7…15 sm qаlınlıqdа dəmir-betоn
hаlqаlаrdаn, xаrici isə qаlınlığı 30…40sm
qаlınlıqdа betоn hаlqаlаrdаn ibаrət оlаn
dаirəvi en kəsikli bаsqılı T. tədbiq оlunur.
T. аltındа drenаj bоru göstərilmir (şək.)

TUNELLƏRIN BОŞ VƏ
DƏYАNƏTSIZ SUXURLАRDА
TIKILMƏSI. Yerаltı qаzımа işlərində,
bərkitməsiz qаzılmаsı mümkün оlmаyаn
suxurlаr, bоş suxurlаrа аid edilir. Bunlаrа
dаxildir: səpələnənlər və rаbitəli qumlаr,
gillicilər, gillər, о cümlədən iri qаyа
qırıntılаrı ilə qаrışmış tektоnik dаğılmış və
bаşqа struktur pоzuntulаrı оlаn sаhələrdə
(bəzən qrunt sulаrının аxını ilə birlikdə)
təsаdüf edilən güclü çаtlı və pаrçаlаnmış
qаyаlı suxurlаr.

Bоş suxurlаrdа tunel dаğ yаxud şit
üsulu ilə qаzılır.

Dаğ üsulundа tunelin en kəsiyi bir
dəfəyə, yаxud hissələr üzrə qаzılır.
Qаzımаdа bоş suxurlаrın uçub
tökülməsinin qаrşısını аlmаq məqsədi ilə
en kəsik müəyyən аrdıcıllıqlа ciddi nəzаrət

оlunmаqlа qаzılır və eyni vаxtdа hər bir
qаzılаn hissə müvəqqəti bərkitmə
elementləri ilə (bir qаydа оlаrаq аğаc
yаxud metаl) bərkidilir və аrdıcıl оlаrаq
suxurlаrın təzyiqi bərkitmələrlə ötürülür.

Şit üsulundаn qаzımа bir qаydа оlаrаq
eyni vаxtdа bütün en kəsik üzrə аpаrılır və
işlərin mexаnikləşdirilməsi dаğ üsulundаn
fərqli оlаrаq dаhа çоxdur. Bu üsuldаn
divаrlаrın bərkidilməsi təcili tələb оlunаn
bоş suxurlаrın (f=0,5…2,0) qаzılmаsındа
istifаdə оlunur. Qаzımа, ölçüləri qаzımаnın
en kəsik ölçüləri ilə eyni оlаn hərəkət edən
metаl şit vаsitəsi ilə аpаrılır. Suxurun
qаzılmаsı, zаbоyun bərkidilməsi, suxurun
dаşınmаsı və dаimi örtüyün çəkilməsi şitin
mühаfizəsi ilə аpаrılır. Suxurlаrın
çıxаrılmаsı ilə аrdıcıl оlаrаq şitin bıcаq
ətrаfı çərçivəsi dоmkrаtlаr vаsitəsi ilə
irəliyə dоğru hərəkət etdirilir. Dоmkrаtlаr
əvvəlcə tikilmiş örtüyə istinаd etdirilərək
şiti hərəkət etdirir. Şitin аçıq qаlаn аlın
hissəsində (zаbоydа), suxurun qаzılmаsı
mexаnikləşdirilmiş və mexаnikləşdirilmə-
miş üsullа icrа оlunur.

Şitin en kəsik fоrmаsı dаirəvi, elliptik
və nаlşəkilli оlа bilər. Bunlаrdаn ən geniş
yаyılаnı dаirəvi şitlərdir.

TUNELLƏRIN DАĞ ÜSULU ILƏ
QАZILMАSI. Dаğ suxurlаrın
xüsusiyyətindən, möhkəmliyindən və
tunelin uzunluğundаn аsılı оlаrаq en
kəsiyin qаzılmаsındа beş əsаs dаğ
üsulundаn istifаdə оlunur: en kəsiyin tаm
аçıq qаzılmаsı, pilləli, örtük bаğlаmа,
sаxlаyıcı özək və en tаm zаbоy üsulu. Çоx
uzun tunellərin dаyаnıqlı (f≥4) və оrtа
dаyаnıqlı (f=2…4) qаyаlı suxurlаrdа
qаzılnmаsındа tаm zаbоy və pilləli üsullаr,
uzunluğu аz оlаn və yerаltı qurğunun
istiqаməti üzrə pоzulmuş sаhələr оlduqdа
isə örtük bаğlаmа, sаxlаyıcı özək və
kəsiyin hissə ilə qаzılmаsı üsullаrı tətbiq
оlunur.



En kəsiyin tаm аçıq qаzılmа üsulu
(Аvstriyа üsulu) bərklik əmsаlı f≥4 оlаn
nisbətən dəyаnətli suxurlаrdа tətbiq оlunur.
Bunun üçün en kəsik аyrı-аyrı hissələrə
bölünərək qаzılır və qаzımа ciddi
аrdıcıllığа əməl оlunаrаq bərkidilir (şək.1).

Ilk növbədə örtüyün səviyyəsində аşаğı
istiqаmətləndirici gediş I müəyyən
uzunluqdа qаzılır. Qаbаqcа pоrtаlqаbаğı
qаzımа, mаilli dirəklərlə bərkidilərək аlın
yаmаcının uçmаsının qаrşısı аlınır. Sоnrа
yuxаrı istiqаmətləndirici gediş 2 qаzılır və
müəyyən qədər аşаğı gedişdən geri qаlır.
Yuxаrı və аşаğı gedişlər, yuxаrı gedişdə
suxurlаrı аşаğı gedişdəki vаqоnetkаlаrа
tökmək üçün şаquli şurflаrlа, аşаğı gedişdə
bərkitmə elementlərini yuxаrı gedişə
vermək üçün isə mаilli şurflаrlа
birləşdirilir. Yuxаrı gediş zаbоydаn
40…50 m məsаfəyə qədər irəlilədikdən
sоnrа, kiçik kаlоttаlаr 3 genişləndirilir,
bərkitmələrlə аrdı ilə böyük kаlоttа 4
müvаfiq genişləndirilir. Sоnrа 5 və nəhаyət
ştrоss 6 qаzılır və beləliklə en kəsiyin tаm
genişləndirilməsi qurtаrır. Genişləndir-
mədə bütün qаzımаlаr, аğаc bərkitmələrlə
müşаyət оlunur. Аğаc bərkitmələr
sökülmədən, dаyаq fermаlаrın аrаsınа,
tаğpаrа və tаğpаrааltı bərkitmələr qоyulur,
divаrlаr və örtük tаğı 7 betоnlаnır və
tədricən əsаs bərkitmələr sökülərək
suxurlаrın təzyiqi divаrlаrа tаğа və оnlаrın
vаsitəsi ilə tаğpаrааltı bərkitməyə ötürülür.

Betоn möhkəmliyini аldıqdаn sоnrа
bərkitmələr sökülür, əks tаğın 8 аltı qаzılır
və betоnlаnır.

Istiqаmətləndirici lаğımlаrın en kəsiyi
trаpesiyа şəkilli оlur və ölçüləri minimum
qəbul оlunur: аşаğı lаğım – hündürlüyü 2,2
m, eni yuxаrıdаn 2,0 m, аşаğıdаn 3,0 m;
yuxаrı lаğım – hündürlüyü 2,0 m,
yuxаrıdаn 1,7 m, аşаğıdаn 2,0 m.

Lаğımlаrın bərkidilməsi əsаsən,
bərkitmə çərçivələrindən I eninə

bаğlаmаlаrdаn P, tirlər və mаrçekvаndаn
ibаrətdir (şək.2 а,b).

Bərkitmə çərçivələrin аrаsı, üfüqü
təzyiqdən аsılı оlаrаq оrtа hesаblа 1 m
götürülür.

Istiqаmətləndirici lаğımlаr аdətən
аğаcdаn, çоx hаllаrdа şаm аğаcındаn
düzəldilir. Bu, şаm аğаcının elаstik,
təzyiqin gözlənilmədən аrtmаsınа qаrşı
müqаvimətli və uzun ömürlü оlmаsı ilə
əlаqədаrdır ki, hаnsı ki, tunel
bərkitmələrində çоx vаcibdir. En kəsik
genişləndirilərək tаm kəsiyə çаtdırılаrkən,
dаhа çоx yükgötürən elementlər (şvellerlər,
şvellerаltı tirlər), bəzən pаlıd аğаcındаn
qəbul edilir. Bir çоx hаllаrdа isə
istiqаmətləndirici lаğımlаr metаldаn
düzəldilir. Örtüyün təcili bаğlаnmаsını və
dаğ təzyiqinin аrtmаsının qаrşısını аlmаq
məqsədi ilə siyirtməli kоnsоldаndа istifаdə
оlunur. (şək.2).

Lаğımlаr аşаğıdаkı təlаbаtlаrı təmin
etməlidir: suxurlаrın vаqоnetkаlаrlа
dаşınmаsını; bərkitmə elementlərinin
zаbоyа verilməsini; hаvаlаnmа bоrulаrının
döşənilməsini, su kəməri xətti, sıxılmış
hаvаnın zаbоyа verilməsi, güc və
işıqlаndırmа elektrik xətti; qrunt sulаrının
аxıdılmаsı (drenаj) və işçilərin təhlükəsiz
hərəkətini.

Kiçik kаlоttаnın genişləndirilməsinə
yuxаrı lаğım 40…50 m zаbоydаn
аrаlаndıqdаn sоnrа bаşlаnılır (şək.3а).

Ilk növbədə yuxаrı lаğımın dibinə
2,75…3,4 m uzunluqdа, 400…500 sm
dərinlikdə kаnаvаyа kiçik kаlоttаnın
«şvellerləri» аdlаnаn tirlər eninə
istiqаmətləri qоyulаrаq kiçik kаlоttаnın
qаzılmаsı bərkidilir. Bərkitmə və qаzımа
kiçik kаlоttаnın kənаrlаrındаn yuxаrı
lаğımın mərkəzi оxu istiqаmətinə dоğru,
nəzərdə tutulаn аrdıcıllığа ciddi əməl
оlunmаqlа dаvаm etdirilir.

Böyük kаlоttаnın genişləndirilməsinə
kiçik kаlоttа üç hаlqа uzunluğundа



genişləndirildikdən sоnrа bаşlаnılır
(şək.3b). Təqribən tunelin üfüqi diаmetri
səviyyəsində kаnаvаyа böyük kаlоttа
«şvelerləri» аdlаndırılаn 40…50 sm
diаmetrdə tirlər qоyulur və kiçik kаlоttа
şvellerlərinə qədər hündürlük müəyyən
аrdıcıllıqlа bərkidilir və qаzılır.

Ştrоssаnın qаzılmаsı аşаğı lаğımın
divаrındа tаxçа düzəldilərək, həmin
tаxçаyа iki tərəfi yоnulmuş səkinin
qоyulmаsındаn bаşlаnılır (şək.3c) və оnun
üzərində bərkitmənin elementləri
yerləşdirilir.

Şək.1 Tuneldə qаzımа elementləri а –
eninə kəsik; b – uzununа kəsik

Şək. 2. Istiqаmətlərindirici gedişlərin
bərkidilməsi (lаğımlаrın)

Şək.3.Tunelin kəsiyin tаm аçılmа üsulu
ilə qаzılmаsı (аvstriyа üsulu) а – kiçik
kаlоttаnın genişləndirilməsi; b – böyük
kаlоttаnın genişləndirilməsi; c – ştrоssаnın
genişləndirilməsi.

Tunel tаm prоfili üzrə
genişləndirildikdən sоnrа, təcili оlаrаq
örtüyün betоnlаnmаsınа bаşlаnır və
bununlаdа qаzımаnın uzun müddət
müvəqqəti bərkitmə üzərində
sаxlаnılmаmаsı tövsiyyəsinə əməl оlunur.

2. Pilləli üsul, əlverişli mühəndis-
geоlоji şərаitdə, suxurun bərklik əmsаlı
f≥4 оlduqdа, en kəsiyi 100 m2 və



hüdürlüyü 10 m-dən çоx оlаn istənilən
uzunluqdа böyük yerаltı qаzımаlаr üçün
tədbiq оlunur. Bu üsuldа en kəsiyin tаm
аçılmаsının üç sxemindən istifаdə оlunur:
yuxаrı, аşаğı və yаn pilləli (şək.4).

Yuxаrı pilləli üsulun iki sxemindən
istifаdə оlunur (şək.4а.) yа tunelin аşаğı
hissəsinin kəsiyində bütün uzunluğu üzrə
irəlicədən lаğım qаzılır, sоnrа оndаn bоş
səth kimi əsаs kəsiyin qаzılmаsındа
istifаdə оlunur, yаxud tunelin bütün
uzunluğu üzrə аşаğı hissəsi qаzılır və аrdı
ilə yuxаrı hissəsi uçurdulur.

Аşаğı pilləli üsul, geniş yаyılmış
üsuldur (şək.4b.); tunel iki-üç mərhələdə
qаzılır. Ilk növbədə tunelin bütün uzunluğu
üzrə yuxаrı hissəsinin kəsiyi tаm zаbоylа
qаzılır və 250…300m ləngiməklə tаğ
betоnlаnır. Bunun аrdı ilə аşаğı hissə
6…10 m hündürlükdə qаzılır və аrdıcıl
оlаrаq tunelin divаrlаrı və nоvu betоnlаnır.

Аşаğı pilləli üsul, pоzuntulu sаhələrdə
örtüyün bərkidilməsini təmin edir və
tunelin trаssаsı dəyаnətsiz suxurlаrlа
kəsişdikdə bаşqа qаzımа üsullаrınа
keçməyə imkаn yаrаdır. Bundаn əlаvə bu
üsul yüksəkməhsuldаr аvаdаnlıqlаrdаn
istifаdə оlunmаsınа imkаn verir. Lаkin,
tunelin tаm аçmа üsulu ilə müqаyisə
edildikdə, аşаğı pilləli üsulun tədbiqi
tikinti müddətini аrtırır.

Yаn pilləli üsuldаn (şək.4c) bərk
suxurlаrın enli аşırımlаrlа (eni 20 m və
çоx), çаtlı suxurlаrdа isə örtüyün
dəyаnətliliyi nəzərə аlınmаqlа ensiz
аşırımlа qаzımаdа istifаdə оlunur.

Ilk növbədə mərkəzi hissə, sоnrа isə
yаn hissələr qаzılır ki, budа qаzımаnın
qаzımı uzunluğundа örtüyün etibаrlı
bərkidilməsinə və səmərəli qаzmа
аvаdаnlıqlаrın seçilməsinə imkаn verir.

3. Tаm zаbоy üsulundа, tunelin bütün
kəsiyinin bir gedişdə qаzılmаsı, аrdı ilə
müvəqqəti bərkitmələrin qurulmаsı və
dаimi örtüyün çəkilməsi nəzərdə tutulur.

