II HİSSƏ

TƏTBİQİ
EKOLOGİYA

195

DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ

BİOSFERƏ EDİLƏN
ANTROPOGEN TƏSİRLƏR
Ekologiya Yer üzərində müharibə və
təbii fəlakətlərdən daha uca səslənən söz olmuşdur... Bütün dillərdə eyni səslənən, əvvəllər bu qədər ağır və geniş miqyasda mövcud
olmayan bəşəriyyətin bəlası kimi başa düşülür.

V.Q.Rasputin ( 1989)

FƏSİL 12
BİOSFERƏ EDİLƏN ANTROPOGEN
TƏSİRLƏRİN ƏSAS NÖVLƏRİ

Biosfer, daimi hərəkətdə olan ekosistem olub, özünün bütün
təkamülü prosesində xarici təbii proseslərin təsirindən dəyişmişdir. Uzun mцddət davam edən təkamül prosesində biosfer
özünütənzimləmə və neqativ prosesləri neytrallaşdırmaq
xassələri qazanmışdır. Bu isə ikinci fəsildə göstərilən maddələrin mürəkkəb dövr etməsi nəticəsində olmuşdur.
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Biosferin təkamül prosesinin əsas hadisələrindən biri canlıların yeni dəyişmiş mühitə uyğunlaşmasıdır. Müəyyən həcmlərdə ekosistem və birliklər şəklində fəaliyyət göstərən biota
milyard illər ərzində biosferin dinamik dayanıqlığını təmin
edib. Lakin təbii faktorların təsirlərinə uyğunlaşmış ekosistem,
yeni texnologiyaların tətbiqi, təkmilləşdirilməsi nəticəsində
(ovçuluq−aqrokultura−sənayedəki yüksəliş) daha güclü və
müxtəlif təsirlərə məruz qalıb. İnsanlar tərəfindən ekosistemlərə edilən belə təsirlər antropogen adlanır. İnsanların iqtisadi,
hərbi, mədəni maraqlarını ödəmək üçün ətraf mühitə edilən
fiziki,kimyəvi , bioloji və başqa təsirlər antropogen təsirlər
kimi başa düşülür.
Məşhur ekoloq B.Kommoner (1974) insanın ekoloji proseslərə müdaxiləsinin beş əsas növünü göstərmişdir:
− ekosistemlərin sadələşməsi və bioloji dövranların
qırılması;
− istilik çirklənməsi yaradan şüalanma enerjisinin sıxlığının artması;
− kimya istehsalından ayrılan zəhərli maddələrin miqdarının artması;
− ekosistemə yeni növ maddələrin daxil olması;
− bitki və heyvanlarda genetik dəyişikliklərin baş
verməsi.
Antropogen təsirlər əsasən məqsədyönlü xarakterli olur,
başqa sözlə, konkret məqsədə nail olmaq üçün insan tərəfindən
həyata keçirilir. Bundan başqa, təbii, qeyri-ixtiyari baş verən
antropogen təsirlər də mövcuddur ki,bunlar böyük dağıntılara
səbəb olur (Kotlov,1978). Bu kateqoriyaya misal olaraq tikilmiş dəryaçalarda baş verən qəzalar nəticəsində ətraf sahələrin
su altında qalmasını görmək olar.
Məqsədyönlü antropogen təsirlər, ilk növbədə, biosferin
həyat fəaliyyətini təmin edən sistemin pozulmasına səbəb olur.
Təbiətinə, həcminə, yayılma sahəsinə, təsir müddətinə və xa-
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rakterinə görə antropogen təsirlər müxtəlif ola bilər (şəkil
12.1,; E.M.Sergeyev,V.T.Trofimov,1985).
Antropogen təsirlər

Geniş sahəli
Nöqtəvi
Statik

Uzunmüddətli
Qısamüddətli

Biosfera

Məqsədyönlü təsir

Dinamik

Dərinlik
Səthi
Birbaşa
Törəmə
Mexaniki, fiziki, kimyəvi, bioloji

Şəkil 12.1. Biosferə edilən məqsədyönlü antropogen
təsirlərin təsnifatı
Ətraf mühitə edilən antropogen təsirlərin ekoloji nəticələrinin tədqiqinə əsasən onu müsbət və mənfi olmaqla iki
yerə ayırmaq olar. İnsanın biosferə müsbət antropogen təsirinə
təbii ehtiyatlardan təkrar istifadə, yeraltı su ehtiyatlarının
bərpası, tarlaqoruyucu meşələrin genişləndirilməsi, təbii ehti-
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yatlardan istifadədən sonra torpaqların rekultivasiya edilməsi
və s. aiddir.
İnsanın biosferə mənfi antropogen təsirləri müxtəlif və geniş
sahələrdə özünü göstərir: böyük sahələrdə meşələrin qırılması,
yeraltı içməli suların tükənməsi, torpaqların şoranlaşması və
səhralaşması, torpaq sahələrinin kəskin azalması, həmçinin
bəzi bitki və heyvan növlərinin yox olması.
İnsanın biosferə antropogen təsirinin ən geniş yayılmış
mənfi təsiri ətraf mühitin çirklənməsidir. Bütün dünyada və
Rusiyada yaranan kəskin ekoloji vəziyyətlər bilavasitə ətraf
mühitin çirklənməsi ilə əlaqədardır (Çernobıl hadisəsi, turşulu
yağışlar, təhlükəli tullantılar və s.). Ona görə “çirklənməni”
daha geniş araşdıraq.
Çirklənmə − ətraf mühitə insanların səhhətinə,bitki və
heyvanlara, ümumilikdə ekosistemə mənfi təsir göstərə biləcək
miqdarda bərk, maye, qaz halında maddələrin, mikroorqanizmlərin, yaxud enerjinin (şüalanma, səs-küy, səs formalarında)
daxil olmasıdır.
Çirklənmənin geniş tərifini məşhur fransız alimi F.Ramad
(1981) vermişdir: “Çirklənmə insanın fəaliyyətinin nəticəsi olaraq ətraf mühitdə xoşagəlməz bilavasitə və dolayısı ilə enerjinin paylanmasında,radiasiya səviyyəsində, ətraf mühitin fiziki-kimyəvi xassələrində və canlıların yaşama şərtlərində
dəyişiklər yaradır. Bu dəyişikliklər kənd təsərrüfatı məhsulları,
su və başqa bioloji məhsullar vasitəsilə insanlara birbaşa və
yaxud dolayısı ilə təsir göstərir”.
Çirklənmə mənbələrinə görə çirklənməni səth sularına və
yeraltı sulara, atmosfer havasına, torpağın çirklənməsi kimi
sahələrə ayırırlar. Son illərdə Yer ətrafı kosmik fəzanın çirklənməsi də aktual problemlərdən sayılır.
Canlı orqanizmlərin populyasiyalarına qorxulu təsir göstərəın antropogen çirklənmə mənbələrindən sənaye müəssisələrini (kimya, metallurgiya, sellüloz-kağız, tikinti mate-

199

rialları və s.), istilik energetikasını, nəqliyyatı, kənd təsərrüfatı
istehsalını və başqa texnologiyaları göstərmək olar.
Urbanizasiya nəticəsində iri sənaye şəhərlərinin çirklənməsi
də buna misal ola bilər. Təbii çirklənməni isə toz fırtınaları,
vulkan külləri, daşqınlar yaradır. Çirklənmə, növünə görə fiziki,
kimyəvi və bioloji çirklənmələrə ayrılır (şəkil 12.2; N.F.Reymerə görə). Miqyasına və yayılma sahəsinə görə çirklənmə
lokal(yerli), regional, qlobal ola bilər.
Yeni texnologiyaların tətbiqi ilə əlaqədar olaraq ətraf mühitə atılan çirkləndiricilərin miqdarı daima artır.Lokal və
qlobal miqyasda alimlərin fikrincə ətraf mühiti çirkləndirən
əsas çirkləndirici maddələr aşağıdakılardır:
− kükürd iki oksid (SO2) – SO2 nin atmosfer yağıntıları
ilə qarşılıqlı təsirindən alınan sulfat turşusu və sulfatlar su hövzələrinə, torpağa və bitki aləminə hopur.
− ağır metallar – ilk növbədə, qurğuşun, kalsium, xüsusilə
civə (zəncirvari yerdəyişmə nəticəsində civə və çox yüksək
toksiki maddə olan metil civəyə çevrilir);
− bəzi konserogen maddələr, xüsusilə benzopiren;
− dəniz və okeanlardakı neft və neft məhsulları;
− üzvi xlor pestisidləri (kənd rayonlarında);
− karbon oksidləri və azot oksidləri (şəhərlərdə).
Bu siyahıya Xirosima və Naqasakinin (Yaponiya) bombalanması və Çernobıl AES baş verən qəza nəticəsində ətraf mühitə əlavə daxil olan radionuklidləri və başqa radioaktiv hissəcikləri də əlavə etmək lazımdır ki, bunlar da, öz növbəsində,
insan populyasiyasına və ekosistemlərə olduqca öldürücü
təsirlər göstərirlər.
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istilik
səs-küy

Fiziki

radioaktivlər
elektromaqnitlər

ağır metallar
pestisidlər
ayrı-ayrı kimyəvi
maddələr və
elementlər

Kimyəvi

ərintilər
plastmasslar

biogenlər

Bioloji
mikrobiolojilər

gender mühəndisi

Şəkil 12.2. Ətraf mühiti çirkləndirən mənbələr
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Qeyd etmək lazımdır ki, xlorkarbohidrogen sinfinə daxil
olan dioksinlər ətraf mühiti daha çox çirkləndirir.
23 may 2001-ci ildə Stokholmda dayanıqlı üzvi çirkləndiricilərin ləğvi üzrə konvensiya qəbul edilmişdir. Dövlətlərə
12 dayanıqlı kanserogen və toksiki çirkləndiricilərin ləğvi həvalə edilmişdir. Bunlar: aldrin, heptaxlor, DDT, dieldrin, mileks xlordan, toksafen, heksaxlorbenzol, polixlorlaşdırılmış bifenollar, dioksinlər, mireks və furanlar. Konvensiyanı dünyanın
100 dövləti imzalamışdır.
Çirklənmənin bir növü də ekosistem üçün istənilən arzuolunmaz antropogen dəyişmələr yaradan aşağıdakı komponentlərdir (şəkil 12.3; Q.V.Stadniskiyə və A.İ.Rodionova görə,
1988):
− inqredient (üzvi və mineral) çirklənmələr,bunlar təbii
biogesenozlara yad olan maddələrin cəmidir (məsələn, məişət
axıntıları, kimyəvi zəhərli maddələr, yanma məhsulları);
− parametrik çirklənmələr − ətraf mühitin keyfiyyət parametrlərinin dəyişməsi (istilik, səs, radiasiya, elektromaqnit
dəyişmələri);
− biosenoz çirklənmələr – canlı orqanizmlərin tərkibində
və quruluşunda baş verən dəyişikliklərə səbəb olur (çox sayda
canlıları bir yerdə yerləşdirərək istehsalın genişləndirilməsi),
introduksiya (canlıların təbii mühitdən çıxarılaraq yeni mühitə
uyğunlaşdırılması), akklimatizasiya (yeni mühitə alışma);
− stasial-destruktiv çirklənmə (stasiya – popilyasiyanın
yaşadığı yer, destuksiya-dağılma deməkdir) – təbiətdən istifadə
zamanı landşaftın və ekosistemlərin pozulması, yaxud dəyişməsidir (urbanizasiya, meşələrin qırılması, suların axın istiqamətlərinin dəyişdirilməsi).
Qeyd etmək lazımdır ki, insanın biosferə və onun ayrı-ayrı
komponentlərinə (atmosferə, hidrosferə, litosferə, biobirliklərə)
təsiri müasir zamanda ən qorxulu həddə çatmışdır. Yer kürəsinin indiki vəziyyəti qlobal ekoloji böhran kimi qiymətləndirilir.
Xüsusilə kəmiyyət və keyfiyyətcə inqradient və parametrik
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çirkləndiricilərin miqdarı artmışdır. İnsanlara və ümumilikdə
biotaya belə neqativ təsirlər nəinki lokal, hətta qlobal xarakter
daşıyır.
Yoxlama sualları
1. Biosferə antropogen təsir dedikdə nə başa düşürsünüz?
2. İnsanın ekoloji proseslərə təsirinin əsas növləri hansılardır?
3. Ətraf mühitin çirklənməsini izah et. Onun növlərini, miqyasını və mənbəyini göstər.
4. Hansı çrikləndirici maddələr insan populyasiyasına və
təbii birliklərə daha böyük qorxu yaradır?

203

Ətraf mühitin çirklənməsi
İNQRADİENT

bərk
yanacaqların
yanma
məhsulla
rı
kimya
sənayesinin
tullantıları
şaxtaların
otval və
terrikonları

DYM yanma
məhsulları

məişət
axıntıları və
zibillər

kimyəvi zəhərli
maddələr
gübrələr

mikrobioloji
dərmanlar

populyasiya balansının
pozulması

təsadüfi və
məqsədli
introduksiya

yeyinti
sənayesinin
tullantıları

akvatoriyal
arda qəzalardan baş
verən
tullantılar

metallurgi
yanın
tullantıları

narahatlığın
kompleks
faktorları

üzvi

mineral

BİOSENOZ

PARAMETRİK

heyvandarlıq
fermasının
tullantıları

neftçıxarma
və neft emalı

başqal
arı

başq
aları

istilik

səs-küy

brokonluq,
ovçuluğun idarə
oluna bilməməsi

istehsalın
genişləndiril
məsi

işıq

radioaktiv

STASİAL - DESTRUKTİV

torpağın
eroziyası

meşə
ağaclarının
qırılması

torpaqların
səhralaşması

su axarlarının
idarə
olunmaması

faydalı
qazıntıların
çıxarılması

urbanizasiya

meşə və yaylaq
yanğınları

yol
tikintisi

ekosistemlərin pozulması və
yenidən yaranması formaları

elektromaqni
t

Şəkil 12.3. Ekoloji sistemlərin çirklənməsinin təsnifatı
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FƏSİL 13
ATMOSFERƏ EDİLƏN
ANTROPOGEN TƏSİRLƏR

İnsanın atmosferə təsiri bütün dünya mütəxəsisslərinin və
ekoloqlarının diqqət mərkəzindədir. Bu isə təsadüfi deyil, belə
ki, müasir dövrün qlobal ekoloji problemləri olan “istixana
effekti”, ozon qatının nazilməsi, turşulu yağışların yağması
atmosferin antropogen çirklənməsi ilə əlaqədardır.
Təbii ətraf mühitin sağlamlaşdırılması problemi atmosfer
havasının qorunmasından asılıdır. Atmosfer havası biosferin
başqa komponentləri arasında xüsusi yer tutur. Onun Yer üzərindəki bütün canlılara təsirini qiymətləndirmək qeyri-mümkündür.
İnsan qidasız beş həftə, susuz beş gün yaşadığı halda, havasız
yalnız beş dəqiqə yaşaya bilər. Belə vəziyyətdə atmosfer havası
müəyyən bir təmizləyə malik olmalıdır və hər hansı normadan
kənaraçıxmalar insan sağlamlığı üçün böyük təhlükədir.
Atmosfer havası çox mürəkkəb ekoloji mühafizə funksiyasını yerinə yetirir, Yeri kosmosun mütləq soyuğundan, günəş
şüaları qoruyur. Atmosferdə qlobal meteoroloji proseslər gedir,
iqlim və hava formalaşır, çoxlu sayda meteoritləri saxlayır.
Atmosfer özünü təmizləmə xüsusiyyətinə malikdir. Bu
atmosfer yağıntıları zamanı aerozolların yuyulması, yerüstü
hava qatının turbulent yerdəyişməsi və çirkli maddələrin yerin
səthinə hopması nəticəsində baş verir. Lakin müasir şəraitdə
atmosferin özünü təbii təmizləməsi ciddi pozulmuşdur. Antropogen təsirlərdən atmosferin çirklənməsi ekoloji problemlərə, xüsusən qlobal xarakterli problemlərin yaranmasına səbəb olur. Bu səbəbdən də atmosfer havası tam şəkildə özünü
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mühafizə, istilik tənzimləmə və həyattəminedici ekoloji vəzifələrini yerinə yetirə bilmir.

§ 1. Atmosfer havasının çirklənməsi
Atmosfer havasının çirklənməsi onun tərkibinin və xassələrinin elə dəyişməsidir ki, o insan sağlamlığına, heyvanlara, bitki
aləminə, ümumilikdə ekosistemə neqativ təsir göstərmiş olsun.
Atmosferin çirklənməsi təbii (təbiət tərəfindən) və antropogen (texnoloji) ola bilər.
Təbii çirklənmələri təbii proseslər yaradır. Buna misal
vulkan püskürmələri, küləyin təsirindən dağ suxurlarının aşınması, külək eroziyası, bitkilərin eyni vaxtda çiçəklənməsi,
meşə və çöllərdə baş verən yanğınları və s. göstərmək olar.
Antropogen çirklənmə isə insanın fəaliyyəti nəticəsində ətraf
mühitə müxtəlif çirkləndiricilərin atılmasıdır. Sahəsinə görə
antropogen çirklənmə təbii çirklənmədən daha üstün olur.
Yayılma sahəsinə görə atmosfer çirklənməsini müxtəlif
tiplərə ayırırlar: yerli, regional və qlobal. Yerli çirklənmə hər
hansı kiçik bir sahədə çirkləndiricilərin miqdarının artmasıdır.
Regional çirklənmədə region müəyyən çirklənməyə məruz
qalır, lakin çirklənmə planeti əhatə etmir. Qlobal çirklənmədə
atmosfer havasının tərkibi bütövlükdə dəyişir.
Aqreqat halına görə atmosfer çirkləndiriciləri aşağıdakı
kimi təsnif olunur: 1) qaz halında (kükürd iki oksid, azot
oksidləri, karbon oksidləri, karbohidrogenlər və s.); 2) mayelər
(turşular, qələvilər, duzların məhlulları və s.); 3) bərk halda
(konserogen maddələr, qurğuşun və onun birləşmələri, üzvi və
qeyri-üzvi tozlar, his, qatran maddələr və s.).
Atmosfer havasının əsas çirkləndiriciləri (pollyutantlar)
kükürd dioksid (SO2), azot oksidləri (NOx), karbon oksid (CO)
və bərk hissəciklər istehsal proseslərindən, yaxud insanın başqa
fəaliyyəti nəticəsində yaranır. Bu çirkləndiricilər ümumi
atmosfer çirkləndiricilərinin 98%-ni təşkil edir. Əsas çirkəndi206

ricilərdən başqa sənaye şəhərlərinin atmosfer havasında 70-dən
artıq zəhərli maddələr də vardır. Bunlardan fenol, hidrogenftor,
ammonyak, qurğuşun birləşmələri, benzol, karbon kükürd və s.
üstünlük təşkil edir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın
əksər şəhərlərinin atmosfer havasında əsas çirkləndiricilərin
miqdarı yol verilən qatılıqdan dəfələrdə çox olur.
1990-cı ildə atmosferə atılan dörd əsas çirkləndiricilərin
ümumdünya miqdarı 401 mln ton olmuşdur, Rusiyadan isə
1991-ci ildə ətraf mühitə 26,2 mln ton çirkləndiricilər atılmışdır (cədvəl 13.1). Əsas çrikləndiricilərdən başqa atmosferə
müxtəlif toksiki maddələr də atılır ki, bunlardan ən zəhərlisi:
qurğuşun, civə, kadmiumu və başqa ağır metallar (bunların
atılma mənbələri: avtomobillər, metaləritmə zavodları və s.);
karbohidrogenlər (CnHm), bunlardan ən qorxulusu benz (a)
pren, kanserogen təsirə malik olanlar (avtomobillərin tullantı
qazları, qazan yanacaqları), aldehidlər, formaldehidrit, hidrogensulfit, uçan toksili həlledicilərdir (benzin, spirt, efir və s.).
C ə d v ə l 13.1
Dünyada və Rusiyada ətraf mühitə atılan əsas
çirkləndiricilər
Maddələr
Mln ton
Ümumdünya
tullantıları
Rusiya (ancaq
stasionar
mənbələrdən
%
Rusiya (bütün
mənbələrdən)
%

Kükürd
dioksid
99

Azot
oksidləri
68

Karbon
oksidi
177

Bərk
hissəciklər
57

Cəmi

9,2

3

7,6

6,4

26,2

9,2
12

4,4
5,8

4,3
5,6

11,2
12,2

6,5
13,2
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Atmosferin ən qorxulu çikləndiricisi radioaktiv maddələr hesab olunur. Hal-hazırda atmosferdə və yer altında nüvə
sınaqlarının keçirilməsi zamanı yaranan izotoplar atmosferdə
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uzun müddət yaşama müddətinə malik oub, qlobal təhlükə
yaradır. Atmosferin yerüstü qatı eyni zamanda AES-dən və
başda mənbələrdən atılan radioaktiv tullantılarla çirklənir.
1986-cı ilin aprel-may ayında Çernobıl AES-nin dördüncü
blokunda baş verən qəza nəticəsində atmosferə atılan radioaktiv
çirkləndiriciləri xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Xirosimada atom bombasının partlaması zamanı atmosferə
740 q radionuklidlər tullandığı halda, 1986-cı ildə Çernobıldakı
qəza nəticəsində atmosferə 77 kq radioaktiv maddələr atılmışdır.
Atmosferi çirkləndirən mənbələrdən biri də antropogen mənbələrdən gələn istilikdir. Atmosferin istilik çirklənməsinin səbəbi
sənaye şəhərlərində termiki zona deyilən sahələrin, məsələn,
“istilik adasının” yaranması və su hövzələrinin isinməsidir.
Ümumilikdə, 2000-ci ilin rəsmi məlumatlarına əsasən Rusiyada, xüsusən iri sənaye şəhərlərində sənaye müəssisələrinin
fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırılmasına baxmayaraq, şəhərlərdə
nəqliyyat vasitələrinin sayının artması atmosfer çirklənməsinin
yüksək olaraq qalmasına səbəb olmuşdur.

§ 2. Atmosferi çirkləndirən əsas mənbələr
Hal-hazırda Rusiya ərazisində atmosfer havasını çirkləndirən əsas mənbələr aşağıdakılardır: istilik energetikası (istilik
və atom elektrik stansiyaları, sənaye və şəhər istilik qazanları),
qara metallurgiya müəssisələri, neftçıxarma və neft emalı
müəssisələri, avtonəqliyyat, əlvan metallurgiya və inşaat materialları istehsalı müəssisələridir.
İnkişaf etmiş Qərb ölkələrində atmosferi çirkləndirən
təsərrüfat sahələri müxtəlifdir. Məsələn, ABŞ, Böyük Britaniyada və Almaniyada avtonəqliyyatın atmosferi çirkləndirməsi
(50-60%), istilik energetikasına (16-20%) nisbətən çoxdur.
İstilik və atom elektrik stansiyaları. Qazan qurğuları.
Bərk və maye yanacaqların yandırılması zamanı atmosferə
tüstü şəklində tam yanmış (karbon iki oksid (CO) və su buxarı
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həmçinin tam yanmamış (karbon oksidləri, kükürd, azot, karbohidrogenlər) yanma məhsulları atılır. Ətraf mühitə atılan
energetika tullantılarının həcmi olduqca böyükdür. Belə ki,
gücü 2,4 mln kVt olan müasir elektrostansiyada sutkada 20 t
daş kömür istifadə olunur və bu zaman atmosferə 680 t SO2 və
SO3, 120-140 ton bərk hissəciklər (toz, his, kül), 200 ton azot
oksidləri atılır.
Maye yanacağa (mazuta) keçməklə atmosferə atılan külün miqdarı azalır, ancaq praktiki olaraq azot və kükürd oksidlərinin miqdarı azalmır. Ekoloji təmiz yanacaq qaz yanacağıdır ki, onun yandırılması zamanı ətraf mühitə atılan çirkləndiricilərin miqdarı mazuta nisbətən üç dəfə, kömürə nisbətən beş dəfə azalmış olur.
Atmosfer havasını toksiki maddələrlə çirkləndirən mənbələrdən AES ətraf mühitə radioaktiv yod, radioaktiv təsirsiz
qazlar və aerozollar tullayır. Atmosferi çirkləndirən iri enerji
mənbələrindən biri də yaşayış evlərini istiliklə təmin edən
qazan qurğularıdır ki, onların tullantılarının tərkibində azot
oksidlərinin miqdarının az olmasına baxmayaraq, tam yanmamış məhsullar çox olur. Tüstü borularının hündürlüyü qısa
olduqda isə yüksək qatılıqlı toksiki maddələr qazanxana
qurğularının ətrafına səpələnir.
Qara və əlvan metallurgiya. 1 t polad istehsalı zamanı
atmosferə 0,4 t bərk hissəciklər, 0,03 t kükürd oksidləri, 0,05 ta qədər karbon oksidləri, həmçinin, kiçik miqdarda qoxulu
çirkləndiricilər olan manqan, qurğuşun, fosfor, mərgümüş və
civə buxarı atılır. Poladın əridilməsi prosesində atmosferə
tərkibində fenol, formaldehidrid, benzol, ammonyak və başqa
toksiki qarışıqlar olan buxarqaz qarışığı atılır. Domna və
ferriərintilərin istehsalı zamanı aqlomerat (xammalı xırdalayan
və qarışdıran) fabriklərdən atmosferə kifayət qədər çirkləndiricilər atılır.
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Mis, qurğuşun-sink, kükürdlü filizlərin təkrar emalında və
alüminiumun istehsalı zamanı əlvan metal zavodlarından ətraf
mühitə tərkibində toksiki maddələr olan qaz və tozlar atılır.
Kimya məhsulları istehsalı. Bu sahənin tullantılarının miqdarının az olmasına baxmayaraq (bütün sənaye tullantılarının
2%-i təşkil edir) onların yüksək toksiki, tərkibinin müxtəlifliyi,
qatılığı insanlar və bütöv biota üçün böyük təhlükə yaradır.
Müxtəlif kimya müəssisələrindən atmosfer havasını çirkləndirən kükürd oksid, ftor birləşmələri, ammonyak, nitroz qazları
(azot oksidlərinin qarışığı), xlorlu birləşmələr, hidrogen sulfit,
qeyri-üzvi tozlar atılır.
Avtonəqliyyatın tullantıları. Dünyada bir neçə milyona
qədər avtonəqliyyatda külli miqdarda neft məhsulları yandırılır
ki, (xüsusilə böyük şəhərlərdə) bu da atmosfer havasının daha
çox çirklənməsinə səbəb olur. Moskva şəhərində ümumi
atmosfer çirkləndiricilərinin 80%-ni avtonəqliyyatdan ayrılan
tullantılar təşkil edir. Daxili yanma mühərriklərinin (xüsusən
karbüratorla işləyən) işlənmiş qazların tərkibində külli miqdarda toksiki birləşmələr − benzapren, aldehidlər, azot oksidləri, karbon oksidləri, xüsusilə ən qorxulu olan qurğuşun birləşmələri (tərkibində etil mayesi olan benzindən istifadə edildikdə) olur. Avtomobilin yanacaq sisteminin saz işləməsi
atmosferə atılan işlənmiş qazların miqdarını 1,5 dəfə, neytralizatorlardan istifadə isə işlənmiş qazların altı dəfə azalmasına
səbəb olur.
Atmosfer havasının intensiv çirklənməsi,mineral xammalın
çıxarılması və emalı prosesində, neft və qaz emalı zavodlarında
məhsul istehsalı və zibillərin yandırılması zamanı və s. baş
verir. Kənd yerlərində atmosfer havasını çirkləndirən mənbələr
heyvandarlıq və quşçuluq fermaları,ət istehsal edən sənaye
kompleksləri, pestisidlərlə tozlanma və s.-dir
A.Qor “Yer kürəsi tərəzinin gözlərində” kitabında göstərir:
“Yer kürəsinin hər bir sakini – strateji (transsərhəd) çirklənmənin potensial qurbanıdır” (1993) Transsərhəd çirklənməsi
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bir ölkədən çirkləndiricilərin digər ölkəyə keçməsidir. Təkcə
1994-cü ildə Rusiyanın Avropa hissəsinə Ukrayna, Almaniya,
Polşa və başqa dövlətərdən 1204 min t kükürd birləşmələri
daxil olmuşdur. Ейни заманда Русийадан башга дювлятляря
190 мин т кцкцрд бирляшмяляри кечмишдир ки, бу дахил
оландан 6,3 дяфя аздыр.

§ 3. Атмосфер чирклянмясиnin ekoloji nəticələri
Атмосфер щавасынын чирклянмяси инсанын саьламлыьына
вя ятраф тябии мцщитя мцхтялиф йолларла тясир эюстярир.
Билаваситя, йахуд долайы йолла тясир эюстяряряк организмин
щяйаты тяминедижи органларынын sырадан чыхмасынa сябяб
олур. Яксяр щалларда щава мцщитинин чирклянмяси екосистемин компонентляринин структуруну о дяряжяdя даьыдыр ки,
сонрадан онун бярпасы гейри-мцмкцн олур.
Яввялжя локал (йерли) атмосфер чирклянмянин ятраф тябии
мцщитя тясириня, сонра ися глобал чирклянмяйя baxaq.
Атмосферин ясас чиркляндирижиляринин инсан организминя
физиолоъи тясири чох жидди фясадлар тюрядир. Беля ки, атмосфердя олан
кцкцрд диоксид щаванын нямлийи иля бiрляшяряк сулфат туршусу
ямяля эятирир ки, бу да инсан вя щейванларын аьжийяр лифляринин
позулмасына сябяб олур. Буну атмосфер щавасында кцкцрд
диоксидин гатылыьы чох олан ири шящярлярдя аьжийяр паталоэийасы
олан ушагларын сайынын чох олмасы бир даща тясдиг едир.
Америка алимляринин тядгигатларына ясасян СО2 иля
чирклянмя 0,049 мг/м3 олдугда Нешвилла ( АБШ) ящалисинин
хястялянмяси 8,1 %, гатылыг 0,150 – 0, 349 мг/м3 олдугда
хястялянмя 12 %, гатылыг 0,350 мг/ м3-дан артыг олдугда ися
хястялянмяляр 43,8 % олмушдур.
Тяркибиндя силисиум диоксиди ( Си О2) олан тозлар
инсанларда чох аьыр сiликоз адланан аьжийяр хястялийи йарадыр.
Азот оксid гыжыqландырыжы, аьыр щалларда ися эюзцн вя аьжийярин селикли гишасыны даьыдыр, зящярли думанларын йаранмасында иштирак едир. Атмосфер щавасынын тяркибиндя кцкцрд
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диоксид вя башга токсики маддяляр олдугда даща тящлцкяли
вязиййят йараныр. Беля щалларда чиркляндирижилярин мигдарынын
аз олмасына бахмайараг синергизм адланаn еффект йараныр.
Синергизм гарышыьын токсикилийинин эцжлянмяси демякдир.
Инсан организминя карбон оксидинин (дям газынын) тясири
мялумдур. Бу газла эцжlц зящярлянмя заманы цмуми зяифлик,
башэижяллянмяси, црякбуланма, йухуsuzлуг, щушун итmяси,
щятта 3-7 эцн мцддятиндя юlцм щадисяси дя мцшащидя олуна
биляр. Лакин атмосфер щавасында ЖО-нцн мигдарынын аз
олмасы, эцжлц зящярлянмяляр йаратмыр, анжаг ганазлыьı, урякдамар хястяликляри олан хястяляр цчцн тящлцкя йарада биляр.
Щавада асылы щалда юлçцляри 5 мкм олан щиссяжикляр даща
горхулудур. Онлар лимфа дцйцнляриня дахил ола билир, аьжийярин алвеиола щиссясиндя узун мцддят галmaqlа (алвеиола
аьжийярин ашаьы щиссясиндя кичик бир сащядир, бурада ган
оксиэен иля зянэинляшдикдян сонра дюврана гайыдыр), селикли
гишаны долдура билир.
Юлчцляри даща кичик олан гурьушун, бенз/(а) пиреn,
фосфор, кадмиум, мярэцмцш, кобалт кими чиркляндиричилярин
жцзи мигдары организмдя узун мцддят галараг бюйцк
фясадлар тюрядир. Онлар организиmдя ган дювраны pозур,
онколоъи хястяликляр йaрадыр, инфексион хястяликляря гаршы
организмин мцгавимятини азалдыр. Тяркибиндя гурьушун вя
живя олан тозлар мутаэен хассяйя малик олдуğunдан организмин щцжейряляриндя эенетик дяйишикляр йарадыр.
Автомобиллярин ишлянмиш газлары инсан организминя
эениш диапозонда бюйцк тясирляр эюстярир: юскцрякдян юлцм
щадисясиня гядяр (жядвял 13.2).
Жанлы организмляря даща аьыр тясир эюстярян зящярли
гарышыг (щисс, тоз, думан гарышыьы) смoг адланыр. Ики нюв
смогu бир-бириндян айырырлар: гыш смогу (Лондон типlи) вя
йай смогу (Лос- Анжелес).
Лондон смогу бюйцк сянайе шящярляриндя гышда кцляк
олмайан вя температур инвенсийасы мцшащидя олундуьу
заман баш верир.
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Температур инвенсийасы атмосферин йухары гатларынын
температурунун йцксялмяси заманы йараныр (адятян йерин
сятщиндян 300 – 400 м мясафядя).
Ж я д в я л 13.2
Автомобилин ишлянмиш газларынын инсан саьламлыьына тясири.
(Х.Ф.Френсуйа эюря, 1992)
Зярярли маддяляри
Карбон оксидляри
Гурьушун

Азот
Озон

Токсики маддяляр (аьыр
металлар)

Инсан организминдя йаратдыьы ağırlaşmalar
Ганун оксиэенля абсорбсийаолунмасына
манечилик тюрядир, бунунла да инсанын дяркетмя гаьлиййяти зяифлямиш олур, рефлекси йавашыдыр, йуху эятирир, щушун итмясиня, щятта
юлцм щадисясинин baş верилмясиня сябяб олур
Ган дювраны, ясяб, сидик, жинси орган системляриня тясир эюстярир: ушагларда ягли чатышмазлыq йарадыр, сцмцклярдя вя башга лифлярдя
топланыр, она эюря дя узун мцддят горху
йарадыр
Организмин вирус хястяликляриня гаршы (грипп)
мцгавимятини азалдыр, аьжийяри гыжыгландырыр,
бронхит вя превманийанын йаранмасына
сябяб олур
Няфяс йолларынын селикли гишасыны гыжыгландырыр,
юскцряк йарадыр, аьжийярин фяалиййятини позур,
сойугдяймяйя гаршы мцгавимяти азалдыр,
цряйин хроники хястяликляринин баш галдырмасына, бронхит вя астманын йаранмасына
сябяб олур
Хярчянэ хястялийинин ямяля эялмясиня сябяб
олур, жинси органларын функсийасыны позур,
ушаглар дефектля доьулурlar

Нятижядя атмосфер щавасынын сиркулйасийасы кяскин
дяйишир, тоз вя чиркляндирижиляр йухары гатлара галха билмирляр,
беляликля тоз вя чиркляндирижилярдян ибарят олан, йер сятщиня
йахын думан йараныр. 1952-жи илдя Лондонда баш верян
Смог щадисяси нятижясиндя 3-9 декабр мцддятиндя 4 мин
няфяр юлмцш, 10 мин няфяр ися чох аьыр хястялянмишляр. 1962213

жи илдя Рур (Алманийа) шящяриндя смог цч эцн ичярисиндя 156
адамын щяйатына сон гоймушдур. Смог щадисясини анжаг
кцляк даьыда биляр, бу щадисянин йаранмамасы цчцн ися
ятраф мцщитя атылан зящярли маддялярин мигдарыны азалтмаг
лазымдыр.
Лос-Анжелес смогуна фотокимйяви смог да дейилир. Бу
смог щадисяси isя Лондон смогу щадисясиндян даща
горхулудур. Бу щадися йай айларында атмосфердя автомобиллярин ишлянмиш газларынын мигдары чох вя эцняшин щавайа
радиасийа тясири эцжлц олдугда баш верир. Лос-Анжелесдя 4
милйондан артыг автомобиллярин ятраф мцщитя сутка ярзиндя
тулладыqлары азот оксидляринин мигдары 1000 тондан артыг
олур. Атмосфер щавасынын чох зяиф йерdяyişмяси, йахуд
кцляксиз щава шяраитi чох мцряккяб кимйяви реаксийалар yaradıр, нятижядя йцксяк токсиkи хассяляря малик чиркляндирижиляр
– фотооксидантлар meydana gəlir (озон, нитритляр, цзви
перекисляр (Жн Щм –ин Щ2 О2 иля гарышыьы перекисдир). Бунлар
селикли гишани, мядя-баьырсаг трактıнı, эюрмя габлиййятини вя
аьжийяри гыжыгландырыр.
Йапонйанын бир шящяриндя бу щадися 1970-жи илдя 10
мин адамын, 1971-жи илдя ися 28 мин адамын зящярлянмясиня
сябяб олмушдур. Рясми мялуматлара эюря Афинада смог
эцнляриндя ади эцнляря нисбятян юлцм щадисяси алты дяфя чох
олур. Русийанын бязи шящярляриндя (Кемерово, Ангарск,
Новокузнетск, Медногорск) автомобиллярин сайынын артмасы иля ялагядар олараг ятраф мцщитя атылан азот оксидляринин мигдарынын артмасы смог щадисясинин артмасына сябяб
олмушдур.
Аnтропоgен тясирлярдян ятраф мцщитя атылан чиркляндирижиляр няинки инсан организминя, щятта битки вя щейванат
яляминя, üмумиликдя екoсистемя бюйцк негатив тясирляр
эюстярир.
Еколоэийа ядябиййатларында ятраф мущитя атылан бюйцк
мигдарда зящярли чиркляндирижилярин тясириндян вящши щейваннларын, гушларын, щяшяратларын кцтляви зящярлянмяляри эюстярилир.
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Мясələn, aрылар гидаланан биткилярин цзяриня токсики маддяляр щопдугда онларын кцтляви гырылмасы баш верир. Атмосфер
щавасында олан токсиkи маддяляр щейванлара няфяс yolлары вя
зящярлянмиш гида мящсуллары, биткиляр васитясиля дахил олур.
Биткиляря токсики маддяляр мцxтялиф йолларла дахил олур.
Мцяййян олунмушдур ки, зящярли туллантылар биткилярин йашыл
щиссялириня тясир едяряк онун хлорофилл структуруну даьыдыр,
йахуд торпагдан онун кюкляриня кечир. Мясələn, tорпаьын
токсики металларла, хцсцсян сулфат туршусу иля бирляшмяляри
биткилярин кюкляриня вя бцтовлцкдя онларын мящвиня сябяб
олур.
Газ шяклиндя олан чиркляндиричиляр биткиляря мцxтялиф
нюв тясир эюстярир. Бязи чиркляндирижиляр онларын йарпагларынı,
ийнялярини, жцжяртилярини (карбон оксидляри, етилен вя s.) зяиф
зядяляйир, башгалары ися мящв едижи тясир эюстярир (кцкцрд
диоксид, хлор, живя bухары, аммонйак, щидроэен сианит
(ЩЖН бирляшмяси)) (жядвял 13.3) хцсусиля кцкцрд диоксид
(СО2) биткиляр цчцн тящлцкялидир. Онун тясириндян ийня йарпаглылар − шам, кцкнар, сидр аьажлары мящв олур.
Йцксяк токсики чиркляндирижилярин тясири нятижясиндя
биткилярин инкишафи лянэийир, йарпагларда вя ийнялярдя некрозлар (чцрцмяляр), йараныр ассимилiйаsiyaldıcı щиссяляр сырадан
чыхыр. Йарпагларда зядялянмиш сащялярин эенишлянмяси торпагдан нямлийин бухарланмасыны азалдыр, нятижядя торпаqда
нямлийин йцксялмяси орадакы жанлыларын йашайыш шяраитиня
мянфи тясир эюстярир.
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Ж я д в я л 13.3
Атмосфер чиркляндирижиляринин биткиляря токсики тясири
(Бондеренко, 1985)
Zəhərli maddələr
Kükürd dioksid (SO2)
Hidrogenftor və silisium 4-ftor

Xlor, hidrogen-xlorid
Qurğuşunlu birləşmələr,
karbohidrogenlər, karbon
oksidi, azot oksidi
Hidrogen kükürd
Ammoniak

Səciyyələri
əsas çirkləndirici, assimlyasiya orqanları
üçün zəhər 30 km məsafəyə qədər təsir
göstərir
kiçik həcmdə belə toksiki xassəyə
malikdir, aerozolların əmələ gəlməsinə
meyillidir, 5 km məsafəyə qədər təsir
göstərir
əsasən yaxın məsafələrdə təsir göstərir
sənayenin və avtonəqliyyatın sıx olan
rayonlarında bitkiləri məhv edirlər
yaşıllıqlar üçün zəhər
yaxın məsafələrdə bitkiləri zədələyir

Зящярли чиркляндирижилярин тясири азаларса биткиляр юз
яввялки инкишаф сявиййясиня гайыда билярми? Bu, hər şeydən
əvvəl, yaşıllıqların bərpa olunma xüsusiyyətlərindən və təbii
ekosistemlərin ümumi vəziyyətindən asılı olacaq. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, çirkləndiricilərin tərkibində olan bəzi
maddələr nəinki bitkilərin inkişafına mənfi təsir göstərir, hətta,
məsələn, kadmium duzu toxumların tez cücərməsinə,ağacların
ucalmasına müsbət təsir edir.