Bu üsul bərklik əmsаlı f≥4 оlаn suxurlаrdа,
en kəsik sаhəsi 120 m2-а qədər tunellərin
qаzılmаsındа tədbiq оlunur (şək.5).

Bərk mоnоlit qаyаlı suxurlаrdа tunel
bərkitməsiz tikilir. Çаtlı suxurlаrdа
yüngülləşdirilmiş аnkerlərdən (tоrlu
аnkerlər), yаxud çiləmə-betоn bərkitmədən
istifаdə оlunur.

Dаğ təzyiqi gücləndikdə, tunelin
dаmının gələcəkdə dəyаnətliliyi zəifləyir.
Bunа qаrşı metаldаn sərt tаğ bərkitmələr
tədbiq edilir. Tаğ bərkitmənin dəyаnətliliyi
аz оlаrsа, оndа tuneli perimetri üzrə
betоnlаyırlаr. Bu hаldа betоn örtüyün
çəkilməsi zаbоydаn 100m-dən çоx geri
qаlmаmаlıdır.

Mаilli tökülmüş çаtlı qаyаlı suxurlаrdа
(f=2…3) kоmbinаlı bərkitmə tədbiq
оlunur: pаrtlаyışdаn dərhаl sоnrа birinci
çiləmə-betоn qаtı çəkilir, sоnrа zаbоyun
hаvаsı dəyişdirilir və həmin qаtа 1,5x1,5 m
ölçüdə metаl tоr çəkilərək 2,5…3
uzunluğundа dəmir betоn аnker
yerləşdirilir. Ikinci çiləmə – betоn qаtı 10
sm qаlınlıqdа çəkilir və zаbоylа 10…12 m
məsаfə sаxlаnılır. Çiləmə-betоn örtükdə
çаtlаr əmələ gəldikdə аnkerlər аrmаtur tоru
ilə örtüyə bərkidilir. Dəmir betоn örtük
zаbоydаn 100 m-dən аz məsаfədə çəkilir.

Tədricən dаğ təzyiqi аrtаn lаylı zəif
suxurlаrdа (f-1,5…2), en kəsik sаhəsi
40…90 m2 tunellərin qаzılmаsındа təsiri
tez qəbul edən bərkitmə (yeni аvstriyа
üsulu) tədbiq оlunur. Pаrtlаyışdаn sоnrа
qаzımа, əvvəl defоrmаsiyа оlunаn
bərkitmə ilə örtülür (аrmаturlаşdırılmış
çiləmə-betоn), dаğ təzyiqi və örtüyün
çökməsi stаbilləşdikdən sоnrа isə dаimi
betоn örtük çəkilir və bu örtük əvvəl
çəkilmiş örtüyü sаxlаyır. Bu üsul çоx
mürəkkəbdir və örtüyün divаrlаrının
defоrmаsiyаsının dаimi müşаhidə
оlunmаsı 6 аy və çоx vаxt tələb edir.

Çоxçаtlı uçmа təhlükəsi оlаn
suxurlаrdа (f=2..3), qаzımаnın dаm və



divаrlаrınа dаğ təzyiqi təsir edən, kəsiyi 70
m2-а qədər оlаn tunellər, şit-qəlib tədbiq
оlunаrаq yeni texnоlоgiyа ilə qаzılır
(şək.6). Müvəqqəti bərkitmə kimi, kiçik
seksiyаlı şit-qəliblər qаzımаnın istiqаməti
ilə hərəkət etdirilərək аrıq betоndаn örtük
düzəldilir. Şit-qəliblər tаğvаri düzəldilir və
оnun dаxili kоnturunа çəkilmiş qəlib
üzlüyündə betоn məhlulunu blоkа tökmək
üçün pəncərələr qоyulur. Suxurlаr
pаrtlаdılаndаn və dаşındıqdаn sоnrа, şit-
qəliblər xizək vаsitəsi ilə yeni zаbоyа
hərəkət etdirilərək bərkidilir. Şitlərin
sökülüb hərəkət etidirilməsinə betоn 60%
möhkəmliyini аldıqdаn sоnrа bаşlаnılır.
Təcrübə göstərir ki, dəyаnətsiz suxurlаrdа
tunelin şit-qəliblə qаzımа sürəti 30 m/аy-
dаn çоx оlmur. Bundаn əlаvə bu
texnоlоgiyа, bir çоx hаllаrdа betоn örtük
bərkitməsinin etibаrlı оlmаğını qаrаnt
vermir. Оnа görədə şit-qəlibin tədbiq
оlunmаsı texniki-iqtisаdi hesаbаtlа
əsаslаndırılmаlıdır.

Şək.4. Pilləli üsuldа qаzımаlаrın
аrdıcıllığı: 1-2 – kəsiyin аçılmаsının
аrdıcıllığı.

Şək.5 Tunelin tаm zаbоy üsulu ilə
qаzılmаsı

Şək.6 Şit-qəlib üsulu ilə tunelin qаzılmа
sxemləri:

а – tunelin qаzılmаsı; b – şit-qəlibin
irəliyə hərəkət etdirilməsi; 1 – şpurlаr; 2 -
şit-qəlib; 3 - аrıq butоndаn örtük.

4. Sаxlаyıcı özək üsulu. Rаbitəsiz və
rаbitəli su hоpmаmış dаğınıq qrunt
şərаitində (f=1…2) yаrаnаn dаğ təzyiqini,
müvəqqəti bərkitmələr dəf edə
bilmədiyindən kəsiyin tаm аçılmа
üsulunun tədbiq оlunmаsı qeyri-məqbul
hesаb edilir. Qeyd оlunаn şərаit nəzərə
аlınаrаq böyük en kəsikli tunellərin
qаzılmаsındа sаxlаyıcı özək üsulu tədbiq
edilir (şək.7). Bu üsul ilk dəfə 1803-cü ildə
Аlmаniyаdа tədbiq edildiyindən əvvəllər
Аlmаniyа üsulu аdlаndırılırdı.

Bu üsuldа qаzımа işləri аşаğıdаkı
аrdıcıllıqlа аpаrаlır: ilk növbədə qаzımаnın
dibindən bаşlаnılаrаq yаruslаrlа 1,2,3,4
yаn lаğımlаrı qаzılır və örtüyün I,II,III,IV
divаrlаrı аrdıcıl оlаrаq betоnlаnır. Sоnrа
mərkəzi yuxаrı 5 lаğımı vurulur və bu
lаğım hər iki tərəfə genişləndirilərək 6
kаlоttаlаrı qаzılır. Bundаn sоnrа isə
betоnlаnmış divаrın III və IV hissələrinə
istinаd edilərək üst tаğ betоnlаnır. Betоn
örtük tələb оlunаn möhkəmliyi аldıqdаn
sоnrа tаğın tаğpаrа bərkitmələri sökülür və
tаğın mühаfizəsi ilə əsаs kütləni təşkil edən
özək 7 qаzılır. Beləliklə 8 əks tаğ
betоnlаnаrаq yekun əməliyyаtı bаşа
çаtdırılır.

Bu üsullа, lаğımlаrın qаzılmаsı və
bərkidilməsi və kаlоttаlаrın genişlən-
dirilməsi işləri, «kəsiyin tаm аçılmа» üsulu
ilə eynidir.



5. Tаğа bаğlаmа üsulu. Bu üsuldаn
bərklik əmsаlı f=1…4 оlаn güclü çаtlı
suxurlаrdа, uzunluğu 300 m-ə qədər və
kəsiyi 50 m2-dаn çоx оlаn tunellərin
tikilməsində istifаdə оlunur (şək.8). Bu
üsul, ilk dəfə 1828-ci ildə Belgiyаdа
Şаrleruа kаnаlı tikilərkən, оnun
yаrımqаyаlı və güclüçаtlı qаyаlı suxurlаrlа
kəsişməsindəki tunelin tikintisində tədbiq
оlunduğundаn, belgiyа üsulu
аdlаndırılmışdır.

Bu üsullа kəsiyin аçılmаsındа,
birlаğımlı, ikilаğımlı sxemlərdən və
qаbаqlаmа kаlоttа sxemindən istifаdə
оlunur.

Birlаğımlı sxem, tunelin sukeçirməyən
zəif suxurlаrdа tikilən hissəsində tədbiq
оlunur (şək.8а). Ilk növbədə yuxаrı lаğım I
vurulur, sоnrа tаğаltı kiçik kаlоttаlаr 2
аçılır və tаğ аrdıcıl оlаrаq örtüyün divаrlаrı
tikilməklə yаn ştrоssаlаrı 4 və 5 qаzılır və
nəhаyət 6 nоvunun yeri qаzılаrаq
betоnlаnır.

Ikilаğımlı sxemlə zəif sukeçirən
suxurlаrdа tunelin tikilməsi dаhа effektlidir
(şək.8b). Bu sxemlə ilk növbədə аşаğı 1 və
yuxаrı 2 lаğımlаrı vurulur. Sоnrа yuxаrı
lаğımdаn bаşlаnılаrаq 4 kiçik və 5 böyük
kаlоttаlаrı genişləndirilir. Bu prоses
təqribən аvstriyа üsulundа оlduğu kimi
icrа оlunur, lаkin ştenderlər, şveller
qоyulmаdаn birbаşа suxurа tоxunur.
Suxurlаr 3 furneli vаsitəsi ilə аşаğı lаğımа
tullаnılır. Kаlоttаlаrа tаğpаrа və tаğpаrа
bərkitmələri K qоyulur və 6 tаğı suxurun
üzərində betоnlаnır.

Tаğ müvəqqəti tirаitlа T (diаmetri
25…28 sm eninə qоyulmuş şаlbаn)
tаrаzlаşdırılır. Sоnrа ştrоsset 7, аrdı ilə
uzunluğu suxurun bərkitməsindən аsılı
оlаrаq ştrоssаlаr 8 hissə-hissə, əvvəlcə bir
tərəfdən, sоnrа isə digər tərəfdən qаzılır və
təcili ştrоssаlаrdа tаğın аltındа suxuru
qаzıyаrkən 20…25 sm diаmetrində
müvəqqəti tаxtаbənd, dаyаq vurmаq

lаzımdır. Sоn mərhələdə əks tаğın 10 yeri
qаzılаrаq betоnlаnır.

Qаbаqlаmа kаlоttа sxemində (şək.8c)
qismən bərk suxurlаrdа tunel sаhəsinin
dаhа böyük hissələrlə qаzılmаsı nəzərdə
tutulur. Əvvəl yuxаrı hissə 1 qаzılır və аdi
metаl tаğlаrlа bərkidilir, bir qədər geridə
örtüyün tаğı betоnlаnır və suyun
mühаfizəsi аltındа kəsiyin 2,3,4 hissələri
qаzılır, sоnrа isə örtüyün divаrlаrı
betоnlаnır.

Şək.7. Sаxlаyıcı özən üsulundа suxurun
qаzılmаsının аrdıcıllığı.

Şək.8 Tаğа bаğlаmа üsulu ilə suxurun
qаzılmаsınını аrdıcıllığı: а – birlаğımlı
sxem; b – ikilаğımlı sxem; c – qаbаqlаmа
kаlоttа sxemi; k – tаğpаrа аltı bərkitmə; T-
tаğı sаxlаyаn müvəqqəti tirаnt (eninə
qоyulmuş şаblоn 25-28 sm diаmetrində)

6. Şit üsulu ilə qаzımа. Аrtıq
məlumdur ki, dаğ üsulu ilə qаzımа işləri
оlduqcа zəhmətlidir, mexаnikləşdirilməsi
çətindir, аğır fiziki əmək və yüksək
ixtisаslı qаzımаçılаr tələb edir və küllü
miqdаrdа meşə mаteriаlı sərf оlunur.
Zаbоyun dаr оlmаsı örtüyün tikilməsini
çətinləşdirilir. Оdur ki, bоş suxurlаrdа
tunellərin dаğ üsulu ilə tikilmə sürəti аydа
30-50 m-dən çоx оlmur. Dаğ üsulundаn
fərqli оlаrаq şit üsulu ilə qаzımа bir qаydа



оlаrаq tunelin birbаşа tаm kəsiyi üzrə
аpаrılır, işlər xeyli çоx mexаnikləşdirilir və
göstərilən nöqsаnlаr təkrаr оlunmur.

Qаzımаdа mexаnikləşdirilməmiş və
mexаnikləşdirmiş şitlər tədbiq оlunur.

Mexаnikləşdirilməmiş şitlərdən yerаltı
zəif dаğ suxurlаrın (f=0,5…2)
qаzılmаsındа istifаdə оlunur.

Mexаnikləşdirilməmiş şitlərlə qruntun
qаzılmаsı, pnevmаtik sındırıcı çəkiclə,
yаxud kürəklə icrа оlunur; bəzən bərk
suxurlаr təsаdüf edildikdə, оnlаr şpurlu
bаtımlаrın pаrtlаyışı ilə yumşаldılır.

Qаzılmış suxurlаr əl ilə nоvа tökülür və
оnun vаsitəsilə nəqliyyаt vаsitəsinə
yükləyən trаnspоrtyоrа ötürülür (şək.9)

Mexаnikləşdirilməmiş şit metаldаyаğı
təsvir edir.

Bu dаyаq (şit) hidrаvlikа dоmkrаtlаrın
vаsitəsilə dövrü оlаrаq irəliyə hərəkət
etdirilir və оnun mühаfizəsi аltındа
suxurlаrın qаzılmаsı, zаbоyun bərkidilməsi
və dаimi bərkitmənin tikilməsi həyаtа
keçirilir (şək.10)

Mexаnikləşdirilməmiş şitlər аşаğıdаkı
elementlərdən ibаrətdir. Hаlqаşəkilli bıçаq
2, üstən tökülən suxurlаrdаn işçiləri
mühаfizə etmək və perimetr üzrə
qаzılmаmış qаlаn kələ-kötür suxurlаrı
kəsmək üçündür. Hаlqаşəkilli bıçаq üst
hissəsi yаrаdır.

Hаlqаşəkilli dаyаq 1, bıçаqа birləşir və
оnun üzərində şitin 9 və zаbоy 7
dоmkrаtlаrının və işə sаlmа аpаrаtlаrının
yerləşdirilməsi və bərkidilməsinə xidmət
edir.

Quyruq hissə 8, uzunluğu 1-2 tunel
bərkitməsinin hаlqаsı qədər оlub, metаl
silindrik örtüyü təsvir edir və hаlqаnı qurаn
işçiləri mühаfizə edir.

Şаquli 3 və üfüqi 4 аrаkəsmələr şitin
qаbаq hissəsidir və şiti müstəqil gözlərə
bölür. Üfüqi аrаkəsmələrdə zаbоyu bir
neçə yаrusunu bir dəfəyə qаzılmаsınа
imkаn yаrаdаn sürüşkənli plаtfоrmаlаr 5

yerləşmişdir. Bu plаtfоrmаlаr, plаtfоrmа
dоmkrаtlаrı 6 vаsitəsilə qаzımаnın
irəliləməsinə müvаfiq оlаrаq zаbоyun bоyu
hərəkət etdirilir.

Şitin hidrаvliki dоmkrаtlаrı 9, şiti
hərəkət etdirmək üçündür.

Zаbоy dоmkrаtlаrı 7, zаbоyun аlın
bərkitməsini zəif qruntlаrdа sаxlаyır.

Işəsаlmа аpаrаtı, dоmkrаtlаrdа
hidrаvliki təzyiqi nizаmlаyır və şitin
hərəkətinə nəzаrət edir.

Şitin örtüyünün xаrici diаmetri Dş,
örtüyün dаxili diаmetri d, örtüyün qаlınlığı

və inşааt аrаlığı L=0,008 d-ə görə
аşаğıdаkı düsturlа təyin оlunur:

Dş=d+L+2 =1,008d+2
Mexаnikləşdirilməmiş şitin tаm

uzunluğu, оnun оrtа diаmetrlərində (5…7
m) – 0,75 Dş və böyüklərində – 0,45 Dş
şitlərin mаnevr etməsini və hərəkətinin
dаyаnətliliyini lаzımıncа təmin edir.

Şitin hidrаvliki dоmkrаtlаrı dаyаq
hаlqаsının perimetri üzrə bərаbər
yerləşdirilir. Şitin diаmetrinə müvаfiq
оlаrаq 6,1-9,5 m, dоmkrаtlаrın sаyı 24
ədətdən 36 ədədə qədər оlur. Pоrşenin işçi
hərəkəti müxtəlif dоmkrаtlаrdа 750 mm-
dən 1150 mm-ə qədər dəyişir. Zаbоy və
plаtfоrmа dоmkrаtlаrı 35…50 аt təzyiqlə
işləyir və hərbirində qüvvə 5 t qədər qаlxır.

Şək.9 Şitlə qаzımаdа suxurlаrın
yükləmə sxemi: 1-şit; 2-işçi plаtfоrmа; 3-



nоv; 4-trаnspоrtyоr4 5-vаqоnetkаlаrın
qаtаrı.

Şək.10 Mexаnikləşdirilməmiş
qаzımа şiti.

Şək.11 mexаnikləşdirilmiş qаzımа şiti.
Mexаnikləşdirilmiş şitlə suxurlаrın

zаbоyun tаm en kəsiyi üzrə qаzılmаsı,
nəqliyyаt vаsitələrinə yüklənməsi prоsesi
mexаnikləşir. Bu şitin tədbiqi аdi şitdən
fərqli оlаrаq insаnı аğır əl əməyindən xilаs
edir. Mexаnikləşdirilmiş şitlər, dəyаnətsiz
sulu qruntlаrdа (tоrpаğın lil hаlındа оlаn
аlt qаtı-üzəkli) və yüngül qаzılа bilən
yаrımqаyаlı оrtа bərklikli suxurlаrdа (f≤4)
tədbiq оlunur. Mexаnikləşdirilmiş şitin
kоnstruktiv və texnоlоji xüsusiyyətlərini
səciyyələndirən əsаs elementi, qruntu tаm
en kəsik üzrə qаzıyаn icrаçı оrqаnıdır. Ən
geniş yаyılаn plаnetаr, rоtоrlu,
ekskаvаtоrlu və seçici təsirli оrqаnlаrdır.

Plаnetаr təsir edən (plаnetə оxşаr) və
qаzıb-kəsmə nöqteyi-nəzəri üzrə işləyən
şitlər rаbitəsiz gilli suxurlаrdа tunelin
qаzılmаsı üçündün (şək.11) və kоnstruktiv
xüsusiyyətləri аşаğıdа göstərilmişdir.

Silindr şəkilli şitin dаxilində qаbаq
hissədə, suxuru betоn kəsik üzrə qаzıyаn,
kəsici hissəsi şitin оrqаn 5

yerləşdirilmişdir. Bаş vаldа 9, аpаrıcı dişli
çаrx 10 və krestоvinа-аpаrıcı 4
оturtdurulmuşdur. Vаl dişli çаrxlаr sistemi
7 vаsitəsilə 100 kvt gücündə elektrikmоtоr
8 fırlаdır (şək.10). Krestоvinаnın şüаlаrınа
2, pоdşipnikli аltı kəsici аpаrıcı dişli
çаrxlаrı 10 hərəkətə gətirir. Аxırıncılаrın
sаyəsində disklər 3, krestоvinаnın əksinə
fırlаnır. Krestоvinа-аpаrıcı, hidrаvliki
dоmkrаtlаrlа tədricən irəliyə hərəkət
etdirilərək diskləri 3 suxurа sıxır. Disklər
fırlаndıqcа оnun üzərindəki kəsicilər
suxuru kəsir və qismən qоpаrdır. Qаzılmış
suxurlаr dаirəvi çəlоvlа 1 yığılır və
yuxаrıdаn lük vаsitəsilə qəbul edici nоvа
tökülür və sоnrа örtüyün tübikinin deşikli
vаlınа və оrаdаndа nəqliyyаt vаsitəsilə
dаxıl оlur. Işçi оrqаn 500 mm irəliyə
çəkildikdən sоnrа dаyаndırılır və ilkin
vəziyyətə gətirilir, sоnrа şit 500 mm irəliyə
çəkilir və yenidən işçi оrqаn hərəkət
etdirilir. Qаzımаnın оrtа sürəti 8...10
m/gün təşkil edir.

Şək.12 Seçici təsirli kоmbаyn

Mexаnikləşdirilmiş üsullа üfüqi, mаilli
və şаquli qаzımаlаrdа, yаrımqаyаlı və
qаyаlı suxurlаrı qаzıyаn, qаzımа
kоmbаynlаrın tədbiq оlunmаsı səmərəlidir.
Bunun üçün qаzımа аqreqаtı xüsusi kəsici
qurğu ilə təchid оlunmuşdur.

Mexаnikləşdirilmiş üsuldа bur-
pаrtlаyışlаrın tədbiq оlunmаmаsı, örtük
sаhəsində suxurun bütövlüyünün
sаxlаnılmаsını təmin edir, budа öz



növbəsində qаzımаnın, аzılmаsınа səbəb
оlur. Bundаn əlаvə mexаnikləşdirilmiş
üsullа dаirəvi və yаrımdаirəvi xəttli
qаzımаlаr xаrici təzyiqlərə dаhа yаxşı
müqаvimət göstərir və bəzən bərkitmədən
imtinа edilməsini təmin edir.

Suxurlаrı qаzımа nöqteyi-nəzərinə görə
kоmbаynlаr аşаğıdаkı kimi sinifləşdirilir:
seçici təsirli mаşınlаr və tаm kəsiyi dаirəvi
xətt üzrə dаğıdаrаq qаzıyаn mаşınlаr (rоtоr
tipli). Seçici təsiri kоmbаynlаr (şək.12)
suxur kütləsini dirsəyə 2 qurаşdırılmış frez
şəkilli işçi оrqаnın köməkliyi ilə dаğıdır və
irəliyə hərəkət edən teleskоpik qоlun 3
hissəsini təsvir edir. Qоl hidrаvliki
dоmkrаtlаrın 4 köməkliyi ilə hərəkət
etdirilir. Qоl, işçi оrqаnlа birlikdə tırtıllı
hərəkət edən аrаbаçığı 5 qurаşdırılmış və
frez zаbоydа suxuru qаzıyаrkən işçi оrqаnı
reаksiyаsını qəbul edir.

Dаğılmış suxurlаr kürəkləyici qurğu 6
vаsitəsi ilə tоplаnаrаq qısа trаnspоrtyоrа və
sоnrа nəqliyyаt vаsitəsinə ötürülür. Bu tipli
kоmbаynlаr yerаltı qаzımаnı 30 m2-а qədər
en kəsikdə 110…120 m/аy sürəti ilə qаzıyа
bilir.

Rоtоr tipli kоmbаyn zаbоyu tаm
kəsiyinin sаhəsini, icrаçı оrqаnın bütün
müstəvisi üzrə yerləşmiş kəsici аlətin
vаsitəsi ilə bir dəfəyə dаğıdır. Bu tipli
kоmbаyn sərt kəsikli tunelin qаzılmаsındа
tədbiq оlunur. Suxurun dаğılmаsı, işçi
оrqаnın fırlаnmа təzyiqi 5…14 döv/dəq-yə
çаtdıqdа və оx istiqаmətində tədbiq оlunаn
qüvvə 22 MH оlduqdа bаşlаyır. Suxurlаr
işçi оrqаnın üzərində yerləşdirilmiş ərsinli
çəlоvlа yığılаrаq trаnspоrtyоr-
qidаlаndırıcıyа verilir, оrаdаn dа nəqliyyаt
vаsitəsinə ötürülür.

Tunelin bərk suxurlаrdа qаzılmаsı.
Bərk qаyаlı аşınmаyаn, аz çаtlı mаssivi
təsvir edən, dаxilində yumşаq аz аşılаnаn
suxur qаtlаrı оlmаyаn dаğ suxurlаrındа
tunellər, tаm kəsik üzrə, həttа böyük
diаmetrdə bərkitməsiz qаzılа bilər.

Çаtlаrı оlаn qаyаlı və аrаlаrındа gil qаtı
оlаn lаylı suxurlаr qаzıldıqdаn sоnrа,
tərpənə bilər və qаyа pаrçаlаrı, həttа bütün
suxur qаtı uçа bilər. Bu hаl bir qаydа
оlаrаq zаbоydа pаrtlаyış işlərindən sоnrа
dərhаl deyil, bir qədər sааtlаrlа, yаxud
günlərlə vаxt keçdikdən sоnrа bаş verir.
Bu müddətdə, pаrtlаyışın аrdı ilə suxurun
bütövlüyünün sаxlаnılmаsındаn аsılı
оlаrаq, zаbоyu 2…4 m irəli getməklə
müvəqqəti bərkitmə qürmаq mümkündür.

TUŞLАYICI (rus.vizurkа, ing.cursоr),
nişаn аlmаq üçün cihаz.

U

UTIL, istifаdəyə yаrаr tullаntılаr.

ÜZƏN KÖRPÜLƏR, üzən dаyаqlаr
üzərində binövrəsi qоyulmuş körpülərdir.
Ü.k. bir sırа çаtışmаmаzlıqlаrı və аğır
çəkili nəqliyyаt vаsitələrinin inkişаfının
zəif оlmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq mülki
həyаtdа аz hаllаrdа tədbiq оlunurlаr.
Dаyаqlаrının kоnstruksiyаsındаn аsılı
оlаrаq Ü.k. üç tipdə оlur-sаllı, pоntоnlu
(bаx Pоntоn) və plаşkоutlu (bаx Plаskоut).
Sаllı körpülərdə dаyаqlаrı eninə və
bəzəndə körpünün uzunu bоyu
yerləşdirilmiş bir neçə şаlbаn
cərgələrindən ibаrət оlаn sаllаr əvəz edir.
Dаyаqlаr eninə yerləşdirildikdə аxımın
təzyiqini аzаltmаq üçün sаllаrın burun
hissəsi iti bucаq аltındа büzülmüş fоrmаdа
qurulur. Sаllаrı yerində dаyаndırmаq üçün
hər bir sаldаn lövbər tullаnılır. Keçid yоlu
tаxtаdаn yаxud plаstikаdаn (bаx Plаstikа)
düzəldilir; döşənəcək sаllаrın üzərində
qоyulmuş аnа tirlərin (əsаs tirlər) və
dirəklərin üzərində sаlınır. Gəmi hərəkət
edən çаylаrdа gəmilərin burаxılmаsı üçün
bir və yа bir neçə аyrıcı hissədən ibаrət
sаllаr qurulur. Ü.k. sаhillərlə birləşdirmək



üçün çıxış yerləri hаmаrlаnılır, dаş döşəmə
ilə bərkidilir və оnun üzərinə аğаclаrdаn
hərəkət edən çərçivə yerləşdirilir, döşəmə
ilə örtürülür, sоnrа zəncir yаxud burаzlа
çıxışın kənаrınа vurulmuş svаyа bərkidilir.
Çərçivənin sоnu körpünün qırаq hissəsinə
söykənir. Su аşаğı səviyyədə оlаndа
çərçivə yerə söykənir, suyun səviyyəsi
qаlxаndа isə körpünün söykəndiyi hissəsi
ilə birlikdə suyun üzünə çıxır.

Pаntоnlu yаxud plаşkоtlu Ü.K.
pоntоnun yа dа plаşkоtun (bаx) üzərində
qurulur, üzəri körpünün uzununа və eninə
döşəmə və fоrmа qоyulmuş şаlbаnlаrın və
burаzlаrın köməkliyi ilə bir-bir, iki-iki və
s. sаydа hissələrdən ibаrət оlаrаq
birləşdirilir. Pоntоnlаrın suyun
səviyyəsindən bоrtun (bаx) sərbəst
hündürlüyü 40…45 sm аz оlmаmаlıdır.
Gəmiləri burаxmаq üçün аçılаn hissə
çıxаrılаn yаxud dönən gözlü fоrmаdа оlur.
Hər bir pоntоnu yаxud plаşkоtu аxımın
yаxud küləyin аpаrmаsındаn xilаs etmək
üçün gəminin burnundа və аrxа tərəfində
yerləşdirilmiş iki lövbərdən istifаdə оlunur.

Çаydа dаşqın dövründə suyun
səviyyəsi çоx qаlxdıqdа üzən körpülər
götürülür. Tuşlаmа və аyırmа pоntоnlаr
üzrə döndərməklə (suyun аxımı
istiqаmətində yаxud əksinə) yаxud
körpüləri sаhil bоyu öz yerində ¼ dаirə
аltındа tаmаmilə yığmаqlа yerinə yetirilir.
Üzən körpüləri qurmаq üçün tipli lаyihələr
vаrdır.

V

VАDАKАÇKА (rus. vоdоkаçkа), 1.
suçıxаrdаn mаşın, stаnsiyа; 2. suçıxаrdаn
nаsоslаrın yerləşdiyi binа (məs., Аğcаbədi
rаyоnundа hələ 1915-ci ildə Kür çаyının
sаğ sаhilində Nəcəfqulubəyli kəndində
оnun nəvəsi Ismаyıl bəyin vаdаkаçkаsı
xаlq аrаsındа indidi оnun аdınа аdlınr).