§ 4. Atmosferin qlobal çirklənməsinin ekoloji
nəticələri
Atmosferin qlobal çirklənməsinin ekoloji nəticələrinə
aşağıdakı hadisələr aid edilir:
1. İqlimin istiləşməsi (“istixana effekti”);
2. Ozon qatının seyrəlməsi;
3. Turşulu yağışların yağması;
216

Əksər alimlər bunları müasir dövrün ən böyük ekoloji
problemləri hesab edirlər.
İqlimin istiləşməsi problemi (“istixana effekti”)
Keçən əsrin ortalarından başlayaraq orta illik temperaturun
yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq iqlimin dəyişməsi alimləri
atmosferdə “istixana” qazları – karbon dioksid (CO2), metan
(CH4), xlorftorkarbon (freonlar), ozon (O3), azot oksidləri və s.-nin
toplanması ilə izah edilir.
İstixana qazları, ilk növbədə, CO2 yerin səthindən uzundalğalı istilik şüalanmasının qarşısını alır. Q.Xeflinqə görə
atmosfer istixana qazları ilə zənginləşdikdən sonra istixananın
örtüyü kimi təsir göstərməyə başlayır. Örtük bir tərəfdən daxilə
günəş şüalarının böyük bir hissəsini buraxır, digər tərəfdən isə
yerin istilik şüalanması nəticəsində yaranan istiliyi xaricə
ötürmür.
İnsanın təbii yanacaqlardan: neft,qaz və kömürdən (hər il
orta hesabla 9 mlrd tondan artıq şərti yanacaq) daha çox
istifadə etməsi nəticəsində atmosferdə CO2 qazının qatılığı
artır. Sənaye müəssisələrindən və məişətdən atılan tullantılar
hesabına atmosferdə freonların (xlorftorkarbon) miqdarı çoxalır. Hər il 1-1,5% atmosfeрдə metan (yeraltı hasilat işlərində,
biokütlələrin yandırılmasında, iribuynuzlu heyvanların ifrazatından və s.) qazının miqdarı artır. Müəyyən miqdarda atmosferdə azot oksidlərinin qatılığı (ildə 0,3%) çoxalır.
«Истихана еффекти» йарадан бу газларын консентрасийасынын артмасы Йерин сятщиня йахын щаванын орта глобал
температурунун артмасына сябяб олур. Сон 100 илдя нисбятян исти hava 1980, 1981, 1983, 1987 вя 1988-ci илляр олмушдур. 1988-жи илдя орта иллик температур 1950-1980-жи илляря
нисбятян 0,40C артмышдыр. Бязи алимлярин щесабламаларына
эюря 2005-жи илдя температур 1950-1980-жи илляря нисбятян
1,30C артажаğı qeyd olunmuşdur.
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БМТ-ниn иглим дяйишмяляри цзря бейнялхалг групuн
щазырладыğы мярузядя тясдиг олунур ки, 2100-иля гядяр Йердя
температур 2-40C артажаг. Бу кичик мцддят ярзиндя истиляшмянин миqйасыны Йердя бузлашма дюврцндяn сонракı
истиляшмя мüддятi иля мцгаyися етсяк, бизи ня гядяр бюйцк
фажиялярин эюзлядийини тяhмин едя билярик.
Илк нювбядя qütb бузларынın яримяси вя буз даьлары
сащясинин азалмасы нятижясиндя Дцнйа океанында суйун
сявиййяси йцксяляжяк. Алимлярин фикринжя ХХЫ ясрин сонуна
Дцнйа океанында суйун сявиййясинин 0,5-2,0 м галхмасы
иглим таразлыьынын позулмасына, 30-дан артыг юлкяnin су
алтында галмасына, узун илляр донмуш щалда олан сухурларын
деградасийасына, бюйцк торпаг сащяляринин батагlıqлашмасына вя с.-ə сябяб олажагдыр.
Диэяр тяряфдян бязи алимляр иглимин глобал истиляшмясиндя мцсбят еколоъи нятижяляр эюрцрляр (Вронсkи, 1993;
Истихана еффекти….., 1989). Атмосфердя ЖО2 газынын консентрасийасынын артмасы онунла ялагядар олан фотосинтез щадисясинин йцксялмясиня, щямчинин щаванын рцтубятинин артмасы
isə тябии фотосенозларын (мешялярин, чямянликлярин, йайлагларын), агросенозларын (мядяни биткилярин, баьларын, цзцмлцклярин) мящсулдарлыгларынын артмасына сябяб олажагдыр.
Истихана газларынын иглимин глобал истиляшмясиня тясири
щаггында цмуми бир фикир йохдур. Дювлятлярарасы експеrтляр
групунун иглимин дяйишмяси проблеми (1992-жи ил) щаггындакы щесабатында гейд олунур ки, ахырынжы йцзилликдя мцшащидя олунан 0,3–0,60Ж истиляшмя бязи иглим фаkторларынын тябии
дяйишмясинин нятижясиdir.
Йухарыда qeyd ediлянляри нязяря алараг академик
К.Y.Кonдратйев (1993) глобал иглим дяйишмясини биртяряфли
«истихана» газлары иля ялагяляндириб, онларын ятраф мцщитя
атылмасынын мигдарынын азалдырмасыны дцзэцн щесаб етмир вя
башга факторларın да нязяря алынмасыны важиб сайыр. Онун
фикринжя iqlimin глобал дяйишмясиня тясир göstərən ясас антропоэен факторлардан бири биосферин деградасийайа мяруз
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галмасыдыр. Она эюря дя еколоъи тящлцкясизийи тямин етмяк
цчцн, илк нювбядя, биосферин бцтюв сахланылмасына чалышмаг
лазымдыр. Инсан юз эцжцня ясасланараг жанлы бирликлярин
йашадıqлары гуру сащяляринин 60%-ни позмушдур. (ДаниловДанилйан, Горшков вя б.,1995). Нятижядя биоэен дюврiyйядян яввялляр биоgen тяряфиндян иглимин стабилляшмясиня сярф
олунан кифайят гядяр маддяляр чыхарылмышдыр. Биткилярин
мяскуnлашдыğı сащялярин pozulması фонунда дегредасийайа
уьрайан ассимилйасийа щяжми кяскин азалан биосфер атмосферя карбон диоксид вя башга «истилик» газлары туллайан мянбяйя чеврилир.
1985-жи илдя Торонтода (Канада) кечирилян бейнялхалг
конфрансда 2005-жи иля гядяр атмосферя сянайе туллантысы
олан карбон газларынын мигдарынын 20% азалдылмасы мясяляси дцнйа енерэетикасынын гаршысына гойулмушдур. БМТ-нин
1997-жи илдя Киотода (Йапонийа) кечирилян бейнялхалг конфрасында 84 юлкянин щюкuмятляри атмосферя атылан антропоэен карбон газынын мигдарынын 1990-жы илдяки мигдарына
гядяр азалдылмасы щаггында протокол имзаламышлар. Айдындыр ки, щисс олуна биляжяк еколоъи еффект бу тядбирлярля йанашы
еколоъи сийасятин (жанлыларын бирликлярини тябии екосистемлярин
вя бцтювлцкдя биосферин мцмкцн олан йцксяк сявиййясинин
сахланылмасы) щяйата кечирилмяси нятижясиндя мцмкцн олар.
Озон гатынын назилмяси
Озон гаты (ozonosfer) Йер кцрясини ящатя едян зяриф,
назик təbəqə олуб,йер сятщиндян 10 км-дян 50 км щцндцрлийя гядяр пайланмышдыр. Онун ян сых гаты 20-25 км щцндцрлцкдядир ки, буна озоносфер дейилир. Озон гатынын сыхлыьы
даима дяйишир, гцтб сaщяляриндя йаз вахтында юзцнцн ян
максимал гиймятинi алыр.
1985-жи илдя озон гатынын назилмяси щаггында мялумат
эениш ижтимаиййятя жатдырылды, о вахт Антрактида цзяриндя
онун сыхлыьынын 50%-ə гядяр aзaлмыш сащяляри мцшащидя
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едилмишдир, сонралар бу сащяляр «озон дешикляри» адландырылды.
О вахтдан етибарян апарылан бцтцн тяггигатлар озон гатынын
бцтцн планет цзря назилмясини тясдиг едир. Русийада son 10 ил
мцддятиндя озон гатынын сыхлыьы гыш мцддятиндя 4-6%, йай
фяслиндя ися 3 % азалмышдыр.
Щал-щазырда озон гатынын назилмяси глобал еколоъи
тящлцкясизлик цчцн жидди тящлцкя сайылыр. Озон гатынын сыхлыьынын азалмасы атмосферин йер цзяриндяки бцтцн жанлыларыn
эцняшин ултрабянювшяйи шуаларınдан горунмасыны зяифлядир.
Жанлы организмляр ултрабянювшяйи шцалара гаршы чох щяссасдыр, бу шцалардан щяр щансы бир фотонунун енеръиси яксяр
цзви молекуллар арасындакы кимйяви рабитяни даьыда билир.
Тясядцфи дейил ки, озонун сыхлыьы аз олан раyонларда инсанларын эüняш шцаларынын тясириндян дяриляринин йанмасы, дяри
хярсянэинин эениш йайылмасы мцшащидя едилир. Мясələn, bир
сыра алимлярин фикринжя, озон гатынын щал-щазырдакы тцкянмя
просеси давам едярся 2030 иля гядяр Русийада ялавя 6 млн
няфяр дяри хярчянэи хястялийиня тутулажаг. Дяри хястяликляриндян башга эюз хястяликляринин (катаракт вя s.) эениш
йайылмасы вя имmун системин зяифлямяси мцшащидя олунажаг.
Мцяййян олунмушдур ки, ултрабянювшяйи шцаларын тясириндян биткиляр тядрижян фотосинтез габлиййятини итирир, планктонларын щяйат фяалиййятляринин позулмасы ися су екосистеминдя
биотанын гiдаланма зянжиринин гырылмасына сябяб олur вя с.
Щялялик елм озон гатынын назилмясиня сябяб олан
просесляри ахыра гядяр юйряня билмяйиб. Фярз едилир ки, «озон
дешикляринин» yаранмасы щям антропоэен, щям дя тябии
тясирлярдян ола биляр. Яксяр алимлярин онун зяифлямясиня ясас
сябяб кими хлорфторкарбон (фреонлар) бирляшмяляринин мигдарынын артмасыны эюстярирляр. Фреонлардан сянайе истещсалында вя мяишятдя (щялледижилярдя, тозланмада, аерозолларын
габланмасында, сойугреаэентлярдя вя с.) geniş istifadə edilir.
Atmosferin yuxarı qatlarına qalxan freonlar parçalanır, parçalanma məhsulu olan xlor oksidləri ozon molekullarına məhvedici təsir göstərir.
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Beynəlxalq ekoloji təşkilat olan “Qrinpis”in məlumatına
görə xlorftorkarbon ABŞ-da – 30,85%, Yaponiyada − 12,42%,
Böyük Britaniyada − 8,62%, Rusiyada − 8,0% istehsal edilir.
ABŞ ozon qatında sahəsi 7 mln km2, Yaponiya isə öz sahəsindən 7 dəfə böyük, yəni 3 mln km2 olan “deşik”lərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Son vaxtlar ABŞ-da və digər qərb
ölkələrində yeni soyuqreagentlər (hidoxlorftor-karbon) istehsal
edən zavodlar tikilmişdir ki, bu zavodlarda ozon qatını
potensial zəif dağıda bilən maddələr istehsal olunur.
Monreal konfransının protokolunda (1987-ci il), sonralar
London (1991-ci il) və Kopenhagen (1992-ci il) konfranslarında 1998-ci ilə qədər xlorftorkarbon istehsalının 50% azaldılması nəzərdə tutulmuşdur.
Bir sıra alimlər ozon “deşiklərin”nin təbii olaraq yaranmasını iddia edirlər. Bəzi alimlər ozonun azalmasını ozonsferin
təbii dəyişkənliyi, Günəşin aktivliyinin dəyişməsi ilə, digər
alimlər isə Yer səthinin günəş şüalarını udması və torpaqdan
qazların ayrılması ilə izah edirlər.
Turşulu yağışlar
Əsas ekoloji problemlərdən biri də turşulu yağışların təsirindən təbii ətraf mühitin oksidləşməsidir. Turşulu yağışlar
atmosferə atılan sənaye tullantılarından kükürd dioksid və
azot oksidlərinin havanın nəmliyi ilə reaksiyaya girərək sulfat
və azot turşularının əmələ gətirməsidir. Nəticədə yağış və qar
turşulaşmış olur (pH ≤ 5,6).
Баварийада (Алманийа) 1981-жи илин август айында
туршулуьу pH = 3,5 олан йаьышлар йаьмышдыр. Гярби
Авропада максимум гейдя алынмыш йаьышын туршулуьу pH =
2,3 олмушдур.
Щяр ил ятраф мцщитя атылан вя щаванын нямлийини туршулашдыран антропоэен туллантылардан СО2 вя НО2 мигдары
255 млн т (1994-жц ил) тяшкил еtmişдир. Эениш сащялярдя тябии
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мцщит туршлашыр вя бу bцтцн екосистемлярин вязиййятиня чох
негатив тясир эюстярир. Мцяййян олунмушдур ки, инсанлар
цчцн горхулу олан чирклянмялярдян фяргли олараг, щаванын
жцзи чирклянмяси беля бцтцн тябии екосистемлярин даьылмасына
сябяб олур. «Балыглардан мящрум олмуш эюл вя чайлар, мящв
олмуш мешяляр – будур планетин сянайеляшдирилмясинин илк
нятижяляри» (Х.Френч, 19920.)
Туршulu йаьышлар йох, онларын тясириндян баш верян просесляр горху йарадыр. Туршulu йаьышларын йаьмасы торпагдан
няинки биткиляр цчцн важиб олан гида маддяляринi, щятта токсики аьыр вя йцнэцл металлар олан гурьушун, кадмиум вя
алцминиуму йуйуб апарыр. Нятижядя онлар юзляри, йахуд йаранмыш токсики бирляшмяляр bиткиляр вя торпагдакы башга
организмляр тяряфиндян мянимсяниляряк, сонрадан негатив
нятижялярин йаранмасына сябяб олур.
Мясяляn, туршланмыш bir litr суда алцминиумун мигдарынын 0,2 мг артмасы балыгларын мящв олмасына сябяб олур.
Fitoplanktonların inkişafı kəskin olaraq azalır, bu prosesi
aktivləşdirən fosfatlar alüminium ilə birləşir və mənimsənilməsi çətinləşir. Alüminium ağacların inkişafını ləngidir. Ağır
metalların (kadmium, qurğuşun və s.) toksiki xüsusiyyətləri
daha geniş sahələrdə və səviyyələrdə özünü göstərir.
25 Avropa dövlətlərinin 50 mln. hektar meşə sahələri
turşulu yağışların, ozonun, toksiki metalların və başqa çirkləndiricilərin təsirinə məruz qalır. Məsələn, Bavariyadakı iynəyarpaqlı meşələr məhv olur. Karaliyada, Sibirdə və başqa rayonlarda meşə ağacları məhv olmaq üzrədir.
Turşulu yağışların təsirindən meşələrin quraqlığa, xəstəliyə, təbii çirklənmələrə qarşı dayanıqlığı azalır ki, bu da təbii
ekosistemlərin deqradasiyasında özünü göstərmiş olur.
Turşulu yağışların təbii ekosistemlərə neqativ təsirini
göllərin turşlaşması misalında daha aydın görmək olar. Kanada, Norveç, İsveç və Finlandiyanın cənub hissəsində turşulu
yağışlar daha intensiv olur (cədvəl 13.4.). Bu onunla izah
edilir ki, sənayecə daha çox inkişaf etmiş ABŞ, Almaniya, Bö222

yük Britaniyanın kükürdlü sənaye tullantıları bu ölkələrin
ərazilərinə düşür. Bu ölkələrdəki göllər turşulu yağışlara qarşı
zəifdir, belə ki, yataqların əsas hissəsini təşkil edən qranitmetaformik və qranit suxurlar turş yağıntıları neytrallaşdırmaq
xüsusiyyətinə malik deyil. ABŞ-nin şimal hissəsindəki göllər
də güclü turşlaşmışdır.
C ə d v ə l 13.4
Dünyadakı göllərin turşlaşması
(“XX əsr: axırıncı 10 illər” 1992)
Ölkələr
Kanada
Norveç
İsveç
Finlandiya
ABŞ

Göllərin vəziyyəti
14 mindən artıq göllər turşlaşmışdır, hər 7 göldən birinə
böyük bioloji zərər dəymişdir
13 min km2 su hövzələrində balıqlar tamamilə məhv
olmuş, 20 min km2 sahə isə zədələnmişdir
14 min göllər məhv edilmiş, 2200 göl isə praktik olaraq
ölüdür
8% göllər turşuluğu neytrallaşdırmaq xassəsinə malik
deyil. Daha çox turşlaşmış göllər ölkənin cənub
hissəsindədir
Ölkədə 1 min göllər turşlaşmış, 3 min göllər isə, demək
olar ki, turşlaşmaqdadır. 1984-cü ilin məlumatlarına görə
522 göl çox güclü turş mühitə, 964-ü isə güclü
turşlaşma vəziyyətinə yaxındır

Göl sularının turşlaşması müxtəlif balıqların populyasiyaları üçün qorxulu olmaqla yanaşı, platonların tədricən
məhvinə, suda yaşayan müxtəlif canlıların isə tam məhvinə
səbəb olur. Göllər praktiki olaraq fəaliyyətsiz olurlar.
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Yoxlama sualları
1. Niyə ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasında ətraf təbii
mühitin havasının mühafizəsi əsas sayılır.
2. Atmosfer havasını çirkləndirən əsas çirkləndiriciləri
(polyutatları) söyləyin.
3. Atmosferi çirkləndirən müxtəlif təsərrüfat sahələrinin fəaliyyətini qiymətləndirin.
4. Canlı orqanizmlərə ölümcül təsir göstərən yüksək toksiki
çirkləndiricilərə misal göstərin.
5. Toz, duman, tüstü qarışığı necə adlanır? Hansı ekoloji
nəticələrə səbəb olur?
6. Hansı atmosfer çirkləndiricisi iynəyarpaqlı ağaclar üçün
qorxuludur? Toksik maddələrin bitki aləminə təsir mexanizmini izah et.
7. Atmosferin qlobal çirklənməsinin əsas ekoloji təsirləri
hansılardır?
8. Turşulu yağışların yaranması səbəbi nədir?
9. Niyə yerin ozon qatının nazilməsi əsas ekoloji problemlərə
aid edilir?
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FƏSİL 14
HİDROSFERƏ EDİLƏN
ANTROPOGEN TƏSİRLƏR
Biosferin və insanın mövcudluğu həmişə sudan istifadəyə
əsaslanmışdır. İnsan cəmiyyəti suya olan tələbatını daim araşdırmaq üçün hidrosferə müxtəlif təzyiqlər göstərmişdir.
Texnosferin müasir mərhələdəki inkişafı insanın biosferə
etdiyi təsiri daha da artırmış, təbii sistemlər isə özlərinin mühafizə xüsusiyyətlərini itirdiklərinə görə “dünyada təbiətə və
onun tərkib” hissələrinə olan münasibətlərinin reallığını dərk
edərək, onun mühafizəsi üçün yeni yanaşma qəbul edilməlidir
(Losev, 1989). Müasir dövrdə səth və yeraltı suların çirklənməsi və tükənməsi çox qorxulu bir vəziyyətdə olduğundan,
yuxarıda deyilənləri də сулара аид етмяк лазымдыр.

§ 1. Щидросферин чирклянмяси
Су щювзяляринин чирклянмяси дедикдя, суйа дахил олан
чиркляндирижилярин онун биосфер функсийаларыnı зяифлятмяси вя
еколоъи проблемляри йаратмасы кими баша дцшцлмялидир.
Суйун чирклянмяси онун fiziki вя органолептик хассяляринin (шяффафлыьынын позулмасы, рянэлянмяси, гохu вя dad)
дяйишмяси, тяркибиндяки сулфатларын, хлоридлярин, нитратларын,
токсики аьыр металларын, суда щялл олан оксиэенин мигдарынын
азалмасы, радиоактив елементлярин, хястяликтöрядян бактерийаларын мцшащидя едилмяси вя башга артмасы нятижясиндя баш
верир.
Русийа дцнйада су ещтийатларына эюря ян габагжыл
юлкялярдян сайылыр. Щяр бир Русийa вятяндашына илдя 30000
м3/-dən артыг су дцшцр. Лакин мцасир дюврдя суйун
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чирклянмяси вя зибиллянмяси нятижясиндя Русийадакы чай вя
эюллярин 70%-i юз кейфиййятини итирмиш, нятижядя ящалинин
йарыдан чоху кейфиййятсиз, чирклянмиш сулардан истифадя едир
(Дövlət мярузяси, «Ичмяли сулар», 1995).
Алимлярин фикринжя бцтцн планети йарым яср тямиз су иля
тямин едя билян, дцнйанын ян надир инжиляриндян бири олан
Байкал эюлц ясрляр бойу давам едян юзцнцн тямизлийини
итирмиşдир. Сон 15 илдя 100 км3 Байкал суйу чирклянмишдир.
Эюлцн акваторийасына щяр ил 8500 т нефт мящсуллары, 750 т нитратлар, 13 мин т хлоридляр вя башга чиркляндирижиляр tökülüр.
Алимляр щесаб едирляр ки, эюлцн юлчцляри вя су щяжми, су
мцщитиндя олан биотларын щялялик юзцнцтямизлямя просесиндя
иштиракы Баyкал екосистемини там деградасийадан горуйур.
Суйун ясас чиркляндирижиляри. Мцяййян олунмушдур ки,
400 артыг маддяляр суда чирклянмя йарада биляр. Суйу
характеризя едян санитар-токсиколоъи, цмуми санитарийа вя
органолептик эюстярижиляриндян щяр щансы биринин ижазя верилмиш нормадан артыг олмасы онун чирклянмясиня сябяб олур.
Суйун физики, кимйяви вя биолоъи чиркляндирижилярини бирбириндян айырырлар (П.Бертокс, 1980). Кимйяви чиркляндирижилярдян ян чох йайыланы нефт вя нефт мящсуллары САСМ (сятщи
актив синтетик маддяляр), пестисидляр, аьыр металлар, диоксинляр вя с. (жядвял 14.1). Суйу даща тящлцкяли биолоъи чиркляндирижиляр – вируслар вя хястяликтюрядян микроблар чиркляндирир. Физики чирклянмяйя истилик вя радиоактив чирклянмяляр
аид едилир.
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Ж я д в я л 14.1
Суйун ясас чиркляндирижиляри
Кимйяви
чиркляндирижиляр
Туршулар
Гялявиляр

Биолоъи
чиркляндирижиляр
Вируслар
Бактерийалар

Физики
чиркляндирижиляр
Радиоактив елементляр
Асылы щалда олан бярк
щиссясикляр

Дузлар
Нефт
вя
нефт
мящсуллары
Пестисидляр
Диоксинляр
Аьыр металлар
Феноллар
Аммониум вя азот
нитритляри
САСМ

Башга хястялик тюрядян организмляр
Су биткиляри
лигнинляр
Киф вя габартма
эюбялякляри

Истилик
Оргонолептикляр
(рянэ, ий)
Шлам
Гум
Палчыг
Лил

Чирклянмянин ясас нювляри. Яксяр щалларда суйун
кимйяви вя бактериалоъи чирклянмяляри мцшащидя
олунур. Истилик, механики вя радиоактив чирклянмяляр
надир щалларда раст эялинир.
Кимйяви чирклянмя – эениш йайылмыш, дайаныглы
вя ейни заманда эениш сащяляри ящатя едир. О цзви
(феноллар, нафтен туршулары, пестисидляр вя с.), гейрицзви (дуз, гяляви, туршу), токсик (живя bирлясмяляри,
мышйак, кадмиуm, гурьушун) вя гейри-токсиkidir. Суйун
дибиня чюкдцрмя, йахуд сцзмя заманы кимйяви зящярли
маддяляр судакы сухурлар тяряфиндян сорбсийа олунур,
оксидляшир, йıьынты шякiлиндя суйун дибиня йыьылыр,
лакин су там тямизлянмир.
Бюйцк нцфузетмя габлиййятиня малик олан грунтлу
йералты суларда кимйяви чиркляндирижиляр 10 км-дян
артыг мясафяйя йайыла билир.
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Бактериалоъи чирклянмя суда хястялик тюрядян
бактерийалар, вируслар (700-дян артыг), садя эюбялякляр
тяряфиндян йараныр. Беля чирклянмя мцвяггяти характер
дашыйыр.
Радиоактив чирклянмяни радиоактив маддяляр
йарадыр. Суда бюйцк сцрятля йайыла билян (стронсиум90, уран, сезиум, радиум-222 вя с.) “узунмцддят йашайа
билян” радиоактив маддяляр тящлцкяlи щесаб олунур.
Радиоактив туллантыларын басдырылмасы вя радиактив
чиркляндирижилярин суйа атылмасы нятижясиндя сятщ
сулары радиоактив елементлярля чирклянир.
Йералты сулара уран, стронсиум вя с. радиоактив
елементляр йер сятщиндя олан радиоактив мящсулларын
вя туллантыларын атмосфер сулары тяряфиндян йерин
дяринликляриня дахил олмасы, еляжя дя йералты суларын
радиоактив даь сухурлар iлə гаршылыглы тясириндян баш
верир.
Механики чирклянмя суйа дахил олан мцxтялиф
механики гарышыгларыла (гум, лил, шлам вя б.)
характеризя олунур. Механики гарышыглар суйун
органолептик хассялярини кяскин дяйишя билiр.
Сятщ сулары, ейни заманда бярк туллантыларла
(зибилляр, сянайе вя мяншят туллантылары, мешялярдя
аьажларын дюьранмасы заманы йаранан туллантылар)
чирклянир (зибиллянир) ки, бу да суйун кейфиййятини
писляшдирир, балыглара вя екосистемин вязиййятиня
мянфи тясир эюстярир.
Истилик чирклянмяси –
суйа исти сятщ вя
технолоъи
суларын
дахил
олмасы
иля
онун
температурунун артмасы нятижясиндя баш верир.
Мясялян, Qütb даиряsinдян узагда иншa едилян Колa атом
електрик странсийасы истисмара верилдикдян 7 ил сонра
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ясас корпусун йаханлыьындакы йералты суларын температуру 60Ж-дян 190Ж-йя гядяр артмышдыр. Температурун
йцксялмяси суйун газ вя кимйяви тяркибинин
дяйишмясиня сябяб олур ки, бу да анаероб
бактерийаларын чохалмасына вя щидроэен-кцкцрд, метан
кими зящярли маддяляр айыран щидробионларын
инкишафыны сцрятлянdirир. Ейни заманда суйун «чирклянмяси», микрофлора вя микрофаунанын инкишафыны
сцрятляндирир, бу ися ясас чиркляндирижилярин
инкишафына сябяб олур. Санитар нормаларына эюря
йайда су щювзяляринин температуру 30Ж-дян, гышда ися
50Ж-дян артыг (ятраф температура ясасян), щювзяйя
дцшян истилик эярэинлийи 12 – 17 к жоуl/м3 –дян артыг
олмамалыдыр.
Сятщ вя йералты сулары чиркляндирян мянбяляр.
Сятщ суларынын чирклянмяси мцхтялиф факторлардан
асылыдыр. Ясасян онлара ашаьыдакылар аид едилир: 1) су
щювзяляриня
тямизлянмямиш
чиркаб
суларын
ахыдылмасы; 2) кимйяви зярярли маддялярин йаьыш
сулары иля щюvзяйя ахыдылмасы; 3) тцстц газ
гарышыглары; 4) нефт вя нефт мящсулларынын сызмасы.
Су щювзяляриня ян чох тясир эюстярян сянайе, коммунал-тясяррцфат, коллектор-дренаъ вя башга сащялярин
чиркаб суларыдыр. Сянайе чиркаб сулары istehsal
сащяляринин
хцсусиййятляриндян
асылы
олараг
екосистеми мцхтялиф компонентлярля чиркляндирир
(жядвял 14.2). Русийада селлцлоз-каьыз комбинатында
йаранан чиркаб суларын гапалы технолоъи схем цзря
тямизлянмясинин планлашдырылмасына бахмайараг
1995-жи илдя 1994-жц иля нисбятян Байкал эюлцня 21%дян чох чиркаб сулары ахыдылмышдыр.
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Ж я д в я л 14.2
Mцхтялиф сянайя сащяляринин су екосистемини
чиркляндирян
ясас чиркляндирижиляри
Сянайе сащяляри

Нефтчыхарма, нефт емалы
Каьыз-селлцлоз комплекси
вя мешя сянайеси
Машынгайырма,
металемалы,
металлурэийа
Кимйа сянайеси
Даь-мядян вя даш кюмцр
сянайеси
Йцнэцл, текстил, йейинти

Чиркляндирижи компонентлярдян
цстинлик
тяшкил едянляр
Нефт мящсуллары, САСМ, феноллар,
амmониум дузлары, сулфидляр
Сулфатлар, цзви маддяляр, йаьлы вя
гатранлы маддяляр, азот, лигroин
Аьыр металлар, асылы щиссяжикляр,
фторлар, сианидляр, нефт мящсуллары,
феноллар, гятранлар, аммонийаклы
азот
Феноллар, нефт мящсуллары, САСМ,
гейри-цзви вя цзви маддяляр
Флор реаэентляри, гейри-цзви, фенол,
асылы щиссяжикляр
САСМ, нефт мящсуллары,цзви бойалар,
башга цзви маддяляр

Коммунал-тясяррцфатындан кцллц мигдарда чиркаб
сулар
йашайыш
вя
ижтимаи
bиналардан,
жамашырханалардан, йемякханалардан хястяханалардан
вя б. йерлярдян су щювзяляриня ахыдылыр. Бунлар бюйцк
бактериалоъи чирклянмяляр йарадыр.
Щейвандарлыг комплекслярдян вя кянд тясяррцфаты
сащяляриндян тяркибиндя кцлли мигдарда пестисидляр,
азотлу аммониум вя азотлу нитратлар, фосфор, калиум вя
башга маддяляр олан чиркляндирижиляр су иля йуйулараг
щювзяляря ахыдылыр, яксяр щалларда беля чиркли сулар
тямизлянмядян суахарларына ахыдылдыгда суда цзви
гаршыгларын
вя
биоэен
елементлярин
консентрасийасынын артмасына сябяб олур.
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Кифайят гядяр горхулу чирклянмялярдян бири дя атмосфердян
тцстц-газ
(аерозоллар,
тоз
вя
с.)
бирляшмяляринин суйун сятщиня чюкмясидир. Русийанын
Aвропа щиссясиндя суya дцшян азотлу аммониумун
мигдары орта щесабла 0,3 т/км2.
Нефт вя нефтмящсуллары иля суйун чирклянмясинин
мигйасы олдугжа эенишдир. Милйон тонларла нефт щяр
ил дяниз суларыны чиркляндирир. Нефтдашыйан
танкерлярин гязайа уьрамасы, нефт гуйуларында баш
верян гязалар вя нефтли чиркаб суларын дянизляря
ахыдылмасы дяниз екосистемляринин чирклянмясиня
сябяб олур.
Сятщ
суларындан
башга
бюйцк
сянайе
мяркязляриндя йералты сулар да чирклянмяйя мяруз
галыр. Цмумиййятля, йералты сулары чиркляндирян
мянбяляр мцхтялифдир. Чиркляндирижиляр йералты
сулара мцхтялиф йолларла дахил олур: сянайе вя
тясяррцфат-мяишят чиркаб суларынын сахландыьы
амбарлардан
сызма
нятижясиндя,
дурулдужу
щoвuзлардан вя чянлярдян, нефт гуйуларынын газылмасы
заманы метал боруларда йаранан чатлардан вя с.-дян
чиркаб суларын сызмасы.
Гейд етмяк лазымдыр ки, йералты суларын
чирклянмя сащяси сянайе мцясисясинин вя чиркаб сулар
сахланылан анбарларын сащяляриндян асылы олмайыб,
суларын
ашаьыйа
доьру
ахыны
истигамятиндя
чиркляндирижи мянбялярдян 20-30 км-дян артыг саhяляря
йайыла биляр.
Йералты суларын чирклянмяси сятщ суларынын
еколоъи вязиййятиня, атмосферя, торпаьа вя тябиятин
башга компонентляриня мянфи тясир эюстярир. Мясялян,
йералты сулардан чиркляндирижи сцзцлмя нятижясиндя
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сятщ суларына галхараг ону чиркляндиря биляр. Алимляр
беля щесаб едирляр ки, йерцстц вя йералты суларын
чиркляндирижиляри бу систем дахилиндя дювр едир,
онлары бир-бириндян айырмаг мцмкцн дейил, она эюря
сятщ суларыны тямизлямядян йералты суларын
тямизлянмяси еффект вермяз.