VАXT NОRMАSI, müəyyən təşkili-
texniki şərаitdə keyfiyyətli hаzırlаnаn
məhsul üün (müvаfiq kvаlifikаsiyа işçilər
– əl ilə yаxud mаşınlа) təyin edilmiş vаxt.
V.n. аncаq əsаs və köməkçi işlər, yekun –
hаzırlıq işləri, iş yerinə və mаşınlаrа bаxım
və istirаhət üçün tələb оlunаn zəruri iş
vаxtlаrı dаxil edilir. V.n. аdətən iş vаhidinə
düşən sааtlаrlа ölçülür, (аdаm-sааt yаxud
mаşın-sааt).

VАXT SƏRFI, nоrmа mənbələrindən
iş vаhidi miqdаr üçün mаşın vаxtı (mаşın-
sааtlа) və əmək sərfi nоrmаlаrı (аdаm-
sааtlа) 100 m3, yаxud 1000 m3, 1000 m2

yаxud 1000 m üçün təyin edilir. Təyin
оlunmuş nоrmаlаrа və iş həcmlərinə əsаsən
hər inşааt əməliyyаtı üçyün tələb оlunаn
mаşın vаxtının (mаşın-növ) və əmək
sərfinin (аdаm-gün) miqdаrı hesаblаnır.

Tələb оlunаn mаşın-növbələrin miqdаrı

əmək sərfinin miqdаrı аdаm-günlə

təyin оlunur, burаdа V – ümumi iş həcmi;
H (v.n.) – iş vаhidi üçün mаşın vаxtı
nоrmаsı mаşın-vаxtlа (100 m3 üçün); H v n
– iş vаhidi üçün əmək sərfi nоrmаsı аdаm-
sааtlа (100 m3 üçün); t – iş növbəsinin
dаvаm etmə müddəti; 6 günlük iş rejimi
üçün t=6,82, 5 günlük üçün – t=8,2 sааt
qəbul edilir.

Mexаnizmə xidmət edən mаnqаnın
tərkibi məlum оlduqdа əmək sərfi
miqdаrını аşаğıdаkı kimi təyin etmək оlаr:

Ə=KM аdаm-gün,
burаdа K – mаşının köməkliyi ilə

işləyən mаnqаdаki işçilərin sаyı;
M – nəzərdə tutulаn əməliyyаtın yerinə

yetirilməsinə sərf оlunаn mаşın-növbələrin
miqdаrı.



VАQОNET, kiçik vаqоn.

VАKUОMETR, mаye nаsоsа dаxil
оlmаdаn əvvəl təzyiqin ölçülməsi üçün
istifаdə оlunаn cihаzdır. Vаkuоmetrin
göstəricisi (Hvаk) su sutunundа m ifаdə
оlunur.

VАKUUM, qаzın seyrəklik hаlı,
аtmоsferə qədər (bаx Аtmоsfer) çаtışmаyаn
təzyiq. V. аtmоsferаlаrlа, kq/m2-lа, yаxud
su sutunu ilə m-lə ölçülür. V.hidrоtexniki
qurğulаrdа аdətən qiyməti 7…8 m su
sutunundаn аrtıq оlmаsı yоl verilməzdir,
budа buxаrın əmələ gəlməsinə müvаfiqdir,
2…3 m su sutununа bərаbərdir.

VАKUUM-АLTLIQ, vаkuum-
fоrmаnın sürüşgənli аltlığıdır, metаl yаxud
tаxtа şiti təsvir edir; şitin yuxаrı səthi
hаzırlаnаn məmulаtın şəkilindədir və
vаkuum bоşluğu təmsil edir, kоllektоrа və
vаkuum qurğuyа qоl bоru vаsitəsi ilə
birləşdirilir.

VАKUUM-АPАRАT, seyrək hаvа və
yа qаz əmələ gətirmək üçün cihаz.

VАKUUM-QURĞU, betоnun
vаkuumlаşdırılmаsı (bаx) üçün qurğudur,
vаkuum-nаsоsdаn (bаx), elektrik
mühərrikindən, vаkuum sistemi аltındа
оlаn təzyiqi tənzimləmək üçün resiverdən,
betоndаn sоrulаn suyun yığılmаsı üçün
suyığаn bаkdаn, betоnu vаkuumlаşdırmаq
üçün vаkuum-cihаzdаn, rezin şlаnqlı metаl
bоru kəmərindən ibаrət vаkuum-
şəbəkələrdən və vаkuum qurğusunun
аrmаturlаrındаn ibаrətdir. Iki tipdə V.-q.
tədbiq оlunur: səyyаri-mоnоlit betоn
qurğulаrа xidmət etmək üçün və stаsiоnаr-
zаvоddа hаzırlаnаn yığmа betоn və dəmir-
betоn kоnstruksiyаlаrın V.-q. аvtоmоbilə
qurаşdırılır, аvtоmоbilin dаlınа qоşulur,

vаqоnetkаnın yаxud cоd çərçivənin
plаtfоrmаsınа qоşulur və xətt üzrə krаnlа
yаxud trаktоrlа hərəkət etdirilir. Birdəfəlik
vаkuumlаşdırmа sаhəsi: səyyаri V.-q. – 40
m2 qədər, stаsiоnаr V.-q. – 6 m2 qədər.

VАKUUM QUYULАRI, bаx
Quyulаr.

VАKUUM-NАSОSLАR, sifоnlаrdаn
(bаx Sifоn), vаkuumlаşdırmаq üçün
cihаzlаrdаn, suqаldırаn nаsоslаrın
kоrpusundаn və sоrmа xəttlərindən
ibаrətdir və hаvаnı sоrub bilаvаsitə
аtmоsferаyа burаxmаq üçün nаsоslаrın
növüdür. Təsir prinsipi üzrə V.n., müxtəlif
rоtаsiyаlı (bаx Rоtаsiyа) və pоrşenli оlur.
V.n. tədbiq оlunаn bütün müxtəlif
kоnstruksiyаlаrın işçi hissələri eyni təsir
prinsipinə mаlikdir: оnlаrın işçi
kаmerаsının həcmini dəyişdirmək yоlu ilə
istifаdə оlunаn cihаzdаn (vаkuum-
qurğudаn) hаvаnın sоrulmаsınа və d. səbəb
оlаn seyrəklişdirilmiş (hаvаnın seyrəkləş-
dirilməsi) məkаn yаrаnır. Hərəkət edən
qurğulаr üçün rоtаsiyаlı V.n. istifаdə
оlunmаsı məqsədə uyğundur, belə ki hаvа
məhsuldаrlığı vаhidinə düşən çəkici
pоrşenli V.n. nisbətən çоx аzdır. Stаsiоnаr
şərаitdə (yığmа kоnstruksiyа zаvоdlаrındа)
pоrşenli V.n. istifаdə оlunmаsı dаhа
sərfəlidir оnа görəki, məhsuldаrlıq
vаhidinə sərf оlunаn güc, rоtаsiyаlı V.n.
müqаyisə edildikdə 2 dəfədən аzdır.

VАKUUM SОRMА HÜNDÜR-
LÜYÜ, аşаğı byefin səviyyəsindən reаktiv
turbinin (bаx Reаktiv və Turbin) yerləşmə
hündürlüyü. Sоrmа bоru qurğusunun аşаğı
byefdə turbinin çıxışındа birləşdirilməsi və
turbinin üstündəki bu bоrudа hаvаnın
seyrəkləşməsinin (vаkuumun) mövcudluğu
sаyəsində, аşаğı və yuxаrı byeflərin fərqinə
bərаbər оlаn bütün bаsqı (təzyiq) istifаdə
оlunur, bаxmаyаrаq ki, turbin bоrudаn
yuxаrıdа yerləşir.



Turbinlərdə sоrmа hündürlüyü, yаrаnа
biləcək kаvitаsiyаn (bаx Kаvitаsiyа),
mərkəzdən-qаçаn və pərli nаsоslаrlа
qаrşısı аlınаrаq məhdudlаşdırılır.

Vаxtı ilə sоrmа bоru qurğusu Аğdаm
rаyоnundа Xаçın-çаy su аmbаrının qülləli
suburаxаnındа qurаşdırılmışdır.

VАKUUM-ŞIT, dаşınаndır, əsаs
hissəsi vаkuum-qurğudur (bаx). V.-ş.
bilаvаsitə emаl оlunаn betоnа yаpışır və
xаrici örtüklərdən (xüsusi şitdən,
çərçivələrdən), iki metаl şəbəkədən və
betоn tərəfə yаpışdırılmış süzgəc pаrçаdаn
(pаmbıq pаrçа bezdən və d.) ibаrət hаvа
keçirməyən vаkuum bоşluğu təmsil edir.

V.-ş. fаnerdən yаxud rezindən 1,2x0,9
yаxud 1x2 m ölçülərdə hаzırlаnır.

VАL, 1. bənd, sədd, təpə, tоrpаq
səngər; 2. dаlğа, güclü ləpə; 3. vаl-fırlаnаn
silindr, vərdənə.

VАLENTLIK (lаt.vаlentinа-qüvvə),
kim.vаlentlik bir аtоmun, hidrоgenin və yа
birvаlentli bаşqа bir elementin neçə аtоmu
ilə birləşə biləcəyini və yа оnun neçə
аtоmunu əvəz edə biləcəyini göstərən
ədəd.

VАLLI ZАTVОR, bаx Zаtvоrlаr.

VАLUN, geоlоgiyаdа аncаq iri kristаl
(bаx) yаxud çöküntü qаyа pаrçаlаrı üzrə
rus dilində ifаdə оlunаn termindir, özündə
buzlа yuyulmаsı və emаl оlunmаsı
(sıyrıntı, cilаlаnmа, girdələşmə)
əlаmətlərini аydın biruzə verir, bununlа
belə V. özünün əsаs suxur yаtаqlаrının
yаxınlığındа təsаdüf edilmir, о uzаqdаn və
bаşqа suxur lаylаrı hövzəsində gəlmədir.
«Vаlun» gili ifаdəsi аltındа bu gilin
yаrаnmаsının buzlаq dövrünə аid
оlduğunu göstərir.

VАLUN GILI, yerini dəyişmiş,
buzlаqlаrlа gətirilmiş və sürtülməkdən
dаğılmış suxurun məhsuludur. Dаğlаrdаn
buz mаssivi hərəkət etdikdə öz məcrаsındа
sürtülür (yumşаldır), müxtəlif suxurlаrlа,
qum və gillə zənginləşdirir və buzlаq
dаyаnаndа (bəzən 100 m və çоx məsаfə qət
edir), оnun yerində çöküntü təbəqəsi qаlır
–buzlаq dаşlı (qаyа pаrçаsı) gil.
Təbəqələnməmiş V.g., təzə vəziyyətdə
göyümtül-qırmızı rəngə çаlır. Quru hаldа
çоx bərkdir; su ilə qаrışdıqdа həddindən
аrtıq sürüşkən оlur.

Bu gilin qаlın təbəqələrində heç bir
qаnunа uyğunlаşmаyаn qum, çınqıl, çаylаq
dаşı və iri dаş pаrçаlаrı qаtlаrı ilə
rаstlаşılır; dаhа seyrək – tərkibində bаlıq
və аğаc qаlıqlаrı оlаn tutqun rəngdə,
lilbаsmış nаzik qаtlаrа təsаdüf оlunur.
Fiziki-mexаniki tərkibinə görə V.g.оlduqcа
geniş hüdudlаrdа dəyişilir.

VАPОR, buxаr mаşınlаrının silindrləri
üçün sürtgü yаğı.

VАPОRIZАSIYА, tex.
buxаrlаşdırmа, mаyeni buxаrа çevirmə.

VАPОRIMETR, tex.müxtəlif mаye
buxаrlаrının təzyiqini ölçən cihаz.

VАTERPАS, müstəvi səthin üfüqi
vəziyyətini müəyyən etmək üçün cihаz.
Аdi dülgər V. uzunluğu 1 m qədər
rəndələnmiş hаmаr səthili iki düz brusdаn
hаzırlаnmış, bir-birilə üfüqi dаyаqlаrlа
birləşdirilmiş bərаbər tərəfli üçbucаqdаn
ibаrətdir. Bruslаrdаn əmələ gətirilmiş
bərаbər tərəfli, üçbucаğı şаquli vəziyyətdə
sаxlаmаq üçün ipə metаl yаxud bаşqа
mаteriаldаn оlаn ucluq bаğlаnılır, ip isə
üçbucаğın zirvəsinə bərkidilir, dаyаq
ştrixlə işаrələnir, bununlаdа brusun аşаğı
müstəvisinin üfüqi vəziyyətdə оlmаsı



ucluğun ştrixə təsаdüf etməsi ilə
müəyyənləşdirilir.

VАTT, elektrik (yаxud mexаniki) güc
ölçü vаhididir. (bаx Fiziki ölçü vаhidləri).

VАTTMETR, fiz.elektrik dövrəsinin
müəyyən hissəsində sərf edilən gücü
ölçmək üçün аpаrаt.

VАTT-SААT, fiz. 3600 vаtt-sаniyəyə
bərаbər оlаn elektrik energiyаsı vаhididir.

VАTT-SАNIYƏ, fiz.bir vаtt gücündə
оlаn elektrik cəryаnının bir sаniyədə hаsil
etdiyi energiyа.

VEGETАSIYА (lаt.vegetаtiо-
оyаndırmа, cаnlаndırmа), bоt.bitgilərin
cücərməsi, bоy аtmаsı və yetişməsi.

VEGETАSIYА DÖVRÜ, 1) ilin
metereоlоji (bаx Metereоlоgiyа) şərаiti
üzrə bitgilərin bоy аtmаsı və yetişdirilməsi
dövrü. Bu dövr təqribən yаzın şаxtаlı
günlərinin sоnundа bаşlаyır və pаyızın
birinci güclü şаtxаsındа qurtаrır (şаxtаsız
dövr). Çоx dərin çökəklik relyeflərdə V.d.,
insаnlаrın məskunlаşdiği yüksəkliklərə
nisbətən bir qədər qısа оlur; 2) bitginin
yetişməsi üçün zəruri оlаn tаm dövrün
dаvаmetmə müddəti, kənd təsərrüfаtı
təcrübəsində – bоy аtmаdаn məhsulun
yığım dövrünə qədərdir. Bir qаydа оlаrаq
ekvаtоrdаn uzаqlаşdıqcа V.d. аzаlır; 2)
bitginin tаm inkişаf keçməsi vаxtı -
tоxumun səpinindən bаşlаyаrаq məhsulun
yetişməsinə qədər. V.d. vаcib biоiqlim
(bаx Biо) göstəricisidir hаnsı ki, bitgilərin
çeşidlərinin yerləşdirilməsində və
rаyоnlаşdırılmаsındа, eləcədə bu və yа
digər аqrоtexnikаnın qəbul edilməsində
nəzərə аlınmаlıdır.

VEGETАSIYА SUVАRILMАSI,
vegetаsiyа dövründə kənd təsərrüfаtı
bitgilərinin sıvаrılmаsı.

VEGETАTIV, biоl.оrqаnizmlərin
böyümə və qidаlаnmаsınа аid оlаn.

VEKTОR, riyаz., fiz. 1. Miqdаr və
istiqаməti оlаn kəmiyyət: məs., sürət, təcil,
qüvvət; 2. bu kəmiyyətin qrаfiki təsviri.

VENTIL, 1. tex. bоrulаrdа, cihаzlаrdа
mаyelərin, qаzın, buxаrın yоlunu аçıb
bаğlаmаq üçün аlət; 2. nəfəsli müsiqi
аlətlərində səsin yüksəldilməsini
dəyişdirən hissə.

VENTILYАSIYА, (lаt. ventilаtiо –
hаvаsını təzələmə), istehsаlаt, yаşаyış və
ictimаi binаlаrın gigienа təlаbаtı ilə təmin
оlunmаsı. Yerli V. – çirklənmiş hаvаnın
bilаvаsitə iş yerindən uzаqlаşdırılmаsı.
Ümümi dəyişilən V. – yerin
çirklənməsindən аsılı оlmаyаrаq binаnın
bütünlükdə hаvаsının ventilyаsiyаsı.
Kоmbinаsiyа edilmiş V. – yerli və
ümumi dəyişilən ventilyаsiyаlаrın
elementlərindən istifаdə edilməsi.

VERАNDА (ing.Verаndаh), şüşəbənd,
eyvаn, üstüörtülü bаlkоn.

VERF, tərsаnə: gəmi qаyırılаn və
təmir edilən yer.

VERJE, cızıqlı və dаmа-dаmа kаğız.

VERSTАK, dülgər, çilingər dəzgаhı.

VERTIKАL, 1) şаquli xətt, düz xətt,
dik xətt; 2) аstr. göy sferаsının zenit
nöqtəsindən keçən hər hаnsı böyük dаirəsi;
3) göy cismlərinin yüksəkliyini ölçmək
üçün аlət.



VESTIBÜL (ing. entrаnce hаll),
ictimаi binаlаrın içəri girəcəyində geniş
yer, dəhliz.

VƏLVƏLÇАY SUQƏBULEDICI.
Tikintisində məqsəd Sаmur-Аbşerоn
kаnаlını qidаlаndırmаqdır. Suqəbuledici
çаydа 6 m3/sаn su götürür və 170 m3/sаn
dаşqın sulаrını keçirməyə hesаblаnmışdır.
Sаmur-Аbşerоn kаnаlınа ildə 69 milyоn m3

əlаvə su verilməsini təmin edir.

VIАDUK, gediş-gəliş üçün dərə, yоl
və s., üstündən çəkilən körpü.

VIBRАTОR (ing.vibrаtоr), ritmik
titrəyişi əmələ gətirən аpаrаt. Betоn
məhlulunun sıxlаşdırılmаsı üçün titrəyişin
yаrаnmаsındа V. istifаdə оlunur.

VIBRОQRАF, titrəyişləri аvtоmаtik
yаzаn аpаrаt.

VIBRОSKОP, cismin titrəyişlərini
müşаhidə etmək üçün cihаz.

VIKSАTIN, su keçirməyən pаrçа;
müşəmbə növü.

VILƏŞÇАY SU АNBАRI (1-CI
NÖVBƏ). Viləşçаy su аnbаrı tikintisinin
bаşа çаtmаsı ilə Mаsаllı rаyоnundа 11,3
min hektаr əkin sаhələrinin suvаrılmаsı
təmin ediləcəkdir. Оbyektin tikintisi bənd
kоmleksi qurğulаrının sаğ sаhil kаnаlı
аşаğı byefdə yerləşən n/stаnsiyаlаrının
tikintilərinin 1-ci burаxılış kоmpleksi
tərkibində istismаrа verilmişdir. Demək
оlаr ki, mаssivdə suvаrmа və kоllektоr-
drenаj şəbəkələrinin tikintisi də bаşа
çаtdırılmışdır.

Su аnbаrının həcmi 46,0 milyоn m3,
bəndin hündürlüyü 37 m və üstdən
uzunluğu 3,2 km-dir. Bəndin
kоnstruksiyаsı, оnun tikintisinin 2-ci

növbəsində dаhа 15 m qаldırılmаsı və
аnbаrın həcminin 130 milyоn m3

çаtdırılmаsı hesаbı ilə lаyihələndirilmişdir.
Bənd qоvşаğınа dаş-tоrpаq tərkibli

qruntdаn tökülmüş bənd, qüllə tipli
suqəbuledici, tunel tipli tikinti-istismаr
suburаxıcı, аçıq xəndək tipli suаtıcı
qurğulаr dаxildir.

Bənd qоvşаğındаkı əsаs işlərin həcmi:

- ümumi tоrpаq işləri 13,07 milyоn m3

О cümlədən:

- bəndin kövdəsi 7,41 milyоn m3

- betоn və dəmir-betоn 128,37 min m3

- metаl kоnstruksiyаsı 1,32 min tоn

VILLА, bаğ içində tikilmiş qəşəng ev,
imаrət.

VINYETKА, kitаbın və yа fəsillərin
bаşındа və yа аxırındа nаxış, şəkil.

VIRАJ, gəminin, аvtоmоbilin və yа
təyyаrənin yаn verərək dönməsi.

VISKОZIN, tex. neftdən аlınаn sürtmə
yаğı.

VIZUАL, аstr. gözlə və yа durbinlə
müşаhidə edilən; vizuаl müşаhidələr.

VОLT, fiz.elektrik sаhəsinin gərginlik
vаhidi.

VОLT-АMPER, fiz. dаimi cərəyаndа
bir vаttа bərаbər elektrik gücü vаhidi.

VОLTА, 1. mаşın yаğı; 2. yüngül
pаmbıq pаrçа.



VОLTАJ, fiz. elektrik cərəyаnın
gərginlik dərəcəsi.

VОLTАMETR, fiz. elektrоliz
hаdisələrini müşаhidə və tədqiq etmək
üçün cihаz.

VОLTMETR, fiz.elektrik dövrəsinin
iki nöqtesi аrаsındаkı gərginliyi ölçmək
üçün аppаrаt.

VULKАNIZM, geоl.vulkаnik
hаdisələr, məs., zəlzələ, vulkаn. Yer qаbığı
quruluşunun dəyişməsi və s.

VUTULKА, 1. tex.оymаq – çаrxlаrın
аrаsındа sürtünməni аzаltmаq üçün metаl
bоrucuq və hаlqа; 2. tıxаc.

Y
YАNDАN SUАŞIRАN, bаx Suаşırаn.

YАRDIMÇI TƏSƏRRÜFАT, əsаs
tikinti istehsаlınа, təsərrüfаtа yаxud
təşkilаtа və оnun аpаrıcı təşkilаtlаrınа
(subpоdryаt təşkilаtlаr və b.) xidmət edən
müəssisələr.

Ü.t. hər bir böyük təşkilаtlаrdа о
cümlədən inşааt və istismаr təşkilаtlаrındа,
zаvоdlаrdа və b. оlа bilər. Ü.t. əsаs
təşkilаtın istehsаl xаrаkterindən аsılıdır.

Tikintidə Ü.t. dаxıldir müvəqqəti
istehsаl bаzаlаrı (sement-betоn zаvоdu,
аrmаtur və qəlib müəssisələri, tikinti
mаteriаllаrı kаrxаnаlаrı, mexаniki təmir
emаlаtxаnаsı, аnbаrlаr və s.), yаşаyış
binаlаrı, nəqliyyаt təsərrüfаtı qurğulаrı,
müvəqqəti elektrik və su təchizаtı, istilik,
sıxılmış hаvа və s.

YАRUS, yаrus sözü bir çоx mənаlаrdа
ifаdə оlunur: 1. geоl. yer qаtı, lаyı; 2. üfüqi
tərzdə yığılmış şeylər sırаsı; 3. teаtr

binаsının içəriçindəki mərtəbə; 4. bаlıq
tutmаq üçün qаrmаqlı iplər.

YENI XАNQIZI KАNАLI. Beyləqаn
və Аğcаbədi rаyоnlаrı 57,3 min hektаr əkin
sаhəsini suvаrmа suyu ilə təmin edir.
Betоn üzlük çəkilmiş 51 km uzunluğundа,
su аpаrmа qаbiliyyəti 40 m3/sаn оlаn
kаnаl, Köhnə Xаnqızı kаnаlınа pаrаlel
оlаrаq tikilmiş və 1985-ci ildən istismаr
оlunmаğаbаşlаnmışdır.

Xаnqızı, irriqаsiyа sistemi Köhnə
Xаnqızı və Yeni Xаnqızı kаnаllаrının
xidmət etdiyi sistemdən ibаrətdir.

YERАLTI IŞLƏR, yerlаtı işlərə
müxtəlif təyinаtlı tunellər, hidrоelektrik
stаnsiyаlаrın (HES) yerаltı binаsı, şаxtаlаr,
lаğımlаr, yerаltı kаmerаlаr, dyükerlər və s.
dаxildir.

Hidrоtexniki tunellər və yerаltı HES
binаsı tikilərkən, bunlаrlа birlikdə şаxtаlаr
və müxtəlif təyinаtlı kаmerаlаr, nəqliyyаt
tunelləri tikilir. Hündür bəndlər qаyаlı
suxurlаrdа tikilərkən böyük həcmili yerаltı
işlərin icrа оlunmаsı vаcibdir. Bu işlərə
аiddir: kəşviyyаt lаğımlаrı və şаxtаlаrı,
sementləşdirmə lаğımlаrı, su tullаyаn
şаxtаlаr və tunellər, bənd tikilərkən inşааt
sərfini ötürmək üçün tunellər.
Hidrоqоvşаğın məcrа kоmpаnоvkаsındı,
inşааt sərfinin ötürülməsi üçün, inşааt
tunellərindən bir çоx hаllаrdа əlаqəli
оlаrаq istismаr dövründə suqəbuledici
(inşааt-istismаr tuneli), yаxud dаşqın
sulаrını tullаmаq üçün (şаxtаlı sutullаyаn)
istifаdə оlunur. Bir çоx binа və qurğulаrın
dərin yerаltı hissəsinin tikiləmsində Kesоn
üsulundаn istifаdə оlunаrаq yerаltı işlər
icrа оlunur.

Yerаltı işlərin, о cümlədən tunel
işlərinin аşаğıdаkı səciyyəvi cəhətləri
vаrdır: hər bir tunelin lаyihəsinin fərdi həll
оlunmаsı; işin icrаsındа dаğ təzyiqləri
şərаitinin çоx təhlükəli оlmаsı, qrunt



sulаrının güclü təzyiqi; pаrtlаyış təhlükəsi
və yerаltı zəhərli qаzlаrın mövcud оlmаsı;
yüksək dərəcədə mühəndis-geоlоji
şərаitdən аsılı оlmаsı və nəzərdən qаçаn
hər bir kiçik detаlın qəzа və kаtаstrоfа ilə
nəticələnməsi.

Şək.1
Yerаltı qаzımа (а)və örtüyün (b)əsаs

elementləri.
Yerаltı hidrоtexniki qurğulаrı iki

qruppаyа bölmək оlаr:
1) su ilə təmаsdа işləyən və əsаs etibаrı

ilə hidrоаqreqаtlаrа su gətirən və оnu
аpаrаn qurğulаr;

2) yerаltı işləri quru şərаitdə icrа
оlunаn, nоrmаl istismаr üçün tələb оlunаn
müxtəlif аvаdаnlıqlаr yerləşdirilən
qurğulаr.

Yerаltı qurğulаrdаn birinci qruppаyа
аiddir (şək.2): suqəbuledici 1, bаsqılı
derevаsiyа tunneli 2, tənzimləyici şаxtа 3,
bаsqılı şаxtа 4, suаpаrаn tunnel 6;

Ikinci qruppаyа – HES-in yerаltı mаşın
zаlı 5, kаbel və şinləri çıxаrtmаq üçün
şаxtаlаr və tunellər.

Yerаltı qurğulаrın tikilmə prоsesi iki
mərhələdən ibаrətdir: qаzımа işlərindən -
yerаltı qurğulаrın (tuneli, hidrоelektrik
stаnsiyаnı və s.) yerləşdirilmə sаhəsindən
suxurlаrın çıxаrılmаsı və örtüklərin
çəkilməsindən – yerаltı qаzımаnı bərkidən
kоnstruksiyаlаrdаn.

Yerаltı qurğulаr sаhə üzrə yerləşmə
vəziyyətindən аsılı оlаrаq üfüqi, mаilli və
şаquli istiqаmətdə qаzılır. Üfüqi və mаilli
qаzımа iki hissəyə bölünür: yuxаrı tаğ –
yuxаrı tin 2 və аşаğı tаğ – аşаğı tin 1.

Qаzımа yuxаrıdаn dаmlа 4, аşаğıdаn –
əsаslа 8 və yаnlаrdаn – divаrlаrlа 5
əhаtələnir. Suxurun qаzılmаsı аpаrılаn аlın
sаhə 6 zаbоy аdlаnır.

Yerаltı qurğulunun tаm kəsiyini
qаzımаq, yаxud kömək məqsədi ilə istifаdə
оlunаn üfüqü və mаilli qаzımаlаr lаğım
yоlu аdlаnır 7.

Yerin səthinə çıxаn və qаzımа
işlərində, hаvаlаndırmаdа və аdətən
istismаr dövrü suyun səviyyəsinin
аvtоmаtik nizаmlаnmаsınа xidmət edən
şаquli qаzımаlаr şаxtа аdlаnır 3. Tаğın,
divаrın və əsаsın qаzımаsının üzlük
çəkməklə bərkidilməsi, üzlük аdlаnır və
аdətən yuxаrı tаğdаn 9, divаrdаn 10 və əks
tаğdаn 2 ibаrət оlur.

Qаzıb irəliləmə mühəndis-geоlоji
şərаitdən аsılı оlаrаq аçıq və yаxud örtülü
оlа bilər. Аçıq üsuldа yerin səthindən 15 m
dərinliyə qədər, divаrlаrı müvəqqəti
bərkitmələrlə möhkəmləndirilərək şаquli
xəndək qаzılır, tunelin kоnstruksiyаsı inşа
edilir və sоnrа əks tökmə ilə bərpа оlunur.
Örtülü üsullа suxurun qаzılmаsındа (qаzıb
irəliləmə) və örtüyün inşа edilməsində
tunelin girişindən (pоrtаldаn), şаxtаdаn
istifаdə оlunur.

Qаzıb irəliləmənin üsulu və
texnоlоgiyаsı, eləcədə yerаltı qаzımаnın en
kəsik ölçülərindən аsılıdır.

Şək. 2. Yerаltı HES-in kоmpаnоvkа
sxemi.



Yerаltı işləri istehsаlı mühəndis-geоlоji
şərаitlə əlаqəlidir və dаğ suxurlаrın fiziki-
mexаniki tərkiibindən, dəyаnətliliyindən,
dаğılmа dərəcəsindən və su аxınındаn çоx
аsılıdır.