§ 2.
Щидросферин
еколоъи
нятижяляри

чирклянмясинин

Су екосистемляринин чирклянмяси бцтцн жанлы
организмляря, хцсусян инсанлара бюйцк горху тюрядир.
Ширинсу екосистемляри. Мцяййян олунмушдур ки,
чиркляндирижи маддялярин тясириндян биосенозларда
гида зянжиринин позулмасы вя рабитя ялагяляринин
гырылмасы, микробиолоъи чирклянмя, евtрофикасийа
(суйа
тюкцлян
цзви бирляшмялярин
чохалмасы
нятижясиндя суйун биолоъи чиркляндирилмяси) вя башга
просесляр ширинсу екосистемляринин дайаныглыьынı
зяифлядир. Çиркляндирижиляр щидробиотанын инкишаф
темпини ашаьы салыр, мящсулдарлыьыны азалдыр, бязи
щалларда ися онун мящвиня сябяб олур.
Су щювзяляриндя евtрофикасийа просеси нисбятян
юйрянилмишдир. Бу тябии просес планетин бцтцн
эеолоъи кечмишиня аид олуб, чох аста вя тядрижян давам
едир.
Лакин сон илляр ярзиндя антропоэен тясирляр
нятижясиндя онун сцряти хейли йцксялмишдир.
Сцрятлянмиш, йахуд антропоэен евtрофикасийа су
щювзяляриня кифайят гядяр мигдарда дахил олан биоэен
маддялярин-азот, фосфор, эцбря шяклиндя башга
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елементлярин,
йуйужу
тозларын
щейванларын
туллантыларынын, атмосфер аерозолларынын вя с.-нин
тясири иля ялагядардыр. Мцасир шяртляр дахилиндя су
щювзяляринин евтрофикасийасы узун мцддят – бир нежя
онилликляр ярзиндя давам едир.
Антропоэен евтрофикасийа ширинсу екосистеминя чох
мянфи тясир эюстяряряк, щидробионларын гидаланма структуруну дяйишир, бу ися фитопланктонларын йеm базасы
олан эюй-йашыл йосунларын кцтляви чохалмасына, суйун
«чирклянмясиня», онун кейфиййятинин писляшмясиня,
щидробионларын йашам шяртляринин писляшмясиня сябяб
олур (ейни заманда, айрылан токсинляр няинки
щидробионлара, еляжя дя инсанлар цчцн горхулудур).
Фитопланктонларын
чохалмасы
нювлярин
мцхтялифлийинин азалмасы иля мцшайят олунур ки, бу да
гаршысы алына билмяйян эенофондун итирилмясиня,
екосистемин юзцнц идаряетмя хцсусиййятиниn азалмасына
сябяб олур (Йаблоков, 1983).
Антропоэен евтрофикасийа просеси дцнйанын
бюйцк эюллярини – Бюйцк Америка эюллярини, Балатон,
Ладога, Женевря вя с.-ни щямчинин су анбарларыны вя
чай екосистемлярини, илк нювбядя, кичик чайлары ящатя
едир. Бу чайларда сцрятля йайылан эюй-йашыл
йосунлардан башга, сащилляри от басыр. Эюй-йашыл
йосунлар юзляринин щяйат фяалиййятляри просесинdə
щидробионлара вя инсанлара бюйцк тящлцкя йарадан
эцжлц токсинляр йарадыр.
Биоэен
маддялярдян
башга
ширинсу
екосистемляриня
мящведижи
тясири
башга
чиркляндирижиляр-аьыр металлар (гурьушун, кадмийм,
никел), феноллар, САС//М вя б. эюстярир. Мясялян, Байкал
эюлцнцн жанлылары узун сцрян просесляр нятижясиндя
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йалныз тябии кимйяви бирляшмяляря уйьунлашдыглары
щалда, эюля дахил олан йад кимйяви маддяляря (нефт
мящсуллары, аьыр металлар, дузлар вя с.) уйьунлаша
билмир. Нятижядя щидробионларын сейрялмяси baş verir.
Дяниз екосистемляри. Сон вахтлар Дцнйа океанына
дахил олан чиркляндирижилярин мигдары артмышдыр.
Щяр ил океанлара 300 млрд м3 чиркаб сулар атылыр ки,
бунларын
90%
тямизлянмямиш
олур.
Дяниз
екосистемляри кимйяви токсикатларын aнтропоэен
тясириня мяруз галырлар, онлар щидробионларын гида
зянжириня дахил олараг консуменлярин йцксяк сявиййядя
мящв олмасына, щямчинин гуруда йасайан щейванларын
– дяниз гушларынын мящвиня сябяб олур. Кимйяви
токсикантлар ичярисиндя дяниз биотасына вя инсанлара
ян бюйцк тящлцкя йараданлар нефт карбощидроэенляр
(хцсусиля бенз (о) приен), пестисидляр вя аьыр
металлардыр (живя, гурьушун, кадмиум вя б).
Й.А.Израеля эюря (1985) дяниз екасистемлярин
чирклянмяси нятижясиндя йаранан еколоъи просесляр вя
щадисяляр ашаьыдакылардыр (шякил 14.3):
- екосистемин дайаныглыьынın позулмасы;
- евтрофикасийанын эцжляндирилмяси;
- «гырмызы ахынларын» йаранмасы;
- биотода кимйяви токсикатларын йыьылмасы;
- биолоъи мящсулдарлыьын ашаьы дцшмяси;
дяниз
мцщитиндя
мутагенизмин
вя
кансероэенлийин йаранмасы;
- дяниз сащилляринин микробиолоъи чирклянмяйя
мяруз галмасы.
Мцяййян вахта гядяр дяниз екосистемляри щидробионларын
топлама, минераллашма,
туршулашма
функсийаларындан истифадя едяряк токсики кимйяви
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маддяляря гаршы юз дайаныглыьыны сахлайа билирlяр.
Мясялян, икигапылы илбисляр ян токсики пестисид олан
ДДТ-ни юзцня топлайа билир, ялверишли шяраит
йарандыгда ися ону организминдян чыхарыр (ДДТ, мялум
олдуьу кими, Русийа, АБШ вя башга олкялярдя истещсалына гадаьа гойулмасына бахмайараг Дцнйа океанына
кифайят гядяр дахил олур). Алимляр субут етмишляр ки,
Дцнйа океаны суларында ян горхулу токсики маддя олан
бенз(0)прен ачыг вя йарыmгапалы акваторийалардакы
щетеретроф
микрофлорадан
биолар
васитясиля
кочцрцлцр.
Мцяййян олунмушдур ки, сутутарларда вя онун диб
чюкцнтцляриндяки микроорганизмляр аьыр металлара
гаршы дайаныглы механизмляря маликдир, беля ки, онлар
щидроэен сулфид, екзополимерляр вя башга маддяляр
ифраз едяряк аьыр металларла гаршылыглы тясирдян
онларын токсики хцсусиййятлярини азалтмыш олур.
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Евтрофиkляшмя

Гырмызы габармалар

Токсики характерли чирклянмянин
абиотин факторлары

Pоpулйасийалар вя
бирликляр сявиййясиндя биолоъи
еффектляр
Организм сявиййясиндя биолоъи
еффектляр

Биотик факторлу
чирклянмяляр,
вируслар, бактерыйалар,
эюбялякляр

Щидробионлар васитясиля
патаэен микрофлоранын
топланмасы

Иммунал еffектляр

Анаероб
мцщит

Айры-айры
нювлярин
йох олмасы

Эенитик нятижяляр

Екосистемин дайаниглыьы

Эeнетик,
физиолоъи биокимйяви,
морфолоъи нятижяляр

Биоэен
елементляр

Шякил14.3. Дцнйа океанынын еколоъи жящятдян
чирклянмяси
Ейни заманда, океанлара йени токсики маддялярин
дахил олмасы давам едир. Океан сащилляринин
евтрофикал вя микробиолоъи чирклянмяляри даща жидди
вязиййят yaradıр. Бу вязиййятдя дяниз екосистемляриня
олан антропоэен təsirləri ижазя верилмиш нормада
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сахламаг,
мцщитин
биоэесенозларынын
зящярли
маддяляри динамики топламасы вя онларын кянаретмя
хцсусиййятяри, ассимилйа просесляри юйрянилməliдир.
Чиркли сулардан истифадя заманы инсанын
саьламлыьына негатив тясир онунла контактда (чиммяк,
палтар йумаг, балыг тутмаг) олмаг, ондан истифадя
(ичмяк), йахуд узун гида зянжири васитясиля топланмыш:
су – планктон – балыг – инсан, йахуд су – торпаг – битки –
щейван – инсан, йахуд б. заман йараныр.
Инсанын билаваситя бактериолоъи чирклянмиш су
иля контакты, йахуд паразитляри олан сутутурларын
йахынлыьында олдуглары заман онларын дяриляриндя
аьыр хястяликляр йарада биляр. Бу субтропик вя тропик
зоналар цчцн даща характерикдыр. Мцасир заманда
епидемик хястяликляр гарын йаталыьы кими хястяликляр
чохалмышдыр.

§ 3. Сятщ вя йералты суларын тцкянмяси
Суйун тцкянмяси дедикдя мцяййян сащядя онун
ещтийатынын азалмасы (йералты сулара да аиддир), йахуд
минимал ахынын азалмасы баша дцшцлцр. Щяр ики щал
еколоъи проблемлярин йараnмасына, «инсан-биосфер»
системиндя
мювжуд
олан
еколоъи
ялагялярин
позулмасына сябяб олур.
Практики олараг бцтцн бюйцк сянайе шящярляриндя,
о жцмлядян Москва, Санкт-Петербург, Кийев, Харков,
Донеск вя bашга ири шящярлярдя узун заман йералты
сулардан эениш истифадя олунмасы радиусу 20 км вя
даща артыг чухурларын ямяля эялмясиня сябяб олмушдур
(суйун сявиййяси ашаьы дцшмцшдцр). Москва шящяриндя
йералты сулардан эениш истифадя олунмасы нятижясиндя
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дяринлийи 70-80 м, бязи районларда ися дяринлийи 110 м олан
чухурлар йаранмышдыр. Бцтцн бунлар ися нятижядя йералты суларын
тцкянмясиня сябяб олур.
Дювлят су кадастрынын мялуматына эюря ютян ясрин 90жы илляриндя юлкядя сутка ярзиндя йералты сулардан 120 млн
м3/сутка мигдарында су эютцрцлмцшдцр. Нятижядя бюйцк
сащялярдя йералты сулар иля тябиятин башга компонентляри
арасындакы гаршылыглы ялагя позулмуш, йералты екосистемин
фяалиййяти dəyişmişdir.
Йералты сулардан интенсив истифадя йерцстц сулар иля олан
гаршылыглы ялагясинин дяйишмясиня səbəb olmuşdur ки,bu da
булагларын, кящризлярин, кичик чайларын гурумасы ilə nəticələnmişdir. Бундан ялавя йералты суларын сявиййясинин кифайят
гядяр ашаьы дцшмяси еколоъи мцщитдя башqa негатив просесляр
йарадыр: бюйцк битки аляминя малик олан эениш сащялярдяки
батаглыглар гуруйур, мешяляр сейрякляшир, рцтубят севян
биткиляр мящв олурлар.
Мцхтялиф эеолоъи-щидроэеолоъи шяртлярдя йералты sulardan
geniş istifadə olunması həmin сащялярдя йер сятщинин чюкмясиня сябяб ола биляр, бу ися екосистемин вязиййятиня негатив
тясир эюстяряр, чюкмцш сащяляри су баша биляр, орадакы тябии
бирликлярин нормал фяалиййяти позулар. Йералты суларын тцкянмясиня газылмыш артезиан гуйуларынын узун мцддят нязарятсиз истифадя олунмасы да сябяб ола биляр.
Йерцстц суларын тцкянмяси суйун ижазя верилмиш минимал
ахындан ашаьы дцшмясидир. Русийада йерцстц сулар бярабяр
пайланмайыб. Иллик ахынын 90%-i юлкянин Шимал Бузлу вя
Сакит океан щювзясиня аиддир, дахил ахыны ися 8% тяшкил едир
(Хязяр вя Азов дянизляри) ki, юлкянин бу щиссясиндя ящалинин
65% жямляшмишдир. Одур ки, бу районларда йерцстц сулара
бюйцк ещтийаж дуйулмагдадыр. Инсанын тясяррцф фяалиййятинин
эенишлянмяси бу районларда суйун чирклянмясиni даща да
артырыр, су щювзяляринин юзцнц тямизлямя хцсусиййятləri
азалыр, йералты су ещтийатлары тцкянир, су тутарларыны долдуран
булагларын ахыны азалыр. Су екосистеминин ян зяиф бянди олан
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кичик чайларын сулулуьунун бярпа олунмасы жидди еколоъи
проблем олараг галыр. Бу чайлар даща чох анtропоэен тясирляря мяруз галдыгларындан дцшцнцлмямиш тясяррцфат фяалиййяти нятижясиндя тцкянмишдир. Русийанын Авропа щиссясиндяки
кичик чайларын суйу 2 дяфя азалмыш, кейфиййяти ашаьы
düşmüşdür. Бязи чайлар ися тамамиля гурумушдур.
Жидди еколоъи проблем чайларын гаршысыны кясяряк су
дярйачаларынын йарадылмасыдыр. Беля су тутарларынын йарадылмасы (хцсусиля дцзянлик типли сащялярдя) онун долдурулмасы
вя сятщ ахарларынын тянзимлянмяси ятраф тябии мцщитдя
мцхтялиф проблемляр йарадыр (шякил 14.4).
Сутутарлар

Сутутарларын йарадылмасынын еколоъи нятижяляриня
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Позитив

Негатив

Мящсулдар торпагларын
бюйцк сащяляринин су алтында галмасы

Чай ахарларынын
дайаныглыьынын эцжлянмяси

Чайларын дашмасынын
гаршысынын алынмасы

Йералты суларын реъиминин
позулмасы (дузлашма,
батаглыглашма)

Су тутарларын сащилляринин
йенидян ишлянилмяси
(сцрцшмялярин
активляшмяси)

Мелиорасийа цчцн суйун
йыьылмасы

Йахын сащялярин су алтында
галмасы

Эюллярдя, чайларын башланьыжында биткилярин
инкишафынын азалмасы

Шякил 14.4. Сутутарларынын тикилмясинин еколоъи
нятижяляри
Чайларын мяжрасына йахын тикилян дярйачалар щидробионларın, o cümlədən чайларын мяжраларына доьру щярякят
едян бязи балыгларын (няря, гызыл балыг вя с.) hərəkət йолларыnı
кясиr, онларын тябии чохалмасыны азалдыр, йахуд да тамамиля
məhsuldarlıq olmur.
Йохлама суаллары
1. Йерцстц вя йералты суларын чирклянмяси нежя тязащцр едир,
онларын чиркляндирижиляри щансылардыр?
2. Йералты сулары чиркляндирян ясас чиркляндирижиляр щансылардыр?
3. Чиркляндирижиляр йерцсти сулара нежя дахил олур?
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4. Антропоэен евтрофирасийа нядир вя онун тябии екосистемляря
тясири нежядир?
5. Дяниз екосистемляринин чирклянмясинин еколоъи нятижяляри
щансылардыр?
6. Суйун тцкянмяси ня демякдир? О щансы негатив еколоъи
нятижяляр йарадыр?
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FƏSİL 15
LİTOSFERƏ EDİLƏN
ANTROPOGEN TƏSİRLƏR

Biosferin mineral əsasını təşkil edən litosferin üst qatı indki
zamanda daha çox antropogen təsirlərə məruz qalır. İqtisadiyyatın güclü inkişafı dövründə planetin bütün biosferinin istehsala cəlb edildiyi bir vaxtda dahi V.İ.Vernadskinin söylədiyi
kimi, insan yerin simasını dəyişməyə qadir olan “böyük geoloji
güc” olmuşdur.
Artıq bu gün insanın litosferə təsiri son həddə çatmış,
bundan artıq təsir bütün yer qabığının qarşısı alına bilməyən
bir prosesə keçirər. 1990-cı ilin əvvəlinə qədər litosferdən 125
mlrd t kömür, 32 mlrd t neft, 100 mld t başqa faydalı qazıntılar
çıxarılmışdır. 1500 mln ha torpaq sahəsi şumlanmış, 20 mln ha
sahə şoranlaşmış və bataqlıqlaşmışdır. Eroziya nəticəsində son
yüz il müddətində 2 mln ha sahə məhv olmuş, yarğanların
sahəsi 25 mln. ha artıq olmuşdur. Terrikonların (şaxtalardan
çıxarılan boş suxurlardan düzələn konusşəkilli təpə) hündürlüyü 300 m – dağ tullantılarının hündürlüyü 150 metr, qızıl
çıxarmaq üçün qazılan şaxtaların dərinliyi 4 km (cənubi
Afrika), neft quyularının dərinliyi 6 km olmuşdur. Litosferin
ekoloji funksiyası biosferin alt baza sistemidir, başqa sözlə,
bütün kontinental və dəniz biotası yer qabığına söykənir. Məsələ, dağ suxurlarının quruda və şelfdə texnogen təsirlərdən minimal pozulması avtomatik olaraq biosenozun məhvinə səbəb
olur. Bundan əlavə litosfer əsas mineral-xammal və eyni
zamanda enerji ehtiyatları bazasıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu ehtiyatların əksər hissəsi bərpa olunmayandır.
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§ 1. Torpağa edilən təsirlər
Torpaq ətraf təbii mühiti təşkil edən komponentlərdən ən
əsasıdır. Onun əsas ekoloji funksiyası münbitliyi saxlamasıdır.
Tarlalardan əsas (buğda, tərəvəz, kökümeyvəli) və kənar
(saman, yarpaqlar, kökümeyvəli kollar) məhsulları toplamaqla
insan qismən, yaxud tamamilə maddələrin bioloji dövranını
ayırır, bununla da torpağın özünü tənzimlənmə xüsusiyyətini
pozur, onun məhsuldarlığını azaltmış olur. Hətta humusun qismən itirilməsi, bununla əlaqədar olaraq münbitliyin azalması
torpağın ekoloji funksiyasını yerinə yetirməyə imkan vermir, o
deqredasiyaya uğramağa başlayır və öz xassələrini zəiflədir.
Torpağın deqradasiyaya uğramasında antropogen xarakterli
təsirlər üstünlük təşkil edir.
Aqroekosistemlər torpağı daha çox deqradasiyaya uğradır. Ekosistemlərin dayanıqsız olması sadələşmiş fitosenozlar ilə əlaqədardır ki, onlar da özünütənzimləmə, strukturun
dayanaqlığını və məhsuldarlığı təmin edə bilmirlər. Əgər təbii
ekosistemlərdə bioloji məhsuldarlıq təbiətin təbii qanunları ilə
idarə olunması mümkün olardısa, onda aqroekosistemlərdən
alınan ilk hasilat (məhsul) tamamilə subyektiv faktorlardan,
insandan, onun aqrobiliyindən, texniki təchizatdan, sosial-iqtisadi şərtlərdən və s.-dən asılı olardı.
İnsan monokultura (buğda, qarğıdalı, çuğundur və s.)
yaradırsa aqroekosistemdə bitki birliklərinin müxəlifliyini
pozmuş olur. Bu halda aqroekosistem sadələşir, bəsitləşir və
dayanıqsız vəziyyətə keçir, abiotik, yaxud biotik ekoloji
gərginliklərə qarşı dayana bilmir.
Torpağa edilən əsas antropogen təsirlər aşağıdakılardır:
1) eroziya (külək və su);
2) çirklənmə;
3) ikiqat şoranlaşma və bataqlıqlaşma;
4) səhralaşma;
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5) torpağın sənaye və kommunal
rılması.

tikintilər üçün ay-

Torpağın eroziyası
Torpağın eroziyası (latın sözü olub, erosio – yeyilmə
deməkdir) – onun yuxarı məhsuldar qatının dağılması və süxurların küləklə sovrulması (külək eroziyası), yaxud su ilə yuyulmasıdır. Eroziya prosesinə məruz qalmış torpaqlara aşınmış
torpaqlar deyilir. Eroziya prosesinə sənaye eroziyasını (karxanaların tikintisi və istismarı zamanı kənd təsərrüfatı torpaqlarının pozulması), hərbi eroziya (səngərlərin, çüxurların qazılması), otlaq eroziyası (heyvanların intensiv otarılması zamanı), irrasiya (suvarma kanallarının çəkilişi zamanı torpağın
və suvarma normalarının pozulması) və s. aid etmək olar.
Lakin bizim ölkədə və dünyada əsas eroziya su eroziyası
sayılır (quru sahənin 31%-i su eroziyasına məruz qalmışlar) və
külək eroziyası 34% sahədə aktiv fəaliyyət göstərir. ABŞ-da
kənd təsərrüfatı torpaqlarının 40% eroziyaya uğrayıb, dünyanın
ümumi quru sahələrinin 60%-i, bunlardan 20%-i isə güclü
erzoiyaya məruz qalıb.
Eroziya torpaq örtüyünə kifayət qədər neqativ təsir göstərir, əksər hallarda örtüyü tamamilə sıradan çıxarır. Bu zaman
bitkilərin bioloji məsuldarlığı aşağı düşür, məhsuldarlıq azalır
və buğda, pambıq və s.-nin keyfiyyəti pisləşir.
Torpağın külək (deflyasiya) eroziyası. Torpağın eroziyası
dedikdə külək vasitəsilə torpağın kiçik hissəciklərinin aparılması, sovurulması və yığılması başa düşülür. Eroziyanın intensivliyi küləyin sürətindən, torpağın dayanıqlığından, bitki örtüyündən, xüsusilə relyefdən və başqa faktorlardan asılıdır. Onun
inkişafına antropogen faktorlar böyük təsir göstərir. Məsələn,
yaşıllıqların ləğv edilməsi, heyvanların pərakəndə otarılması,
aqrotexniki tədbirlərdən düzgün istifadə olunmaması eroziya
prosesini sürətləndirir.
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Yerli (gündəlik) eroziyanı və tozlu fırtınaları bir-birindən
ayırırlar. Birinci küləyin böyük olmayan sürətində tozlu
çovğun və tir şəklində özünü göstərir.
Tozlu fırtınalar güclü və uzun müddət davam edən küləklər zamanı yaranır. Bu zaman küləyin sürəti 20-30 m/san çox
olur. Tozlu fırtınalar əsasən quraqlıq rayonlarda (quru çöllər,
yarımsəhra, səhralarda) müşahidə edilir. Tozlu fırtınalar torpağın ən üst, məhsuldar qatını aparır, onlar bir neçə saat ərzində
1 ha-dan 500 tona qədər torpağı apara bilir, ətraf təbii mühitə
neqativ təsir etməklə yanaşı atmosfer havasını, su hövzələrini
çirkləndirir, insan sağlamlığına böyük təsir göstərirlər.
Ölkəmizdə tozlu fırtınalar dəfələrlə Aşağı Povoljedə,
Şimali Qafqazda, Başkırdıstanda və başqa rayonlarda yaranmışdır. Xarabalığa çevirən tozlu fırtına 1928-ci ildə Dondan
Dneprə qədər, torpağın böyük sahəsinə zərər vermişdir. Külək
15 mln ton qara torpaq tozunu 400-700 m hündürlüyə qədər
qaldırmış, 10-12 sm qalınlığındakı, bəzi yerlərdə isə 25 sm
qalınlığındakı torpaqlar göyə sovrulmuşdur.
Şimali Qafqazdakı adamlar 1960-cı ilin mart-aprel aylarında baş verən tozlu tufanı yaxşı xatırlayırlar. O Şimali Qafqazın, Aşağı Donun, Cənubi Ukraynanın böyük sahəsini əhatə
etmişdir. Böyük bir sahədən torpağın münbit qatı 10 sm dərinliyə qədər sovrulmuş, suvarma kanalları dolmuşdur.
Hal-hazırda iri toz mənbəyi – Aral sayılır. Kosmik çəkilişlərdən Araldan yüz kilometrlərlə uzanan toz dalğaları görünür. Araldan küləklə aparılan tozun miqdarı ildə 90 mln. tona
çatır.
Torpağın su eroziyası. Su eroziyası suyun təsirindən
torpağın pozulması deməkdir. Su eroziyasını bir-birindən ayırırlar: səthi, dalğavarı, yarğanlı və sahil. Külək eroziysaında
olduğu kimi su eroziyasını da təbii faktorlar yaradır, lakin onun
geniş yayılmasında əsas səbəb insanın istehsal və başqa fəaliyyətidir. Son on ildə su eroziyasının aktivləşməsi torpagı emal
edən ağır texnikanın meydana gəlməsidir ki, o da torpağın
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strukturunu tamamilə dağıtmış olur. Su eroziyasının yaranmasının başqa antropogen faktorları: bitki aləminin ləğv edilməsi,
meşələrin qırılması, heyvanların otlaqlarda həddən artıq çox
otarılması ,torpağın çevrilməsi ilə emal olunmasıdır.
Müxətlif növ torpaq eroziyaları içərisində ətraf təbii mühitə eləcə də torpağın ən çox zərər gətirən yarğan eroziyasıdır.
Bu eroziyanın vurduğu iqtisadi zərər həddən artıq böyük olur.
Yarğanlar qiymətli kənd təsərrüfatı sahələrini məhv edir, torpağın münbit üst qatını yuyub aparır, kiçik çayları və su anbarlarını lil ilə doldurur, relyefi pozur. Təkcə Rusiya ərazinin
düzənlik sahələrində yarğanların tutduğu sahə 5 mln ha-dır və
o artmaqda davam edir. Hesablamalara görə hər il münbit
torpaq sahələrinin 100-200 ha yarğanların inkişafı ilə əlaqədar
olaraq itirilir.
Torpaqların çirklənməsi
Torpağın üst qatı asan çirklənir. Torpaqda olan yüksək
konsentrasiyalı toksiki birləşmələr ondakı orqanizmlərin yaşamasına olduqca güclü öldürücü təsir göstərirlər. Bu halda torpaq xəstəliktörədən və başqa azruolunmaz mikroblardan özünü
təmizləyə bilmir, insan, bitki və heyvanat aləmi üçün böyük
təhlükələr yaranır. Məsələn, çox çirklənmiş torpaqlarda tif və
tifə oxşar mikroblar ilyarım yaşaya bilir, çirklənməmiş
torpaqlarda isə onların yaşama müddəti 2-3 sutka olur.
Torpağın əsas çirkləndiriciləri:
1). pestisidlər (kimyəvi zəhərli maddələr);
2). mineral gübrələr;
3). istehsalın tullantıları və zibilləri;
4). atmosferə atılan qaz-duman qarışığının təkibindəki
zəhərli maddələr;
5). neft, neft məhsulları.
Dünyada hər il milyon tondan artıq pestisid istehsal
olunur. Rusiyada 100 növdən artıq pestisidlərdən istifadə edilir.
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İl müddətində ölkədə 100 min t-a yaxın pestisidlər istehsal
olunur. Pestisidlərlə çirklənmiş əsas ərazilər Krasnodar diyarı
və Rostov vilayətidir (1 ha sahəyə 20 kq düşür). İl ərzində hər
bir vətəndaşa 1 kq-a yaxın pestisid düşdüyü halda, başda
sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəm daha böyükdür.
Dünyada pestisidlərin istehsal miqdarı ilbəil artır.
Hal-hazırda pestisidlərin insan sağlamlığına təsirini alimlər radioaktiv maddələrin təsirinə bərabər qiymətlənidirirlər.
İsbat olunmuşdur ki, pestisidlərdən istifadə zamanı məhsuldarlığın artması ilə yanaşı zərərvericilərin növü çoxalmış,
məhsulları üzun müddət saxlamaq mümkün olmamış və məhsulların qida tərkibi aşağı olmuşdur.
Alimlərin fikrincə torpağa verilən pestisidlər sonradan
ətraf mühitə (suya, havaya) yayılır və ekosistemlərdə dərin dəyişikliklər yaradaraq bütün canlı orqanizmlərə təsir göstərir.
İnsan az sayda olan canlıları məhv etmək üçün də pestisidlərdən istifadə edir. Nəticədə başqa bioloji varlıqlar (xeyirli həşəratlar, toyuqlar) zəhərlənərək məhv olur. İnsan pestisidlərdən
geniş istifadə etməyə çalışır, bununla da mövcud olan ekoloji
problemləri daha da dərinləşdirir.
Pestisidlər içərisində ən qorxulu olanlar dayanıqlı üzvi
xlor birləşmələridir (DDT, QXB, QXSQ). Bunlar torpaqda
uzun müddət saxlanılır, hətta kiçik miqdarda belə canlı orqanizmlər üçün qorxu törədir. Kiçik miqdarda bu pestisidlər orqanizmin immunitet ssitemini zəiflədir, yüksək konsentrasiyalarda isə mutagen və kanserogen xassələr yaradır. İnsan orqanizminə daxil olan pestisidlər xərçəng xəstəliyini sürətləndirir,
orqanizmi zədələyir ki, bu da gələcək nəsillər üçün böyük
təhlükədir. Ona görə də bəzi ölkələrdə DDT-nin istehsalına
qadağa qoyulmuşdur.
Əminliklə demək olar ki, yaranan ekoloji zərər onun
pestisidlərin istifadəsindən verdiyi xeyirdən qat-qat artıqdır.
Pestisidlər nəinki insana, hətta fauna və flora üçün böyük
neqativ təsirlər yaradır. Bitki aləmi pestisidlərə qarşı çox həs247

sasdır, uzaq məsafələrə küləklər vasitəsilə yayılan pestisidlər
həmin sahələrdə də istifadə olunan sahələrdə olduğu kimi təsir
göstərir.
Pestisidlər bitkilərə çirklənmiş torpaqdan kökləri vasitəsilə daxil olmaq xüsusiyyətinə malikdir. Biokütlədə toplanaraq sonradan qida zəncirini zəhərləyir.
Pestisidlərlə tozlanma zamanı quşların kütləvi zəhərlənməsi baş verir, bu halda köçəri quşlar daha çox zərər çəkir.
Petisidlərdən uzun müddət istifadə yeri zərərli orqanizmlərin
yaranmasına səbəb olur.
Torpaq, eyni zamanda lazım olunan miqdardan artıq
mineral gübrələrdən istifadə edildikdə də çirklənə bilər. Azot
superfosfat və başqa növ gübrələrdən torpağa nitratlar, sulfatlar, xloridlər və başqa birləşmələr keçir. B.Kommer (1970)
müəyyən etmişdir ki, ən münasib şərtlərdə belə ABŞ-da azot
gübrələrinin bitkilər tərəfindən mənimsənilməsi 80%, ölkə üzrə
orta hesabla 50% təşkil edir. Bu isə azot, fosfor və bəzi başqa
elementlərin biogeokimyəvi dövranını pozur. Belə ekoloji
pozuntular nisbətən kiçik səviyyədə su mühitində də yaranır,
buna səbəb torpaqda olan artıq miqdarda azot, fosfor və başqa
elementlərin yuyularaq su mihitinə aparılmasıdır.
Son vaxtlar gübrələrdən, xüsusən nitratlardan artıq
istifadə olunması da müşahidə edilir. Müəyyən olunmuşdur ki,
külli miqdarda nitratlardan istifadə torpaqda oksigenin miqdarını azaldır, bu isə atmosferə atılan “istixana” qazlarından
azot oksidlərinin və metanın miqdarının artmasına səbəb olur.
Nitratlar insan üçün təhlükəlidir. Orqanizmə 50 mq/l miqdarında daxil olan nitrat birbaşa toksiki təsir göstərir, xüsusi
halda isə bioloji çevrilmələr prosesində nitratlar nitritlərə və
azotun başqa toksiki birləşmələrinə çevrilərək qandakı hemoqlobinlərin tərkibini dəyişir. Bəzi gübrələrdən artıq istifadə
olunduqda torpağın turşuluğu artır.
Torpağı intensiv çirkləndirən mənbələrdən biri də sənaye
tullantılarıdır. Rusiyada ildə milyard tondan artıq sənaye tul248

lantıları yaranır ki, bunun 50 mln t-dan artığı toksikidir.Geniş
sahələrdə torpaq zibillərlə çirklənir.
Torpağın normal fəaliyyətinə sənaye müəssisələrinin ətraf
mühitə atdığı qaz-duman çirkləndiriciləri böyük təsir göstərir.
Torpaq özünə insanın sağlamlığı üçün böyük təhlükə yarada
bilən maddələri, məsələn, ağır metalları toplamaq xüsusiyyətinə malikdir. Avtomobil yollarının kənarlarındakı torpaqlarda qurğuşunun miqdarı artıq olur (cədvəl 15.1).
C ə d v ə l 15.1
Bəzi ağır metalların insan orqanizminə təsirinin nəticələri
Elementlər
Civə ( Hg)

Mərgümüş ( As)
Qurğuşun ( Pb)

Mis ( Cu )

Kadmium ( Cd )

Elementlərin təsirinin
nəticələri
yüksək konsentrasiya
Əsəb pozuntuları, mədəbağırsaq traktının pozulması,
xromosomların dəyişməsi
böyrəyin fəaliyyətinin
pozulması
Dərinin xrçəng xəstəliyi,
periferit nevritlər, toksiki
zəhərlənmə
Sümük liflərinin pozulması,
qanda protein sintezinin
ləngiməsi, böyrəyin və sinir
sisteminin pozulması
Liflərdə üzvi dəyişikliklər,
sümük liflərinin
parçalanması, hepatit
Böyrəklərin fəaliyyətinin
pozulması

Mənbələr
Çirkli torpaq, yerüst
və yeraltı sular

Çirklənmiş torpaq,
zəhərli buğda
Çirklənmiş torpaq,
yerüst və yeraltı
sular
Çirklənmiş torpaq,
yerüstü və yeraltı
sular
Torpağın çirklənməsi

Aparılan analizlər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki,
yol kənarından bir neçə metr aralıda qurğuşunun torpaqda
miqdarı icazə verilən normadan 30 dəfə artıq olmuşdur.
Rusiyanın aqrokimyəvi xidmətinin (1997) verdiyi məlumata
görə ölkənin ərazisinin 0,4 mln ha sahəsi mis, kadmium, qur249

ğuşun ilə çirklənmişdir. Çernobılda baş verən qəza nəticəsində
ölkənin torpaqları radioaktiv radionuklid və izotoplarla
çirklənmişdir.
Rusiya üçün ən böyük ekoloji problemlərdən biri torpaqların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsidir. Neft çıxarılan
rayonlarda Qərbi Sibirdə, Orta və aşağı Povoljedə və başqa
ərazilərdə çirklənmə daha intensivdir. Çirklənmənin səbəbi –
magistral və mədəndaxili borularda baş verən qəzalar, neftçıxarma texnologiyasının mükəmməl olmaması, texnoloji və
qəza zamanı yaranan tullantılardır. Tümen və Tomski ərazilərində torpaqdakı karbohidrogenlərin miqdarı icazə verilən
normadan 150-250 dəfə çoxdur. Tümenin şimal hissəsində
marallar üçün olan otlaqların sahəsi 12,5%, yəni 6 mln ha
azalmış, 30 min ha sahə isə mazutla çirklənmişdir. Qərbi Sibirdə 20 min ha torpaq sahəsi 5 sm qalınlıqda neft ilə çirklənmişdir (Dövlət məruzəsi ...., 1995).
İnsan üçün qorxu yaradan hallardan biri də torpağın parazitlərlə çirklənməsidir. Parazitlər insan orqanizminə aşağıdakı
yollarda daxil ola bilərlər (Rozanov, 1984).
Birinci “insan–torpaq–insan” zənciri ilə. Parazitlər insan
orqanizmindən ifraz olunaraq torpaq vasitəsilə başqasına,yaxud
yoluxmuş torpaqda yetişdirilən tərəvəzlər və meyvələrlə daxil
olur. Bu yolla insan vəba, dizenteriya, qarın yatalağı və başqa
keçirici xəstəliklərə yoluxur. Eyni zamanda insan orqanizminə
soxulcan-parazitlər də daxil ola bilər.
İkincisi – “heyvan-torpaq-insan” zənciri ilə. Heyvanların
yoluxa biləcəyi bir çox xəstəliklər (Sibir yarası, Ku titrətməsi,
leptosorioz, tulyalmiya və s.) vardır. Onların ifrazatları ilə torpağa keçən bu parazitlərlə insan yoluxa bilər.
Üçüncüsü – “torpaq–insan” zənciri ilə. Bu halda parazitlər bilavasitə kontakt ilə orqanizmə daxil olur (botulizm,
qıcolma, mukoz).
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Torpağın təkrar şoranlaşması və bataqlıqlaşması
Təsərrüfat fəaliyyəti prosesində insan torpağın duzluluğunu
artıra bilər. Bu təkrar şoranlaşma adlanır və bu proses quraqlıq
rayonlarda əkin yerlərinin az suvarılması zamanı yaranır.
Dünyada əkin sahələrinin 30%-i təkrar şoranlaşma prosesinə məruz qalmışdır. Rusiyada şoranlaşmış sahələr 36 mln ha
sahəni (bütün əkin sahələrinin 18%) əhatə edir. Torpaqların
şoranlaşması onun bioloji dövranda iştirakını zəiflədir. Bitki
növlərinin bəziləri sıradan çıxır, yerində isə alaq otları bitir.
Orqanizmlərin yaşaması üçün şərait korlandığından yerüstü
populyasiyaların genafondu azalır, miqrasiya prosesi güclənir.
Nəmlik çox olan ərazilərdə bataqlıqlaşmalar müşahidə olunur. Məsələn, Rusiyanın Qara torpaq zonalarında, Qərbi-Sibirdə
və daim soyuq olan zonalarda müşahidə olunur. Torpaqların
bataqlıqlaşması biosenozun deqradasiyası ilə müşayət olunur.
Səhralaşma
Səhralaşma, torpaqda və eləcə də bütün təbii ətraf mühitdə meydana çıxan qlobal deqredasiyadır. B.Q.Roznova görə
(1984) səhralaşma – torpaq və bitki aləminin dəyşməsinin
dönməz prosesi olub, bioloji məhsuldarlığın azalması, ekstremal hallarda isə biosferin dağılması və ərazini səhraya çevirən bir prosesdir.
Dünyada səhralaşmaya 1 mlrd ha artıq torpaq sahələri
məruz qalmışdır. Səhralaşmanın yaranmasının əsas faktorları
müxtəlifdir. Səhralaşmaya bir neçə faktorların birgə təsiri
səbəb olur, o da ekoloji vəziyyəti kəskin dəyişdirir.
Səhralaşmaya məruz qalmış ərazilərdə torpağın fiziki
xassələri pisləşir, bitki aləmi məhv olur, qrunt suları şoranlaşır, bioloji məhsuldarlıq kəskin aşağı düşür və bunun nəticəsi olaraq ekosistemin yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıtması
qeyri-mümkün olur. “Əgər eroziyanı landşaftın xəstəliyi ad251

landırırıqsa, səhralaşma onun ölümüdür”. (FAO, BMT – məruzəsindən).
Proses çox geniş yayıldığından, “Səhralaşma” beynəlxalq
proqramının predmeti olmuşdur. YUNEP-in (BMT-nin ətraf
mühit üzrə olan bölməsi) məruzəsində qeyd olunur ki,
səhralaşma uzun sürən tarixi prosesin nəticəsidir, o təbiətin
əlverişsiz hadisələri ilə insan fəaliyyətini gücləndirərək təbii
mühitin xüsusiyyətlərini dəyişmişdir.
Səhralaşma eyni zamanda sosial-iqtisadi və təbii prosesdir. O 3,2 mlrd ha sahəyə qorxu törədir, bu sahədə isə 700
mln insan yaşayır. Afrikada, Saxelya zonasında (Sineqal,
Nigeriya, Burkina, Faso, Mali və b.) – bioklimatik zonaya (400
km enində) keçiddə Saxara səhrasından şimala və savannalardan cənuba doğru olduqca qorxulu vəziyyət yaranmışdır.
Saxelyada katastrofik vəziyyət iki əsas faktorun birgə təsiri
nəticəsində baş vermişdir.
1) sürətli artan əhalinin qida məhsulları ilə təmin etmək
məqsədilə insanların təbii ekosistemlərə təsirinin güclənməsi;
2) iqlim şəraitinin dəyişməsi (uzunmüddətli quraqlıqlar).
Mal-qaranın intensiv otarılması onsuz da az olan bitki aləminin
məhsuldarlığını daha azaltmış olur. Səhralaşmaya, həmçinin
keçən ildən qalmış quru otların yandırılması, xüsusilə yağışlar
mövsümündən sonra, qrunt sularının səviyyəsinin azalması və
intensiv şumlama və s. böyük təsir göstərir. Keyfiyyətini itirmiş torpağın səthində qabarmalar başlayır ki, bu da onun
yağmursuz müddətdə deqradasiyasını daha da artırır.
Ekoloqlar meşələrin qırılmasından sonra torpağın səhralaşmasını təbii ətraf mühitə cinayətkarlıq kimi qiymətləndirirlər.
Torpaqların zəbt edilməsi
Aqroekosistemin torpaq qatı kənd təsərrüfatı işləri üçün
lazım olmayan sahələr tərəfindən zəbt edilir: bu torpaqlardan
sənaye obyektləri tikmək, yol çəkmək təbii ehtiyatların çıxarıl252

ması və s. məqsədlər üçün itifadə edilir. BMT-nin məlumatına
görə şəhər tikintisində və yolların çəkilişində hər il 300 min ha
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar itirilir. Sözsüz ki, cəmiyyətin inkişafı üçün qaçılmazdır, ancaq onlardan istifadə
minimuma endirilməlidir.
Səhralaşmanın əsas faktorları və səbəbləri
Səhralaşma
Əsas faktorlar və inkişafın səbəbləri
Təbii

Antropogen

Uğursuz iqlim
şəraiti (quraqlıq)

Meşələri haqqında məlumat
(ağacların, kolların kəsilməsi)
Otlarla böyük təsirlərin
olması (mal-qaranın həddən
çox otarılması)