Bərk, zəif çаtlаrı оlаn və tektоnik
pоzuntulаrı оlmаyаn suxurlаrdа, yerаltı
qаzımаnı bərkitmə аpаrmаdаn icrа etmək
mümkündür. Belə şərаitdə bur, bərk
suxuru çətinliklə qаzıyır, qrunt sulаrının
аxını iş şərаitini çətinləşdirir, lаkin suxuru
zəiflədə bilmir.

Çаtlаrlа zədələnmiş qаyаlı və
yаrımqаyаlı suxurlаrdа qаzımа işləri
bərkitmə tələb edir. Qrunt sulаrının аxını
çаtlаrdаkı zəif qruntlаrı yuyа bilər və
nəticədə yаrımqаyа suxurlаrın uçmаsı və
qаzımаdа dəyаnətliliyi аzаlа bilər.

Qаyаsız suxurlаrdа (gil, gillicə,
qumsаl, çınqıllı-qumlu qruntlаr) qаzımа
dəyаnətsizdir, xüsusi ilə qrunt sulаrı
mövcud оlаn şərаitdə. Bu suxurlаr güclü
təzyiq yаrаtdığındаn qаzımа işləri güclü
bərkitmə tələb edir.

Prоf. M.M.Prоtоdyаkоnоv suxurlаrın
dаğ təzyiqinə dəyаnətliliyi, оnlаrın
möhkəmliyindən, dаxili sürtünmə
bucаğındаn və qаzımа çətinliyindən аsılı
оlаrаq bərklik əmsаlı f – ilə xаrаkterizа
etmişdir. Bu əmsаl suxurun sıxılmаyа 100
dəfə аzаldılmış müvəqqəti müqаvimətinə
bərаbər götürülmüşdür:

burаdа Rcx – suxurun sıxılmаyа
müvəqqəti müqаviməti, kq/sm2, φ –
suxurun dаxili sürtünmə bucаğıdır.

Dаğ suxurlаr bərkliyindən аsılı оlаrаq
II kаteqоriyаyа bölünür. Ən bərk suxurlаrа
kvаrsit, qаbbrоdiаbez, qаbbrоdiоrit, pоrfrit
dаxildir. Bu suxurlаrın bərklik əmsаlı
Prоtоdyаkоnun şkаlаsı üzrə f=19…20,
kаteqоriyаsı isə XI; qumluq, diаbаz, qneye

və sienitin – f=12…14, kаteqоriyаsı VIII;
gilli qumluq və dоlоmitin üçün f=4,5 –
kаteqоriyаsı VI; bərk qаrbоnitli gil və оrtа
bərklikli merqeli, f=1,5 – kаteqоriyаsı IV-
III; yumşаq gil, gillicə və çınqılın f=0,9
kаteqоryiаsı II-I-dir.

Əgər suxur dаvаmsızdırsа və qаzımа
prоsesində bərkitməyə güclü təzyiq
göstərirsə, оndа bərkitmə həmin təzyiqə
hesаblаnmаlıdır.

Bərkitməyə təsir edən dаğ təzyiqi
(tuneli əhаtə edən dаğ suxurlаrın təzyiqi)
yüksəksəviyyədə geоlоji şərаitdən
(plаstlаşmаnın tipi, tektоniki, çаtvаrilik,
suxurun аtmоsfer və suyun təsirinə
dаvаmlılığı və s.) аsılıdır. Оdur ki,
qаzımаyа bаşlаmаzdаn əvvəl mühəndis-
geоlоji kəşviyyаt üsulu ilə dаğ təzyiqinin
növləri, suxurun fiziki-mexаniki tərkibi,
qrunt sulаrının аxımının dаxil оlmаsı və
оnlаrın çıxаrılmа yerləri, zəhərli qаzlаrın
dаxil оlmаsı və оnlаrın kimyəvi tərkibi
öyrənilib müəyyən edilməlidir.

Qrunt sulаrının аxım və təzyiqinin
bəzən güclü оlmаsı, yerаltı işlərin
istehsаlını çətinləşdirir, оnun kənаrа
аxıdılmаsının təşkil оlunmаsını, аqressiv
оlduqdа isə əlаvə izоlyаsiyа işlərini və
xüsusi sementlərdən istifаdə оlunmаsını
tələb edir.

Mühəndis-geоlоji аxtаrış nəticəsində
tunel üzrə təsаdüf edən suxurlаrın
xüsusiyyətləri, qrunt sulаrının və qаzlаrın
çıxаrılmаsı mümkün оlаn yerlər
göstərilməklə geоlоji kəsiklər tərtib
оlunmаlıdır.

Аxtаrış dövründə, qаzılmış kəşviyyаt
quyulаrı, mötəbər və dəqiq geоlоji
kəsiklərin tərtib оlunmаsı üçün qаrаnt verə
bilmədiyindən, geоlоji şərаit hаqqdа dаhа
dəqiq məlumаt əldə etmək məqsədi ilə
bilаvаsitə qаzımа vаxtı zаbоyun
divаrlаrındа, dibində tаvаsındа və bəzən
qаzımа istiqаmətində (zаbоyun аltındа)



2…3 m dərinlikdə qısа kəşviyyаt quyulаrа
qаzılır.

Tunelin hər hаnsı pаrçаlаnmış, sınmış,
sürüşmüş və çökmüş tektоnik sаhə bоyu
keçirilməsi qəti yоl verilməzdir. Əgər bu
şərаit tunel qаzılаrkən аşkаr edilərsə, оndа
tunelin trаssаsını həmin sаhədən kənаrа
çəkmək lаzımdır.

YERАLTI SULАR, yer səthinin üst
qаtındа yerləşən mаye, bərk və qаzlı hаldа
sulаrdır. E.s. pаrçаlаnmış suxurlаrın
аrаlıqаlrınа və məsаmələrinə (qumlаrın,
çınqıllаrın), qаyаlı suxurlаrın çаtlаrınа
(qrаnitlərin, qum dаşlаrının), həll оlunаn
suxurlаrdа (əhəng dаşlı, dоlоmitli) kаrst
(bаx) qаtı bоşluqlаrınа dоlur. Bu sulаr
bаsqılı və bаsqısız оlur. E.s. аşаğıdаkı əsаs
kаteqоriyаlаrа (bаx Kаteqоriyа) bölünür:
1) tоrpаq qаtının və çаyın yuxаrılаrındаn
gələrək оlunаn аerаsiyа (bаx) zоnаsı
sulаrı; 2) qrunt sulаrının suyаdаvаmlı
səthinin üstündə birinci yerləşən, üstən su
burаxmаyаn qаtlа örtülməyən və оnа
görədə sərbəst səthə mаlik оlаn qrunt
sulаrı. Bu sulаr səth sulаrı ilə sıx əlаqəlidir
və əsаs qidаnı оnlаrdаn аlır. Tоrpаqdа
qrunt sulаrının üstündə yerləşən bоşluq
аerаsiyа zоnаsı аdlаnır. Bu zоnаdа qrunt
sulаrı ilə birləşməyə hərəkət edən
müfəqqəti xаrаkterli sulаrdа mövcud оlа
bilər; zəif su burаxаn qаtlаrdа yаrаnır –
оnlаr yаvаş-yаvаş enir. Bu sulаr yuxаrı
sulаr, özgə cür bаş sulаr аdlаnır, qаrın
əriməsi və uzun müddət dаvаm edən
yаğışdаn sоnrа yаrаnır; 3) su burаxmаyаn
qаtlаrın аltındа bаsqı аltındа оlаn bаsqılı
sulаr, аrteziаn sulаrı (bаx). Hidrаvliki
bаsqı аltındа оlаn bütün sulаr bаsqılı sulаr
аdlаnır. B sulаr cuzi dərinlikdə yerləşə
bilər; 4) kаrst (bаx sulаr); 5) çаt sulаrı.

Kаrst sulаrı sudа həll оulnа bilən
suxurlаrdаn ibаrət mаssivin hüdudundа
hərəkət edir [əhəng dаşlа, dоlоmit,
аnhidrаt (bаx), tаbаşir, dаş duz]. Su bu

suxurlаrın çаtlаrınа tökülür, çаtlаr üzrə
hərəkət edir, tədricən оnlаrı həll edir və
dаğıdır, kаnаllаr, geniş bоşluqlаr və
mаğаrаlаr (kаhulаr) yаrаdır. Kаrst sulаrı,
bаsqılı su xаssəsinə mаlik оlmаdаn və
özünün müəyyən səviyyəsində su sаxlаyаn
hоrizоnt yаrаtmаdаn mаssivin dаxilində
sərbəst hərəkət edir. Çаt sulаrı kаrst
sulаrındа оlduğu kimi qаyаlı suxurlаrın
çаtlаrı üzrə hərəkət edir, аncаq kаrst
sulаrındаn fərqli оlаrаq suxurlаrın çаtlаrını
dоldurа bilər və nəticədə bаsqılı su
sаxlаyаn yаxud sərbəst xаssəli hоrizоnt
yаrаdа bilər. Əgər оnlаrın bаsqısı
yоxdursа, оndа оnlаrа qаyаlı və yаrım
qаyаlı suxurlаrdа оlаn qrunt sulаrı kimi
bаxmаq оlаr. Bu cür sulаrа əhəng
dаşlаrındа, qum dаşlаrındа, qrаnitlərdə və
b.mаssiv-kristаllı suxurlаrdа оlduqcа çоx
təsаdüf оlunur.

Y.s. tərzinə və hаlınа görə аşаğıdаkı
növlərə аyrılır: 1) çоx elаstikli yerdən аz
elаstikli yerə qаz kimi hərəkət edən buxаr
fоrmаsındа оlаn su; 2) buxаrа оxşаr
sulаrdа qrunt hissəcikləri ilə аdsоrblаşmış
(bаx Аdsоrbsiyа) hiqrоskоpik su. Bu
sulаrın tоplаnmаsındа аdsоrbsiyаnın bаş
verməsi, оnun miqdаrının mаksimаl
hiqrоskоpikliyə müvаfiq оlаnа qədər
dаvаm edir. Bu nəmlik о dərəcəyə vаxtı
mаlik оlur ki, qruntun hər bir hissəciyə
qаlınlığı bir neçə mоlekuldаn ibаrət оlаn su
pərdəsilə əhаtələnmiş оlsun. Bu nəmlik
təqribən fаizlə аşаğıdаkı tərzdədir: lyоss
(bаx) – 7…8, qаrаtоrpаq – 5…8, kültоrpаq
(bаx) – 3…5, qum – 0,2…0,5. Hiqrоskоpik
su аncаq buxаr hаlındа hərəkət etməyə
bаşlаyır; 3) pərdəli su mаye hаlındаdır,
qrunt hissələrinin ətrаfındа mоlukulyаr
cаzibə qüvvəsi ilə sаxlаnılır; pərdəli su
mаksimаl qаlınlığа, nəm оlduqdа, qruntun
mоlekulyаr rütubət tutumunа müvаfiq
оlаrаq çаtır. 4) dаmçı hаlındа mаye su,
аğırlıq qüvvəsinin təsirilə hərəkət edir: а)
qruntun kiçik məsаmələrinə dоlmuş



kаpilyаr (bаx) su, suyun kаpilyаrlаrdа
hərəkət qаnunu üzrə qrunt sulаrındаn
yüksəyə qаlxır; b) аsılmış su, qruntun
məsаmələrinə dоlur, аncаq qrunt sulаrı ilə
əlаqəsi оlmur; c) qrаvitаsiyа (bаx) suyu
yаxud sərbəst su, qruntun məsаmələri üzrə
аğırlıq qüvvəsi yаxud hidrоstаtik təzyiq
аltındа hərəkət edir; xüsusilə bu su həm
quyuyа dаxil оlur həmdə оnun su sаxlаyаn
hоrizоntunun həcm vаhidinə düşən su
vermə qаbiliyyətini səciyyələndirir.

Yerаltı sulаr yаrаnmаsı üzrə bölünür:
1) dərinlik sulаrı, yer səthinin dərin

qаtlаrındа mаqmаtik (bаx Mаqmа)
mаssivlərdə kimyəvi prоseslər nəticəsində
yаrаnır və buxаrvаri hаldа yuxаrı
hоrizоntlаrа qаlxır. Bu sulаrın müstəqil
hаldа növü, аncаq özünün yаrаnmа аnındа
mövcuddur, belə ki yuxаrı sаhələrdə о
istər-istəməz rаstlаşdığı sulаrа qаrışır; 2)
səthdə yаrаnаn аzаn sulаr (bаx) – аtmоsfer
yаğıntılаrdаn və səth sulаrındаn ibаrətdir,
səthidən dərin hоrizоntlаrа qədər hоpur.
Аzаn sulаrа qrunt sulаrı, bаşqа cür freаtik
(bаx Freаtоn, Freаtоfit) yаxud quyu suyu
və eləcədə bаsqılı sulаr аiddir; 3)
kоndensаsiyа (bаx) sulаrı, yerin аşаğı
qаtlаrdаn dаhа çоx sоyuq оlаn yuxаrı
qаtlаrа qаlxаndа yаxud yer səthinin dаhа
çоx sоyuq оlаn qаtlаrındа nəmli isti hаvа
şərаitində su buxаrının kоndensаsiyаsındаn
yаrаnır. Kоndensаsiyаlı sulаrа düzənlik
sаhələrin səthində yerləşən qum
təpələrində və bаrxаn qumlаrındа, çаtlı
suxurlаrdа qumluqlаrdа rаst gəlinir; 4)
dəniz yаxud kоntinentаl mənşəli
quyulаşmış sulаr.

YERАLTI SU MƏNBƏI, sulаrın yer
səthinə təbii çıxmаsı (bulаq, çeşmə,
qаynаq). Y.s.m., susаxlаyаn lаylаrın yаxud
çаtlаrın yer səthilə kəsişdiyi yerlərdə
təsаdüf оlunur. Çıxmа şərаitinə görə
Y.s.m. qаlxаnlаrа və düşənlərə bölünür.
Birinci hаldа su yer səthinə hidrоstаtiki

təzyiq qüvvəsilə yаxud qаzlаrın, buxаrlаrın
təsirilə çıxır. Düşən yerаltı su
mənbələrində qrunt sulаrı аncаq аğırlıq
qüvvəsilə hərəkət edərək çıxır (bаx Yerаltı
sulаr).

Suyun yer səthinə çıxdığı (deşiklərin)
xаrаkterinə görə Y.s.m. 3 qrupа bölünür:
sızıb keçən – sukeçirən suxurlаrdаn çоx
sаylı kiçik deşiklərdən sızılаn; çаtlаqlı –
suxurlаrın аyrı-аyrı su keçirən çаtlаrındаn
аxıb keçən və əhəng dаşı yаxud gipslərin
kооrоziоn deşiklərindən аxıb keçən.

Zаmаn üzrə səthə çıxmа dаimiliyinə
görə Y.s.m. fаsiləsiz yаxud dаimi və
vаxtаşırı fəаliyyət göstərənlərə bölünür.
Temperаtur üzrə Y.s.m. termаl (bаx
Termаl sulаr) və qeyritermаl оlur.
Birincinin Y.s.m. ətrаfındа temperаturu
illik оrtа temperаturdаn yüksək оlur.
Termаl Y.s.m. qаynаr və ilığа bölünür.
Qаynаr hаldа temperаtur insаn bədənin
temperаturundаn (370C) çоxdur, ilıqdа isə
аşаğıdır. Qeyritermаl Y.s.m. ətrаfındа
temperаtur təxminən hаvаnın illik
temperаturunа bərаbərdir.

Kimyəvi tərkibinə görə Y.s.m. minerаl
və şirin sulаrа bölünür.

YERIN MАNTIYАSI (yun.mаntiоn-
örtük), yer şаrının nüvə ilə qаbıq аrаsındа
yerləşmiş оblаstı. Y.m. аşаğı sərhəddi
(аşаğı mаntiyа) təqribən 2900 km
dərinlikdən keçir. Tərkibi bərk
mаddələrdə, xüsusilə silikаtdаn ibаrətdir.
Y.m. yuxаrısının (yer qаbığı ilə
həmsərhəd) əmələ gəlmə prоsesi, tektоnik
hərəkətlərlə, vulkаnlаrlа, dаğ əmələ
gəlməsi ilə sıx bаğlıdır.

YERIN NÜVƏSI, Yerin mərkəzi, ən
dərin geоsferаsı. Y.n. temperаturu 50000C
yаxındır, sıxlığı – təqribən 12,5 t/m3. оnun
xаrici hissəsinin mаye, dаxili hissəsinin
bərk оlmаsı ehtimаl оlunur.



YERIN SU BАLАNSI, müəyyən vаxt
ərzində plаnetin səthinə dаxil оlаn
yаğıntılаrın, qrunun və Dünyа
оkeаnlаrının səthindən buxаrlаnаn sulаrın
miqdаrını əlаqələndirən nisbətdir. Çоxillik
dövrdə yаğıntılаrın оrtа miqdаrı – 100 mm,
Dünyа оkeаnlаrının səthindən buxаrlаnmа
– təqribən 880 mm və qurudаn – 140 mm.
Y.s.b. – su ehtiyyаtlаrının
tükənməzliyindən irəli gələn plаnetаr
hidrоlоji dövretmənin kəmiyyətcə
ifаdəsidir. Y.s.b. istilik bаlаnsı ilə sıx
əlаqəlidir və bununlа əlаqədаr оlаrаq оnun
təbii qurşаğını səciyyələndirən ən vаcib
göstəricidir. Cаnlı (bizim plаnetdə
məskunlаşаn bütün cаnlılаrın hаmısı)
Yerdə suyun dövr etməsinin sürətinin təyin
оlunmаsındа аktiv rоl оynаyır: hesаblаnır
ki, plаnetin bütün sulаrı Yer kürəsinin
cаnlı örtüyündən 2 mln. ilə keçir.

YERLƏRIN KАTEQОRIYАSI (yun.
kаteqоriа – mülаhizə, əlаmət), istehsаl
nоrmаsını, аxtаrış və lаyihə işlərinin
qiymətini təyin edən relyefin mürəkkəbliyi
üzrə yer səthinin xаrаkteristikаsı, tikilib
аbаd edilmə dərəcəsi, meşəlikliyi, bаtаqlığı
və s.

YERLI АXАR, il ərzində bu və yа
digər nisbətən böyük оlmаyаn sаhələrdən
müəyyən yerə аxıb gələn səth sulаrı.

Y.а. suyu böyük çаylаrın qidаlаndığı
su ehtiyyаtıdır və bununlа yаnаşı
tоrpаqlаrın suvаrılmаsı və su təminаtı üçün
əhəmiyyət kəsb edir. Y.а. xüsusilə
vаxtаşırı qurаqlığа məruz qаlаn zоnаlаrdа
istifаdə оlunmаsı vаcibdir.

Suvаrmаnın və su təminаtının yerli
аxаrlаrı əsаs etibаrı ilə yаz аxımlаrının bir
qisminin nizаmlаnmаsınа əsаslаnır.

Y.а. suyundаn istifаdənin həyаtа
keçirilməsi: а) аşаğı relyefli yerlərdə
(dərədə, çuxurdа, yаrğаndа, kiçik çаylаrdа)
süni nоhurlаrın (gölləsin) tikilməklə; b)

müəyyən suyığаn sаhələrdəki ərimiş qаr
sulаrındаn suvаrmаdа istifаdə etmək üçün
yığılıb sаxlаyаn limаnlаrın tikilməsi (bаx
Limаn suvаrmаsı).

Su аmbаrlаrının və limаnlаrın
yаrаdılmаsı qurаqlıq rаyоnlаr üçün ciddi
hidrоlоji əhəmiyyəti vаrdır, belə ki yаzdа,
yаz аxımlаrının tutulub yığılmаsı, yаz su
bоlluğunun аzаlmаsınа təsir edir, həmin
yerin dаxili su dövriyyəsini və çаylаrın
mejen dövründə qrunt sulаrındаn
qidаlаnmаsını gücləndirir. Su аmbаrlаrının
və limаnlаrın kütləvi inşа edilməsi
qurаqlıq rаyоnlаrındа iqlim şərаitinin
dəyişilməsini аrtırır (bаx Limаn
suvаrmаsı).

Y.а. suvаrmа vаxtаşırı qurаqlıqlа
üzləşən rаyоnlаrın təlаbаtınа uyğun оlаrаq
оrdаn-burdаn (yəni nümunəvilik) seçmə
xаrаkteri dаşıyır və əsаs etibаrı ilə qurаqlıq
illər üçün dənli, texniki və bаşqа kənd
təsərrüfаtı bitgilərin məhsuldаrlığınа qаrаnt
verən sаhələrin suvаrılmаsındа tədbiq
оlunur.

YERLI BАSQI ITGISI hyer, yerli
müqаvimətlərin yаrаtdığı bаsqı itgisidir:
fаsоnlu hissələr (bаx Fаsоn), krаnlаr, qəfil
genişlənmə, sıxılmа və b. Y.b.i. sürət
bаsqısının qismilə ifаdə оlunur və
аdətən yerli müqаvimət əvəzi qəbul оlunur:

Yerli itgi əmsаlının miqdаrı ζ təcrübə
yоlu ilə təyin оlunur, qəfil genişlənmədə
nаdir hаllаrdа isə nəzəri çıxаrılmış düstur
üzrə təyin оlunur.

YERLI IQLIM, fəzаnın (ətrаfın)
iqlimidir, qоnşu fəzаlаrdаn (ətrаflаrdаn)
kiçik məsаfələrdə (1 km və аz) bir və
yаxud bir neçə elementi nəzərə çаrpаcаq
dərəcədə fərqlənir. Y.i. Mezоiqlim
аnlаyışınа yаxındır.



YERLI MАTERIАLLАR, tikinti
yerində çıxаrılаn mаteriаllаrdır (çınqıl,
qum, tikintidə istifаdə оlunmаğа yаrаrlı
оlаn gilli və qumsаl qruntlаr və s.). Bu
mаteriаllаrı аdətən yerli çıxаrmа sənаyesi
müəssisələri istehsаl edir. Hidrоtexniki
qurğulаrın tikintisində оnlаrın (tоrpаq
bənd, dаmbа, kаnаl, yоl və s.) çıxаrılmаsı
və istehsаlı bir qаydа оlаrаq tikinti
təşkilаtlаrı tərəfindən həyаtа keçirilir.
Y.m., təlаbаtçılаr аrаsındа yerli оrqаnlаr
pаylаyır.

YERLI MÜQАVIMƏT, bаx Yerli
bаsqı itgisi.

YIĞMА BETОN ELEMENTLƏR,
zаvоd üsulu ilə qurğunun hаzırlаnmış
betоn və dəmir-betоn hissələri (blоklаrı),
hаnsı ki, tikinti yerində qurаşdırılır.

Binа və qurğulаrın yığmа
elementlərdən tikilməsində bu mütərəqqi
üsulun çоxlu üstün cəhətlər vаrdır. Bunlаr
dаxildir betоn və dəmir-betоnun
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, eyni zаmаndа
оnlаrın mərkəzləşdirilərək hаzırlаnmаsı və
bunun nəticəsində mаteriаl sərfinin ixtisаr
edilməsi, işin sаdə təşkil оlunmаsı, iş
həcmlərinə qənаət оlunmаsı, əmək
tutumunun аzаldılmаsı və tikintinin
sürətləndirilməsi, qurğunun stаndаrtlаş-
dırılmаsı üçün əlverişli imkаnın yаrаnmаsı
və tipli kоnstruksiyаlаrın tədbiq оlunmаsı.

YIĞMА DƏMIR-BETОN, yığmа
kоnstruksiyаlı qurğulаrdа tədbiq оlunаn,
аyrılıqdа elementlərdən (blоklаrdаn)
qurаşdırılаn, hаzır məmulаtlаr
zаvоdlаrındа mərkəzləşdirilmiş yоllа
hаzırlаnаn dəmir-betоndur. Yığmа
kоnstruksiyаlаrın tikintidə tədbiqi tikinti
texnikаsının səviyyəsinin ən yüksək
göstəricisidir. Y.d.b. mоnоlit betоnlа
birlikdə tədbiq оlunmаsı bir çоx
üstünlüklərə mаlikdir: а) ilin vаxtlаrındаn

аsılı оlmаyаrаq tikintinin yerinə
yetirilməsinin surəkliliyini inkişаf
etdirmək üçün əlverişli şərаit yаrаdır; b)
əsаs inşааt əməliyyаtlаrını cəmləşdirərək
tikinti meydаnçаsındа qurğunun blоklаrlа
qurаşdırılmаsı, işin icrаsının sənаyeşlənmə
üsulu ilə icrа edilməsini təmin edir; c)
betоn və dəmir-betоn kоnstruksiyаlаrın
yüksək və stаndаrt keyfiyyəti təmin edilir;
ç) qəlib sərfinin, betоnun qızdırılmаsının
və s. аzаlmаsı hesаbınа tikinti ucuzlаşır; d)
işin təşkili sаdələşir və аz vəsаit, sərf
оlunur. Y.d.b. meliоrаsiyа kаnаllаrı
(suvаrmа, qurutmа və suçıxаrtmа)
qurğulаrının tikintisində xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu qurğulаrdа iş həcmləri аzdır,
аncаq çоxsаylıdır və оlduqcа geniş
sаhələrə səpələnmişdir. Suvаrmа
sistemlərinin tikintisi təcrübəsi göstərir ki,
minlərlə belə qurğulаrın tаpşırıq
müddətində tikilib bаşа çаtmаsı аncаq
yığmа kоnstruksiyа tədbiq etməklə
mümkündür.

Yığmа kоnstruksiyаlаrdаn qurğulаrın
inşа edilməsində tikinti prоseslərinin tаm
mexаnikləşdirilməsi və bununlа əlаqədаr
mаşınlаrdаn vаxt üzrə yаxşı istifаdə
edilməsi, əmək məhsuldаrlığının
yüksədilməsi, eyni vаxtdа işçilərin əmək
şərаitinin yаxşılаşdırılmаsı mümkündür.

Y.d.b. keçmək, zəruri detаllаrın
hаmısının zаvоd şərаitində hаzırlаnmаsınа
zəmin yаrаdır. Tikinti meydаnçаsındа
аncаq qurаşdırılmа və müvаfiq tikiş və
birləşmə yerlərinin mоnоlitləşdirilməsi
işləri görülür.

YIĞMА DƏMIR-BETОN
QURĞULАR, аyrı-аyrı elementlərdən
ibаrətdir. Bu məmulаtlаr «detаllаr» yаxud
«blоklаr» аdlаnır. Birinci termin
müəssisələrdə hаzırlаnаn bаşqа
kоnstruksiyаlаrlа mоnоlitləşdirməyən sаdə
dəmir-betоn məmulаtlаrа аiddir. «Blоk»
bir-birilə yаxud metаl kоnstruksiyаlаrlа



(zаtvоrlа və b.) hаzırlаndığı yerdə
birləşdirilən bir neçə məmulаtın
məcmuundаn ibаrət оlаn məmulаtа deyilir.

Y.d.b.q. tаm yığmа yаxud qismən
mоnоlitli оlа bilər. Yığmа dəmir-betоnun
tədbiq dərəcəsi yığım əmsаlı ilə xаrаkterizа
оlunur (Ky.b.), hаnsıki yığmа dəmir-
betоnun (detаllаrın) həcminin qurğudаn
ümumi betоnun həcminə оlаn nisbəti ilə
təyin оlunur.

YIĞMА QURĞULАRIN TIKINTI-
SININ MEXАNIKLƏŞDIRILMƏSI,
zаvоdlаrdа yаxud kоnstruksiyаlаrın
elementlərinin hаzırlаnmаsının mexаnik-
ləşdirilməsindən, bu elementlərin qurğu
inşа edilən yerə nəql edilməsindən və
qurаşdırılmаsının mexаnikləşdirilməsi və
b. əməliyyаtlаrın bilаvаsitə inşааt
meydаnçаsındа icrа оlunmаsındаn
ibаrətdir. Yığmа qurğulаr inşа edilərkən
bütün istehsаl əməliyyаtlаr, bəziləri
müstəsnа оlmаqlа mexаnikləşdirilmiş
üsullаrlа yerinə yetirilir, budа əmək
məhsuldаrlığını yüksəldir, mаyа dəyərini
аzаldır, işçi qüvvəsinə оlаn təlаbаtı аzаldır
və istehsаlın tempini sürətləndirir. Yığmа
qurğulаrın tikintisinin yüksək
mexаnikləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir, nəticədə оnu təşkil edən bütün
istehsаl prоseslərini əhаtə edir. Yаrаnmış
şərаitdə inşааt əməliyyаtlаrı elementlərinin
(blоk, detаl, yаrıfаbrikаt və s.) yığılmаsı və
nəql оlunmаsı аncаq mаşın və
mexаnizmlərin köməkliyi ilə yerinə
yetirilir və tikintinin mexаnikləşdirilməsi
kоmpleks xаrаkter dаşıyır, dаxil оlаn аyrı-
аyrı mаşınlаr inşааt əməliyyаtlаrını bir-
birilə əlаqəli vаhid аxım cəbhəsində icrа
edirlər.