Torpağın
şoranlaşması

İntensiv şumlama torpağın
qabarması və şoranlaşması

Qumlu-gilli
torpağın üstünlük
təşkil etməsi

Sulardan düzgün istifadə
edilməməsi, qrunt sularının
səviyyəsinin aşağı düşməsi

Yeraltı suların
səviyyəsinin
enməsi

Keçənilki quru otların
yandırılması

Külək və su
eroziyası

Şəkil 15.1. Səhralaşmanın yayılmasının
əsas faktorları və səbəbləri
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§ 2. Mədən süxurlarına və onun massivlərinə
edilən təsirlər
Mədən süxurları
Yer qabığının üst hissəsini təşkil edən dağ süxurları insanın mühəndis-təsərrüfat fəaliyyəti prosesində bu və ya digər
dərəcədə sıxılmaya, dartılmaya, yerindən tərpənməyə, su ilə
dolmaya, qurudulmaya, titrəməyə və başqa təsirlərə məruz
qalır.
Müxtəlif təsirlər zamanı süxurlarda baş verən dəyişikliklər hərtərəfli öyrənilir. Bu ekoloji şəraitə neqativ təsir göstərə bilən qorxulu geoloji proseslərin inkişafını proqnozlaşdırmaq üçün lazımdır.
Süxurlara edilən antropogen təsirlərin əsasları: statik və
dinamik yüklər, istilik təsiri, elektrik təsiri və s.
Statik təsir. Bu mədən suxurlarına edilən ən geniş yayılmış antropogen təsirin bir növüdür. Bina, yaxud qurğulardan 2
MPa-dan artıq statik yükün təsirindən dərinliyi 70-100 m olan
mədən süxurlarında aktiv dəyişmiş zona yaranır. Bu halda
kiçik dəyişmələr də müşahidə edilir: 1) daima buzlaşmış buzlu
süxurlarda, yatırım yerlərində tez-tez ərimə müşahidə olunur;
2) güclü sıxılmış süxurlarda, məsələn, torflaşdırılma prosesi
gedir.
Динамик тясир. Титряйишляр, зярбяляр, тяканлар вя башга
динамиk тясирляр няглиййатын, зярбяли вя титряйишли тикинти машынларынын, завод механизмляринин вя с.-nin ишлямяси заманы
йараныр. Титряйишляря даща щяссас ися сыхылмамыш сухурлар
(гум, торф вя с.) олур. Бу сухурларын давамылыlıьы щисs олунан
дяряжядя азалыр, онлар сыхлашыр, (бярабяр, йахуд гейрибярабяр), структур ялагяляри позулур.
Динамик тясирин башга бир нювц партлайышдыр. Онун
тясири сейсмик тясирляря охшардыр. Автомобил вя дямирйоллары
чякмяк, щидротехники бяндляр гурмаг файдалы газынтылары
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ялдя етмяк цчцн мядян сухурларыны партлайыш иля даьыдырлар.
Яксяр щалларда партлайышлар тябии таразлыьын позулмасы иля
мцшайят олунур. Буна эюря дя сцрцшмяляр, учгунлар йараныр.
Истилик тясири. Даь сухурларынын температурунун йцксялмяси йер алтында dаш кюмцрцн газлашдырылмасы заманы баш
верир. Яксяр щалларда сухурларын температуру 40-500C, бязян
ися щятта 1000C гядяр йцксялмиш олур. Йер алтында dаш кюмцр
1000-16000C температурда газлашдырılдыгда сухурлар ахыжы
щала кечир, сонра «дашлашыр» вя юзцнцн яввялки хассялярини
итирир. Башга тясирлярдя олдуьу кими антропоэен истиликдя дя
истилик сели няинки мядян сухурунун вязиййятиня, щятта тябии
ятраф мцщитин компонентляриня дя тясир эюстярир. Сухурлаrda,
йералты суларda вя биткиляр аиляmиндя дяйишикляр баш верир.
Електрик тясирляри. Даь сухурларында сцни олараг йарадыlан електрик сащяси сонрадан азмыш жярəйанлар йарадыр.
Азмыш жяряйан сащяси шящяр ятрафындакы сащялярдя да чох
мцшащидя олунур. Бу щалда сухурун електрик кечирcилийи,
електрик мцгавимяти вя башга електрик хассяляри дяйишир.
Мядян сухурларына динамик, истилик вя електрик тясирляри ятраф тябии мцщитин физики чирклянмясини йарадыр.
Даь сцхурларынын массивляри
Даь сухурларынын массивляри, илк нювбядя, онун сятщ
галыnlıьы мцщяндис-тясяррцфат ишляри заманы бюйцк антропоэен тясирляря мяруз галыр. Бу заман сцрцшмя, карст, су
алтында галма, чюкмя кими зярярэятирян просесляр даща йцксялмиш олур. Хцсусиля беля зярярли просесляря даими донушлуг
сüхурлары мяруз галыр, чцнки беля сухурлар истилик, антропоэен тясирляря гаршы чох щяссасдыр.
Сцрцшмя. Сцрцшмя даь сухурларынын юз аьырлыглары,
сейсмик, титряйиш вя сцрцшмя йцкляринин тясириндян ениш бойу
сцрцшмясидир. Сцрцшмялярин гарышыг кцтляsiни фырлатмаг вя
ятрафа атмаг кими хцсусиййятляри йохдур. Сцрцшмяляр дяниз
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сащиliндя, чай вадиляринин йамажларында, йамажларда баш
верир. Ятраф мцщитя ян чох Qаfqазын Гарадяниз, Крым,
Волга сащилляри, Днепr, Дон вя башга чайларда вя даь районларында баш верян сцрцшмялярdən zərər dəyiр.
Сцрцшмяляр даь сцхурларынын дайаныглы массивлярини
даьыдыр, ятраф мцщитин башга компонентляриня негатив тясирляр эюстярир (йералты су ресусларынын тцкянмяси, батаглыглашманын йаранмасы, торпаьын цст гатынын позулмасы, аьажларын мящв олмасы). Сцрцшмяляр бязян фажияли сонлугла битир,
инсанлар мящв олур, халг тясяррцфатына бюйцк игтисади зяряр
вурур.
Карст. Эеолоъи щадися кими даь сухурларынын язилмяси
(ящянэ, эипс, dаш дуз долоmит) нятижясиндя йер сятщинин
чюкмяси иля мцшайят олунан йералты бошлуьун ямяля эялмяси
karst adlanır.
Карстıн йайылдыьы даь сцхурларı массиви карстлашдырылмыш
адланыр. Карст дцнйада эениш йайылмышдыр. Йумшаг даь сцхурлары олан йерлярдя, о жцмлядян Русийада, Башгырdыстанда,
Шимали Qафqазда вя башга йерлярдя кастрланмыш масссивлярдяn тясяррцфат üçün истифадя едилмяси тябии мцщитдя чох
мцщцм дяйиширляр йарадыр. Карст просесляри бу заман фяаллашыр, йени гуйулар, чухурлар, чалалар йараныр. Р.Нйuтонун
мялуматларына эюря (1984), АБШ-ин Алабама штатында карстларын активляшмяси иля ялагялар олараг 4000-ə йахын йер
сятщинин чокмяси баш вермишдир. Айры-айры жухурларын диаметри 50-60 м, дяринликляри ися 30 м-я йахын олмушдур. Чухур вя чалаларын ямяля эялмясини йералты сулардан интенсив
истифадя иля ялагяляндирирляр. Карстларын активляшмяси Русийанын bир чох яразиляриндя, о жцмлядян Москва вя Москва
ятрафында гейдя алынмышдыр. Əввяıляр Москвада карст просесляри сюнмцш щесаб едилирди. Лакин йералты сулардан
интенсив истифадя, няглиййат вя тикинтинин динамик титряйишляри,
статик йцкляр вя башга факторлар (йералты суларын чирклянмяси
дя ещтимал олунуr) бу просесляри даща да эцжляндирди.
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Ятраф тябии мцщитин мцщафизясиндя ясас важиб ишлярдян
бири дя тябиятин уникал щейкялляри олан карст маьараларынын
горунмасыдыр.
Субасма. Субасма тябии мцщитин антропоэен факторларына гаршы жаваб реаксийасыдыр. Илк дяфя сутутарлар тикилян
заман грунт суларынын сутутарларын кянарларындан галхмаьа
башламасы диггяти жялб етмишдир. Щал-щазырда субasма
дедикдя грунт суларынын критик сявиййяйя гядяр галхмасы
баша дцшцлцр (йерин сятщиндян 1-2 м-я гядяр). Яразилярин
суалтында галмасы ятраф мцщитя мянфи тясир эюстярир, даь сüхурлары массивляри нямлянир вя батаглыглашма просеси башлайыр. Сцрцшмя, карст вя башга хош олмайан просесляр активляшир. Эилли-нарын торпаг грунтларында чюкмя, эилли грунтларда ися габармалар йараныр. Нарын торпаг-эилли грунтлар
кяскин, бярабяр олмайан чюкмя верир, эилли грунтлардакы
габармалар ися бина вя тикилилярин гейри-бярабяр галхмасына
сябяб олур ки, нятижядя тикилиляр деформасийаyа мяруз галыр.
Бу ися йашайыш və истещсалат йерляриндя еколоъи мцщитi зяифлядир, ямяк габлиййяти ашаьы дцшцр, щятта ишчилярдя зядялянмяляр вя хястяликляр йараныр.
Су басмыш яразилярдя сейсмик бал эюстярижиляри йцксялир.
Бундан ялавя торпаьын икигат шоранлашмасы биткиляри сыхышдырыр, грунт суларынын кимйяви вя бактериалоъи чирклянмяси баш
верир, санитар-епидемиолоъи вязиййят писляшир.
Субасманын йаранмасынын сябябляри мцхтялифдир, анжаг практик олараг инсанын фяалиййятинин нятижяси кими гиймятляндирилир. Йералты су апаран коммуникасийалардан сызма, чюкякликлярин су иля долдурулмасы, яразилярин асфалтлашдырылмасы вя ялавя тикилилярин салынмасы zamanı кцчялярин, баьларын, баьжаларын дцзэцн суварылмамасы нятижясиндя субасмалар йарана билир.
Инди шящяр яразиляриндя субасма щадисяси кцтляви щал
алыб. Руссийада 900 шящяр вя гясябяляр, о жцмлядян Москва,
Санкт-Петербург, Ниъний Новгород, Волгoград, Саратов вя
digər шящярляр субасма щадисясиня мяруз галмышдыр.
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Даими донушluq. Йер кцрясинин бязи яразиляринин (Авропанын, Американын, Şimali Асийанын da шимал və şərq
щиссяляри) йер габыьı мцяййян галынлыqда даима донмуш
вязиййятдя олур. Онларын температуру щямишя 00C ашаьы олур.
Беля сüхурлар даими эонмуш (йахуд узун илляр донмуш),
яразиляр ися даими донушluq сащяляр адланыр. Русийада беля
сащяляр цмуми яразинин 50%-ни тяшкил едир. Даими донманын
мяншяyини дюрдцнжц бузлашма дюврц иля ялагяляндирирляр.
Ахырынжы онилликлярдя даими бузлаг йерлярдя тикинти ишляри
апарылмаьа башланмышдыр. Гярби Сибирин шимал щиссясиндя,
Арктика дянизинин шелфиндя, Нерйунгринск торпагларында вя
с. yerlərdə тикинти ишляриня башланылмышдыр.
Инsанын Шималын «кювряк» тябии екосистемляриня мцдахиляси изсиз галмыр: торпаг-битки гаты позулур, релйеф, qar
гатынын реъими дяйишир, батаглыглар йараныр, екосистемляр арасындакы ялагя позулур. Даими бузлу сащялярдя екосистемин
«кювряк» олмасынын сябяби организм мцxтялифлийинин аз
олмасыдыр. Йалныз чох кичик сайда мцхтялиф нювляр «даими
сойуг» йерлярдя мяскунлаша билир. Трактор, машынларын вя
башга няглиййатын щярякяти онларын буз гатыны тярпядир бу ися
«кювряк» олан екосистемин дайаныглыьыны позур. Диэяр
тяряфдян щавада олан кцкцрд диоксидлярin аз мигдары беля
жанлыларын мящв олмасына сябяб олур.
Ендоэен эеодинамик просесляр. Zялзяля вя вулкан пцскцрмяляри йер габыьында вя даь сухурлары массивиндя бюйцк
йердяйишмяляр йарадыр, битки вя щейванат аляминин мящвиня
сябяб олур, бязи щалларда ися инсанларын фажияли сцрятдя мящв
олмасына вя башга еколоъи нятижяляря сябяб олур.
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Организmin
мцхтялифлийи чох
аздыр

Шималын тябии
екосистемляринин
хцсусиййятляри

Илк биолоъи мящсулдарлыг ашаьыдыр

Гида зянжири чох
гысадыр, гида
мцхтялифлийи чох
аздыр

Популйасийаларын
мигдарынын артыбазалмасы чохдур

Позулмуш
системляря
адаптасийа чох
зяифдир

Гида
маддяляринин
дювраны чох
астадыр

Шякил 15.2. Шимал тябии екосистемлярин ясас хцсусиййятляри
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§ 3. Йерин тякиня едилян тясирляр
Йер габыьынын файдалы газынтылары чыхарыла билян гатына
йерин тяки дейилир. Тябии йер тякинин еколоъи вя бязи функсийалары кифайят гядяр мцхтялифдир (шякил 15.7). Йер сятщинин
ясасыны тяшкил едян тяки ятраф тябии мцщитя фяал тясир эюстярир.
Бу онун ясас еколоъи функсийасыдыр
Йерин тякинин ясас тябии сярвяти минерал-хаммал
ресусларыдыр. Тябии ещтийатлары чыхармаг вя ондан сямяряли
истифадя етмяк ясас мясялялярдян щесаб олунур.
Йерин тяки тякжя минерал ресуслар мянбяи олмайыб, ейни
заманда бюйцк енеръи ещтийатлары мянбяидир. Алимлярин
щесабламаларына эöря йерин тякиндян онун сятщиня 32,3. 1012
Вт эеотермал енеръи дахил олур. Русийада кцлли мигдарда
тябии сярвятляр вя эеотермал истилик ещтийатлары вардыр. Онун
минерал вя башга тябият ресурсларына олан тялябаты кцлли
ресурслар щесабына тамамиля юдяниля биляр.
Лакин минерал хаммала олан ещтийаж эцндян-эцня
артдыьындан ондан елми ясасландырылмыш еффектли истифадя
етмяк лазымдыр. Одур ки, бцтцн юлкя вятяндашларындан йерин
тякиня ещтийатла йанашмаьы вя онун ещтийатларындан сямяряли
истифадя олунмасы тяляб олунмалыдыр. Бизим зяманямиздя
йерин тякиня тябии ещтийатлар олан мянбя кими йох, она щям
дя инсанларын йашайыш мяканы кими бахылмалыдыр.
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Минерал хаммал
вя енерэетик
ресурсларын тябии
мянбяидир

Йерин
тяки

Истещсал тулантыларын
вя зящярли маддялярин басдырылдыьы йер,
чиркаб суларын ахыдылдыьы йер

Нефт вя газын, башга
маддялярин
сахланылдыьы йер

Хцсуси горунан
сащяляр, горуглар,
тябиятин щейкялляри
карст вя маьаралар

Йералты гурьулар
ужалтмаг цчцн
олан йер

Шякил 15.3. Йерин тякинин еколоъи вя башга функсийалары
Йерин тякинин еколоъи вязиййяти инсанын она эюстярдийи
эцжцн гиймятиндян вя характериндян асылыдыр. Мцасир дюврдя
инсанын йерин тякиня олан антропоэен тясирляри щяддян артыг
артмышдыр. Тякжя бир илдя дцнйанын 10 минлярля даь-мядян
мцяссисяляри йерин тякиндян 150 млрд т даь сцхурлары, mил261

йард куб метрлярля йералты сулар чыхармыш вя туллантылардан
dаьлар йаранмышдыр.
Yerin təkinin istismarı zamanı təbii ətraf mühitdə baş verən neqativ
dəyişiklər

ərazinin relyefinin dəyişməsi (torpaqların,
çuxurların, çalarların yaranması)

litosfer

qorxulu geoloji proseslərin aktivləşməsi (karst
sürüşmə dağ suxurlarının çökməsi və tərpənməsi)
fiziki sahələrin dəyişməsi (geotemperatura),
xüsusilə daimi buzlaq ərazilər
torpağın kimyəvi çirklənməsi torpağın mexaniki
dəyişməsi
suların tükənməsi, yerüstü və yeraltı suların
keyfiyyətinin pisləşməsi

hidrosfer
kiçik çayların suyunun azalması bataqlıqların,
torpağın, dağ suxurlarının quruması
metan, kükürd, karbon oksidləri və dağ işlərindən
ayrılan çirkləndiricilərlə atmosfer havasının
çirklənməsi

atmosfer

tarrikonlardan qazların ayrılması (azot, kükürd,
karbon oksidlərinin) neft və qaz yanğınları
karxanalardan partlayış zamanı ayrılan tozlar

bitkilərin cırlaşması, balıqların məhv edilməsi
(suların çirklənməsi nəticəsində)

bitki və
heyvanat
aləmi

bitki örtüyünün pozulması (karxanaların
tikilməsi zamanı)

Шякил 15.4. Йерин тякинин ишлянмясинин еколоъи нятижяляри.
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Диэяр тяряфдян йерин тякинин истисмары практик олараг
ятраф мцщитин бцтцн компонентляриня зярярли тясир эюстярир.
Дцнйада еля бир тяссярцфат сащяси йохдур ки, онун ятраф тябии
екосистемляря вурдуьу зийан даь-мядян сянайесинин вурдуьу зийанла мцгайися олуна билсин (тябии вя техноэен
гязалар мцстясна олмагла).
Минерал хаммалын дашынмасы, онун емалы, даь-мядянляринин вя йералты гурьуларын тикилмяси ятраф тябии мцщитдя
бюйцк дяйишикляр йарадыр.
Йохлама суаллары
1. Литосферин еколоъи вязифяси.
2. Торпаьын деградасийасы ня демякдир вя онун йаранма
сябябляри щансылардыр?
3. Гыса олараг су вя кцляк ерозийасындан йаранан еколоъи
зяряри эюстярин.
4. Пестисидлярдян (зящярли маддялярдян) эялян зярярин, онун
хейириндян чох олдуьуну эюстярин.
5. Няйя эюря ерозийаны ландшафтын хястялийи сящралашmanı ися
онун юлцмц адландырырлар?
6. Щансы зярярэятиря билян эеолоъи просесляри билирсиниз?
7. Няйя эюря йерин тякинин ишлянмяси ятраф тябии мцщитдя
негатив тясирляр йарадыр?
8. Йерин тякинин юйрянилмясинин ятраф мцщитя эцжлц мянфи
тясиринин сябяблярини изащ един.
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FƏSİL 16
BİOTİK BİRLİKLƏRƏ EDİLƏN
ANTROPOGEN TƏSİRLƏR

Biosferin normal vəziyyəti və fəaliyyəti, eləcə də ətraf
mühitin dayanıqlığı həmin mühitdə məskunlaşmış bütün biotik
birliklərə əlverişli şərait təmin edilmədən mümkün deyil.
Biosferin müxtəlifliyinin itirilməsi nəinki insanın əmin-amanlığının itirilməsinə, hətta onun yaşamasına da qorxu yarada
bilər.
Ölkəmizdə eləcə də bütün dünyada son 30-40 il ərzində
biomüxtəliflik azalmışdır. Biomüxtəlifliyin azalması bütün səviyyələrdə − genetik, növ və ekosistemlərdə özünü göstərir. Bu
isə təbii mühiti bərpa oluna bilməyən dəyişikliklərinə gətirəcək. Son 65 mln il müddətində bitki və heyvanların müxtəlif
növlərinin yox olması beş min dəfə dünyadakı təbii təkamül
inkişafını üstələyir.
Biotik birliklərin əsas komponentlərinə olan antropogen
təsirləri aşağıdakı ardıcıllıqla öyrənək: bitkilər aləmi ( meşələr
və başqa birliklər) və heyvanat aləmi.

§ 1. Meşələrin təbiətdə və insan həyatında rolu
Meşələr təbiətin və insanın həyatında mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Rusiya meşələrlə zəngin bir ölkədir. Ümumi torpaq
sahəsinin 1,2 mlrd ha və yaxud 75% meşələr tutur. Dünyada
heç bir ölkə bu qədər ağac ehtiyatlarına malik deyil. Rusiyadakı meşə sahələri dünyadakı meşə sahələrinin əsas hissəsini
təşkil edir. Bu planetin ən güclü ağciyəri hesab olunur.
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Ölkədə meşələr qeyri-bərabər paylanmışdır, əsas meşə
sahələri Qərbi və Şərqi Sibirdə küknar, sidr, qara şam, ağcaqovaq meşələri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əsas meşələr
(ümumi meşə sahəsinin 45%-i) Yeniseydən Oxot dənizinə
qədər olan Şərqi Sibirdə yayılmışdır.
Meşələr – təbii ətraf mühitin əsas hissəsini təşkil edir.
Ekoloji sistem olaraq meşələr müxtəlif funksiyaları yerinə
yetirir və eyni zamanda əvəzolunmaz təbiət resursudur. Ölkəmizdə və xarici ölkələrdə aparılan tədqiqatlar təsdiq etdi ki,
meşələr ətraf mühitdə ekoloji tarazlığın saxlanılmasında mühüm rol oynayır.
Mütəxəssislərin fikrincə meşələrin flora və faunanın
genofondunun saxlanılmasında rolu, xammal mənbəyi kimi
iqtisadi əhəmiyyətindən qat-qat üstündür. Meşələrin təbii ətraf
mühitə təsiri müxtəlifdir. Onların fəaliyyəti əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
− planeti oksigenlə təchiz edir;
− bilavasitə öz ərazilərində, yaxud ona yaxın ərazilərdə
olan su rejiminə təsir edərək su balansını tənzimləyir;
− quraqlığın mənfi təsirini azaldır, qumların hərəkətinin
qarşısını alır;
− iqlimi yumşaldır, kənd təsərrüfatı məhsullarının məhsuldarlığının artmasına səbəb olur;
− atmosferdə olan kimyəvi çirkləndiricilərin müəyyən
hissəsini udur və başqa maddəyə çevirir;
− torpağı su və külək eroziyasından, sürüşmədən, sahilləri dağılmadan və başqa geoloji proseslərdən qoruyur;
− normal sanitar-gigiyenik şərait yaradır, insanın psixikasında rahatlayıcı təsir yaradır.
Bundan əlavə meşələr ağac və başqa xammal ehtiyatları
mənbəyidir. Ağacdan 30 mindən artıq məmulat və məhsul
alınır, ondan istifadə azalmır, əksinə artır. Hesablamalara görə
Qərbi Avropada 2005-ci ildə ağaca olan tələbat 220 mln m3
olmuşdur.
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Yenə də qeyd edirik ki, meşələrin rolu danılmazdır. Məşhur rus yazıçısı L.M.Leonov böyük hərflərlə meşələri Dost
adlandırmışdır. Meşələr biosferin təbii vəziyyətini saxlayan
əsas və vacib effektiv vasitə olub, sosial və mədəni sahədə
əvəzolunmaz faktordur.
Meşələrin pozitiv ekoloji rolu meşəçiliyə aid Beynəlxalq
konqresdə (Hindistan) belə səslənmişdir “Meşə-sudur, suməhsul, məhsul-həyat”dır.
Meşələr

Orta mühafizə (ekoloji tarazlığın
saxlanılması)
İqlimin tənzimlənməsi
Ekoloji
funksiyalar

Suyun qorunması və suyun tənzimlənməsi
Torpağın mühafizəsi
Sanitar-gigiyenik

Pekrasion

Ağac məmulatları

Texniki xammal
Təbii
resurslar

Mineral xammal
Dərmanlar üçün xammal

Yeyinti məhsulları

Şəkil 16.1.Meşələrin insan həyatında vətəbiətdə rolu
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Mənasına, yerləşməsinə və yerinə yetirdiyi funksiyasına
görə meşələri üç qrupa ayırırlar:
birinci qrupa – ekoloji qoruyucu vəzifəni yerinə yetirən
( su qoruyucu, tarlaları qoruyan, sanitar-gigiyenik) meşələr aid
edilir. Bu meşələr ciddi qorunur, xüsusən meşə parklar, şəhər
meşələri, qiymətli meşə massivləri, təbii milli parklar. Bu
qrupa daxil olan meşələrdə yalnız ağaclara qulluq məqsədilə
onların budaqları kəsilir»
ikinci qrupa − qoruyucu və məhdud miqdarda istismar
oluna bilən meşələr aid edilir. Belə meşələr əhalisi sıx və geniş
nəqliyyat şəbəkəsi olan ərazilərdə yayılmışdır. Bu meşələrin
xammal resursları kifayət qədər olmur, ona görə də onun qoruyucu və istismar olunma funksiyasını saxlamaq üçün meşədən
ciddi istifadə rejimi olmalıdır.
üçüncü qrupa – istismar olunan meşələr aid edilir. Bunlar
çoxmeşəli rayonlarda geniş yayılmışdır və əsas tədarükçüdür.
Ağacların kəsilməsi təbii ekoloji tarazlığa və təbii biotoplarda
dəyişiklik yaratmamalıdır.
Meşələrin bu və digər qrupa aid olmasını meşədən istifadə rejimi müəyyən edir. Bu zaman elmi birliklərə əsaslanmış, təbii ekosistemlərin maksimal qorunması və meşə resurslarından səmərəli istifadə olunması prinsipləri nəzərə alınmalıdır.

§ 2. Meşələrə və başqa bitki birliklərinə edilən
antropogen təsirlər
Bitki örtüyünü və ilk növbədə, meşə ekosistemlərinin bugünkü vəziyyətini xarakterizə etdikdə bir termin işlədirlər –
deqradasiya. Meşələr təbii mühitin başqa komponentlərdən
fərqli olaraq insanların neqativ təsirini daha tez hiss etdilər.
Heyvandarlığın və əkinçiliyin yaranması ilə əlaqədar olaraq
meşələrdə böyük dəyişiklər yarandı.
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İnsanın meşələrə və ümumilikdə yaşıllıqlar aləminə təsiri
bilavasitə və dolayı ola bilər. Bilavasitəyə aiddir: 1) meşələrin
bütöv qırılması; 2) meşə yanğınları və otların yandırılması;
3) təsərrüfat infrastrukturu yaratmaq üçün meşələrin və yaşıllıqların məhv edilməsi”; 4) turizmin genişlənməsi.
Dolayı təsirlər – antropogen təsirlər nəticəsində atmosferin, suyun çirklənməsi, pestisidlərin və mineral gübrələrin
tətbiq olunması nəticəsində yaşam mühitinin dəyişməsidir.
Yaşıllıqlar birliyinə yad bitki növlərinin daxil olması müəyyən
mənada dəyişklik yaradır.
YUNEP-in “2000-ci ilə əraf mühitin vəziyyəti” hesabatında qeyd olunur: “Meşələr haqqında məlumat – insan cəmiyyəti qarşısında duran ən ciddi ekoloji problemdir”. “Meşələrin qırılması (məhvi) insanın bəd əməlləri siyahısında
A.Qora görə (1993) birinci yerdə durur”. Bir neçə yüz il ərzində planetdəki geniş meşə massivləri məhv edilmişdir. Müasir mərhələdə istehsalın inkişafı ilə əlaqədar olaraq meşə ekosistemləri çox “zəifləyib”, öz mühafizə funksiyasını itirib,
ortadayanıqlıq imkanları kifayət qədər zəifləyibdir.
XVII əsrdə Rusiyada meşə sahələri 5 mln km2, 1970-ci
ildə isə 1,5 mln km2 qalmışdır. Hal-hazırda hər il Rusiyada 2
mln ha meşələr qırılır. Eyni zamanda əkinçilik üçün ağacların
qırılması nəticəsində meşə sahələri azalır. Meşələrin tam
qırılmasından sonra onun yenidən təbii bərpa olunması üçün
neçə on illər lazım gəlir.
Eyni ilə belə hadisələr, yəni ağacların qırılması başqa
ölkələrdə müşahidə olunur. FAO-nın (kənd təsərrüfatı proqramı, BMT-nin) məlumatına görə təkcə quraqlığa görə ildə 4
mln ha meşə ağacları quruyur, bunun 2,7 mln ha-ı Afrikanın
öhdəsinə düşür. Ən qorxulusu isə daima yaşıl tropik meşələrdir ki, bunların ekosistemləri çox zəifləyib. Bu qiymətli
genetik müxtəliflik yer üzərindən ildə 1,7 mln ha yox olacaq.
Alimlər hesab edirlər ki, bu templə tropik meşələr bir neçə on
illiyə tamamilə yox olur. 1992-ci ilin məlumatına görə Şərqi və
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Qərbi Afrikada 56% meşələr məhv edilib, ayrı-ayrı ərazilərdə
isə bu 70%-ə çatır. Cənubi Amerikada (Amazonka hövzəsi)
37%, Cənubi-Qərbi Asiyada isə 44% meşələr qırılıb. Belə meşələr heyvandarlıq üçün otlaq, yanacaq kimi istifadə məqsədilə
qırılır.
Meşə ekosistemlərinə məhvedici təsirlər göstərən yanğınlardır. Əksər hallarda belə yanğınlar insanların odla düzgün
rəftar etməmələri nəticəsində baş verir. Tropik zonalarda meşələrin yandırılması düşünülmüış şəkildə həyata keçirilir. Bu
sahələr heyvanlar məqsədilə otlaq və başqa kənd təsərrüfatı
sahələri üçün istifadə olunur. Müharibələr zamanı şüurlu olaraq
meşələr yandırılır.
XIII fəsildə atmosfer çirkləndiricilərinin, xüsusən kükürd
dioksidin meşələrə zərərli təsiri geniş izah olunmuşdur. Son
zamanlar meşələrin deqradasiyasına səbəb olan faktorlardan
biri də radioaktiv çirklənmələrdir. Hesablamalara görə Çernobıl AES-in qəza və Semipalatinskdə nüvə sınaqları zamanı
3,5 mln ha meşə sahələri radioaktiv çirklənməyə məruz qalmışdır.
Meşələrdən əlavə, insanların başqa yaşıllıqlara neqativ təsiri müşahidə olunur. İnsanların dərman bitkiləri, yabanı giləmeyvələrin yığılması zamanı bitki birliklərinə neqativ təsirləri
olur, eyni zamanda meliorasiya, tikinti və kənd təsərrüfatı işləri
zamanı yaşıllıqlar məhv edilir.

§ 3. İnsanın yaşıllıqlar aləminə təsirinin
ekoloji nəticələri
İnsanın yaşıl birliklərə müdaxiləsi heyvandarlığın və
əkinçiliyin başlanğıcının ilk anlarından başlanmışdır. Sonrakı
mərhələlərdə, xüsusilə iqtisadiyyatın geniş inkişafı dövründə
yaşıllıqlara müdaxilə daha da genişləndi.
İlk dəfə olaraq F.Engels özünün “Təbiətin dialektikası”
əsərində yaranmış ekoloji vəziyyəti, meşələrin qırılmasını belə
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çatdırmışdır: “Mesopotamiya, Yunanıstan, Kiçik Asiyada
yaşayan insanların heç ağıllarına belə gəlməzdi ki, ağacları
kökündən çıxarmaqla əkinçilik üçün torpaqların əldə edilməsi
bu ölkələrin viranə qalmasının başlanğıcı olacaqdır”. Sonra
yazır: “onların nə vecinə ki, sonralar tropik yağışlar köməksiz
torpaq qatının üst hissəsini yuyub aparacaq özündən sonra
yalnız qayalıqları saxlayacaq”.
Sonralar V.D.Bondarenko (1985) göstərdi ki, keçmişdə
meşələrin qırılmasına bu qədər neqativ münasibət göstərmək
düzgün deyil, o zamankı obyektiv vəziyyəti də nəzərə almaq
lazımdır. Onlar meşə sahələrini əkinçilik üçün əvəz etməklə
müəyyən mənada ərzaq problemini həll etmişlər. Metallurgiyanın ilk inkişafı dövründə ağac yanacağından istifadə olunması isə labüd idi. Lakin məsələ ondadır ki, bir çox ölkələrdə
meşələrin qırılması çox sürətlə getmiş, yeni əkilən ağacların
inkişafı zəif olduğundan onları əvəz edə bilməmişdir.
Geniş antropogen təsirlər biotik birliklərdə, həm ekosistem – biosfer, həm də populyasiyalar səviyyəsində ağır
ekoloji nəticələr yaradır.
Meşəsizləşdirilmiş sahələrdə dərin yarğanlar yaranır, sürüşmələr və sellər ətraf mühiti korlayır, əsas ekoloji vəzifəni
yerinə yetirən fotosintezedici fitokütlə məhv olur, atmosferın
qaz tərkibi və su obyektlərinin hidroloji rejimi dəyişir, bir çox
bitkilər və heyvanlar yox olmaq qarşısında qalır.
Meşələrə edilən antropogen təsirlərin bir nəticəsi də yerin
səthinin albedosunun dəyişməsidir. Albedo (latın sözüdür,
albedo – parlaqlıq) yer səthinin onun üzərinə düşən işıq şüalarının əksetdirmə qabiliyyətini xarakterizə edən kəmiyyətdir.
İnteqral albedo müvafiq qiymətli ağacların üst hissəsində 1015%, otlarda 20-25%, təzə yağmış qarda 90%-ə qədərdir.
Yer səthinin albedosu, dünyada, eləcə də ayrı-ayrı regionlarda iqlimi təmin edən əsas faktorlardan biridir. Müəyyən
olunmuşdur ki, yer səthinin albedosunun bir neçə faiz dəyişməsi planetdə iqlimin ciddi dəyişməsinə səbəb ola bilər.
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Hazırda kosmik çəkilişlər vasitəsilə yer səthinin albedosunun
genişmiqyaslı dəyişdiyi aşkar edilmişdir. Alimlər bunu meşə
yaşıllıqlarının qırılması və planetin kifayət qədər böyük hissəsinə edilən antropogen təsirlərdən səhralaşması ilə izah
edirlər.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, meşə ekosistemlərinə
böyük zərəri meşə yanğınları vurur. Belə sahələrdə yenidən
meşələr salmaq çox çətinləşir. Meşə yanğınları meşənin vəziyyətini pisləşdirir, ağacların inkişafı zəifləyir, onların köklərinin
torpaq ilə əlaqəsi pozulur, vəhşi heyvanların yem bazası məhv
olur, tufandan yıxılmış ağacların sayı artır. Güclü yanğınlar
ağaclardakı nəmliyi, onların qida maddələrini saxlaması xüsusiyyətlərini pozur.
Axıra qədər yanmış sahələrdə bəzi həşəratlar tez məskunlaşır ki, bu da bəzi infeksion xəstəliklərin yaranmasına səbəb
olur. Yuxarıda göstərilən insanın biotik birliklərə birbaşa təsirindən əlavə, dolayı olaraq sənaye tullantıları ilə çirklənməsi
kimi təsirləri də olur.
Müxtəlif toksikatlar, əsasən də kükürd dioksid, azot və
karbon oksidləri, ozon, ağır metallar iynəyarpaqlılara və geniş
yarpaqlılara, eləcə də kolluqlara, otlara, güllərə, meyvə və
tərəvəzlərə çox böyük neqativ təsir göstərir. Qaz, yaxud turşulu
yağışlar şəklində çirkləndiricilər bitkilərdə assimlyasiya, heyvanlarda nəfəsalma proseslərini pozur, metobolizmi kəskin
surətdə dəyişir, bu isə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb
olur. Məsələ, ozonun (O3) təsirindən bitkilərdə əlaqə sisteminin
aktivliyi və xlorofilin miqdarı dəyişməsidir. Yüksək, yaxud
uzun müddət kiçik konsentrasiyalarla SO2 təsiri fotosintez
prosesini və nəfəsalmanı azaldır.
Yuxarıda göstərilən misallara əsaslanaraq deyə bilərik ki,
toksikatlar kükürd, dioksid, ozon və s. müxtəlif biokimyəvi və
fizioloji prosesləri, bitkilərin hüceyrələrinin strukturunu poza
bilər, bu isə məhvə aparar.
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Atmosfer çirkləndiricilərinin miqdarına ayrı-ayrı bitkilərin
reaksiyası müxtəlif olur. Avtomobillərin işlənmiş qazlarının
bitkilərin həyat fəaliyyətinə mənfi təsiri olduqca böyükdür.
Şəhərlərdə atmosfer havasındakı çirkləndiricilərin 60%-ni
avtomobillərdən ayrılan işlənmiş qazlar – karbon oksidləri,
aldehidlər, yanacağın parçalanmamış karbohidrogeni, qurğuşun
birləşmələri təşkil edir. Bu çirkləndiricilərin təsirindən ağacların yaşayış müddəti qısalır, xlorofil dənəciklərinin sıxlığı 2-3
dəfə azalır (Yablokov, Ostroumov, 1985).
Təbiət birliklərinin pozulması bir sıra bitkilərin məhv
olmasına səbəb olmuşdur. Yaxın gələcəkdə növü bir neçə ədəd
olan bitkilər məhvolma həddinə çatacaq. Ümumilikdə dünyada
25-30 min növ bitkilər mühafizə olunmalıdır. Bu miqdar
dünya florasının 10%-ni təşkil edir. Havay adalarında və başqa
regionlarda məhv olmuş növlərin miqdarı ümumi növlərin
miqdarının 11%-nə bərabərdir (cədvəl 16.1., Malışev, 1981)
C ə d v ə l 16.1
200 il ərzində insanın təsiri nəticəsində məhv olmuş
bitkilərin növləri
Ölkələr
Kontinental hissə
ABŞ: 1800 – 1880 il
1951 – 1900
1901 – 1955
1956 - 1981
Havay adaları
Böyük Britaniya
Niderland
Belçika
AFR

Məhv olmuş
növlərin sayı

Ümumi tərkibdən
məhv olmuş
orqanizmlərin faizi

4
41
45
100
225 - 270
1900-cu ildən hər 4
ildə
50 - 75
62
200 yaxın

0,5 – 0,6
11,6
4,0 yaxın
4,8
7,5

Hal-hazırda Rusiyada 1000-dən artıq ağac növü məhv
olmaq üzrədir və bunları qorumaq lazımdır.
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Yaşıllıqlarla örtürmüş sahələrin azalması iki səbəbə
görə arzuolunmazdır: birincisi, biosferdə karbonun qlobal dövr
etməsi pozulur, ikincisi isə biosferdə fotosintez prosesində
udulan günəş şüalarının intensivliyi azalır.

§ 4. Biosferdə heyvanat aləminin əhəmiyyəti
Heyvanat aləmi müəyyən bir təbii ərazidə yaxud təbii
mühitdə məskunlaşmış bütün növ vəhşi heyvanların və fərdlərin (ətyeyənlər, quşlar, sürünənlər, balıqlar, ilbizlər və başqa
onurğasızlar) birliyidir.
Heyvanat aləmi ətraf mühitin ayrılmaz hissəsi və yerin bioloji müxtəlifliyi olub, bərpaolunan təbii resurs, biosferin
idarəolunan və stabilləşdirilən komponentləridir (şəkil 16.2).
Heyvanların əsas ekoloji funksiyaları maddələrin biotik və
enerji dövranında iştirak etməsidir. Ekosistemin dayanıqlığını,
ilk növbədə, mobil elementlər heyvanları təmin edir.
Heyvanat aləmi təkcə təbii ekoloji sistemin əsas komponenti olmayıb o, eyni zamanda qiymətli bioloji resursdur
(şəkil 16.2). Heyvanların bütün növləri planetin genetik fondunu yaradır (onların hamısı lazımdır). Təbiətə ögey münasibət və ya tamamilə xeyirli və zərərli heyvanlar da yoxdur. Hər
şey onların sayından, yaşam şəraitindən və başqa şərtlərdən
asılıdır. 100 min növü olan milçəklərdən biri – otaq milçəyi keçici xəstəliklərin daşıyıcısıdır. Eyni zamanda milçəklər çox
sayda heyvanların qidasıdır (kiçik quşların, hörümçəklərin,
böcəklərin) təkcə bir neçə həşəratları (gənələri, bitləri) nəzarət
altında saxlamaq lazımdır.
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Heyvanat aləmi

Orta mühafizəsidir

Bioloji dövran
proseslərində iştirak edir

Ekoloji
funksiyaları

Tozlanma, bitkilərin
yayılması, torpağın
məhsuldarlığının artması

Rekresiya funksiyaları

Yeyinti məhsulları

Texniki xammal
Təbii
resurslar
Dərman üçün xammal

Xəzlik heyvan yetişdirmək
üçün material

Şəkil 16.2. İnsan həyatında və təbiətdə heyvanat aləminin rolu
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§ 5. İnsanların heyvanat aləminə təsiri
və onların məhvolma səbəbləri
Heyvanat aləminin çox dəyərli olmasına baxmayaraq
insan özünün yaşamının ilk tarixi dövründən onları qırmağa
başlamış, indi isə müasir texnikaya yiyələnməklə bütün təbii
biotaya geniş hücuma keçmişdir. Yer üzərində keçmişdə və
müxtəlif vaxtlarda müəyyən səbəblərdən sakinlər öz yaşayış
yerlərini dəyişmişlər. Lakin son vaxtlar yer sakinlərinin yerdəyişmələri onların növlərinin yox olmasını artırmışdır. S.A.Ostroumov (1983) qeyd edir ki, son yüzillikdə növlərin yaranma tempi,
onların məhvolma tempindən on dəfələrlə azdır. Biz ayrı-ayrı
ekosistemlərin, eləcə də bütövlükdə biosferin sadələşməsinin
şahidi oluruq. Hələlik bu suala cavab yoxdur: bu sadələşmənin
mümkün olan həddi necə olacaq, bundan sonra isə biosferin
həyat fəaliyyəti pozulacaqmı?
Bioloji müxtəlifliyin itirilməsi, heyvanların sayının azalmasının və onların məhv olmasının əsas səbəbləri aşağıdakılardır:
- yaşayış mühitinin pozulması;
- qadağan olunmuş zonalardan həddən artıq məhsulun
əldə edilməsi;
- yad növlərin introduksiya (akklimatizasiya) edilməsi;
- məhsul əldə etmək üçün bilavasitə onların məhv
edilməsi;
- təsadüfi (gözlənilmədən) məhv olmalar;
- mühitin çirklənməsi.
Yaşayış mühitinin pozulması:
Meşələrin qırılması, çöllərin və dincə qoyulmuş torpaqların şumlanması, bataqlıqların qurudulması, heyvanların
idarə olunması, sututarların tikilməsi və başqa antropogen
təsirlər köklü surətdə heyvanların yaşayış mühitinin pozulmasına səbəb olmuş, bununla əlaqədar olaraq vəhşi heyvanların
çoxalması və miqrasiyası kökündən dəyişmişdir.
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Əldəetmə dedikdə bilavasitə populyasiyanın (ov) izlənilməsi və strukturunun pozulması, eləcə də təbii mühitdən
müxtəlif məqsədlər üçün heyvanların və bitkilərin götürülməsidir.
Rusiya Federasiyasında ov edilə bilən heyvanların sayının azalması müşahidə olunur, bu ilk növbədə, sosial-iqtisadi
vəziyyət və qeyri-qanuni ovçuluğun yüksəlməsi ilə əlaqədardır.
Həddən artıq ov, otyeyən iri heyvanlrın (fil, kərkədan) sayının
azalmasına səbəb olmuşdur. Fil sümüyünün dünya bazarında
çox baha olması onların hər il 60 min başa qədər azalmasına
səbəb olmuşdur (Afrika və Asiya ölkələrində).
Əfsuslar olsun ki, kiçik heyvanlar da ağılasığmaz dərəcədə məhv olur. A.V.Yablokov və S.A.Ostroumovun hesablamalarına görə Rusiyanın Avropa hissəsindəki böyük şəhərlərin quş bazarlarında hər il bir neçə min kiçik oxuyan
quşlar satılır.
Вящши гушларын бейнялхалг тижаряти йедди милйону кечир,
лакин онларын яксярийяяти йолда, йахуд да йашайажаьы йеря
чатдыгдан сонра мящв олур.
Щейванларын сайынын азалмасынын вя онларын мящв
олмасынын цчцнжц сябяби йад нювлярин интродуксийасыдыр
(акклиматизасийадыр). Ядябиййатларда кянардан эятирилян
щейван вя биткилярин тясириндян абориэен (йерли) щейванларын
мящв едилмяси эюстярилир. Башга фактлар да кянардан мцдахиля едян щейванларын тясириндян йерли нювлярин мящволма
щяддиндя олдугларыны эюстярир.
Бязи алимляр еколоъи системи таразламаг цчцн зяифлямиш
aнтропоэен екосистемляря йени нювлярин дахил олунмасыны
мцмкцн сайырлар.
Щейванларын сайынын азалмасы вя мящволмасынын бир
сябяби дя − онларын билаваситя кянд тясяррцфаты мящсулларынın
горунмасы вя мядян обйектляринин йарадылмасы иля ялагядардыр. Təsadüfi məhvolmalar isə avtomobil yollarında, hərbi
əməliyyatların gedişində, ot biçimində, elektrik ötürücü xətlərində, suaxınlarının tənzimlənməsində və s. baş verir. Mühitin
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çirklənməsi: pestisidlər, neft və neft məhsulları, atmosfer çirkləndiriciləri, qurğuşun və başqa toksikatlarla baş verir.
Yoxlama sualları
1. Hal-hazırda təbiətdə biomüxtəlifliyin kəskin azalmasının
səbəbi nədir?
2. Biosferdə meşələrin vəzifəsini izah edin.
3. Niyə meşələrin məhvi ciddi ekoloji problem sayılır?
4. Biotik birliklərə antropogen təsirlər hansı nəticələrə səbəb
olur?
5. Heyvanat aləminin əsas ekoloji funksiyası nədən ibarətdir?
6. Hal-hazırda heyvanların məhv olmasının, onların sayının
azalmasının və onunla əlaqədar bioloji müxtəlifliyin itirilməsinin səbəblərini söyləyin.
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FƏSİL 17
BİOSFERƏ EDİLƏN XÜSUSİ
TƏSİRLƏR

Biosferə edilən xüsusi atropogen təsirlərə aşağıdakılar aiddir:
1)
2)
3)
4)

mühitin qorxulu tullantılarla çirklənməsi;
səs-küyün təsiri;
bioloji çirklənmə;
elektromaqnit sahələrinin və şüalanmanın təsirləri və başqa
növ təsirlər.

§ 1. Mühitin sənaye və məişət tullantıları ilə
çirklənməsi
Müasir dövrün ən ciddi ekoloji problemlərindən biri də ətraf
mühitin sənaye və məişət, xüsusən təhlükəli tullantılarla
çirklənməsidir. Anbarlarda, icazə verilmiş və icazə verilməmiş
zibilxanalarda toplanan tullantılar atmosfer havasını, yerüstü və
yeraltı suları, torpağı və bitkiləri çirkləndirir. Bütün tullantıları
məişət və sənaye (istehsal) olmaqla iki yerə ayırırlar.
Məişət tullantıları bərk, maye, qaz halında olur. Bərk məişət tullantıları bərk halda olan məişətdə işlənmiş maddələrdən
(plastmas, kağız, şüşə və s.) tullantılardan ibarətdir. Maye məişət tullantıları əsasən təsərrüfat-məişətdə yaranan çirkab sulardır. Qaz halında olanlar isə – müxtəlif qazlardan ayrılan tullantılardır.
Sənaye tullantıları – materialların, yarımfabrikatların,
məhsul istehsalı zamanı yaranan və iş müddətində tam, yaxud
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müəyyən qədər öz xüsusiyyətlərini itirmiş qalıq məhsullardır.
Sənaye tullantıları bərk (metalların, plastmas, ağacların qalıqları), maye (sənaye çirkab suları, işlənmiş üzvi həlledicilər və s.)
və qaz (sənaye sobalarından ayrılan qazlar, avtonəqliyyatların
tullantıları və s.) halında olur. Sənaye və eləcə də məişət
tullantıları icazə verilməmiş zibilxanalara atılır. Bunların yalnız
0,5 hissəsi zərərsizlədirilir və utilizasiya olunur.
Ən çox tullantı yaradan sənaye sahələri kömür, qara və
əlvan metallurgiya sahələri, istilik elektrostansiyaları, sənaye
tikinti materiallarıdır.
Təhlükəli tullantıların neqativ təsirlərindən planetin hər
yerində periodik olaraq ekoloji kritik vəziyyətlər yaranır.
Tərkibindəki təhlükəli maddələrin (toksiki, partlayıcı,
infeksion, yanğın təhlükəli) miqdarı insan sağlamlığı və ətraf
mühit üçün təhlükə törədə bilən səviyyədə olan tullantılar
təhlükəli tullantılar adlanır.
Təhlükəli tullantılar əsrin problemidir və bütün dünyada
bu problemə qarşı böyük tədbirlər həyata keçirilir. Rusiyada
təhlükəli tullantılar ümumi bərk tullantıların 10%-ni təşkil edir.
Onlardan metallik və qalvanik şlamlar, şüşəliflərin tullantıları,
asbest tullantıları və tozları, turş qatranların emalından alınan
qalıqlar, qudron işlənmiş radiotexniki məmulatlar daha
üstünlük təşkil edir.
Tullantıların toksiki səviyyəsi təsnifata görə müəyyən
olunur (1987). İnsan və biota üçün əsasən təhlükəli tullantılar,
tərkibində kimyəvi maddələr olan I və II sinfə daxil olan toksiki tullantılardır. Bunlar, ilk növbədə, tərkibində radioaktiv
izotoplar, dioksinlər, pestisidlər, benz(a)pren, və başqa zəhərli
maddələr olan tullantılardır.
Radioaktiv tullantılar (RT) – bərk, maye və qaz halında
olan nüvə energetikasının, hərbi sənayenin, başqa sənaye sahələrinin, səhiyyə sisteminin tullantılarıdır ki, onların da tərkibindəki radioaktiv izotopların miqdarı icazə verilmiş normanı
keçir.
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Radioaktiv element olan stronsium – 90, orqanizmin qida
zənciri (trofik) boyu hərəkət edərək, hüceyrələrin həyat fəaliyyətini pozur, hətta onların məhv olmasına da səbəb olur. Bəzi
radionuklidlər 10-100 mln il öz ölümcül toksiki xüsusiyyətlərini saxlaya bilir. Xüsusi aktivliyinə görə radioaktiv maddələrin aşağı aktivlikli (0,1 Ku/m3), orta aktivlikli (0,1-100 Ku/m3)
və yüksək aktivlikli (1000 Ku/m3) qruplara ayırırlar.
Bir çox ölkələrdə, xüsusilə AES-ı olanlarda nüvə tullantılarının miqdarı olduqca çoxdur. Təkcə Rusiya ərazisidə basdırılmamış radioaktiv tullantıların aktivliyi 1,5 mlrd Ku-dir, bu
da Çernobıldan 30 dəfə çoxdur. 2000-ci ildə Böyük Britaniyada atom sənayesinin tullantıları aşağıdakı kimi olması göstərilmişdi: yüksək aktivlikli 5 min m3, orta aktivlikli – 80 min m3,
alçaq aktivlikli 500 min m3 (Vroncki, 1996).
Əsasən AES-də aktivliyi aşağı və orta olan radioaktiv
tullantılar saxlanılır. Qatılaşdırılmış maye radioaktiv tullantılar
xüsusi həcmlərdə, bərk halında olan radioaktiv tullantılar isə
xüsusi anbarlarda saxlanılır. Rusiyada 1995-ci ilin məlumatına
əsasən radioaktiv tullantılar mümkün olan həcm və anbarların
60%-ni tutmuş, belə temp davam edərsə 4-5 ildən sonra bütün
həcm və anbarlar tam dolmuş olacaqdır.
Atom Nazirliyinin müəssislərində (“Mayak” İB, “Sibir
kimya kombinatı” və s.) alçaq və orta aktivlikli radioaktiv tullantılar açıq su hövzələrində saxlanılır. Zəlzələ, daşqınlar nəticəsində bu tullantılar geniş ərazilərin radioaktiv çirklənməsinə
səbəb ola bilər, eləcə də bu tullantılar yeraltı sulara da daxil
ola bilər.
Radioaktiv tullantıların böyük sayda kiçik sahələrdə
basdırılması bütün yer üzərində yayılıb. ABŞ-da belə kiçik
yerlərin sayı on minlərlədir, onların içərisində bəziləri isə aktiv
radioaktiv mənbələrdir.
Aydındır ki, zaman keçdikcə belə radioaktiv tullantıların
basdırılması (zərərsizləşdirilməsi) daha aktual olacaq.
MAQATE-nin məlumatına görə 2005-ci ildə vaxtı ötmüş (30
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ildən artıq) 65 AES-lərin və 260 nüvə qurğuları söküləcəkdir.
Onların çökülməsi zamanı külli miqdarda alçaqaktivlikli
tullantıların zərərsizləşdirilməsi və 100 min t yüksək aktivlikli
tullantıların basdırılmasını təmin etmək lazımdır (təbiət və
resurslar, 1990-cı il). Nüvə qurğuları ilə təchiz olunmuş sualtı
gəmilərin də sökülməsi aktual olaraq qalır. Rusiya donanmalarında radioaktiv tullantıların miqdarı daima artır, (xüsusilə
1993-cü ildə radioaktiv tullantıların dənizə atılmasına qadağan qoyulandan sonra).
Bərk və maye şəklində olan radioaktiv tullantılardan
başqa AES-də və Atom Energetikası Nazirliyinin başqa obyektlərində qaz şəkilində radioaktiv tuallantılar da olur. Bunlar
radiaoktiv aerozollar, radioaktiv izotopların uçan birləşmələri
və radioaktiv izotopların özləridir.
Dioksin tərkibli tullantılar sənaye və məişət tullantılarının,
qurğuşun aşqarlı benzinin, başqa kimyəvi məhsulların,
sellüloz-kağız, elektrotexnika sənayesinin zibillərinin yandırılması zamanı yaranır. Müəyyən olunmuşdur ki, dioksin, eyni
zamanda suyun xlorlaşdırılması, xlor istehsalı yerlərində və
xüsusilə pestisidlərin istehsalı zamanı yaranır.
Dioksinlər – üzvi sintetik maddə olub xlorkarbonhidrogen
sinfindəndir. Dioksinlər 2,3,7,8 – TXDD və dioksinəbənzər
birləşmələr (200-dən artıq) insanın icad etdiyi ən toksiki maddələrdir. Onlar mutagen, kanserogen, embriotoksiki xassələrə
malik olub, immun sistemi zəiflədir (dioksinli SPİD), insanın
qida məhsulu qəbulu zamanı, yaxud suda aerozolların miqdarı çox olduğu zaman orqanizmdə “yorğuluq sindromu” yaradır – tədrici zəifləmə və patologiya simptomları olmayan
ölümlə nəticələnir. Dioksinlər kiçik dozalarda belə bioloji
təsirlər yaradır.
Dünyada ilk dəfə olaraq dioksin problemi 30-40-cı illərdə
yarandı. Rusiyada belə maddələrin istehsalına Kuybışev və
Ufa şəhərlərində 1970-ci illərdə başlandı. Bu müəssisələrdə
herbisidlər və ağacdan alınan başqa növ dioksin tərkibli
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konservantlar istehsal olundu. İlk dəfə olaraq genişmiqyaslı
dioksinlə çirklənmələr 1991-ci ildə Ufa şəhərində qeydə alındı.
Bu şəhərdə suda olan dioksinin miqdarı icazə verilmiş normadan 50 min dəfə çox olmuşdur (Qolubçikov, 1994). Suyun
çirklənməsi Ufa şəhərinin sənaye və məişət tullantıları olan
sahəsindən süzülmüş çirkab suyun daxil olması nəticəsində baş
vermişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, zibilxanada 40 kq-a yaxın
dioksin toplanmışdır. Bunun nəticəsi olaraq Ufa şəhərinin vətəndaşlarının qanlarının, piylərinin, döş südlərinin tərkibində
dioksinin miqdarı icazə verilmiş dozadan 4-10 dəfə çox
olmuşdur.
İnsanlara və eləcə də biotaya ekoloji qorxu yaradan
tullantılardan biri də təkibində pestisidlər, benz(o) pren və
başqa maddələr olanlardır. Bundan əlavə nəzərə almaq lazımdır
ki, son on illiklərdə insan planetdə kimyəvi ab-havanı tamam
dəyişmiş, biosferdə maddələr dövranına elə kimyəvi maddələr
daxil etmişdir ki, onların xassələri hələlik öyrənilməmişdir.
Rusiyada potensial qorxu törədən səbəblərdən biri də
Qərbi Avropa, ABŞ, Yaponiya və başqa ölkələrdən tullanıtıların gətirilməsidir. RF hökümətinin 1 iyul 1995-ci il qərarına
əsasən ölkəyə basdırılmaq və zərərsizləşdirmək üçün tullantıların gətirilməsinə qadağa qoyulmasına baxmayaraq Rusiya
dövlətini zibillərlə “boğmaq” bu günə qədər də davam edir.

§ 2. Səs-küy təsirləri
Səs-küy ətraf təbii mühitə zərərli təsir göstərən fiziki çirklənmələrdən biridir. Mühitin səs-küylə çirklənməsi təbii səs
dalğalarının icazə verilmiş həddə keçdiyi zaman baş verir.
Ekoloji nöqteyi-nəzərdən desək, müasir şəraitdə səs-küy nəinki
eşitmə üçün xoşagəlməz hadisədir, o eyni zamanda, insanlarda
ciddi fizioloji dəyişiklik yaradır. İnkişaf etmiş ölkələrin
urbanizasiya sahələrində səs-küyün təsirində milyonlarla insanlar əziyyət çəkirlər.
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İnsanların səsi qəbuletmə qabiliyyətindən asılı olaraq tezliyi 16 20000 Hs olan elastik dalğalar səs dalğaları, 16 Hs-dən
kiçik olanlar infrasəs, 20000 Hs-dən yüksək olan elastik dalğalar ultrabənövşəyi səs dalğaları adlanır. İnsan yalnız tezlikləri
16-20000 Hs olan səs dalğalarını qəbul edə bilir. Səs vahidi
olaraq desibel (dB) qəbul edilmişdir. Desibel verilmiş səsin intensivliyinin insanın qulağının qəbul edə biləcəyi səsin intensivliyinin loqarifmik nisbətinə deyilir. İnsan üçün səsin eşidilmə intervalı 0 ilə 170 dB arasındadır (N.F.Reymers, 1992).
Təbii səslər ekoloji rahat mühit olduqda insana təsir etmir.
İnsanlarda diskomfort (xoşagəlməz hallar) antropogen səs mənbələri yaradır. Onlar insanların yorğunluğuna, dərketmə
qabiliyyətinin azalmasına, əmək qabiliyyətinin, səs streslərinin
yaranmasına səbəb olur. Səs səviyyəsinin ucalığı (>60dB)
müxtəlif şikayətlərin yaranmasına, 90 dB eşitmə orqanlarının
pozulmasına, 110-120 dB ağrılar sərhədinin yaranmasına, antropogen təsirin nəticəsi olan 130 dB-dən böyük səslər eşitmə
orqanların dağılmasına (karlığa) səbəb olur. 180-ə dB səs metallarda çatlar yaradır. Səs-küyün yaranmasının əsas mənbələri
nəqliyyat (avtomobil, təyyarə, qatarlar), qazma qurğularıdır.
Ətraf mühitdən çox səs-küy yaradan avtonəqliyyatdır (ümumi
səs-küyün 80% qədəri). Hal-hazırda Moskva, Sankt-Peterburq
və başqa şəhərlərdə gündüz vaxtlarında səsin səviyyəsi 90-100
dB çatır, hətta gecə vaxtlarında belə 80 dB-dən aşağı düşmür
(gecə vaxtları üçün icazə verilən səviyyə 40 dB-dir). Böyük
sənaye şəhərlərində səs-küy ciddi ekoloji problemlərdən
sayılır. Hesablamalara görə Qərbi Avropada əhalinin yarıdan
çoxu səsin səviyyəsi 55-70 dB olan şəhərlərdə yaşayır.
Çoxsaylı təcrübələr və praktika göstərir ki, antropogen
səs-küy mühiti insan orqanizminə pis təsir göstərir, onun
ömrünü qısaldır. Ümumiyyətlə, fiziki səs-küyə öyrəşmək mümkün deyil. İnsan səs-küyə alışa bilər, lakin onun səs orqanlarına
təsiri azalmır, hətta bir az da güclənir.
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İnsanın psixi halına və onun daxili orqanlarının liflərinə
tezliyi 16 hs-dən kiçik olan (infraqırmızı) səs dalğaları pis təsir
göstərir. Danimarka alimlərinin apardığı tədqiqatlar göstərdi ki,
infraqırmızı səslər insanda “dəniz xəstəliyi” ilə eyni olan
vəziyyət yaradır, xüsusilə 12 Hs-dən kiçik olan dalğalar.
Antropogen səs-küyə heyvanlar da biganə deyil. Ədəbiyyatlarda göstərilir ki, səs-küyün güclü təsiri nəticəsində heyvanlarda döl, toyuqlarda yumurtalama azalır, arılarda yaşadıqları yerin səmtini itirmək, beçələrin məhv olması, vəhşi heyvanlarda isə vaxtından əvvəl doğum hadisələri müşahidə
olunur. ABŞ-da aparılan tədqiqatlara əsasən müəyyən olunmuşdur ki, 100 dB səviyyəsində səs-küy toxumların cücərməsinə, bitkilərin inkşafına və başqa hadisələrə çox neqativ təsir
göstərir.

§ 3. Биолоъи чирклянмя
Биолоъи чирклянмя дедикдя, антропоэен тясирляр нятижясиндя екосистемя кянар жанлыларын дахил олмасы (бактерийалар, вируслар вя с.) нятижясиндя биотик bирликлярин йашам
тярзинин дяйишмяси, йахуд инсанын саьламлыьынын корланмасы
баша дцшцлцр.
Биолоъи чирклянмяни йарадан ясас мянбяляр йейинти вя
дяри емалы сянайесинин чиркаб сулары, мяишят вя сянайе
зибилханалары, гябиристанлыг, канализасийа шябякяси, тарлалар вя
с.-дир. Бу мянбялярдян мцхтялиф цзви бирляшмяляр вя патоэен
микроорганизмляр торпаьа, даь сцхурларына вя йералты сулара
дахил олур. Санитар-епидемиолоъи стансийаларын мялматына
эюря патоэен баьырсаг чюпляри йералты суларда йерин
сятщиндян 300 м дяринликдя беля мцшащидя олунур.
Биолоъи чирклянмяни тюрядян чиркляндирижиляр ичярисиндя
ян горхулусу инфексион вя паразитар хястяликляр йараданлардыр.
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Антропоэен тясирляр нятижясиндя ятраф мцщитдя баш
верян дяйишикликляр популйасийаларын давранышында эюзлянилмяз тясирляр йарада биляр ки, бу да инсанларда вя щейванларда горхулу хястяликлярин йаранмасына сябяб олар.
Донузларда вяба, гойунларда чичяк, инсанларда ися
мцхтялиф инфексион хястяликлярин артмасы мцшащидя олунур.
СПИД – хястялийинин йайылмасы да щансыса вирус епидемийасындан йайылмасынын башландыьы щесаб олунур.
Сон иллярдя алынан нятижяляр демяйя ясас верир ки,
биотящлцкясизлик актуал олараг галыр. Беля ки, биотехнолоэийанын вя эен мцщяндислийинин инкишафы иля ялагядар олараг
йени актуал еколоъи тящлцкя йаранмышдыр. Санитар нормалара
ямял олунмадыгда лабораторийалардан вя заводлардан ятраф
тябии мцщитя биолоъи маддяляр вя микроорганизмляр дцшя
биляр. Бунлар ися биотик бирликляря, инсан саьламлыьына вя
эенофонда бюйцк зярярли тясир эюстярир.
Эен мцщяндислийи аспектляри иля йанашы актуал биотящлцкясизликляр ичярисиндя биомцхтялифлийи сахламаг цчцн
ашаьыдакылары да нязяря алмаг лазымдыр:
− эенетик информасийанын ев формасындан вящши
формайа кечирилмяси;
− вящши нювляр арасында эенетик мцбадиля, йахуд
нювалты груплар арасында мцбадиля, ейни заманда надир вя
йох олмагда олан нювлярин эенофондунун эенетик олараг
чирклянмяси риски;
− щейванларын вя биткилярин дцшцнцлмцш, йахуд дцшцнцлмямиш интродуксийасынын эенетик вя еколоъи нятижяляри.

§4. Електромагнит сащяляринин вя шцаланманын
тясирляри
Милйард илляр ярзиндя, йерин тябии магнит сащяси илк периодик фактор олараг даима еколоъи системин вязиййятиня тясир
эюстяриб. Узун сцрян тякамцл просеси нятижясиндя екосистем
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тябии фона уйьунлашмышдыр. Бязи кянара чыхмалар эцняшин
активлийи просесиндя, эцжлц йерин магнит сащясинин корпускулларын тясириндян ясас хассялярдя гысамцддятли дяйишикликляр
щисс олунмушдур.
Магнит гасырьасы адланан бу щадися бцтцн екосистемлярин вязиййятиня вя еляжя дя инсан организминя ялверишсиз
тясир эюстярир. Магнит гасырьасы мцддятиндя цряк-дамар,
ясяб вя башга хястяликляри олан инсанларын сящщятиндя писляшмяляр йараныр. Магнит сащяси щейванлара, хцсусиля гушлара
вя щяшяратлара да тясир эюстярир. Елми-техники тяряггинин
мцасир дюврцндя инсан тябии магнит сащясиндя бюйцк дяйишикликляр йаратмагла эеофизики факторлара йени истигамятляр
верир вя тясир эцжцнц кяскин артырмыш олур. Бу тясирлярин мянбяляри електрик ютцрцжц нагиллярин (ЕЮН) ятрафындакы електромагнит сащяляри, радиотелевизийа вя радиолокасийа стансийаларынын електромагнит сащяляридир.
МДБ мяканында эярэинлийи 500 кВ олан електрик ютцрцжц нагилляринин узунлуьу 20000 км-я чатыр. Електрик
ютцрцжц нагилляр вя башга електрик гурьулары сянайе тезлийи
50 щс олан електромагнит сащяси йарадыр ки, бу да орта
сащялярдян йцз дяфялярля чох олур.
Инсана вя екосистемин бу йа диэяр компонентляриня
тясир едян електромагнит сащясинин тясири, онун эцжц вя
шцаланма вахты иля дцз мцтянасибдир. Електрик ютцрцжц
нагиллярин 1000 В/м эярэинлийиндя йаратдыьы електромагнит
сащяси артыг арзу олунмаз тясирляр йарадыр.
Радиотелевизийа вя радиолокасийа стансийаларынын
ямяля эятирдийи ионлашма йаратмайан електромагнит сащясинин инсанын мяскунлашдыьы мцщитя тясири йаранмыш йцксяктезликли енеръи васитясиля олур.
Йапон алимляринин мцшащидяляриня ясасян мцяййян
олунмушдур ки, эцжлц телерадио антеналарынын ятрафындакы
районларда эюз хястялийи олан катаракт эениш йайылмышдыр.
Електромагнит шцаланманын тезлийи йцксялдикжя (дальа
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узунлуьу гысалдыгжа) онун тибби-биолоъи негатив тясирляри дя
артыр.
Профессор С.Нитаnın (Йапонийа) фикринжя инсан организминя зярярли тясир эюстярян görünməyən, лакин чох горхулу
електромагнит шцаларынын ятраф мцщити чикрляндирмя темпи,
онун електроникадакы темпиндян чох-чох сцрятлидир. Эяляжякдя електромагнит сащяляринин вя шцаланмаларын инсан
саьламлыьына, биотамик вя бцтювлцкдя екосистемин вязиййятиня тясиринин еколоъи-епидемиолоъи тядгигатларынын апарылмасы чох важибдир.
Йохлама суаллары
1. Сянайе вя мяишят туллантылары щансы нювляря айрылыр?
2. Щансы туллантылар инсан вя биотик бирликлярдя ян бюйцк
еколоъи тящлцкяляр йарадыр?
3. Русийайа башга юлкялярдян эятирилян токсики сянайе
туллантылары тящлцкя йарадырмы?
4. Антропоэен сяс-кцй йарадан мянбяляри эюстярин. Сясин
щансы сявиййяси инсан цчцн ижазя верилмяздир?
5. Биолоъи чирклянмя няйя дейилир?
6. Електромагнит сащяляринин инсана вя биотайа тясири
горхулудур?
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ФЯСИЛ 18
БИОСФЕРЯ ЕДИЛЯН ЕКСТРЕМАЛ
ТЯСИРЛЯР

Ятраф тябии мцщитя едилян екстремал даьыдыжы тясирляр антропоэен (щярби ямялиййатлар, гязалар, фажияляр) вя тябии
характерли олур (тябии фялакятляр).
Яразисиндя гязаларын, фажиялярин, щярби ямялиййатларын,
йахуд тябии фялакятлярин тясириндян инсанын саьламлыьына, тябии
екосистемлярин вязиййятиня, биткилярин вя щейванларын эенофондуна зяряр дяйирся вя ятраф мцщитдя мянфи дяйишикликляр йаранырса, щямин ярази фювгяладя еколоъи щадися зонасы адланыр.
Инсанын ятраф мцщитя тясиринин ян бюйцк даьыдыжы qüvvəsini щярби ямялиййатлар йарадыр. Мцщарибяляр инсан популйасийаларына вя екосистемляря эюрцнмямиш тяляфатлар
эятирир. Тякжя, Икинжи Дцнйа мцщарибясиндя щярби ямялиййатлар нятижясиндя 3,3 млн км2 сащя ишьал олунмуш,
мцщарибя эедишиндя ися 55 млн инсан мящв олмушдур.
1991-жи илин февралында Фарс кюрфязиндя башлайан мцщарибя заманы 1250 нефт гуйусу партладылмыш, нятижядя щяр
эцн 1 млн т неfт йанараг Кцвейтдян йцз километрлярля
узагда щаваны чиркляндирмишдир.
1999-жу илин биринжи йарысында Йугославийанын щярби вя
йашайыш обйектляриндя НАТО-нун ракет-бомба зярбяляринин
тясириндян эцжлц йаньынлар вя даьынтылар баш вермиш, щава,
торпаг, Дунай суйу токсики кимйяви маддялярля вя нефт
мящсуллары иля кяскин чирклянмишдир.
Бюйцк техноэен гязалар вя фажияляр дя тябии екосистемляря мящведижи тясир эюстярир, ятраф мцщитдя гаршысы
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алына билмяйян дяйишикликляр йарадыр, бязян ися инсан иткисиня
вя мадди тяляфатлара сябяб олур.
Мцбалиья етмядяn гейд етмяк лазымдыр ки, онлар
дювлятин еколоъи тящлцкясизлийини жидди позур, ящалинин ятраф
мцщитин горунмасы сащясиндяки дювлят сийасятиня кяскин
негатив мцнасибят йарадыр. В.В.Петров (1995) гейд едир ки,
Чернобыл, Арал фажияляри, бюйцк еколоъи нятижяляр йарадан
гяза вя фажияляр ижтимаиййятин фикрини тамам башга истигамятя, ятраф мцщитин мцщафизясиня йюнялтди вя бунунла да
geniş еколоъи щярякатын башланьыжы гойулду.
Еколоъи шяраити дайаныглы вязиййятиндян чыхаран эцжлц
щадисялярдян бири дя тябии фялакятлярдир ки, нятижядя чох сайда
инсанлар щялак олур, планетин релйефи вя иглими дяйишир, битки
алями мящв олур, Йерин щяйат тяминедижи ясас системляри
позулур.

§ 1. Кцтляви гырьын силащларынын тясири
Истянилян щярби ямялиййатлар, яэяр онлар бюйцк яразилярдя вя узун мцддят апарылырса ятраф мцщитя жидди зярярляр
вурур, лакин гысамцддятли щярби конфликтлярдя дя фювгяладя
еколоъи вязиййятляр йарана билир (яэяр рягиб мцасир мяьлубедижи васитялярдян истифадя едярся). Щярби мягсядляр
наминя инсанын ятраф мцщитя вя тябиятя дцшцнцлмцш тясири
екосида (биосида, еколоъи мцщарибя) ады алмышдыр.
Индики заманда даьыдыжы потенсиала малик олан кцтляви
гырьын силащлары: nüvə, кимйяви вя бактериолоъи силащлардыр.
Ятраф мцщитин бцтцн компонентляри вя ейни заманда инсан
бу силащларын щяр бириня чох щяссасдырлар.
Нцвя силащлары бюйцк эцж вя даьыдыжы тясирляри иля
характеризя едилир. Онлар ятраф мцщитя дальа зярбяси, иşыг
шцаланмасы, нцфузедижи радиасийа, радиоактив зядялянмя вя
електромагнит импулслары кими тясирляр эюстярир.
Нцвя партлайышы заманы дальа зярбяси щяддиндян артыг
бюйцк даьыдыжы тясир эюстярмякля мцдафиясиз инсанлара вя
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щейванлара аьыр зядяляр йетирир, юлцмя дя сябяб ола билир.
Дальа жябщясинin иfрат тязйигиндя 50 кПа-да мешя сащяляри
тамамиля даьылыр, аьажлар кюкцндян гопур, инсанларын дахили
органлары даьылыр, сцмцкляри сыныр.
Ишыг шцаланмасы бядянин ачыг йерляриндя вя эюзцн тор
гишасында эцжлц йаныглар йарадыр. Хиросима вя Нагасакидя
дя техниkи даьынтылар (йаныглар) нцвя партлайышынын ясас
тясирляри иди.
Нцфузедижи радиасийанын тясириндян йаранан юлдцрцжц
гаmma – шцалары вя нейтронлары инсанларда вя щейванларда
шца хястялийи йарадыр, аьыр щалларда ися юлцмля нятижялянир.
70-80-жи иллярдя «нцвя гышы» дейилян анлайыш елмя дахил
едилмишдир. Бу истилик нцвя силащларынын мцщарибя заmаны
тятбиги нятижясиндя кяскин вя узунмцддятли сойугларын
йаранмасыдыр. (Н.Н.Моисейев, М.И.Будыко, Г.С.Голинын).
Бу заман шимал йарымкцрясиндя температурун 200-йя гядяр
ашаьы дцшмяси ещтимал олунур.
Нцвя партлайышлары заманы йаранан эцжлц йаньынлар
газаохшар гарышыг вя тцстцдян ибарят бюйцк кцтля йарадажаг
ки, бунлар да йерин сятщиндя бир нечя щяфтяляр, щятта айларла
тутулмалар («нцвя эежяляри») йарадажаглар.
«Нцвя гышы» – бу глобал еколоъи фажиядир. Бу щадися баш
верярся, йерин ясас тябии екосистемляри даьылараг, инсан
жямиййяти мящв олар.
Кимйяви силащлар Бу силащлар инсанлары газ, mайе, йахуд
бярк шякилдя олан щярби зящярли маддялярля зящярлямяк цчцн
тясис едилмишдир. Онларын тятбиг васитяляри: ракетляр, миналар,
бомбалар, мярмиляр вя тяййарядян тозламагdır. Кимйяви
зящярляйижи маддяляр инсан бядяниня дахил одугда гида
зянжири бойу щярякят едяряк щяйаттяминедижи органларда
йцксяк токсики вязиййят йарадыр.
Кцлли мигдарда кимйяви силащлар Биринжи Дцнйа мцщарибясиндя Вйетнама тятбиг едилмишдир. 1914-1918-жи иллярдя
щярби зящярляйижи маддяляр (ясасян иприт) 10 мин адамын
юлцмцня, 1,2 млн инсаныn ялил olmasına səbəb olmuşdur.
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Мцасир заманда йени тип щярби зящярляйижи маддяlər
йарадылмышдыр ки, бунлар ясяб-ифлиж тясирляря, еляжя дя психиканы зящярляйян, цмуми зящярлянмя йарадан вя боьужу
тясирляр эюстярян маддяляр. Бцтцн бу силащлар щяддиндян
артыг тябии ятраф мцщитя негатив тясир эюстярмякля инсанларын
кцтляви зядялянмясиня, онурьалы щейванларын ясас популйасийаларынын вя биткилярин мящвиня сябяб олур.
Вйетнамда щярби зящярляйижи маддяляр, ясасян дефолиантлар (щербисидляр) тятбиг олунмушдур. Бу, биткилярин
йарпагларынын тюкцлмясиня, инкишафынын (бойунун) зяиф олмасына, нятижядя ися бюйцк сащялярдя онларын мящвиня сябяб
олмушдур. Сюзсцз ки, бу бцтцн тябии екосистемляря мянфи
тясир эюстярмишдир. АБШ щярбчиляри 100 мин тон дефалиактларла
Вйетнамын яразини тозландырмыш, нятижядя юлкянин 12%
мешяляри, 40% манглы (аьажлы), 5% артыг кянд тясяррцфаты
сащяляри мящв олмушдур. 150 гуш нювцндян 18 нювц галмыш,
бцтцн щяшяратлар вя биолоъи нюv олан бцтцн биткиляр мящв
олмушдур. 1,6 млн вйетнамлынын саьламлыьына зяряр дяймиш,
7 млн-дан артыг ящали мяжбуриййят гаршысында юлкянин кимйяви силащлар тятбиг олунмайан щиссясиня кючмцшляр.
(Н.Ф.Реймерс, 1990)
Америка Елмляр щесабатында эюстяриилир ки, академийасынын Вйетнамда вя Kампуочидя дефолиакт сяпилмиш сащялярдя биткиляр нечя онилликлярдян сонра брпа олуна биляр.
1961-1975-жи иллярдя Вйетнам, Лаос вя Каmбожада
американ ордулары тякжя кимйяви силащлардан истифадя
етмяйибляр. Эениш «йандырылмыш торпаг» тактикасы да тятбиг
олунмамыш, кцлли мигдарда бомбардман нятижясиндя эениш
сащялярдя антропоэен белендалар (инэилис сюзц «хараб
торпаглар») йаранмышдыр.
Эцжлц булдозерляр васитясilə тропик мешялярдя аьажлар
кюкцндян торпагла бирликдя гопарылмыш, су сащили яразиляр су
алтында галмыш, эениш qoparılmadan (йандырыжы гарышыг) истифадя олунмушдур. Щиндичиндя мцщарибя заманы А.Голфсон
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тяряфиндян (1970) илк дяфя олараг екосид (еколоъи мцщарибя)
термини ишлядилмишдир.
Бактериолоъи (биолоъи) силащлар бактериал вясаитляр (бактерийалар, вируслар), зящярляр (токсинляр) васитясиля инсанларын
кцтляви мящв олмасыдыр. Бу мягсядля жанлы хястяликдашыйыжылардан (щяшяратлар, эямирижиляр) вя йа ичяриси зящярли тозларла, йахуд майе иля долдурулмуш щярби сурсатлардан истифадя олунур.
Бактериолоъи силащлар инсанларда вя щейванларда инфексион хястяликляр олан вяба, Сибир хорасы, таун вя башга
хястяликляр йарада билирляр. Бязи бактерийалар торпагда
йыьылараг нечя иллярля мящв олмушлар.
Щярби ямялиййатларла ялагядар олан глобал еколоъи
фажиялярин гаршысыны алмаг цчцн кцтляви гырьын силащларыны йох
етмяк лазымдыр. Инди кцтляви гырьын силащлары бцтцн планет
цчün горху мянбяляриня чеврилмишдир. 1980-жи илдя дцнйада
нцвя силащлары ещтийаты 16-18х109 т олмушдур, планетин щяр
бир сакининя орта щесабла 3,5 т троtил еквиваленти мигдарында
нцвə силащы дцшцр.