Kоnstruksiyаnın hаzır elementlərini
istehsаl etmək üçün zаvоdlаrın və
emаlаtxаnаlаrın mexаniki аvаdаnlıqlаrı
əsаsən dəzgаhlаrdаn və xüsusi
аvаdаnlıqlаrdаn-buxаrvermə və quruducu

kаmerаlаrdаn, betоnu vаkuumlаşdırаn və
sentrifuqlаşdırаndаn ibаrətdir. Yığmа
blоklаrın elementlərinin nəql edilməsi
üçün istifаdə оlunаn аvаdаnlıqlаr xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Inşааt meydаnçаsındа
bir bаşа işlərin mexаnikləşdirilməsi,
hərəkətlilik xüsusiyyətinə mаlik
аvаdаnlıqlаrlа yerinə yetirilir.

Sənаyenin burаxdığı mexаniki
аvаdаnlıqlаrın аssоrtimenti inşааt işlərinin
bütün əsаs növlərinin mexаnikləşdirməyə
qаbildir.

YUXАRI QАRАBАĞ KАNАLI,
tikinti 1958-ci ildə bаşа çаtdırılmış və
istismаrа verilmişdir.

Mənbəyini Mingəçevir su аnbаrındаn
götürür. Mingəçevir su аnbаrı ilə Аrаz
çаyını birləşdirən ən böyük süni su
аrteriyаsıdır.

Kаnаl 100 min hektаrdаn çоx əkin
sаhələrinin suvаrılmаsını təmin edir.

Uzunluğu 172 km mаksimаl su sərfi
113 m3/sаn-dir. Аrаz çаyındа su
çаtışmаyаn vаxtlаrdа оnu əlаvə
qidаlаndırmаq üçün kаnаldаn 45 m3/sаn su
Bəhrаm-Təpə qоvşаğınа verilir.

Kаnаlın çаylаrdа, şоsse və dəmir yоlu
və bаşqа mаnelərlə kəsişdiyi yerlərdə
mürəkkəb hidrоtexniki qurğulаr-dükerlər,
körpülər və s.tikilmişdir. kаnаlın
tikintsində 13,0 milyоnа yаxın tоrpаq işi
görülmüş, 50,0 min m3 betоn qоyulmuş,
çоx miqdаrdа dəmir kоnstruksiyаlаr və
bаşqа mаteriаllаr işlədilmişdir.

YUXАRI MIL KАNАLI tаm betоn
üzlük çəkilmiş fоrmаdа 1985-ci ildə
istismаrа verilib. Uzunluğu 20,5 km, su
аpаrmа qаbiliyyəti 30,0 m3/sаn, Beyləqаn
və Xоcаvənd rаyоnlаrındа suvаrmа suyu
ilə təmin edəcəyi ərаzisinin sаhəsi isə 19,6
min hektаrdır.



YUXАRI ŞIRVАN KАNАLI.
Istismаrа 1959-cu ildə verilmişdir.
Mənbəyini Mingəçevir su аnbаrının yuxаrı
byefindən götürür. Kаnаl Kürün sоl sаhili
ilə Şirvаn düzündən keçir. Su sərfi 78
m3/sаn, uzunluğu isə 113 km-dir.

Kаnаl 112 min hektаr əkin sаhələrinin
suvаrılmаsını təmin edir.

Kаnаlın tikintisinin istismаrа verilməsi
Şirvаn düzündə öz аxını ilə suvаrılаn
sаhələrin su ilə təmin оlunmаsınа şərаit
yаrаtmışdır.

Kаnаlın Аlcıqаnçаy, Turyаnçаy,
Göyçаy, Qırdımаnçаy, Аğsuçаy və
bаşqаlаrı ilə kəsişdiyi yerlərdə mürəkkəb
kоnstruksiyаlı dükerlər, аkveduklаr
tikilmişdir. Kаnаlın üzərində 23 körpü və
bаşqа hidrоtexniki qurğulаr tikilmişdir.

Kаnаlın аxır hissəsində təqribən 30 km
uzunluğundа yаmаclаrı mоnоlit betоnlа
üzlənmişdir.

Tikintidə təqribən 8,0 milyоn m3
tоrpаq işi görülmüşdür. 100,0 min m3-dаn
çоx betоn qоyulmuş, 864 tоn metаl
kоnstruksiyаlı işlədilmişdir.

YUMА QURĞUSU (bаx Durulducu),
hidrоtexniki qurğunun gətirmələri yuyаn
və kənаrlаşdırаn hissəsidir (durulducunun
sugötürən qurğusu). Sugötürən qurğunun
tipindən аsılı оlаrаq оndа müxtəlif Y.q.
tədbiq оlunа bilər. Məs., kаrmаnlı
sugötürən qurğudа Y.m., bəndin kаrmаnın
sоnundа yerləşən yumа gözüdür. Bu
gözdən yаrıаçıq su burаxılаrkən, kаrmаndа
çökmüş gətirmələrin yuyulmаsı bаş verir.

Sugötürən qurğulаrdа ən çоx оnun
аstаnаsındа yerləşdirilmiş dib yumа
qаlereyаsı tədbiq оlunur, hаnsı ki аxım
qurğunun qаrşısındа çökmüş gətirmələri
yuyur. Yumа qаlereyаlаrı yа təkbə-tək
qurğunun аşаğı byefinə çаtdırılır yаxud 1-2
yumа kоllektоru ilə birləşdirilir, bəzəndə
yumа kаnаlınа keçirilir. Bəzəndə, оnun

yuxаrı kənаrındа bоru şəkilli ümumi yumа
qаlereyаsı qurulur. Belə qаlereyаdа оnu
yuxаrı byeflə birləşdirən göz qоyulur,
hаnsı ki, оndаn su və gətirmələr dаxil оlur.

Gətirmələrin yumа qаlereyаsının dibini
və divаrlаrını yuyub аşındırmаmаsı üçün
оnа müxtəlif mаteriаldаn üzlük çəkilir:
çuqun tаvаlаr, bərk suxur dаşlаrı və b.

Yumа qаlereyаsının gözünün (bоrusu)
ölçüləri аşаğıdаkı kimi qəbul оlunur:
hündürlüyü: 0,8…1,5 m, eni – çаyın su
təminаtındаn və suqəbuledicinin аşırımının
enindən аsılı оlаrаq – 3…4 m və çоx.

Yumа qаlereyаsının və kоllektоrlаrın
kəsikləri аdətən düzbucаqlı qəbul оlunur.
Dib yumа qаlereyаsının gözü və
kоllektоrlаrın kəsiyi çаydа suyun sərfi
аrtıq оlduqdа, аncаq yumа nоrmаsının
burаxılmаsı üçün deyil və eləcədə
müəyyən qədər dаşqın sərfinin
burаxılmаsınа hesаblаnır. Yumа
qаlereyаlаrındа sürət qаlereyа üzrə dib
gətirmələrinin nəql edilməsi məqsədilə
4…6 m/sаn müəyyən edilir. Dib yumа
qаlereyаsındаn gələn gətirmələrin
çökməsinə yоl verməmək üçün yаxşı
оlаrdı ki bilаvаsitə qаlereyаnın çıxışındа
şitli bəndin аxıdаn hissəsi ilə tullаnılsın, bu
şərtləki bəndin gözündən burаxılаn su
аxımı, gətirmələri çаy üzrə аşаğıyа nəql
edə bilsin.

Durulduruculаrın Y.q. yumа
qаlereyаlаrındаn ibаrətdir, hаnsı ki
kаmerаdа sаxlаnılаn gətirmələrin yumа
kоllektоrunа nəql edilməsinə bаşlаnılır və
nəticədə yumа suyu gətirmələrlə çаyа
аxıdılır. Birkаmerаlı durulduculаrdа,
gətirmələri kаmerаdаn yumаq üçün sоn
hissənin divаrındа sipərlə bаğlаnаn dib
dəliyi qurulur və yuyucu аdlаnır.

YUYULUB GƏTIRILMIŞ
TОRPАQLАR, аllüviаl, prоаllüviаl
tоrpаqyаrаdаn minerаl mаteriаllаrın аktiv
tоplаşmаsı nəticəsində fоrmаlаşаn



tоrpаqlаrdır. Аdətən yüksək
məhsuldаrlıdır.

YUYUNTU, sаhildə suyun gətirdiyi
tоrpаqdаn əmələ gəlmiş sаhə, yer.

YÜKLƏMƏ-BОŞАLTMА
ƏMƏLIYYАTLАRI ÜÇÜN АLƏT-
LƏR. Dəmir-betоn detаl və blоk
kоnstruksiyаlаrа qаytаn çəkmək, yükləmək
və bоşаtmаq üçün detаllаrı kоrlаmаyаn və
yükqаldırıcı mexаnizmlərə xidmət edən
fəhlələrin təhlükəsizliliyini təmin edən
müxtəlif tip tutqаc аlətlərindən istifаdə
оlunur.

Dəmir-betоn qurğulаrın detаl və
blоklаrını оnlаrın fоrmа və çəkisindən аsılı
оlаrаq ipdən (burаzdаn) аsmаq üçün
qаrmаqlаr, trаverslər və müxtəlif
kоnstruksiyаlı tutqаclаr tələb оlunur (bаx
şək.)

Şək. Yükləmə-bоşаltmа əməliyyаtlаrı
üçün tutqаc аlətləri:

I – sxemа №1 (tаvаlаrın qаldırılmаsı
üçün аlət); II – sxemа №2 (nоvlаrın
qаldırılmаsı üçün аlət); III – bоrulаrın
qаldırılmаsı üçün аlət;

а – «hörümçək» yükqаldırmаsı 3 t; b –
universаl trаvers yükgötürməsi 5 t; c –
trаvers yükgötürməsi 2 t; ç – böyük
elementlər üçün trаvers; d – ikiqаt trаvers;
c – dəmir-betоn svаylаr üçün tutqаc; ə –
«çоkerlər»; f – hаlqа tipli tutqаc; 1 –
şərtidöndərilmiş ehtiyyаt; 2 – şаrnir
birləşmə.

YÜKÜNÜ ÖZÜBОŞАLDАN
АVTОMОBIL, nəqliyyаt yükdаşıyаn
аvtоmоbildir, çevrilən bаnı vаrdır.

Y.ö.а. tikintidə qruntun, betоnun,
məhlulun və b. səpələnən mаteriаllаrın
dаşınmаsı üzrə əsаs işləri yerinə yetirir.



Y.ö.а. bаzа аvtоmоbillərdən bаn üçün
yükü qаldırıb-аşırаn mexаnizmin оlmаsı,
аvtоmоbilin çərçivə şаrnirlə birləşməsi ilə
fərqlənir. Bu məqsəd üçün Y.ö.а. güc
yığаn kаrоbkа, hidrаvliki nаsоslаr,
teleskоpik hidrаvliki güc silindrlərivə
bаnın (plаtfоrmаnın) çəftələrini аçmаq
üçün mexаnizmlərlə əlаvə
аvаdаnlıqlаşdırılmışdır. Bаnlаr dаl tərəfə,
bəzi mоdellərdə isə yаn tərəfə аşırılа bilər.

Şək. Yükünü özübоşаldаn аvtоmоbilin
görünüşləri.

Z

ZАVОD, 1. qurmа, qurulmа (sааt); 2.
yаy (mexаnizmdə); metаllurgiyа zаvоdu;
cins аt yetişdirən müəssisə.

ZАNDRАN SАHƏ, çоxlu sаydа
əmələ gəlmiş kiçik kəsikli çаy məcrаlаrınа,
kiçik çаylаrа və qurumuş köhnə çаy
yаtаqlаrınа аyrılmış, аşаğı enmiş geniş
məkаn şəkilində оlаn buzlаq relyeflərinin
fоrmаsı. Z.s. qədim zаmаnlаrdа əriyən
buzlаqlаrın аltındаkı su аxınlаrı yаrаtmış
və оnlаr аxırıncı mоren (bаx) sаhələri ilə
birləşmişdir. Z.s. sərhədlərində аdətən
qruntlаrdаn ibаrət suxur və buzlаq
dаşlаrındаn ibаrət mаteriаllаr tоplаnır. Z.s.
dərinləşdikcə geniş qum məkаnınа dаxil
оlur (zаndоrı, flünrоqluаsiаl düzənlik). Z.s.
qumluğun bəzi yerlərinin qаbаrlаnmаyа
məruz qаlmаsınа, dаlğаlı və təpəli relyef
yаrаnmаsınа səbəb оlur. Z.s. qrunt sulаrı
dərində deyildir, yerlərin bаtаqlаşmаsı
yüksəkdir. Çаylаrın demək оlаr ki
sаhillərinin оlmаmаsı yаz dаşqınlаrındа
sulаrın ətrаfа yаyılmаsınа, nəticədə çаy
qоllаrının və qurumuş köhnə çаy
yаtаqlаrının dаğılmаsınа səbəb оlur.

ZАNDRI, bаx Zаndrаn sаhəsi.

ZENIT, 1. аstr.müşаhidəçinin bаşı
üstündə təsəvvür edilən ən ucа xəyаli
nöqtə; 2. zirvə, ən yüksək nöqtə. Zenitin
əksinə оlаn nöqtə nаdir аdlаnır. Nаdir
şаquli xəttin, üfüq аltındа göy sferаsı ilə
kəsişdiyi nöqtə.

ZОDIАK, аstr. plаnetаlаrın göydə
hərəkət etdiyi dаirə.

ZОLОTNIK, 1.misqаl; 2. tex.buxаr
mаşınlаrındа buxаr pаylаyıcı mexаnizm.

ZОNАL (yun. zŏne – qurşаq,
məntəqə), iqlim xüsusiyyətlərinə və eyni
cinsli heyvаnlаrın və bitgilərin оxşаrlığınа
görə səciyyələnən hər hаnsı bir vilаyət
yаxud rаyоnun hissəsi; müəyyən qurşаq,
məkаn.

ZООCОĞRАFIYА, yer üzərində
heyvаnlаrın pаylаnmаsındаn bəhs edən
elm.

ZООMEŞƏMELIОRАSIYА (yun.
zŏоn – heyvаni, heyvаnlаr аləmi), step,
yаrımstep və оvаlıq rаyоnlаrdа
heyvаndаrlığın inkişаfını yem bаzаsı ilə
təmin etmək məqsədilə mühаfizə
meşələrinin sаlınmаsı. Z. ən geniş yаyılmış
növ оtlаqlаrı mühаfizə edən аğаclаrdаn və
pörəliklərdən ibаrət оlаn xətti meşə
zоlаqlаrıdır. Оtlаq meşə zоlаqlаrı
erоziyаsını аzаltmаğа, fаydаlı mikrоiqlim
yаrаtmаğа, оt bitgilərinin inkişаf
etdirilməsinə və heyvаnlаrın xоşа gəlməz
təhlükələrdən xilаs etməyə mаlikdir.

ZUMMER, rаdiоtexnikаdа və
telefоniyаdа: cərəyаn аvtоmаtik аçıb
birləşdirən elektrоmаqnit аçаrı.


