§ 2. Техноэен еколоъи фажиялярин тясири
Техноэен еколоъи фажияляр техники гурьуларда (АЕС,
танкерляр вя с.) баш верян гязалар нятижясиндя инсанларын вя
жанлы организмлярин кцтляви мəщвиня, еляжя дя бюйцк игтисади
зярярин йаранмасына сябяб олан тябии ятраф мцщитдя баш
верян бюйцк дяйишикликлярдир (Пеймерс, 1990). Гяза вя фажияляр эюзлянилмядян ани олараг баш верир, локал характер дашыса
да, еколоъи нятижяляри узаг мясафяляря гядяр йайыла билир.
Тяжрцбяляр эюстярир ки, йцксяк технолоъи стандартлара
малик олан юлкялярдя дя техноэен еколоъи фажияляр ашаьыдакы
сябяблярдян баш веря биляр: техники тящлцкясизлийин позулмасы, инсанларын сящви, йахуд фяалиййятсизлийи, тябии щадисялярин тясириндян вя башга сябяблярдян. Ян бюйцк еколоъи
тящлцкяляр радиасийа обйектляриндя (АЕС, уран мядян292

ляриндя, нцвя йанажагларынын емалы мцяссисяляриндя), кимйа
мцяссисяляриндя, нефт-газ бюру кямярляриндя, няглиййат
системиндя (дяниз вя дямирйолу няглиййатында), су дярйачаларында баш верир.
Бяшяр тарихиндя ян бюйцк техноэен характерли фажия 26
апрел 1986-жы илдя Чернобыл АЕС-ин дюрдцнжц блокунда баш
вермишдир. Эцжлц силащланмадан ани олараг 29 няфяр юлмцш,
120 мин няфяр кючцрцлмцш, цмуми зярярчякмиш инсанларын
сайы 9 млн олмушдур. Щякимлярин гянаятиня эюря Чернобыл
«щадисяляринин нятижяляри» инсанларын эениндя 30 нясилдян
сонра йох олажаг.
25 апрел 1986-жы илдя Чернобыл АЕС-да дюрдцнжц блоку
«план-хябярдарлыг» тямириня сахламаг цчцн щазырлыг ишляри
апарылды, ейни заманда онун ишинин дайандырылмасы нязярдя
тутулмушду. Нязярдя тутулмушдур ки, блокун ишини дайандырмагла бцтцн сынаг ишляри горуйужу гурьулар жяряйанын
верилмямяси шяраитиндя апарылсын. Бу nəticəsi bilinməyən çox
böyük риск иди.
Сынаг заманы реакторун гяза вязиййятиндя олмасы,
сойутма системинин ишлямямяси дя юз ролуну ойнады. Бу вя
бир чох сайлы сящвляр, АЕС рящбярлийинин сящлянкарлыьы
Черноbıldа фажияли гяза вязиййяти йаратды. Диэяр тяряфдян
реакторлар чох зяиф горуйужу системля тяжщиз олунмушду.
Ятраф мцщитя йайылан эцжлц радиоактив туллантылар
Украйнанын яксяр районларыны, Беларусу, Брйанск, Калуга,
Тула вя Русийанын башга яразилярини дя чиркляндирмишдир.
Йахын парчаланма дюврц 11 саатдан 24-100 саата
гядяр олан радионуклидляр (криптон–85) (плутониум–239)
Болгарыстан, Полша, Румынийа, Алманийайа гядяр чатмышдыр.
Америкада алимлярин Е.Теллер, Л.Вудаn və b. (1996)
фикrincə узун мцддят кечмясиня бахмайараг Чернобыл
синдрому атом енерэетикасынын позитив тяряфлярини йцксяк
инкишаф етмиш юлкялярин вятяндашлары гябул етмирляр. Она эюря
дя онлар тящлцкясиз йералты атом електрик стансийасынын
тикилмясини тяклиф едирляр. АЕС-ин эцжц 1 hВт, автоматик иш
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реъиминдя инсанларын иштиракы олмадан йерин сятщиндян 100 м
дяринликдя йерляшдириляжяк. Nцвя реакторунун конструксийасы
еля гурулуб ки, орада зяиф сафлашдырылмыш йанажагдан истифадя
олунажаг вя сонрадан йанажаьын реактордан чыхарылмасына
ещтийаж дуйулмайажаг.
Буна бахмайараг, атом енерэетикасынын тящлцкясизлик
проблеми актуал олараг галыр, бу проблемин щялли ися йалныз
бцтцн дцнйа бирлийинин кюмяйи иля щялл олуна биляр. 2005-жи
илян Русийа Ы, нисбятян дя ЫЫ нясил нцвя реакторларынын
истисмардан чыхарылмасыны планлашдырыр. Бунун йериндя ися
йени тип нейтронларла модификасийа олунмуш йцнэцл судан
реакторда йанажаг мянбяи кими истифадя олунажаг.
1986-жы илдя Чернобылда баш верян гязадан яввял 1979жу илдя американын Гарвисберг (Пенсилванийа штаты) шящяри
йахынлыьындакы Тримайл-Айленд АЕС-дяки гяза атом енерэетикасынын ян фажияли гяза сайылырды. Реакторун горуйужу
тябягясинин аьыр еколоъи нятижяляри дяф етмясиня бахмайараг
ятраф тябии мцщитя жидди зяряр дяймиш вя 30 км-лик гяза
зонасындакы бцтцн ящали кючцрцлмцшдцр.
29 сентйабр 1957-жи илдя Челйабинск вилайятинин Кыштыма
шящяринин щярби мцяссисясиндя эцжлц гяза баш верди. Бу
мцяссися мцщарибядян сонра атом силащлары истещсал етмяк
цчцн тикилмишдир. В.Е.Соколовун (1993) мялуматына эюря
партлайыш майе туллантылары топланмыш бетон щяжмдя баш
вермиш, парчаланмыш радиоактив туллантылар атмосферя атылмыш,
сонрадан туллантыларын щопмасы вя сяпялянмяси нятижясиндя
15 мин км2 сащя радиоактив чирклянмяйя мяруз галмышдыр.
Ятрафа 2 млн 100 мин Ку радиоактив тулланты атылмышдыр.
Щадисяляри юйрянмяк вя проблеми щялл етмяк цчцн эцжлц алимляр
групу (академик В.М.Kлечковски, Н.П.Дубинин вя б.) дявят
олунду. Челйабински вилайятиндя баш верян гяза юйрянилян
заман практик олараг радиоеколоэийанын ясасы гойулду.
Щяртяряфли стронсиум – 90-нын кянд тясяррцфатына, мешя вя су
екосистемляриня, инсанын гида зянжириня тясири юйрянилмиш вя
бунларын ясасында практики эюстяришляр вермишляр.
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Кимйа обйектляриндя баш верян гяза вя фажияляр еколоъи
нятижяляриня эюря чох аьыр вя горухулудур. Бу щалларда
атмосферин йеrцстц гаты, су мянбяляри вя торпаг зящярли маддялярля зящярлянир. Yцксяк гатылыгдакы зящярли маддяляр
инсанларда, щейванларда кцтляви зящярлянмяляр вя зядялянмяляр йаратмышдыр.
Мисал олараг кимйяви тящлцкяли обйект олан Bхопалда
(Щиндистан) баш верян гяза нятижясиндя йаранан еколоъи
фажияни арашдыраг. Бурада 3 декабр 1984-жц илдя, Американын «Йунион Корбайн» компанийасына аид олан пестисидляр истещсал едян фабрикдя полад систерндян чох горхулу
зящярли маддя олан фосген вя метилизoсианит ятраф мцщитя
сызмышдыр. Сызан маддянин мигдары 30 т-дан артыг олмушдур.
Нятижядя гязаdan 3 мин инсан юлмцш, 20 мин няфяр кор
олмуш, 200 мин инсанларда бюйцк зядялянмяляр, ифлиж вя
башга хястяликляр йаранмышды. Фажиядян сонра йаранмыш
нясиллярдя ейбяжярликляр мцшащидя едилмишди. Фажия тящлцкясизлик техникасынын гайдаларына риайят олунмамасы нятижясиндя баш вермиш, сяриштясиз ишчилярин фяалиййяти нятижясиндя бир
аз да дяринляшмишди.
Севезо (Италийа) шящяриндя кимйа истещсалы мцяссисясиндя баш верян гяза нятижясиндя йаранан еколоъи проблемляр
дя эениш мцзакиряйя сябяб олмушдур. 10 ийул 1976-жы илдя
ишчи персоналын бурахдыьы сящв нятижясиндя 2,5 кг ифрат
зящярляйижи маддя олан диоксин (тетрахлордибензодиоксин)
ятрафа сызмышдыр. Мялум олдуьу кими, бу маддя консероэен, тератоэен (ушагларда патолоэийа йарадан) вя мутаэен хассяляря маликдир. Гязадан сонра бир нечя йцз мин инсанларда дяри хястяликляри йаранды. Дяри хястялийиня тутулмуш
он минлярля щейван мящв едилди. Екологларын фикринжя
диоксинлярин тясири 2-3 онилляр давам едяжяк, чцнки бу
маддяляр узун илляр юз токсики хцсусиййятлярини сахламаг
габилиййятиня маликдирляр.
Эями няглиййаты иля ялагядар олараг еколоъи фажия
«Глобе Асими» эямисиндян 16 мин т мазутун 21 нойабр
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1971-жи илдя Клайнеда лиманында дянизя ахыдылмасыдыр. Мазутун ахыдылмасы Балтик дянизиндяки екосистемляря олдугжа
зярярли тясир эюстярди.
Фитоплактон вя онларын мцхтялифлийи кяскин азалмыш,
тябии чохалма позулмуш вя жанлыларын миграсийа йоллары
зящярлянмишдир вя с.
Танкерлярдя баш верян гязалар нятижясиндя кцлли
мигдарда нефт Дцнйа океанына ахыдылыр. Мясялян, «Ексон
валдис» танкериндя баш верян гяза нятижясиндя (1989) суйа 50
мин т нефт, август 1983-жц илдя Атлантик сащилляриня йахын
«Кастило де Балвер» танкери йанмыш вя батмыш, океанда 250
мин т нефт галмыш, франсыз порту Бордо йахынлыьында март
1978-жи илдя супер танкер «Амоко Надис» батмыш, 230 мин т
хам нефт суйа ахыдылмыш, суйун сятщиндя эямичилик тарихиндя
илк дяфя эюрцнян бюйцк нефт лякяляри йаранмыш, йцз минлярля
дяниз гушлары вя башга щейванлар мящв олмушдур.
Русийада сон илляр истещсалын щяжми вя суряти азалыб,
бaхмайараг техноэен гязаларын сайы дурмадан артыр. Тякжя
1993-жц илдя Русийа яразисиндя 134 еколоъи нятижяляр йарадан
гяза вя фажияляр баш вермиш вя 1050 няфяр юлмцшдцр. (Дювлят
мярузяси, 1994). Ясасян бу гязалар щава вя дямирйолу
няглиййатында (горхулу йцкляри олан гатарларын тоггушмасы),
даш кюмцр шахталарында, метан газынын партламасы, щямчинин зящярли туллантылар аммонйак вя пропанын партламасы
нятижясиндя баш верир.
1993-жц ил октйабрын 9-на кечян эежя ЛисичанскТихореск нефт бору кямяринин 184-жц километриндя боруда
72 см араланма баш вермиш вя Бюйцк Крепкайа районунда
408 т хам нефт ятрафа тюкцлмцшдцр. Йаранмыш йаньын нятижясиндя нефтин бюйцк щиссяси йанмыш, галан щиссяси ися йералты вя
йерцстц сулара торпаг вя даь сцхурларына гарышмышдыр. Нятижядя биота вя екосистемляря бюйцк еколоъи зяряр дяймишдир.
2001-жи илдя 617 техноэен характерли фювгяладя щадисяляр баш вермиш, 3309 няфяр тяляф олмушдур.
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§ 3. Тябии фялакятляр
Тябии фялакятляр тябии щадися олуб, инсанларын юлцмц,
игтисади зярярля мцшаyət олунан вя фажияли еколоъи вязиййят
йарадан щадисялярдир. Тябии щадисяляр узун иллярдир ки,
алимлярин диггят мяркязиндядир. ЙУНЕСКО няздиндя тябии
фялакятляри юйрянян вя ону гейдиййата алан хцсуси комиссийа
йарадылмышдыр. Тябии щадисяляр ичярисиндя даща эениш йайылмышы
вя горхулусу зялзяляляр, суннами, вулкан пцскцрмяляри,
сцрцшмяляр, субасмалар, гураглыг вя фыртыналардыр (гасырьа,
туфан, сиклон).
Тябии фялакят йерин тябии обйектив тякамцл просесинин
яксолунмасыдыр. Онун бу вя йа диэяр реэионларда йаранмасынын комплекс сябябляри чохдур, бунлар ичярисиндя ян
ясаслары яразинин эеолоъи, эеоморфолоъи вя иглим хцсусиййятляридир. Биосферин дайаныглыьы ашаьы дцшдцкдя вя иглим
шяраити дяйишдикдя эенишмигйаслы тябии фялакятлярин башвермя
ещтималы артыр.
Башвермя сябябиня эюря тябии фялакятляри 2 типя айырырлар: ендоэен (эцняшин дахили енеръиси иля ялагядар олан),
екзоэен – эцняшин енеръиси вя аьырлыг гцввясинин тясириндян.
Биринжи типя: зялзяляляр, суннами, вулкан пцскцрмяляри; икинжи
типя субасмалар, сцрцшмяляр, гураглыг, фыртыналар, троpик
фыртыналар aiddir.
Ендоэен характерли тябии фялакятляр
Зялзяля – йерин дахили енеръисинин дящшятли шякилдя бцрузя верилмясидир. Ани сейсмик тяканлар вя йер сятщинин
дальаланмасы кифайят гядяр йцксяк ола биляр вя бу фажияли
нятижяляр йарадар.
Дцнйада ики мяшщур горхулу сейсмиг гуршаг мювжуддур: биринжи – Сакит океан сащилляриня гядяр узанан вя
«аловлу щалга» ямяля эятирян Сакит океан гуршаьы, икинжиси
ися Приней йарымадасындан Малай архипелагына гядяр
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узаныр. Икинжи Алпий-Щималай адланан гуршагда ящалинин
сыхлыьы чох олдуьу цчцн сон онилликлярдя зялзяля нятижясиндя
юлянлярин 75% бурада олмушдур.
Русийада горхулу сейсмик яразиляр Карпат, Крым.
Кафказ. Орта Асийа. Алтай, Балкалйаны, Узаг Шярг, Сахалин,
Курил адалары, Камчаткадыр. Русийанын яразисинин 20%-и
зялзяля тящлцкяси эюзлянилян сащялярдир.
Зялзяля ятраф тябии мцщитя даьыдыжы тясир эюстярир вя
минлярля инсанын щяйатына сон гойур. Ян дящшятли зялзяля 28
ийул 1976-жы илдя Тайшан (Чин) шящяриндя баш вермишдир. О,
ящалинин дюрддя биринин (шящяр ящалисинин 25%) щяйатына сон
гоймушдур. Ящалинин кичик бир щиссяси гачараг йараланмалардан гуртара билмишляр.
Ян бюйцк сейсмик фажия 15 август 1950-жи илдя Тибетдя
баш вермишдир. (Щималай зялзяляси). Алимлярин щесабламаларына эюря бу зялзялянин енеръиси 100 мин атом бомбасынын
партламасы заманы йаранан енеръийя еквивалент олмушдур.
Саь галанларын дедикляриня эюря зялзяля заманы релйефдя
эцжлц дяйишмяляр олмуш, йер тяканлары заманы эурултулар
ешидилмиш, галхан тозлар щаваны тутгунлашдырмышды.
Орта щесабла илдя бир фажияли, 10 эцжлц даьынтылар
йарадан зялзяляляр баш верир. 1999-жу илдя Тцркийянин Мярмяря дянизи районунда зялзялядян 16 мин инсан юлмцш, 35
мин ися йараланмыш вя зядяляр алмышлар, он минлярля инсан
учгунларын алтында галмыш, 17 миндян чох евляр даьылмышдыр.
Сон 50 илдя кечмиш ССРИ-нин яразисиндя эцжлц зялзяляляр
Ашгабадdа (1948), Дашкянддя (1966) вя Спитакда (1988)
олмушдур.
Спитакда 7 декабр 1988-жи илдя олан зялзяля юз мигйасына эюря ХХ ясрин ян эцжлц зялзяляляриндян щесаб едилир,
25 мин инсанын юлцмцня сябяб олмушдур.
Русийада 4 октйабр 1994-жц илдя Курил адаларында 9-10
бал эцжцндя зялзяля олмушдур. Зялзяля зонасында бюйцк
даьынтылар олмуш, ятраф тябии мцщитдя бюйцк дяйишикликляр баш
вермиш, минлярля инсан мящв олмушдур.
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Русийанын тарихиндя эцжлц зялзялялярдян бири дя Сахалин
зялзялясидир 22 май 1995-жи ил. Сейсмик тяканлар 215 мин км2
сащяни ящатя етмиш, Нефтегорск шящяри тамамиля даьылмыш, 2
миня йахын инсан юлмцшдцр.
Яэяр сейсмик щадися океанын дибиндя баш верирся,
океанын сятщиндя дальа узунлуьу бюйцк олан дальалар йараныр. Бу дальалары йапон сюзц олан сунами адландырмышлар.
Беля сейсмик дальаларын щцндцрлцйц сейсмик зонада
0,1-0,5 м олуб, сащиля чатдыгда щцндцрлцк 15-20 м чатыr.
Сунами чох сцрятля йайылыр вя сцряти 800-1000 км/саат-а
гядяр олур.
Русийада сунами Камчатканын сащилляриндя вя Курил
адаларында ола билир. Бурада сон 200 илдя 14 сунами гейдя
алынмыш, бунлардан 4-ц фажияли олуб. Ахырынжы фажияли сунами 5
нойабр 1952-жи илдя Парамuşirdə (Шимали Kурил) шящяринин
йахынлыьында baş vermişdir.
Зялзяля вя сунаминин еколоъи нисбятляри мцхтялиф ола биляр:
– кцтляви тяляфат, инсан вя щейванларын зядялянмяси,
тябии екосистемин дайаныглыьынын позулмасы;
– електрик шябякясиндя баш верян гысагапанма нятижясиндя баш верян йаньын нятижясиндя атмосферин чирклянмяси;
– бюйцк щяжмдяки торпаг кцтлясинин ениш бойу ашаьы
сцрцшмяси (даь сцрцшмяляри, чайларын вя дянизлярин сащилляриндя сцрцшмяляр, учгунлар);
– ящалинин йашадыьы сащилйаны сащялярин сунамидян
даьылмасы вя су алтында галмасы;
– санитар шяраитинин корланмасы, епидемийаларын йайылмасы;
– инсанлара психолоъи тясирлярин едилмяси, юлцмля
нятижялянян аьыр психи зядяляр.
Вулкан пцскцрмяляри – тябиятин ян жялбедижи мянзяряляриндян бири олуб, ейни заманда горхулу тябии фялакятляр
тюрядир. Дцнйада жями 4 мин вулкан вар, бунлардан 540-ы
фяалиййятдядир. Русийада фяалиййятдя олан вулканлар Камчатка вя Kурил адаларындадыр. Клйучевски (4850 м) вулканы
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Аврасийанын ян фяалиййятдя олан вулканыдыр. Тезлийиня вя
эцжцня эюря актив олан вулканлар Шевелуч, Бензымйанны,
Каrıмски, Кейдачдыр.
Бюйцк, лакин сюнмцш вулканлар Гафгазда – Елбрус
(5642 м) Казбек, Арарат, онларын конуслары гар иля
юртцлмцшдцр. Вулканик бюйцк фялакятли пцскцрмя зонд
архипелагларында, Йава вя Суматра адалары арасында олан
Кракатайда 1883-жц илин август айында баш вермишдир.
Пцскцрмя партлайыш характерли иди. Пцскцрмя аданын 2/3-ни
щиссясини мящв етмиш, щяддян артыг бюйцк юлчцдя дяринлийи
300 м-я чатан су алтында бюйцк кратер ямяля эялмишдир.
Пцскцрмянин сяси 3600 км узаглыгда олан Мяркязи Австралийада ешидилмишди. Вулканын кцлц 80 км йцксяклийя галхмыш,
бцтцн Йер кцрясини эязмиш вя бир нечя ил атмосфердя галлмышдыр. Вулканын партлайышындан йаранан сунами гоншу
адалардакы 36 мин адамын щяйатына сон гоймушдур.
Вулканларын пцскцрмя тарихиндя ян эцжлц вулкан пцскцрмяси 1815-жи илдя Суматра адасында (Индонезийа) Тамбора вулканы олмушдур. Вулканын илк щцндцрлцйц 4000 м,
партлайышдан сонра 2850 м гядяр енмишдир. Атмосферя 100
км3-дан чох даь сцхурлары, юлчцляри 6 х 6,5 км, дяринлийи 700
м олан кратер ямяля эялмишдир. 3 эцн мцддятиндя милйонларла ящали йашайан вя сащяси Франсанын сащясиня бярабяр
олан яразидя эежя гаранлыьы олмушдур. Юлянлярин сайы он
минлярля няфяр тяшкил етмшдир.
ХХ ясрдя ян бюйцк вулканик фажия 1956-жы илдя Kамчаткада март айында баш вермишдир. Пцскцрмя партлайыш
характерли олмушдур, нятижядя Безымйанны вулканынын баш
щиссяси даьылмыш вя щцндцрлцйц 200 м азалмышдыр. 45 км
щцндцрлцйя гядяр атылан кцлцн щяжми 0,5 млрд м3 олмушдур.
10 км-дян узаг мясафялярдя вулканик гумун вя кцлцн
галынлыьы 0,5 м-я чатмышдыр.
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Екзоэен характерли фялакятляр
Екзоэен характерли фялакятляр ичярисиндя ашаьыдакылар
даща тящлцкялидир: субасмалар, тропик фыртыналар, гураглыг,
сцрцшмяляр, сел вя учурумлар.
Субасма – чайларда, эюллярдя, дянизлярдя, сцни сутутарларда суйун сявиййясинин галхмасы нятижясиндя гуру сащялярин су алтында галмасыдыр. Йер сятщинин ¾ щиссясини горху
алтында сахлайан субасмалар биотайа вя инсанлара бюйцк
зярярляр вурур. К.Й.Кондратйев вя б. (1995) мялуматларына
эюря 1981-1988-жи иллярдя йердя баш верян бюйцк субасмалар
олмушдур ки, бунларын щяр бириндя 2000-дян артыг инсанлар
щяйатларыны итирмишляр. (Щиндистан, Перу, Бангладеş, ики дяфя
Чиндя).
Русийада субасмалар Жянуби Уралда, Гярби Сибирин
жянуб щиссясиндя, Волгабойунда, Шимали Qаfqазда вахташыры
олараг баш верир. Цмуми су алтында галан сащяляр 50-дян
400 мин км2-я гядяр олур. Шяргдя субасма фажиляи характер
дашыйыр.
Чайларын дашмасы заманы фажияли вязиййят йараныр,
ятрафдакы яразиляр су алтында галыр, инсанлар мящв олур,
тясяррцфат фяалиййяти ифлиж вязиййятиня дцшцр.
Приморйедя 1950-жи илдя Приханкай дцзянлийинин 6 мин
км2 чох сащяси су алтында галмышдыр. 2002-жи илдя Русийанын
Краснодар вя Ставропол дийарларында эцжлц субасмалар
олмушдур.
Русийада чайларын дашмасы нятижясиндя субасмалар о
гядяр дя бюйцк фажияляр йаратмамышдфр. Тящлцкяли субасмалар Чиндяки Йансзы вя Хуанхe чайлары ятрафында, Щиндистанда Ганг вя Брахмапутрa ятрафында, АБШ-да Миссури вя
Миссисипи ятрафында, Бразилийада Амозонка ятрафында баш
верир. Тясадйфи дейилдир ки, Чинин Хуанхе («Сарычай») чайына
«Чинин юлцмц» ады верилмишдир. Бу чайын ятрафында йашайан
80 млн инсан даима горху алтында олурлар.
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Дяниз субасмалары дяниз суйунун галхмасы заманы
ятраф яразилярин су алтында галмасыдыр. Бу щадисяляр, адятян
эцжлц йаьышлар, йахуд да fыртыналы кцлякляр заманы йараныр.
Дяниз субасмалары Щолландийа, Алманийанын шимал щиссяси,
Жянуби-Шярги Асийа, Мексика кюрфязи сащилляри цчцн характерикдир.
Бизим дюврцмцз цчцн ящямиййятли тябии фажияляр 1970
вя 1988-жи иллярдя Бенгал кюрфязиндя (Бангладеш) баш
вермишдир. З.Кукалaда (1985) тяййарядян чякилян шякилляр,
садяжя олараг, инсаны дящшятя эятирир. Бюйцк кяндляр мящв
олмуш, 7500 км2 сащя су алтында галмыш, минлярля тяляф олмуш щейванлар боз рянэли узун золаглар йаратмышдыр. 1970-жи
илдя баш верян субасмалар нятижясиндя гейри-рясми мялуматлара эюря 1 млн инсан тяляф олмушдур.
Бюйцк субасмалар тропик зоналар дахилиндя дя баш
верир, чайлар бойу яразиляр су алтында галыр.
Субасмаларын еколоъи шяраитя тясири, биринжи нювбядя,
чох сайда инсанларын, щейванларын мящви, кянд тясяррцфаты
ишляринин дайандырылмасы, баьларын, цзцмлцклярин су алтында
галмасыдыр. Субасмалар нятижясиндя торпаьын мелиорасийа
вəзиййяти дяйишир, онларын минераллашмасы артыр, мцнбит торпаглар кянд тясяррцфаты цчцн ялверишли олмайан кцллц торпаглар щалына кечир.
Тропик фыртыналар (гасырьа, туфан, сиклон) тропик зоналарда баш верир вя щава кцтлясинин (кцляйин) бюйцк сцрятля
щярякятидир. Тропик фыртыналарын дяниздян гуруйа кечмяси
бюйцк дальаларла мцшайият олунур. Мцхтялиф юлкялярдя
тропик гасырьалар мцхтялиф жцр адланыр. Америкада сиклон вя
гасырьа Жянуби-Шярги Асийада вя Узаг Шяргдя туфан вя
сиклон, Бангладеш вя Щиндистанда ися сиклон адланыр.
Кцляк илк 20 м/сан сцрятиндя артыг кичик даьынтылар
йаратмаьа башлайыр. Гасырьа заманы ися кцляйин сцряти 50-60
м/сан-я чатыr вя о нязярячарпажаг дяряжядя даьынтылар йарадыр. Кцляйин бу сцрятиндя инсанларын байыра чыхмасы бюйцк
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риск алтында олур. 40 м/сан сцрятиндя кцляк, йердя оланлары
галдырыб эюйя совурур.
Ян чох тропик фыртыналар Сары дяниз вя Филиппин адаларында йараныр. Онларын бязиляр Владивостока вя Русийанын
Сакит океан сащилляриня гядяр чата билир. Инсан тарихиндя ян
дящшятли тропик фыртына 8 октйабр 1881-жи илдя Вйетнамын
Хайфон лиманында баш вермиш вя 300 мин инсанын юлцмцня
сябяб олмушдур. ХХ ясрдя дя фажияли фыртыналар мцшащидя
едилмишдир.
Фыртыналар (тропик олмайан, йахуд тропикдян кянар) –
бунлар сцряти 30 м/сан чатан гасырьа вя сиклонлардыр. Тропиk
ендян кянар океан цзяриндя йараныр. Бунлара бязян гасырьа
да дейилир, харижи эюрцнцшжя бюйцк сцрятля щярякят едян гара
булудлара охшайыр.
Исландийа сащилляриндян эялян сойуг щава иля Голфструмдан эялян исти щаванын гарышыьынын İсландийа яразисиндя
эюрцшмяси нятижясиндя ятрафы вираня гойан чох эцжлц фыртыналар йаранмышдыр.
Авропада беля фыртыналар няинки субасмалар йарадыр,
онлар эцжлц гар човьунлары, гар йаьынтылары, гасырьа иля
мцшайият олунур. Сон фажияли гасырьа Шимали-Гярби Авропада
26-28 декабр 1999-жу илдя баш вермишдир.
Бу заман кцляйин сцряти 45 м/сан чатмыш, чох сайда
инсан тяляфаты олмуш, тикинтиляр даьылмыш, мешяляря,
цзцмлцкляря бюйцк зийан дяймишдир. Йерин сятщи цзря кечян
фыртыналар, туфанлар, гасырьалар аьажлары кюкцндян гопарыр,
дам юртцклярини апарыр, електрик нагиллярини гырыр, бунун
нятижясиндя йаньынлар баш верир. Минлярля инсанлар даьынтыларын алтында галараг тяляф олурлар. Яксяр инсанлар аьыр
зядяляр алырлар.
Дяниз сащилляриндя еколоъи вязиййят кяскин дяйишир.
Фыртыналар гум вя эилляри гарышдырараг дяниз суйуну буланыглашдырыр вя чиркляндирир. Сащиллярин ятрафы чирклянир, дянизлярин
дяринликлярдяки балыглар, гум сохулжанлары, дяниз хярчянэляри
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тамамиля мящв олур, кюпяк балыглары вя башга ири су
щейванлары сащиля атылыр.
Гураглыг – узун сцрян гуру щава, тез-тез температурун дяйишмяси, йаьынтыларын йаьмамасы нятижясиндя торпагда вя щавада нямлийин азалмасыдыр. Гуруглыьын йаранмасынын ясас сябябляри:
1. Пайызда кифайят гядяр йаьынтыларын дцшмямяси;
2. Гышда чох аз гарын йаьмасы, гарсыз гыш;
3. Йазын илк айларында мцяййян сябяблярдян торпаьын
пис нямлянмяси;
4. Йазын сон айларында вя йайын илк айларында
йаьынтыларын аз олмасы.
Гураглыьын башланмасыны аз булудлу, йаьынтысыз щаванын олмасы иля ялагяляндирирляр. Узун сцрян гяддар гураглыг
– бядбяхт щадися олуб, аьыр еколоъи нятижялярин – тябии екосистемлярин деградасийа олмасына, bиткилярин мящв олмасына,
мящсулдарлыьын кяскин азалмасына, мцяййян сосиал-игтисади
шяртляр дахилиндя ажлыьын йаранмасына вя инсанларын кцтляви
гырылмасына сябяб олмушдур. Русийада ясас гураглыг 1891,
1911, 1921, 1946 вя 1972 иллярля мцшащидя олунмушдур.
В.И.Осиповун (1995) щесабламаларына эюря тябии
фялакятлярдян инсанлар цчцн ян горхулусу гураглыгдыр. Йер
кцрясиндя сон 30 ил мцддятиндя тяляф оланларын йарысы мящз
гураглыгдан олуб. 1965-1992-жи иллярдя 3610 мин инсан,
гураглыг щесабына – 51%, туфан вя фыртынадан – 22%, зялзялядян – 16%, субасмадан – 9%, башга тябии щадисялярдян –
2% тяляф олмушлар.
Ютян ясрин 60-жы иллярин сону 70-жи илляринин яввялляриндя
Сахарада (Африка) бюйцк еколоъи фажия йашанмышдыр. Бурада
1968-жи илдян 1973-жц иля гядяр мцддятдя бюйцк гураглыг
олуб. Африка гитясиндя ися даща бюйцк фажияляр 1984-1985-жи
иллярдя баш вермишдир. Тякжя 70-жи иллярдя Африкада гураглыгдан 1.2 млн няфяр тяляф олмушдур.
Планетимизин ящалисиня щямишя тябии фялакятляр –
сцрцшмяляр, учгунлар, селляр бюйцк бялалар эятирмишдир.
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Бцтцн бунлар гравитасийа категорийасына аиддир вя о аьырлыг
гцввясинин тясириндян торпаг кцтлясинин ашаьыйа доьру
сцрцшмясидир.
Сцрцшмяляр вя диэяр гравитасион просесляр техноэен
факторлардан активляшир, фажияли щадисяляря сябяб олур вя
биотайа, бцтцн тябии мцщитя, инсанлара бюйцк зяряр вурур.
Аьырлыг гцввясинин тясириндян мадди варлыгларын йердяйишмяси ян дящшятли тябият щадисясидир. Сцрцшмяляр, учгунлар, селляр щяр ил минлярля инсанларын щяйатына сон гойур.
К.Й.Kондратйевин мялуматларына эюря (1995) 1981-дян
1989-жу иля гядяр тякжя сцрцшмяляр нятижясиндя он миндян
артыг инсан юлмцшдцр. Бу мцддятдя сцрцшмядян ян чох
зяряр чякян Непал олмушдур. 1987-жи илдя бурда 35 мин
инсан юлмцшдцр. Сцрцшмяляр nəticəsində ян бюйцк зяряр
Исландийайа дяймишдир. Сцрцшмялярин активляшмяси нятижясиндя Чеченистан вя Ингушетийада 27 мин инсан евиз-ешиксиз
галмышдыр (1989 вя 1998 илин гышында вя йазфнда). Колумбийада 1985-жи илдя Ел-Руиз вулканынын пцскцрмяси нятижясиндя йаранан палчыглы-дашлы сел Армеро шящяриндя 23 мин
ящалинин мящв олмасына сябяб олмуш, евляр вя аьажлар
селлярин тясириндян кюкцндян йерля йексан олмушдур.
Беля эюрцнмямиш дяряжядя фажияли гравитасийа просеслярi тябии екосистемлярин нормал фяалиййятиня жидди тясир эюстярир. Илк еколоъи ялагяляр позулур, аьажлар, чохсайлы
йашыллыглар мящв олур, кянд тясяррцфатына зяряр дяйир.
Тябии фялакятляр иля техноэен фажияляр арасында сых
ялагяляр мювжуддур. Сянайе мцяссисяляринин сайıнын артмасы
вя буна уйьун олараг шящярлярдя ящалинин сайынын чохалмасы
тябии фялакятляр олан субасма, фыртына, зялзяля кими щадисялярин баш вермяси, йаньын, партлайыш, газ туллантыларынын атмосферя атылмасы кими щадисялярля мцшайият олунур. Бундан
ялавя тябии фялакятляр арасында да мцяййян ялагяляр
мювжуддур. В.И.Осиповун (1995) мялуматларына ясасян сон
вахтлар синергетик (чохпилляли) фажияlяр чохалмышдыр, йяни бир
тябии фялакят диэяр тябии фялакятин йаранмасына сябяб олур.
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Мясялян, 1976-жы илдя Qватемалада баш верян зялзяля миндян
артыг сцрцшмялярин йаранмасына сябяб олмушдур. Ел-Руиз
вулканынын пцскцрмяси эцжлц селляр йаратмышдыр.
Йохлама суаллары
1. Щансы яразиляр фювгяладя тящлцкяли еколоъи зоналара аиддир?
2. Няйя эюря истянилян щярби ямялиййатлар еколоъи шяраити
эярэинляшдирир?
3. «Екосид» термининин мянасы ня демякдир вя о ня вахт илк
дяфя олараг ишлядилиб?
4. Сон иллярдя баш верян техники гяза вя фажиялярин сайынын
кяскин артмасы ня иля ялагядардыр?
5. Щансы техноэен фажия бяшяриййят тарихиндя ян эцжлц фажия
щесаб олунур?
6. Челйабинскдя (1957), Бхопаледя (Щиндистан, 1984),
Севезоda (Италийа, 1976) баш верян техноэен гязалар
щаггында ня билирсиниз?
7. Тябии фялакятляр щансы еколоъи нятижяляр йарадыр?
8. Тябии фялакятляр иля техноэен фажияляр арасында щансы
ялагяляр вар?
9. Биосферин дайаныглыьынын азалмасы иля тябии фялакятлярин
чохалмасы арасында ещтимал олунан бир ялагя вармы вя
нийя?
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BEŞİNCİ BÖLMƏ

EKOLOJİ MÜHAFİZƏ VƏ
ƏTRAF TƏBİİ MÜHİTİN
QORUNMASI
FƏSİL 19

ƏTRAF TƏBİİ MÜHİTİN
QORUNMASININ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ
VƏ TƏBİƏTDƏN İSTİFADƏNİN
SƏMƏRƏLİLİYİ

Təbiəti mühafizə komsepsiyasının formalaşması tarixini
bir neçə ardıcıl mərhələlərə ayırmaq olar: növlərin və təbiətin
xüsusi qorunan ərazilərdə qorunması – resursların qorunması –
təbiətin qorunması – insanın yaşam mühitinin qorunması –
ətraf təbii mühitin qorunması.
Təbiətin mühafizəsi – dövlət və ictimai təşkilatların
atmosferin, bitki və heyvanat aləminin, torpağın, suyun və
yerin təkinin qorunması üçün birgə həyata keçirdiyi tədbirdir.
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Təbii zənginliyin intensiv istismarı təbiətdən istifadə
fəaliyyətinin yeni növünün yaranmasına – təbii resurslardan
səmərəli istifadəyə səbəb oldu. Bu halda mühafizə tələblərinə
təbii resurslardan istifadə edən təsərrüfat fəaliyyət prosesləri də
daxil edilir.
Ötən əsrin 50-ci illərində mühafizənin yeni bir forması –
insanın məskunlaşdığı mühitin qorunması yarandı. Bu mənaca
təbiətin qorunması fikrinə yaxındır, buranın mərkəzində insan
amili dayanır, elə təbii şəraitin saxlanılması və formalaşması
nəzərdə tutulur ki, insanın yaşaması, sağlamlığı və yaxşı həyat
tərzi üçün hər cür şərait yaradılmış olsun.
Ətraf təbii mühitin qorunması – insan ilə təbiət arasındakı
qarşılıqlı münasibətlərdə yeni bir formadır, o dövlət və ictimai
tədbirlər sistemini (texnoloji, iqtisdi, inzibati – hüquqi,
maariflənmə, beynəlxalq əlaqələr) nəzərdə tutur, cəmiyyət ilə
təbiət arasındakı harmonik qarşılıqlı təsirlərə yönəlmişdir və
gələcək nəsillər üçün ekoloji mühitin və təbii resursların
qorunmasının təmin edilməsinə yönəlmişdir.
Son zamanlar daha yeni bir termin “ətraf təbii mühitin
mühafizəsi” daha tez-tez istifadə olunur. Ona mənaca çox
yaxın olan “biosferin mühafizəsi” bəzi alimlər tərəfindən qəbul
olunmuşdur. Biosferin mühafizəsi – milli və beynəlxalq
səviyyədə keçirilən tədbirlər sistemi olub, bir-biri ilə qarşılıqlı
əlaqədə olan bioser bloklarına (atomosfer, hidrosfer, torpaq
örtüyü, lotosfer, canlı orqanizmlər sferası) ola biləcək mənfi
antropogen və təbii təsirləri aradan qaldırmaq üçün yönəlmiş
tədbirdir.
Təbii ətraf mühitin mühafizəsi ekologiyanın bir bölməsi
olan tətbiqi ekologiya ilə sıx bağlıdır.
Təbiətdən istifadə – ictimai-istehsal fəaliyyət prosesi
olub, cəmiyyətin maddi və mənəvi tələbatlarını ödəmək üçün
müxtəlif təbiət şərtlərində müxtəlif təbii resurslardan istifadədir.
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N.F.Reymersə (1992) görə təbiətdən istifadə özündə
aşağıdakıları birləşdirir: a) mühafizəsi, bərpaolunma və təbii
resurslardan təkrar istifadə, onların çıxarılması və təkrar emalı;
b) insanın həyatı üçün təbii şəraitin qorunması və istifadə
olunması; c) təbii sistemlərin qorunması, bərpa olunması,
ekoloji tarazlığın səmərəli dəyişdirilməsi; ç) insanların sayının
idarə olunması.
Təbiətdən istifadə səmərəsiz və səmərəli ola bilər.
Səmərəsiz istifadədə təbii – resurs potensialının saxlanılması
təmin olunmur, təbii mühitdə yoxsullaşma yaranır, keyfiyyət
dəyişir, ekoloji tarazlığın və ekosistemin pozulması təbii
mühitin çirklənməsi və tükənməsi ilə müşayət olunur.
Səmərəli istifadə təbii zənginlikdən elmi – əsasdırılmış
kompleks şəkildə istifadəni nəzərdə tutur. Bu halda təbii-resurs
potensualının maksimum saxlanılmasına səy göstərilir.
Y.Oduma (1975) görə təbiətdən istifadənin səmərəliliyi
ikimənalı məqsəd daşıyır:
– ətraf mühitin elə vəziyyətini təmin etmək lazımdır ki, o
maddi təminatla yanaşı estetik və istirahətə olan ehtiyacı da
təmin edə bilsin;
– fasiləsiz olaraq faydalı bitkilər əldə etmək, heyvanların və
başqa materialların istehsalını təmin etmək üçün tarazlaşdırılmış dövrlərin yaranmasını təmin etmək lazımdır.
Hazırkı dövrdə ətraf təbii mühitin inkişafının müasir
mərhələsində yeni bir anlayış – ekoloji təhlükəsizlik anlayışı
yaranmışdır ki, o ətraf mühitin mühafizəsinin vəziyyəti və
insanların ekoloji maraqlarını, hər şeydən əvvəl, onun əlverişli
ətraf mühit şəraitində yaşaması hüququnu təmin oluna bilsin.
Səmərəsiz təbiətdən istifadə sonda ekoloji bohranın
yaranmasına, tarazlaşdırılmış təbiətdən istifadə isə bohran
vəziyyətindən çıxmağa şərait yaradır.
Ekoloji böhrandan qurtulmaq müasir dövrün elmi və
praktiki problemlərindən sayılır. Bu məsələnin həlli üzərində
dünyanın müxtəlif ölkələrinin alimləri, mütəxəssisləri, siyasət309

çiləri çalışırlar. Məsələn, antiböhran tədbirlər kompleks şəkildə
həyata keçirilməklə, təbii mühitin gələcək deqradasiyasının
qarşısını almaqla, cəmiyyətin dayanıqlı inkişafını təmin etmək.
Bu problemin həllini hər hansı vasitə, məsələn, texnoloji
vasitə (təmizləyici qurğular, tullantısız texnologiyalar) ilə həll
etmək düzgün deyil və bu lazım olunan nəticələri verməz.
Ekoloji böhranı aradan qaldırmaq üçün insan ilə təbiətin
harmonik inkişafına, onlar arasındakı rəqabətə son qoymaqla
nail olmaq mümkündür.
Yeni bir ekoloji qayda – təbii sistemin bütün komponentlərinin – atmosfer havası, su, torpaq – bunları ayrılıqda
yox, birlikdə bütöv biosferin təbii ekosistemləri kimi mühafizə
etmək lazımdır. Ancaq belə ekoloji yanaşma ilə landşaftı, yerin
təkini, bitki və heyvanların genafondunu saxlamaq olar.
Rusiya Federasiyasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanununa (1991) əsasən ətraf təbii mühitin mühafizəsinin
əsas prinsipləri aşağıdakılardır.
– insanın həyatının və sağlamlığının qorunması ön planda
olmalıdır;
– ekoloji və iqtisadi maraqların elmi – əsaslandırılmış
birliyi;
– təbii resurslardan səmərəli istifadə etmək;
– təbiətdən istifadəyə görə ödənişlər;
– təbiətin mühafizə qanunvericiliyinin qorunması;
– ekoloji təşkilatların fəaliyyətində aşkarlığa yol vermək,
onların ictimai birliklərlə və əhali ilə sıx birliyini yaratmaq,
təbiəti mühafizə məsələlərində onların iştirakını təmin etmək;
– ətraf mühitin mühafizəsində beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq;
Ekoloji böhran elmi-texniki inkişafın doğurduğu qanuna
uyğun nəticələr deyil, o bizdə və dünyanın bir çox ölkələrində
obyektiv və subyektiv səbəblərdən, o cümlədən təbitədən düzgün istifadə olunmaması, ekoloji qanunlara biganəlik nəticəsində yaranmışdır. Rusiyada aparılan ekoloji və sosial-iqtsiadi
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araşdırmalar ölkənin böhrandan çıxmasının beş əsas istiqamətini müəyyən etdi (şəkil 19.1). Bu halda məsələnin həllinə
kompleks yanaşaq lazımdır, başqa sözlə, beş istiqamət birlikdə
istifadə olunmalıdır.
Birinci istiqamət – texnologiyaların təkmilləşdirilməsi
adlandırılmalıdır, - ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqi,
aztullantılı və tullantısız sənayenin yaradılması, əsas fondların
təkmilləşdirilməsi. Təəsüflər olsun ki, indiki dövrdəki maliyyə
vəsaitləri bunları həyata keçirməyə imkan vermir.
EKOLOJİ
BÖHRAN

STRUKTUR

Təbii mühitin
deqradasiyası

Dövlət strukturları
qarşısını ala bilmir

Vəziyyətdən çıxış
yolları

Texnologiyaların
ekologiyalaşdırılması

İstehsalın
iqtisadiyyatlaşması

Ekoloji təlim

İnzibati hüquqi
təsirlər

Beynəlxalq hüquqi mühafizə

Şəkil
Rusiyanın
ekoloji
böhrandan
çıxış yolları
İkinci19.1.
istiqamət
– ətraf
mühitin
qorunmasının
iqtisadi
(V.V.Petrova
görə,
1995)
mexanizmlərinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi.
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Üçüncü istiqamət – ekoloji qanun pozuntularına qarşı
inzibati və hüquqi cəzaların verilməsi.
Dörduncü istiqamət – inzibati hüquqi: ekoloji təfəkkürün
formalaşması (ekoloji-maariflənmə istiqaməti).
Beşinci istiqamət – ekoloji beynəlxalq əlaqələrin
həmrəyliyi (beynəlxalq – hüquqi istiqamət).
Rusiyanın ekoloji böhrandan çıxmasının beş əsas istiqamətlərini həyata keçirmək üçün çox uzun və çətin yol keçmək
lazımdır. Onları müəyyən edəcək Rusiya, ekoloji böhrandan
çıxacaq, yaxud batıb qalacaq. Qarşıda yalnız biosfer haqqında
əsaslı qanunlar və ondan çıxan məhdudiyyətlər var. Yalnız
bunları rəhbər tutaraq böhrandan çıxmaq mümkündür.
Yoxlama sualları
1. “Ətraf təbii mühitin mühafizəsi” anlayışına hansı məna
verilir?
2. Təbiətdən istifadənin səmərəli istifadə səmərəsiz istifadədən nə ilə fərqlənir?
3. “Ekoloji təhlükəsizlik”nə deməkdir?
4. Ətraf mühitin mühafizəsinin ümumi prinsipləri hansılardır?
5. Rusiyanın ekoloji böhrandan çıxmasının əsas istiqamətlərini göstərin?
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FƏSİL 20
EKOLOGİYANIN MÜHƏNDİS
MÜHAFİZƏSİ

§1. Ətraf təbii mühitin mühəndis
mühafizəsinin əsas istiqamətləri
Ətraf təbii mühitin çirkləndiricilərdən və başqa antropogen
təsirlərdən mühəndis mühafizəsinin əsas istiqamətləri –
resurslardan qənaətlə istifadə, tullantısız və aztullantılı texnologiyalar, biotexnologiya, tullantıların utilləşdirilməsi və toksiksizləşdirilməsi, ən əsası bütün istehsalın ekologiyalaşdırılmasıdır, bu halda ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olan bütün
növlərin, maddələrin təbii dairəvi dövranına daxil olması təmin
edilir.
Ekologiyalaşdırılmış texnoloji proses o prosesə deyilir ki,
burada ətraf mühitə olan bütün qarşılıqlı proseslər nəzərə alınır
və mənfi nəticələri dəf etmək üçün bütün tədbirlər görülür.
Bütün ekoloji sistemlərdə maddə və enerji qənaətlə sərf
olunur və bir orqanizmin tullantısı başqa bir orqanizmin
yaşama şərtini təmin edir, bu halda insan tərəfindən idarə olunan ekologiyalaşdırılmış istehsal prosesləri biosfer qanunlarına
tabe olmalı, ilk növbədə, maddələrin dövr etməsi qanunu nəzərə alınmalıdır.
Digər tərəfdən ən mükəmməl təmizləyici qurğular məsələni
həll edə bilmir, çünki bu nəticə ilə mübarizədir,səbəb ilə yox.
Atmosferin çirklənməsinin əsas səbəbi resurslardan geniş
istifadə etməklə məhsul istehsalı zamanı ətraf mühiti çirkləndirən texnologiyalardan istifadə edilməsidir. Ona görə də
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ənənəvi texnologiyalar külli miqdarda tullantıların yığılmasına
səbəb olur. Ehtiyac olduqda isə çirkab suların təmizlənməsi və
bərk tullantıların utilizasiyası aparılır. Onu qeyd etmək
kifayətdir ki, keçmiş SSRİ ərazisində 1980-ci illərdə 12-15
mlrd t bərk tullantılar, 160 mlrd t. maye tullantılar yığılmış və
100 mln t qaz tullantıları atmosferə atılmışdır.
Aztullantılı və tullantısız texnologiyalar,
onların ətraf mühitin mühafizəsində rolu
Aztullantılı və tullantısız texnologiyaların yaradılması
prinsipcə sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafında
yeni bir mərhələdir.
Avropa iqtisadi komissiyasının Deklarasiyasında (BMT,
1979) tullantısız texnologiya haqqında belə deyilir: təbii
resurslardan qənaətlə istifadə və ətraf mühitin mühafizəsi şərtlərində insanın tələbatlarını təmin etmək üçün elm,metod və
vəsaitlərdən istifadə etmək lazımdır.
1984-cü ildə BMT-nin həmin komisiyası tullantısız texnologiya haqqında belə tərif vermişdir: tullantısız texnologiya
məhsul istehsalında elə bir üsuldur ki, (proses, müəssisə, ərazi
– istehsal kompleksi) bu halda xammal resursları – istehsalistehlakçı –ikinci xammal dairəvi tsiklik proseslərdə xammal
və enerjidən səmərəli və kompleks istifadə etməklə ətraf
mühitin normal fəaliyyəti pozulmamış qalsın.
Tullantısız texnologiya dedikdə elə istehsal nəzərdə tutulur
ki, bu zaman xammaldan və tullantılardan maksimum istifadə
edilsin. “Tullantısız texnologiya”ları “aztullantılı texnologiya”
termini kimi qəbul etmək lazımdır, belə ki, prinsipcə “tullantısız texnologiya” mümkün deyil, çünki insanin yaratdığı
texnologiya, ən azı enerji şəklində tullantıya malikdir. Tam
tullantısız istehsal real olaraq yoxdur, çünki bu termodinamikanın II qanununa ziddir, ona görə “tullantısız texnologiya”
şərtidir (Reymers,1990).
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İstehsal zamanı az miqdarda bərk, maye və qaz şəklində
tullantı yaradan texnologiya aztullantılı texnologiya adlanır və
elmi-texniki inkişafın müasir mərhələsində bu ən real texnologiya kimi qəbul edilir.
Ətraf mühitin çirklənməsini azaltmaq, xammala və enerjiyə
qənaət etmək üçün maddi resurslardan təkrar istifadə etmək
lazımdır (resirkulyasiyasını).
Metallolomdan alüminium istehsal etmək üçün sərf olunan
enerji bioksiddən ərinti almaq üçün sərf olunan enerjinin 5%-i
təşkil edir,belə ki, 1 t ikinci xammaldan istifadə 4 t bioksidə,
700 kq koksa qənaət edir,atmosferə atılan ftor birləşmələrinin
miqdarı 35 kq azalmış olur.
Ətraf mühitə atılan tullantıların miqdarını minimuma
endirməklə onun ətraf mühitə təsirini azaltmaq məqsədilə müxtəlif müəlliflərin təklif etdikləri kompleks tədbirlər aşağıdakılardır:
– müxtəlif növ çirkab sularsız və dairəvi tsiklik təmizləmə sistemləri işləyib hazırlamaq;
– tullantıların təkrar emal texnologiyalarını tədqiq etmək;
– təkrar emal olunmuş xammallardan yeni məhsullar
istehsal etmək;
– tullantılar yaradan texnologiyaları istehsal proseslərindən çıxarmaq, yerinə isə tullantısı olmayan, yaxud çox az
olan texnologiyalar tətbiq etmək.
İlk mərhələ bu tədbirləri həyata keçirməklə gələcəkdə
tamamilə tullantısız və qapalı su dövriyyəli texnologiyaların
həyata keçirilməsi mümkün olacaq.
Dairəvi su təminatı elə texnoloji sistemə deyilir ki, burada
suyu dəfələrlə təmizləməklə yenidən istehsala qaytarmaq mümkün olur. İşlənmiş suyun yalnız 3%-ə qədəri su hövzələrinə
daxil olur.
Qapalı dairəvi tsiklik sudan istifadə isə elə texnoloji
prosesdir ki, burada suyu dəfələrlə təmizləməklə bir istehsal

315

prosesində istifadə edirlər və su hövzələrinə işlənmiş sular
axıdılmır.
Tullantısız və aztullantılı istehsalın əsas istiqamətlərindən
biri də yeni ekoloji texnoloji proseslərdə su tələb edən istehsalı
susuz, yaxud az su istifadə edən sistemlərlə əvəz etməkdir.
Tətbiq olunan yeni təkmilləşmiş texnologiyaların üstünlüyü
ondan ibarətdir ki, belə proseslərdə su sərfi dəfələrlə azalır, yaranmış çirkab suların miqdarı az və çirklənmə dərəcəsi aşağı olur.
Tullantısız və aztullantılı texnologiyaların tətbiq edilməsinin
bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki,ətraf təbii mühit çirklənmədən
qorunur və ona edilən antropogen təzyiqlər azalmış olur.
Lakin bu sahədə tədqiqatlar hələlik başlanğıc səviyyəsindədir.
Ona görə də, müxtəlif istehsal sahələrində və kənd təsərrüfatında
sənayenin ekologiyalaşdırılması eyni səviyyədə deyildir.
Hazırda ölkədə yeni texnologiyaların tədqiq edilməsi
sahəsində müəyyən nəticələr alınıb, qara və əlvan metallurgiya,
istilik energetikası, maşınqayırma, kimya sənaye sahələrində
ekoloji təhlükəsiz texnologiyaların elementləri tətbiq olunmağa
başlanmışdır. Lakin sənaye və kənd təsərrüfatının tam tullantısız, ya aztullantılı texnologiyalara keçməsi və tam ekoloji
təhlükəsiz texnologiyaların tətbiqi bir sıra mürəkkəb xarakterli
problemlər – təşkilatı, elmi-texniki, maliyyə və s. ilə əlaqədardır. Ona görə müasir istehsal hələlik uzun müddət sudan
kifayət qədər çox və az tullantı yaradan texnologiyalardan
istifadə edəcək.
Ətraf təbii mühitin mühafizəsində
biotexnologiyanın rolu
Son zamanlar ekoloji elm sahəsində mikroorqanizmlərin
köməyi ilə insanlar üçün vacib qida məhsullarının hazırlanmasında biotexnoloji proseslərdən istifadə olunmasına maraq
xeyli artmışdır. İnsanı əhatə edən ətraf mühitin qorunması
şərtilə biotexnologiyanı bioloji obyektlərin yaradılması, mikrob
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kulturası, onun birliklərinin, metobolitlərinin, xüsusi şəraitdə
yaradılmış orqanizm və maddələrin təbii dövretmələrinə daxil
edilməsi kimi başa düşülməlidir (V.P.Juravlyov və b. 1995).
Biotexnologiya ətraf mühitin mühafizəsində xüsusən
aşağıdakı məsələrlərin həllində geniş tətbiq edilir:
– anaerob qıcqırtma ilə çirkab suların bərk fazasının və
bərk məişət tullantılarının utilizasiyasında;
– üzvi və qeyri-üzvi maddələrlə çirklənmiş təbii və çirkab
suların bioloji təmizlənməsində;
– çirklənmiş torpaqların mikroblar vasitəsilə bərpa olunması, ağır metalları və çirkab suların çöküntülərini neytrallaşdırmaq üçün yeni mikrobların alınması;
– bitkilərin (yarpaqların, çöplərin) tullantılarının çürüdülməsi (bioloji oksidləşdirmə ilə);
– havadakı çirkləndiriciləri təmizləmək üçün absorbsiyaedici bioloji aktiv maddələrin hazırlanması.
Yoxlama sualla rı
1. Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsinin əsas istiqamətlərini
göstərin.
2. Niyə ən mükəmməl təmizləyici qurğular belə ətraf təbii
mühitin çirklənməsi problemini həll edə bilmir?
3. Yaşayış mühitini çirklənmədən qorumaq üçün tullantısız və
aztullantılı texnologiyaların rolunu qiymətləndirin.
4. Biotexnologiya hansı tətbiqi məsələlərin həllində tətbiq
olunur.

317

§2. Təbii ətraf mühitin keyfiyyətinin
normallaşdırılması
Ətraf təbii mühitin keyfiyyəti dedikdə onun xarakteristikasının insanlara və texnoloji tələbatlara uyğun olması dərəcəsi başa düşülür. Bütün təbiətin mühafizə tədbirlərində ətraf
mühitin keyfiyyətinin normallaşdırılması prinsipləri durur. Bu
termin insanların ətraf təbii mühitə təsirinin icazə verilmiş
normativlərini müəyyən edir.
Rusiya Federasiyasının təbiəti mühafizə qanununa əsasən
(1991) ekoloji normativlərə əməl olunmalı, başqa sözlə,
normativlər ətraf təbii mühitin keyfiyyətini müəyyən etməli və
aşağıdakıları təmin etməlidir:
– insanların ekoloji təhlükəsizliyini;
– insanların, heyvanların və bitkilərin genetik fondunun
saxlanılmasını;
– dayanıqlı inkişaf şərtlərində təbiət resurslarından
səmərəli və qənaətlə istifadə etməli.
Ekoloji normativlərin limit qiymətləri az olduqca ətraf
təbii mühitin keyfiyyəti də bir o qədər yüksək olur. Sözsüz ki,
yüksək keyfiyyət böyük xərclər, effektiv texnologiyalar və
həssaslığı yüksək olan nəzarət cihazları tələb edir.
Ətraf mühitin vəziyyətinə təsir göstərən əsas ekoloji
normativlər aşağıdakılardır:
sanitar-gigiyenik:
– tullantıların buraxıla bilən qatılıq həddi (BBQ);
– fiziki təsirlərin (səs-küy,titrəyiş,ionlaşdırılmış şüalanma
və s.) icazə verilən səviyyəsi.
istehsal-təsərrüfat:
– zərərli maddələrin buraxıla bilən qatılıq həddi;
– təbii mühitdən götürülə bilən komponentlərin və
tullantıların icazə verilmiş həddi
kompleks göstəricilər:
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– ətraf mühitə edilən antropogen gərginliyin icazə
verilmiş həddi.
Tullantıların buraxıla bilən qatılıq həddi (BBQ,yaxud BBK)
tullantıların torpaqda,suda,havada olan elə miqdarıdır ki, bu
miqdarda insana müvəqqəti, yaxud uzun müddət təsir etdikdə
onun sağlamlığında dəyişikliklər yaratmasın.
Son zamanlar BBQ – təyini zamanı onun insanlarla yanaşı
vəhşi heyvanlara, bitkilərə, mikroorqanizmlərə, həmçinin, təbii
bitkilərə də təsiri nəzərə alınır.
Hal-hazırda ölkədə suda olan zərərli kimyəvi maddələr üçün
1900 BBQ,500 BBQ atmosfer havası üçün, 300 BBQ torpaq
üçün müəyyən olunmuşdur. BBQ kompleks tədqiqatlar nəticəsində müəyyənləşdirilir və ona nəzarəti Dövlət Sanitariya
Nəzarətinin hidrometeorologiya şöbəsi nəzarət edir. BBQ sabit
bir kəmiyyət deyil, o daim nəzarətdə saxlanılır, qiyməti periodik olaraq dəqiqləşdirilir. Normativ təsdiqləndikdən sonra
hüquqi sənəd olur.
Atmosfer havasında olan zəhərli maddələrin BBQ-ı iki
normativdə müəyyən olunur:birdəfəlik və orta sutkalıq BBQ.
Birdəfəlik maksimal icazə verilmiş qatılıq həddi havada olan
çirkləndiricilərin elə miqdarıdır ki, insan bu mühitdə 30 dəqiqə
nəfəs aldıqda onda heç bir refleks reaksiyaları (iyhissetmə,
gözlərin işığa qarşı həssalığının dəyişməsi və s.) müşahidə
olunmasın. Orta sutkalıq mümkün olan qatılıq həddi havada
olan zəhərli maddələrin elə qatılığıdır ki,insana uzun müddət
birbaşa, yaxud dolayısı ilə təsir etdikdə onda heç bir dəyişiklik
olmasın.
Atmosferdə daha çox rast gəlinən çirkləndiricilərin BBQ-ı
cədvəl 20.1-də verilmişdir.
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C ə d v ə l 20.1
Əhali yaşayan yerlərdə atmosferdə olan bəzi göstəricilərin
BBQ-ın qiymətləri,mq/m3
Maddələr
Azot oksidi
Azot dioksid
Ammonyak
Aseton
Benzol
Benz(a)pren
Toksiki olmayan toz
Metal civə
Hidrogen sulfid
Karbon-kükürd
Karbon oksidləri
Fenol
Formaldehid
Xlor

Maksimal birdəfəlik
0,6
0,085
0,2
0,35
1,5
0,5
0,008
0,03
5,0
0,01
0,035
0,1

Orta sutkalıq
0,06
0,085
0,04
0,35
0,8
0,000001
0,15
0,0003
0,008
0,005
3,0
0,003
0,003
0,03

Əgər havada bir neçə çirkləndirici maddələr qarışığı,
məsələn, azot və kükürd oksidləri,ozon və başqa çirkləndiricilər varsa, orda onların konsentrasiyalarının cəmi vahidi
aşmamalıdır:
Cn
C1
C2
+
+ ... +
1
BBQ1 BBQ 2
BBQ3
C1,C2,C3,Cn suda və havada olan çirkləndiricilərin icazə
verilmiş qatılıq qiymətləridir, mq/m3.
Torpaqda BBQ (buraxıla bilən qatılıq, mq/m3) elə maksimal
qatılığa deyilir ki, bu qiymətdə birbaşa, yaxud dolayı yollarla
torpaqda olan zərərli maddələr onun özünü təmizləmə xüsusiyyətinə və insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərməsin
(ətrafın mühafizəsi......., 1993).
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Suda BBQ zəhərli maddələrin elə maksimal qatılığıdır ki,
bundan yuxarı qiymətlərdə suyun keyfiyyəti dəyişir. BBQqiyməti içməli su və balıqlar saxlanılan su üçün ayrı götürülür.
C ə d v ə l 20.2
İçməli suda tullantıların icazə verilmiş
qatılıq qiymətlərinin miqdarı, mq/l
Maddə
Anilin
Benzol
Civə (Pb++)
Stransium
Civə tetra etil
Xlorbenzol
Ammonyak
Butulasedat
Dubultilftalat
Karbolaktam
Benzin
Butilbenzol
Butil spirti
heksaxloran

BBQ(mq/l)
Maddə
Sanitar-toksiki göstəricilərə görə
0,1
Metanom
0,5
Nitratlar(azot qazı)
0,1
Civə
2,0
Dinitrotoloul
Yoxdur
Formaldehid
0,02
Poliakrilamid
Ümumi göstəricilərə görə
2,0
Metilpirolidon
0,1
Streptosid
0,2
üçnitrotoloul
1,0
Orqanoleptik göstəricilərinə görə
0,1
Dimetil fenol
0,1
Dinitrobenzol
1,0
Dinitroxlorbenzol
0,02
dixlormetan

BBQ(mq/l)
3,0
10,0
0,005
0,5
0,05
2,0
0,5
0,5
0,5

0,25
0,5
0,5
7,5

Balıq təsərrüfatı üçün işlədilən sulara qoyulan tələblər
təsərrüfat-məişət üçün işlədilən sulara qoyulan tələblərdən daha
ciddidir. Balıqlar yetişdirilən sularda BBQ yuyucu tozlar üçün
sanitar normadan üç dəfə az, agır metallar hətta 100 dəfə az
olmalıdır (Mitryuşkin və b.,1987). Balıqlar üçün istifadə edilən
sulara qoyulan məhdudiyyətlər başa düşüləndir, belə ki 8, qida
zənciri ilə orqanizmə daxil olan maddələr orqanizmdə bioloji
olaraq həyat üçün təhlükəli həddə qədər toplanırlar.
Radioaktiv şüalanmanın icazə verilmiş səviyyəsi elə bir
səviyyədir ki, bu qiymət insanların sağlamlığına, heyvanların,
321

bitkilərin vəziyyətinə və genafonda mənfi təsir göstərməsin.
Radioaktiv şüalanmanın icazə verilmiş qiyməti radioaktiv
təhlükəsizlik norması (RTN-76/86),əsas sanitar normaları)
ƏSN-72/87) və layihələndirilmənin sanitar normaları (SN-25471) əsasında müəyyən olunur.
Eyni zamanda icazə verilmiş səviyyəyə (İVS) səs-küy,
titrəyiş, maqnit sahəsi və başqa zərərli fiziki hadisələr üçün də
təyin olunmuşdur.
Tullantıların icazə verilmiş həddi (TİH) – çirkləndirici
maddələr üçün elə bir qiymətdir ki, müəssisələr tərəfindən ətraf
mühitə atılan bu çirkləndiricilər atmosferə, suya daxil olduqda
onlarda BBQ artmasın və ətraf mühitin ekoloji vəziyyəti
dəyişməsin.
Normativlərlə müəyyən edilmişdir ki, sənaye müəssisələri
yerləşdirilmiş şəhərlərdə yaxud əhalinin məskunlaşdığı başqa
ərazilərdə atmosferə atılan çirkləndirici maddələrin miqdarı
müəyyən olunmuş BBQ keçərsə, müəyyən obyektiv səbəblərdən bu çirkləndiricilərin miqdarını aşağı salmaq mümkün
deyilsə, onda onların azaldılmasını BBQ-yə çatana qədər
mərəhələlərlə aşağı salırlar. Bu halda müvəqqəti razılaşdırılmış
tullantı (MRT) qəbul edilir ki, bu, texnologiyası müəyyən
qədər təkmilləşdirilmiş müəssisənin buraxdığı zəhərli maddələrin səviyyəsi ilə müəyyənləşdirilir.
Hazırki dövrdə Rusiyada çirkləndiriciləri normativlərlə
müəyyən olunmuş 15-20% sənaye müəssisələri fəaliyyər
göstərir. MRT olan müəssisələr 40-50% təşkil edir, qalanları
isə ətraf mühiti çirkləndirən müəssisələrdir.
Ətraf təbii mühitin keyfiyyətini müəyyən edən əsas kompleks normativlərindən biri antropogen təzyiq normatividir.
Ətraf mühitə edilən antropogen təzyiqin norması – ətraf
mühitin ekoloji sisteminin dayanıqlığını pozmadan təbii resurs
və komplekslərə göstərilən maksimal antropogen təzyiqdir.
Ekosistemlərin antropogen təsirlərə dayanıqlığını qiymətləndirmək üçün qeyd edilən göstəricilərdən istifadə olunur:
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1) Canlı və ölü üzvi maddələrin ehtiyatı; 2) üzvi maddələrin və yaşıllıqların yaranmasının effektliyi; 3) növlərin və
strukturun müxtəlifliyi (Dövlət məruzəsi,.....1994).
Ekoloq alimlər müəyyən etmişlər ki, bitki, heyvanlar və
eləcə də insanların yaşam mühitindəki stabilliyi, ilk növbədə,
üzvi maddələrdəki canlı kütləsi və onun əsas hissəsi olan
fitokütlədən (ot bitkiləri və ağaclar) asılıdır. Bu kütlə çox olduqca, mühit də stabil olur. Bu halda əsas rol fotosintezdə
iştirak edən orqanizmlərə düşür, çünki onlar biokütlənin əsas
mənbələridir, həm də onlar ekosistemin başqa tərkib hissələrinin qida şərtlərini müəyyən edir, atmosferin tərkibinin
sağlamlaşdırılmasında iştirak edir.
Antropogen təsirlərdən ekosistemin az bir zaman ərzində
bərpa olunmasının başqa bir göstəricisi – ikinci subsensiya
nəticəsində bitki örtüyünün geniş və keyfiyyətli yayılmasıdır.
Ekosistemin strukturu və növmüxtəlifliyi yüksək olarsa, onun
struktur elementlərindən müxtəlif sayda birləşmələr yaranır ki,
bu da xarici antropogen təsirlərə qarşı müqaviməti artırmış
olur.
“Təbii mühitin həcmi”, yaxud ərazinin ekoloji həcmi təbii
mühitin ona edilən antropogen gərginliyi ekosistemin funksiyalarını pozmadan aradan qaldırması xüsusiyyətidir. P.Q.Oldaka
(1983) görə ətraf mühitə edilən antropogen təzyiqin icazə
verilmiş qiyməti təbiətdən istifadənin əsas prinsiplərindən
olmalıdır.
Bununla əlaqədar olaraq o, təbiətdən istifadəni ekstensiv və
tarazlı istifadə kimi ayırır. Ekstensiv (genişlənmiş) təbiətdən
istifadə – istehsalın genişlənməsi təbii komplekslərə edilən gərginliyin artması ilə həyata keçirilir, lakin bu gərginlik istehsalın
genişlənməsindən dəfələrlə artıq olur. Ekstensiv təbiətdən
istifadə təbii komplekslərin tam dağılmasına səbəb ola bilər.
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Tarazlı istifadə – cəmiyyətin öz inkişafına hərtərəfli nəzarət
etməsi ilə mühitə edilən bütün antropogen gərginliklərin onun
özünü bərpaetmə potensialını keçməməsinə çalışmasıdır.
Mühəndis-təsərrüfat fəaliyyətində ekoloji kompleks normativlərə riayət edilməməsi, böyük ekoloji nəticələrə səbəb ola
bilər.
Ərazi-istehsal komplekslərinin yaradılması, sənayenin inkişafı, tikinti, şəhərlərin yenidən qurulması zamanı ətraf mühitə
edilən antropogen gərginliyin icazə verilmiş normasıdır.
Regional antropogen gərginliyin icazə verilmiş formasını
ərazi təbii komplekslərinə edilən təsərrüfat gərginliyinə görə
təyin edirlər. Sahə gərginliyi isə – təbiət resurslarının ayrı-ayrı
komplekslərinə edilən gərginlikdir. Məsələn, vahid otlaq sahəsində otarılacaq ev heyvanlarının sayı,yaxud milli parkda
insanların ən çox sayı.
Йохлам а суаллары
1.
2.
3.
4.

Ятраф мцщитин кейфиййяти дедикдя ня баша дцшцлцр?
Еколоъи нормаллашдырманын ролу нядян ибарятдир?
ББГ вя башга еколоъи нормативляр няйи мцяййян едир?
«Тябии мцщитин тутуму», йахуд яразинин еколоъи тутуму
анлайышыны изащ ет.
5. Щансы еколоъи норматив тябии комплексляря вя ресурслара
едилян тясяррцфат эярэинлийини мцяййян едир?
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§ 3. Атмосферин мцщафизяси
Щава щювзясини негатив антропоэен тясирлярдян, йяни зярярли маддялярдян горумаг цчцн ашаьыдакы тядбирляр эюрцлцр:
- технолоъи просеслярин еколоъиляшдирилмяси;
- газ туллантыларынын зярярли гарышыглардан тямизлянмяси;
- газ туллантыларынын атмосферя даьытмаг;
- санитар-мцщафизя зоналары, архитектор-планлашдырма
тядбирляри.
Щава щювзясини чиркляндирижилярдян мцщафизя етмяк цчцн
еколоъи технолоъи просеслярдян вя илк нювбядя, ятраф мцщитя
зярярли маддялярин дцшмямяси цчцн гапалы технолоъи тсикллярин йарадылмасы, туллантысыз вя азтуллантылы технолоэийалардан истифадя етмяк лазымдыр.
Технолоъи просеслярин еколоъиляшдирилмяси ашаьыдакылары
нязярдя тутур:
- истещсалатда фасилясиз технолоъи просеслярин йарадылмасы;
- йерли газан гурьуларындан мяркязляшдирилмиш истилийя
кечмяк, йанажаг вя хаммалын зярярли гарышыглардан тямизлянмяси;
- кюмцр йанажаьынын мазут, йахуд газ йанажаьы иля явяз
олунмасы;
- сучилямяни тятбиг етмяк;
- тулланты газлары даща эениш истифадяйя вермяк.
Нязяря алсаг ки, ятраф мцщити чиркляндирян мянбялярдян
ян ясасы автомобиллярдир, онда гаршыда дуран ян актуал
мясяля еколоъи «тямиз» няглиййат нювцнцн йарадылмасы
оларды. Щазырда бензин йанажаьынын «тямиз» йанажагла явяз
едилмяси цчцн мцхтялиф тядгигат ишляри апарылыр. Бензини явяз
етмяк цчцн еколоъи тямиз йанажаглар олан метил спиртиндян,
аз оксидляшян аммонйакдан вя идеал йанажаг олан щидроэендян истифадя цзяриндя тядгигат ишляри апарылыр.
Тяжрцбя-конструктур бцросунда сынаг мягсядиля автомобил модели йарадылмышдыр. Бу автомобил шящяр дахилиндя
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електрик аккумлйатору иля, шящяр ятрафында ися ади карбцраторла ишляйян мцщяррикя кечир. Еколоъи нюгтейи-нязярдян
идеал олан йени эцняш елементляри иля ишляйян автомобиллярин
щазырланмасы цзяриндя иш давам етдирилир.
Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, технолоъи просеслярин
еколоъиляшдирилмяси, тсиклик гапалы технолоэийаларын вя с.-нин
тятбигинин щал-щазырдакы инкишаф сявиййяси атмосферя атылан
токсики чиркляндирижилярин гаршысынын там алынмасына имкан
вермир. Она эюря дя мцяссисялярдя тулланты газлары
аерозоллардан (тоз, гурул, кцл), токсики газ вя бухаршякилли
гарышыглардан (НО, НО2, СО3, СО2 вя с.) тямизлямяк цчцн
мцхтялиф цсуллардан истифадя едилир.
Тулланты газлары аерозоллардан тямизлямяк цчцн чиркляндирижинин щаваны чиркляндирмяси дяряжясиндян, бярк щиссяжиклярин юлчцляриндя вя тяляб олунан тямизлямя сявиййясиндян асылы олараг мцхтялиф тип гурьулардан истифадя олунур.
Ири вя аьыр тозлары механики тямизлямяк цчцн гуру тозтутужулардан (чиклонлардан, тозсюкдцрян камера) истифадя
едилир.
Ишин принсиепи – аьырлаг гцввясинин вя мяркязягачма
гцввясинин тясириндян щиссяжиклярин чюкмясидир. Газ-тоз
гарышыьы бору васитясиля сиклона дахил едилир.
Сонра газ-тоз гарышыьы корпус бойу фырланма-ирялилямя
щярякяти етмяйя башлайыр, тоз щиссяжикляри сиклонун диварларына дяйяряк, тозларын топландыьы бункеря йыьылыр, орадан
ися периодик олараг узаглашдырылыр. Сямярялилийи артырмаг
цчцн сиклонлар групундан истифадя едилир.
Йаш тозтутужулар (скруберляр, турбулент газ йуйужулары)
су тяляб едир вя тоз щиссяжикляринин яталяти вя броун щярякяти
нятижясиндя су дамжыларынын цзяриня щопмасы принсипиня
ясасланмышдыр.
Филтрляр (парчадан, дянявяр) кичик диспенс, юлчцляри 0,05
мкм-я гядяр олан щиссяжикляри тутур. Синтетик лифлярдян
щазырланмыш вя истилийя давамлы (250-3000Ж) «сулфон -Т»
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метал парчадан (8000Ж-йя гядяр) филтрляр, щямчинин, парчалардан олан филтрляр тозлары даща еффектли тямизляйир.
Електрик филтрляри – щавада асылы щалда галан вя юлчцляри
0,01 мкм гядяр олан щиссяжикляри тутмаг цчцн истифадя
олунан ян сямяряли тозтутужудур. Беля тутужуларда газлар
99-99,5%-я гядяр тямизлянир. Бу тутужунун иш принсипи газтоз щиссяжикляринин мянфи електродда електрикляняряк мцсбят
електрод цзяриня щопмасы принсипиня ясасланыб.
Ян еффектли метод комбиняедилмиш метод сайылыр.
Мясялян, агломерат газлары яввялжя батарейалы сиклонлардан,
сонра ися Бентури скруббериндян хцсуси жищаз кечирмякля
йцксяк нятижяляр алмаг олур.
Токсики вя газ-бухар гарышыглы газлары (НО, НО2, СО2
вя д.) еффектли тямизлямяк мягсядиля тямизлямя цсулларыны цч
група айырырлар:
1. Каталитик чеврилмя иля газгарышыьынын удулмасы;
2. Абсорбсийа цсулу (газ гарышыьынын майелярля
йуйулмасы);
3. Газ гарышыьынын бярк жисимляр тяряфиндян удулмасы
(адсорбсийа цсулу).
Каталитик тямизлямя цсулунда системя катализатор дахил
етмякля токсики сянайе туллантылары ятраф мцщит цчцн зярярсиз,
йахуд аз зярярли маддяляря чеврилир. Катализатор олараг
полладиум, йахуд ванадиумдан истифадя едилир. Катализаторларын иштиракы иля карбон оксид карбон диоксидя, кцкцрд
диоксид кцкцрд оксидя гядяр оксидляшдирилир. Нефт емалы
заводларында ися бу токсики газлары йандырмагла нейтраллашдырырлар.
Абсорбсийа методу газ гарышыьынын майе тяряфиндян
удулмасына ясасланыр. Абсорбент олараг судан, гяляви мящлуллардан (сода) вя аммонйакдан истифадя едилир. Тяркибиндя сианит олан газ гарышыьы ися 5% дямир купоросу иля
тямизлянир. Абсорбсийа просеси эедян гурьу ися абсорбер
адланыр.
327

Адсорбсийа удмасы − сянайе туллантыларынын тяркибиндяки
зящярли газ гарышыгларынын сятщи ултрамикромясамяли олан
бярк маддяляр тяряфиндян удулмасыдыр. Абсорбент олараг
активляшдирилмиш кюмцрдян, сеолитдян, селикоэелдян истифадя
едилир. Мясялян, АЕС-дякы радиоактив газ туллантыларыны
тямизлямяк цчцн активляшдирилмиш кюмцрдян истифадя олунур.
Активляшдирилмиш кюмцр АЕС-ин бцтцн иш реъиминдя атмосферя атылан радиоактив газлары там нейтраллашдыра билир
(Ятраф мцщитин мцщафизяси….», 1993)
Газ гарышыьынын тяркибиндяки горхулу маддялярин мигдарыны ББГ-йя гядяр ендирмяк цчцн ону атмосферя
даьыдырлар. Тяжрцбя эюстярир ки, ири енерэетик гурьулар (ИЕС,
ИЕМ, ДРЕС) олан яразилярдя атмосферин йер гатына йахын
щиссясиндя зящярли газларын мигдары ижазя верилмиш ББГ-и
кечир, бахмайараг ки, технолоъи просесляр еколоъиляшдирилиб вя
газлары тямизлямяк цчцн ися бцтцн тямизлямя цсулларындан
истифадя едилир.
Газ-тоз гарышыглы туллантылары даьытмаг цчцн ужа тцстц
боруларындан истифадя едилир. Бязи мцяссисялярдя тцстц боруларынын щцндцрлцйц 300 м-дян ужа олур. Канадада мисникел комбинатында (Садбери ш.) тцстц борусунун щцндцрлцйц 407 м-дир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, зящярли
газларын атмосферя даьыдылмасы мясялянин там мцсбят щялли
демяк дейил. А.Гора (1993) эюря ужа боруларын тятбиг
едилмяси локал тцстц чирклянмясини азалдыр. Лакин реэионал
проблеми бир аз да мцряккябляшдирир, туршулу йаьышларын сайы
чохалыр. Тцстц боруларынын щцндцрлцйц артдыгжа газлар
мянбяйиндян даща узаг сащяляря даьылыр вя бюйцк яразилярдя
туршулу йаьыш вя гар йаьмалар артыр.
Зящярли маддялярин атмосферя даьыдылмасы мцвяггяти
вя мяжбури аддымдыр, чцнки щазыркы тямизляйижи гурьулар
тулланты газларынын там тямизлянмясини тямин едя билмир.
Атмосфер щавасынын сянаайенин тулланты газлары иля
чирклянмяси санитар-мцщафизя зоналарынын гурулмасы вя
архитектор-планлашдырма ишляринин щяллиндян асылыдыр. Санитар328

мцщафизя зоналары − сянайе мцяссисяляри иля йашайыш вя
ижтимаи биналар арасындакы мясафя олуб, ящалинин истещсал
мцяссисяляринин чиркляндирижи факторларындан (тозлардан вя
башга чиркляндирижи маддялярдян) горунмасы цчцндцр.
Санитар-мцщафизя зонасынын ени истещсалын нювцндян,
ятраф мцщити чиркляндирмя дяряжясиндян, чиркляндирижилярин
тяркибиндян асылы олараг мцяййян едилир вя бу мясафя 50 м-дян
1000 м-я гядяр олур. Мясялян, эцжц илдя 150 мин т олан семент
заводунун санитар-мцщафизя зонасынын ени 1000 м-дир.
Санитар-мцщафизя зоналарында газлара гаршы давамлы
олан аьаж вя коллуглар якилир. Бу зонада мин щектар сащядя
якилян ийня йарпаглылар 32 т тозу удур. Мцяссисядян 500 м
мясафядя йашыллыглар олмадыгда щавада олан СО2, Щ2С вя
НО2 мигдары йашыллыглар оланлара нисбятян ики дяфя чох олур.
Архитектор-планлашдырма тядбирляриня ятраф мцщитя чиркляндирижиляр атан мцяссисялярин ящалинин мяскунлашдыьы
яразилярдян узаг кцляйин истигамятини нязяря алмагла йерляшдирилмяси, тикинти цчцн дцз, йцксяклик вя кцляк тутан
яразилярин сечилмяси, автомобил йолларынын йашайыш йерляриндян
узаг салынмасы вя с. аид едилир.
Бундан ялавя Руссийа Федерасийасынын «Ятраф мцщитин
мцщафизяси» (2002) ганунуна ясасян щава щювзясинин
мцщафизясиндян ялавя озон гатынын мцщафизяси дя нязярдя
тутулур. 1993-жц илдя юлкядя идарялярарасы комиссийа йарадылмышдыр ки, комиссийанын вязифяси озон гатынын вязиййятиня
бейнялхалг сявиййядя нязарят, озондаьыдыжы маддялярин
истещсалынын мящдудлашдырылмасы вя с. дахилдир. Атмосферя
атылан азот вя кцкцрд оксидляринин мигдарыны азалтмаг цчцн
эениш тядгигат ишляри апарылыр.
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§ 4. Щидросферин мцщафизяси
Сятщ щидросфери
Сятщ суларыны чирклянмядян, тцкянмядян вя зибиллярдян
горуйурлар. Сятщ суларынын зибиллярля чирклянмясинин гаршысыны
алмаг цчцн чайлара вя эюлляря тикинти зибилляринин, бярк
туллантыларын, мешялярин гырылмасы заманы йаранан галыгларын
вя башга яшйаларын атылмасыны мящдудлашдырмаг лазымдыр,
чцнки бу туллантылар суйун кейфиййятини, балыгларын йашайыш
шяраитини дяйишир. Сярт суларынын чирклянмясинин гаршысыны
алмаг цчцн орайа тюкцлян чиркаб суларын цзяриндя жидди
нязарят олмалыдыр.
Важиб вя мцряккяб проблемлярдян бири сятщ суларынын
чирклянмядян горунмасыдыр. Бу мягсядля ашаьыдакы еколоъи
мцщафизя тядбирляринин эюрцлмяси нязярдя тутулур:
− азтуллантылы вя туллантысыз технолоэийаларын эениш
тятбиг олунмасы; даиряви су тяжщизаты системинин щяйата
кечирилмяси;
− чиркаб суларын тямизлянмяси (сянайе вя коммуналмяишят вя с.);
− чиркаб суларын йерин дярин гатларына ютцрцлмяси;
− чиркаб сулары тямизлядикдян вя йаьсызлашдырдыгдан
сонра башга мягсядляр цчцн истифадя едилмяси.
Сятщ суларынын ясас чиркляндирижиляри чиркаб сулардыр.
Она эюря чиркаб суларын там тямизлянмяси актуал вя еколоъи
важиб мясялялярдян сайылыр. Сятщ суларыны чиркаб сулардан вя
зибиллярдян горумаг цчцн йени сусуз, йахуд туллантысыз
технолоъи просесляр ишляниб щазырланмалыдыр. Беля просеслярин
илк мярщялясиндя истещсал просесляри даиряви су тяжщизаты иля
тямин олунмалыдыр. Даиряви су тяжщизаты системинин тяшкили
заманы системя тямизляйижи гурьу вя апаратлар дахил едилир.
Беля систем йаранан сянайе вя мяишят чиркаб суларыны тямиз-
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ляйяряк дювриййядя иштиракыны тямин едир. Беля шяраитдя чиркаб
суларын сятщ суларына гарышмасы мцмкцн олмур.
Чиркаб суларыны тяркибиндян асылы олараг мцхтялиф
цсулларла тямизляйирляр. Тямизлямя цсуллары ашаьыдакылардыр:
механики, физики-кимйяви, кимйяви вя биолоъи тямизлямяляр –
чиркаб суларын тяркибиндян, чирклянмя дяряжясиндян асылы
олараг бир йахуд комбиняедилмиш тямизлямя цсулу сечилир.
Механики тямизлямядя чиркаб истещсал сулары сцзмя,
дурултма, сцзэяждян кечирмя цсуллары иля суда щялл олмайан
механики гарышыглардан тямизлянир. Бу цсулла тямизлямядя
сянайе чиркаб суларынын тяркибиндя дисперс щалда олан (гум,
эил щиссяжикляри, даш гырынтылары) щиссяжиклярин 90%, мяишят
чиркаб суларынын 60%-и тямизлянир. Бу мягсяд цчцн торлардан, гумтутужуларындан, даш гырынтыларыны сцзян яляклярдян
вя чюкдцрцжцлярдян истифадя едилир. Чиркаб суйун сятщиндя
цзян (нефт, гатран, пий, йаь, полимерляр) чиркляндирижиляри
тямизлямяк цчцн нефт вя йаь тутужуларындан истифадя едилир.
Чиркаб судакы чиркляндирижи нефт мящсулларынын мигдары чох
олдугда йандырылыр.
Сянайе чиркаб суларыны еффектли тямизлямяк цчцн кимйяви вя физики-кимйяви цсуллардан истифадя едилир.
Кимйяви тямизлямя цсулуна оксидляшмя вя нейтраллашдырма методлары дахилдир. Тяркибиндя туршу вя гяляви олан
чиркаб сулар нейтраллашдырылыр. Бу щалда чиркаб суйа хцсуси
реаэентляр (ящянэдашы, сода, аммонйак) дахил едилир. Оксидляшмядя ися чиркаб суйа мцхтялиф оксидляшдирижиляр ялавя
олунур. Кимйяви цсулла тямизлямядя чиркаб сулар токсики вя
башга компонентлярдян азад олур.
Физики-кимйяви тямизлямядя ашаьыдакы тямизлямя
методлардан истифадя олунур:
− коагулйасийа − чиркаб суйа коагулйант (аммониум, дямир, мисс дузлары вя шлам туллантылары) дахил етдикдя,
асан чюкян лопалар йараныр, сонра ися асанлыгла чиркаб судан
айрылыр;
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− сорбсийа – бязи маддялярин (бентонит палчыг, активляшдирилмиш кюмцр, сеолит, селикагел, торф вя с.) чиркляндирижиляри, удма габилиййятиня малик олмасына ясасланыр. Сорбсийа
методу иля чиркаб суйун тяркибиндяки гиймятли щялл олмуш
маддяляр айрылыр. Сонра ися утилйасийа едилир;
− флотасийа − чиркаб судан щаванын бурахылмасыдыр.
Йухары щярякят едян газ габаржыглары юзляри иля бирликдя сятщи
актив маддяляри, нефт, йаь вя башга чиркляндирижиляри дя галдырыр, суйун сятщиндя асан эютцрцля билян кюпцк гаты
йараныр.
Коммунал-мяишят, селлцлоза – каьыз, нефтемалы вя
йейинти сянайе сащяляринин чиркаб суларыны тямизлямяк цчцн
биолоъи (биокимйяви) методдан истифадя едилир. Метод сцни
олараг чиркаб суйа дахил едилмиш микроорганизмлярин чохалмасы цчцн суда олан цзви вя бязи гейри-цзви маддялярдян
(щидроэенкцкцрд, аммиак, нитритляр, сулфидляр вя с.) истифадя
едилмясиня ясасланыр. Тямизлямя тябии (якин сащяляриндя,
сцзцлмя сащяляриндя биолоъи булагларда) вя сцни (дювр едян
оксидляшдирижи каналлар, биосцзэяжляр, аеротенк, метатенк)
методларла апарылыр (шякил 20.3).
Дурулмуш чиркаб суда чюкцнтцляр йараныр, йаранмыш
чюкцнтцляр дямир-бетон резервуарларда гыжгырдылыр, сонра ися
дурулмаг цчцн лилли сащяйя эюндярилир. Гурудулмуш бу чюкцнтцнц сонра эцбря кими истифадя едирляр. Лакин сон вахтлар
чиркаб суларда токсики маддяляр (аьыр металлар) мцшащидя
едилдийиндян, бу цсулла чюкцнтцляр утилизасийа едилмир.
Шяффафлашмыш чиркаб су аеротенклярдя тямизлянир.
Аеротенк гапалы резервуардыр. Резервуара кичик сцрятля
оксиэенля зянэинляшмиш актив лил гарышыьы вурулур. Актив лил
щетеротрофлардан кичик онурьасызлардан, микроорганизмлярдян вя бярк субстратлардан ибарят жанлы гарышыгдыр. Актив
лили тяшкил едян жанлыларын (щидробиосенозларын) йцксяк дяряжядя инкишафыны тямин етмяк цчцн температур пЩ, ялавяляр,
йердяйишмя шяртляри, оксиэенин мигдары дцзэцн сечилмялидир.
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Шякил 20.3. Чиркаб суларын биолоъи цсулла тямизлянмяси
−чяпяр; 2−доьрайыжы; 3−гум гапаьы; 4−гум сащяси; 5−планлашдырылмыш йеря; 6−лил сащяси; 7−метантенк; 8−биринжи дурулдужу щовуз; 9−аеротик; 10−икинжи дурулдужу щовуз; 11−гарышдырыжы; 12−хлорлашма; 13−контакт резервуар; 14−чыхыш.
Икинжи дурултмадан сонра чиркаб сулар хлор бирляшмяляри вя башга эцжлц оксидляшдирижиляр иля зярярсизляшдирилир
(дезенфексийа). Бу цсулла (хлорлашмада) бактерийалар, вируслар, хястяликтюрядян микроорганизмляр мящв едилир. Чиркаб
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суларын тямизлянмяси просесиндя бу метод (биолоъи) сон
метод щесаб едилир, бундан сонра чиркаб сулары цмуми
даиряви су дювранына, йахуд сятщ суларына атырлар.
Сон заманлар чиркаб сулары тямизлямяк цчцн мцхтялиф
даща еффектли методлар ишляниб щазырланмышдыр. Бунлар ашаьыдакылардыр:
− анодун оксидляшмя, катодун ися бярпаолунма
принсипиня ясасланмыш електрокимйяви методлар, електрокоагулйасийа вя електрофлотасийа;
− мембран просеси иля тямизлямя (електродиализ,
ултрафилтрляр);
− асылы щиссяжиклярин флотасийасыны йахшылашдырмаг
цчцн магнит емалы;
− гыса мцддят ярзиндя чиркляндирижиляри оксидляшдирмяк, коагулйасийа етмяк вя айырмаг цчцн радиасийа тямизлянмяси;
− озонлашдырма, бу о щалларда мцмкцн олур ки,
чиркаб суларда тябии биокимйяви просесляря мянфи тясир эюстярян маддяляр йаранмасын;
− йени сорбентляр тятбиг етмякля чиркаб суйун тяркибиндяки гиймятли маддяляри икинжи дяфя истифадя етмяк мцмкцн олсун.
Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты сащяляриндян ахан сулар
су обйектляриня дцшдцкдя ону эцбряляр вя пестисидлярля
зящярляйир. Беля суларын су обйектляриня дцшмясинин гаршысыны
алмаг цчцн комплекс тядбирляр эюрмяк лазымдыр, о жцмлядян:
1. Эцбря вя зящярляйижи маддяляри нормада вя вахтында вермяйя риайят етмяк;
2. Айры-айры йерляря йох, бцтцн сащяляря пестисидлярин
верилмяси;
3. Эцбрялярин дяняжикляр шяклиндя, мцмкцн олдугда
ися суварма заманы верилмяси;
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4. Зящярли кимйяви маддялярин биолоъи маддялярля явяз
едилмяси.
Су екосистемляриня мящведижи тясир эюстярян щейвандарлыг туллантыларыны утилизасийа етмяк чох мцряккябдир.
Щазырда щейвандарлыг чиркляндирижилярини тямизлямяк цчцн
ону майе вя бярк фраксийалара айырырлар. Бярк фраксийа компоста чевриляряк кянд тясяррцфаты сащяляриня эюндярилир. Майе
щиссяни реактордан кечиряряк гуру пейин алырлар. Майе щиссянин парчаланмасы заманы биогаз айрылыр. Биогазын тяркиби
метан, карбон ики оксид вя щидроэен кцкцрд газ гарышыьындан ибарятдир. Биогаз тямизляндикдян сонра истилик енеръиси
алмаг цчцн истифадя едилир.
Сятщ суларыны чиркляндирижилярдян горумаг цчцн перспективли цсуллардан бири чиркаб суларын йералты щоризонтлара
вурулмасыдыр.
Суйун мцщафизяси сащясиндя ян ясас проблемлярдян бири
сятщ суларынын тямизлянмяси вя йолухужу жанлыларын зярярсизляшдирилмяси цчцн йени методларын ишляниб щазырланмасы вя
тятбигидир. Чцнки сятщ сулары ичмяли су кими истифадя едилир.
Кифайят гядяр тямизлянмямиш су еколоъи вя сосиал нюгтейинязярдян горхулу щесаб олунур.
1896-жы иллярдян бу эцня гядяр юлкямиздя ичмяли суйу
мцхтялиф хястялик тюрядян жанлылардан горумаг цчцн ону
хлорлашдырырлар. Лакин сонралар мялум олду ки, суларын
хлорлашдырылмасы инсан саьламлыьы цчцн чох горхулудур. Суйун тяркибиндяки консепоэен вя башга зярярверижилярин мигдарыны азалтмаг вя инсанын саьламлыьынын горунмасы цчцн
илк хлорлашдырманы озонлашдырма, йахуд ултрабянювшяйи
шцаларла тямизлямя иля явяз едилмяси тяклиф олунур. Бундан
ялавя суйун тямизлянмясини реаэентсиз биолоъи реакторларда
апарылмасы мягбул сайылыр (Дювлят мярузяси «Ичмяли су»,
1995).
Щазырда Авропа юлкяляриндя су озон вя ултрабянювшяйи
шцаларла тямизлянир. Бизим юлкямиздя бу методлар баща баша
эялдийи цчцн щялялик тятбиг едилмир.
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Мцасир технолоэийа иля суйу еколоъи тящлцкяли маддялярдян – нефт мящсулларындан, САСМ, пестисидлярдян, хлор
цзвц маддялярдян вя башга бирляшмялярдян тямизлямяк
цчцн сорбсийа методундан истифадя едилир. Сорбент олараг
активляшдирилмиш кюмцр, йахуд графит минераллардан истифадя
олунур.
Сятщ суларынын мцщафизясиндя проблем йарадан мясялялярдян бири дя суйун мешя материаллары иля чирклянмясидир.
Бу проблеми щялл етмяк цчцн агромешямелиорасийа вя щидротехники методлардан истифадя едилир. Бу методларла кичик
чайлары, эюлляри, су тутарларыны, лил, кол-кос басмадан гуртармаг мцмкцн олур. Ейни заманда бу методу тятбиг етмякля торпаьын ерозийасынын, сцрцшмялярин, сащиллярин даьылмасынын гаршысы алыныр.
Су обйектлярини горумаг цчцн обйектлярин ятрафында
мцщафизя зоналары йарадылыр. Чайларда зоналарын узунлцьц
0,1-дян 1.5-2 км-я гядяр олур. Мягсяд чайын чирклянмясинин, зибиллянмясинин вя тцкянмясинин гаршысыны алмагдыр.
Бу зоналар сащилиндя торпагларын шумланмасына, щейван
отарылмасына, эцбрялярдян вя пистисидлярдян истифадя олунмасына тикинти ишляринин апарылмасына гадаьа гойулур.
Сятщ сулары атмосфер, йералты сулар, литосфер вя ятраф тябии
мцщитин башга компонентляри иля ялагядардыр. Бунлар арасында олан ялагяни нязяря алсаг сятщ суларынын тямизлийини
атмосфер, торпаг, йералты сулары тямизлямякдян ялдя етмяк
мцмкцн олмаз.
Бязи щалларда сятщ суларыны мцщафиизя етмяк цчцн
радикал тядбирляр эюрмяк лазым эялир: ятрафа зящярли чиркляндирижиляр атан сянайе мцяссисяляринин баьланмасы, йахуд
ону йенидян гурмаг, чиркаб сулары там даиряви тсиклик системя дахил етмяк вя с.
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Йералты щидросфера
Щазырда йералты сулары мцщафизя етмяк тядбирляри онларын тцкянмясинин гаршысынын алынмасы вя чирклянмядян
горунмасыдыр. Сятщ суларынын мцщафизясиндя олдуьу кими бу
проблемин щялли ятраф тябии мцщитин мцщафизяси чярчивясиндя
щяйата кечириля биляр.
Ичмяли су ещтийатлары кими нязярдя тутулан йералты суларын тцкянмясинин гаршысыны алмаг цчцн мцхтялиф тядбирляр,
о жцмлядян, йералты сулардан истифадяни тянзимлямяк, судан
истифадя заманы су ещтийатларынын нязяря алынмасы; артезиан
гуйуларындан истифадядя суйа гянаят етмяк мягсядиля кран
реъиминин щяйата кечирилмяси важибдир.
Сон заманлар йералты суларын тцкянмясинин гаршысыны
алмаг мягсядиля, сцни олараг ону ялавя су иля тямин етмяк
мягсядиля сятщ суларыны йералты сулара йюнялдирляр. Бу ися
инфилтрасийа (сцзцлмя) иля щяйата кечирилир, йяни су сятщ мянбялярдян (чай, эюл, сутутарлары) йералты су тябягяляриня ютцрцлцр.
Йералты сулары чирклянмядян горумаг цчцн ашаьыдакы
тядбирляр эюрцлцр:
1. Профилактик;
2. Чирклянмя мянбяйини йох етмяк.
Йералты суларда чирклянмя мянбялярини ляьв етмяк чох
чятиндир, бунун цчцн нечя илляр тяляб олунур. Она эюря тябияти мцщафизядя профилактик тядбирляря цстцнлцк верилир. Йералты
суларын чирклянмясинин гаршысы мцхтялиф цсуларла алыныр. Чиркаб суларын йералты сулара дахил олмасынын гаршысыны алмаг
цчцн сянайе чиркаб суларынын тюкцлдцйц щовузлар жидди екранлашдырылыр, мцяссисялярдян тулланан зящярли газларын
мигдары азалдылыр, кянд тясяррцфатында тятбиг олунан эцбря
вя пестисидляря регламент гойулур.
Йералты суларын мцщафизясиндя ясас амиллярдян бири дя
бу сащянин ятрафында санитар горуйужу зоналарын гурулмасыдыр. Санитар-мцщафизя зонасы (СМЗ) субурахыжы сащялярдя
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суйа зящярли маддялярин дахил олмамасы цчцн йарадылан
сащялярдир. Санитар-мцщафизя зоналар цч золагдан ибарятдир.
Биринжи зона (жидди реъим зонасы) субурахыжы сащянин 30-50 м
сащясини ящатя едир. Бура кянар адамларын дахил олмасына,
субурахыжынын истисмары иля ялагядар олмайан ишлярин эюрцлмясиня ижазя верилмир.
ЫЫ зона субурахыжынын бактериал (микроб) чирклянмясинин, ЫЫЫ зона ися кимйяви чирклянмянин гаршысыны алмаг
цчцндцр.
Хцсуси щесабламалар ясасында зоналарын сярщядляри
мцяййян едилир. Бу яразилярдя щяр щансы обйектлярин йерляшдирилмясиня гадаьа гойулур (слам сахлайан анбарлар, гуш
фабрикляри, щейвандарлыг комплексляри). Щямчинин, бу зона
ятрафында минерал эцбрялярдян вя пестисидлярдян истифадяйя,
аьажларын гырылмасына гадаьалар мювжуддур.
СМЗ-нин лайищяси санитар нязаряти иля разылашдырылыр вя
бу сащя мясул ятраф тябии мцщитин мцщафизяси иля мяшьул олан
дювлят органлары тяряфиндян тясдиг олунур.

§ 5. Литосферин мцщафизяси
Торпаьын мцщафизяси
Якинчилийин жидди еколоъи проблемляри торпаьын деградасийасынын шиддятлянмяси вя онун ясассыз итирилмясидир. Бу
проблемляр щяляляик юз щяллини тапмamышдыр.
Торпаьын еколоjи мцщафизясиня ашаьыdакылар аид едилир:
− торпаьын су вя торпаг ерозийасындан гоrунмасы;
−торпаьын мящсулдарлыьыны артырмаг мяqсядиля биткилярин нювбяли якинини вя торпаьын беcярилмяси системини тяşкил
етмяк;
− мелиоратив тядбирляр (батагдыглышма вя şoranlaşma вя с.);
− торпаьын позулмуш гатынын рекултивасийасы;
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− торпаьы чирклянмядян флора вя фаунаны мящв
олмадан горунмасы;
− кянд тяссярцфаты торпагларын башга мягсядляр üçün
истифaдясиня йол вермямяк. Реэионал xцсусиййятляр нязяря
алынмагла торпаьын мцщафизяси комплекс шякилдя щяйата
кечирилмяsiдир.
Торпаьы ерозийадан горумаг цчцн ашаьыдакы тядбирляр
щяйата кечирилмялидир: йерин гурулушуnu öyrənmək (тясяррцфат йерляринин ерозийайа гаршы дайаныглыьа эюря айрылмасы),
агротехники (торпаьы горумаг цчцн нювбяли якиня кечмяк,
ахынын гаршысыны вя həşaratlarla мцбаризя цчцн тятбиг олунан
кимйяви маддялярин торпагда галмасы цчцн якинчиликдя
контур системини тятбиг етмяк), мешя мелиоратив, (торпаьы вя
суйу тянзим етмяк цчцн мeшя золагларынын салынмасы,
арьанларда мешялярин салынмасы), щидротехники (шялаля сцни
эюллярин йарадылмасы) işlər aparılmalıdır.
Бу щалда нязяря алмаг лазымдыр ки, щидротехники тядбирляр мцяййян сащялярдя ерозийанын гаршысыны тикинти баша
чатмаглa алыр: агротехники-бир нечя ил сонра, мешя мелиоратив
ишляр ися 10-20 илдян сонра.
Ерозийайа уьрамыш торпаглары бярпа етмяк цчцн ерозийайа гаршı тядбирляр эюрцлцр: зологлы якин, башга сюзля, дцз
якин сащяляри мцщафизя мешя золаглары иля нювбяли явяз едилир,
нювбяли якин (торпаьы дефийасийадан горумаг цчцн) якинин
котансыз апарылмасы (култиваторларыла якиниn апарылмасы),
мцхтялиф щидротехники тядбирляр (каналларын, архларын чякилмяси) вя с.
Нямлик чох олан яразилярдя батаглыглашманын гаршысыны
алмаг тядбирлярi эорцлцр. Батаглыглашманын йаранма сябябляриндян асылы олараг, грунт суларынын сявиййяси ашаьы салыныр.
Буну гапалы дренаълар, ачыг каналлар, йахуд субурахыжы
каналлар, бяндлярин тикилмяси, чайын дашмасынын гаршысыны
алмаг цчцн онун мяжрасынын дцзляндирилмяси, атмосфер
суларынын истигамятляринин дяйишдирилмяси вя с. васитялярля
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щяйата кечирилир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, бюйцк
сащялярин гурудулмасы екосистемлярdя арзуолунмаз нятижяляр веря биляр, торпаьын гурумасына, кичик чаyларын суйунун
азалмасына, мешялярин мящв олмасына сябяб ола биляр.
Торпаьын икигат шоранлашмасынын гаршысыны алмаг цчцн
торпаьа верилян суйу тянзимлямяк, чилямякля биткиляри
сувармаг, суварма каналларынын щидроизолйасийасыны тямин
етмяк lazımdır.
Лакин бу баща баша эялдийи цчцн тядбирляри бюйцк
шоранлашмыш сащяляря тятбиг етмяк мцмкцн олмур.
Бу тядбирляр йалныз кичик якин сащяляри цчцн тятбиг
олунур. Сябяби ейнидир: 1) мелиоратив ишлярин чох зящмят тяляб
етмяси вя баща баша эялмяси; 2) цмид едяк ки, эяляжякдя
вясаит олдугда бу ишляри эöрмяк олар. Бу сябябдян дя эениш
сащялярдя еколоъи риск артыр.
Торпаьын пестисидляр вя башга зящярлийижи маддялярля
чирклянмясинин гаршысыны алмаг цчцн биткилярин еколоъи методларла горунмасындаn истифадя едирляр (биолоъи вя агротехники). Bu, торпаьын тябии юзцнц тямизлямя хцсцсиййятини
артылыр, хцсуси зящярли маддялярдян истифадя едилмир.
АБШ вя бир сыра Гярби Авропа юлкяляриндя торпаьын
биолоъи бeжярилмяси тяшкил олунмушдур, щеч бир киmйяви эцбрялярдян вя пестисидлярдян истифадя олунмур, «еколоъи тямиз»
мящсул алыныр. 1987-жи илдя АБШ-да belə фермер тясяррцфатларынын сайы 30 мин олмушдур.Юлкядя Омск вилайятиндя,
Краснодарда пестисидsиz якин сащяляриня раст эялинир. Тябии
ингрaдиентляр ясасында пестисидлярин щазырланмасы цзяриндя
(йашыл бибяр иля сарымсаг вя тцтцн) жидди иш апарылыр.
Якин сащяляриндян тикинти мягсядиля истифадя едилмяси
чох надир щалларда ганунауйьун шякилдя апарылыр.
Торпаьын механики позулмасы иля ялагядар тикинти ишляри
апарылдыгда онун цст гаты эютцрцляряк мцяййян йердя
сахланылыр. Торпаг гатынын эюрцрцлмяси дювлят стандартларына
уйьун олараг апарылыр. Мцхтялиф нюв торпаглар цчцн
торпаьын эютцрцлмя дяринлийи 0,2 иля 1,2 м арасында олур.
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Биткиляр вя еляжя дя торпаг ганунла горунур. Торпагдан истифадя едянляр ондан еффеkтли вя гянаятля истифадя етмяли, мящсулдарлыьы артырмалы, чирклянмясиня, зибиллянмясиня
вя тцкянмясиня имкан вермямялидирляр.
Йерин тякинин горунмасы вя ондан сямяряли истифадя
Йерин тяки файдалы газынтыларын тцкянмясиндян вя чирклянмядян горунмалыдыр. Нязяря алынмалыдыр ки, yерин тяки
истисмар олунан заман ятраф тябии мцщитə мянфи тясирляр
мянфи нятижяляр дя верир.
Ганунверижилийя ясасян йерин тякиня игтисади вя еколоъи
зяряр вермямяк цчцн ашаьыдакылары нязяря алмаг лазымдыр:
− йерин тякимин эеолоъи там вя комплекс юйрянилмясини
тямин етмяк;
− йерин тякиндян ижазя верилмиш гайдада истифадя етмяк,
юзбашıналыьа йоl вермямяк;
− йерин тякиндян чыхарылмыш файдалы газынтыларын ясас вя
гейри-ясас компонентляриндян сямяряли истифадя етмяк;
− файдалы газынтыларла ялагядар олан зярярли ишляря йол
вермямяк;
− файдалы газынтылар олан ярязиляри субасмадан,
йаньындан горумаг;
− файдалы газынтылар олан яразилярдя юзбашына вя
ясасландырылмамыш тикинтилярин апарылмасына йол вермямяк;
− йер алтында нефт, газ вя башга маддялярин сахланылмасы вя зярярли туллантыларын бастырылмасы заманы йерин тякинин
чирклянмясиня йод вермямяк.
Ятраф тябии мцщитин мцщафизясинин ясас принсипляриндян
бири тябии ентийатларын тцкянмясиня йол вермямякдир. Онларын тцкянмямяси вя ещтийатларын сахланылмасы цчцн файдалы
газынтыны там чыхармаг вя онун ясас вя гейри-ясас компонентляриндян сямяряли истифадя етмяк лазымдыр. Щесабламалара ясасян мцяййян олунмушдур ки, яэяр йерин тякинин
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вердийи faydalı qazıntını 1% артырсаг, онда ялавя олараг
9 млн т кюмцр, 9 млрд м3 газ 10 млн т-дан артыг нефт, 3 млн
т-дан артыг дямир филизи вя башга файдалы газынтылар газанмыш
олараг. Бцтцн бунлар исазя верир ки, йерин тякини позмадан,
дярин чухурлар йаратмадан, мядянчыхарма мцяссисяляринин
йараtдыглары туллантыларı азалtmaq вя мцщитин еколоэийасыны
саьламlaşdırmaq olar.
Йерин тякинин горунмасы вя ондан сямяряли истифадя
олунмасынын ян важиб мясяляляриндян бири дя минерал хаммал вя туллантыларын утилизасийасы да дахил олмагла onlardan
комплекс истифадя едилмясидир.
Йерин тякинин ишлянмяси заманы бярк (бош даь сухурларындан, минерал тозлар), майе (шахталарын, карханаларын
сулары вя чиркаб сулар) вя газ (йатаглардан айрылан газлар)
шяклиндя туллантылар йараныр. Бу туллантылары утилизасийа
етмякля щям ятраф мцщитин еколоъи вязиййятı йахшылашаr, щям
дя онлардан сянайедя, тикинтидя, йол тикинтисиндя вя эцбря
истещсалында хаммал кими истифадя етмяк олар. Майе туллантылар уйьун тямизлямялярдян кечдикдян сонра мяишятдя вя
суварма ишляриндя, газлардан ися газ тясщизатында вя истилик
алмаг цчцн истифадя едилир.
Йерин тякиндян истифадя заманы онун сятщи, йерцстц вя
йералты сулар горунур, тябии мцщитин башга компонентляриня
олан тязйигляр арадан галдырылыр, ятраф мцщитин кейфиййятини
йахшылашдырылмаг üчüн щяртяряфли тядбирляр щяйата кечирилир.
Позулмуш яразилярин рекултивасийасы
Рекултивасийа – позулмуш яразиляри bярпа етмяк, торпаг сащялярини ися йарарлы вязиййятя эятирмяк цчцн апарылан
комплекс ишлярдир.
Яразилярин позулмасы файдалы газынтыларын ачыг чыхарылмасы вя тикинти заманы йараныр. Торпагларын позулмасы
онун кейфиййятини ашаьы салыр вя ятраф тябии мцщитя мянфи тясир
эюстярир.
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Ашаьыдакы обйектлярдя рекултивасийа ишляри апарылыр:
− карханаларда, йер габыьынын чюкмя щиссяляриндя
терриконларда вя башга чухурларда;
− тикинти ишляри заманы позулмуш торпагларда;
− майе вя газаохшар маддялярля чирклянмиш торпагларда (нефт мящсуллары иля торпагларын чирклянмяси);
Рекултивасийа мярщялялярля щяйата кечирилир: техники
ишляр; биолоъи ишляр вя тикинти ишляри.
Рекултивасийада щазырлыг ишляри апарылыр вя бурада яразинин щансы мягсядляр цчцн истифадя едилмяси мцяййянляшдирилир. Ишляр ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылыр: сятщин планынын
щазырланмасы, чухурун долдурулмасы, цзяриня мящсулдар
торпагларын тюкцлмяси, сятщин дцзляндирилмяси, сащянин истисмара щазырланмасы. Техники рекултивасийа мярщялясиндя карйерляр, тикинти вя башга чухурlar долдурулур. Дярин карйерлярдя сутутарлар дцзялдилир, тарриконларын там, йахуд мцяййян щиссялярини даьыдырлар. Йердян чыхарылан «бош» сухурлар
иля чюкякляр долдурулур, сонра ися йерин сятщи дцзляндирилир.
Биолоъи рекултивасийа техники ишлярдян сонра апарылыр.
Щазырланмыш сащялярдя йашыллыглар салыныр. Позулмуш торпагларын мящсулдарлыьы бярпа олунур, йашыл ландшафт формалашыр,
щейванларын, микроорганизмлярин, биткилярин инкишафы цчцн
шяраит йарадылыр, тюкцлмцш грунтлар, су вя кцляк ерозийасынын
гаршысыны алмаг мягсядиля бяркидилир, бичянякляр салыныр.
Ялверишли шяраит олдугда торпагларын рекултивасийасы
бцтцн етаплар цзря йох, цстцн олан бир мярщяля сечиля билир.
Нефт-газла чирклянмиш торпагларын рекултивасийасы чох
мцряккябдир, беля ки, бу торпагларда биота чох касыб, консероэен маддялярин мигдары ися чохдур. Бу мягсядля торпаг
аерасийа олунур, йяни ишлядилян бактерийалар нефти парчалайыр,
бу яразиляря хцсуси сечилмиш коллуглар вя отлар якилир.
Лазым эялдикдя ЫЫЫ мярщяля − тикинти мярщяляси дя
йериня йетирилир. Рекултивасийа олунмуш сащялярдя йашайыш,
йахуд башга обйектляр тикилир.
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Даь сüхурлары массивляринин горунмасы
Сцрцшмяйя, сел учгунларына, карст просесиня мяруз
галмыш даь сüхурлары массивлярини горумаг вя ондан
сямяряли истифадя етмяйин стратеъи хятти ашаьыдакы кимидир:
− щай-кцй салмадан «Тябиятин таразлыэыны позмадан
тикмяк» шцарыны нязярдя сахламагла, мювжуд тябии шяраити
дондуруб ону дяйишмямяк, еколоъи таразлыьы позмагдан вя
мцщцтин дяйишмяси лабцдлцйцнц нязяря алмагла, тящлцкяли
вя зярярли нятижяляря йол вермямяк лазымдыр;
− тядрижян айры-айры сащялярин, яразилярин вя бцтовлцкдя
тябиятин мцщафизясиня кечмяк;
− мцряккяб тябии шяраитя малик олан яразилярдя рекултивасийа иля релйефя сцни шякил вермяк, хош олмайан gеолоъи
просесляря гаршы мцбаризя апармагла тябии мцщитин йахшылашмасына наил олмаг мцмкцндцр. Бу щалда антророэен
тясирлярин эеoлоъи просесляря тясиринин гаршылыглы ялагялярини
нязяря алмаг лазымдыр. Бу просесин дяyишмяси о бири просесин
дяйишмясиня зямин йарадыр. Лайищячиляр вя эеологлар еколоъи
реаkсийаларын бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олдуьуну нязяря
алмалыдырлар;
− профлактика tədbirləri щаггында яввялжядян хябярдарлыг етмяк лазымдыр;
− йени хошаэялмяз просес вя щадисяляр йарада билян
тядбирляр эюрмякдян ял чякмяк;
− тябиятин абидялярини горуйуб сахламаг (эеморфолоъи
елементляр, карстлар, маьаралар).
Сцрцшмцш массивлярин мцщафизяси. Sцрцшмяйя мяруз
галмыш даь масссивлярини тикинтинин тясириндян еффектли горумаг цчцн, бцтцн тикинти мцддятиндя даь йамажларыны стабил
сахламаг лазымдыр. Бу мягсядля сятщ суларыны ахытмаг цчцн
суархлары, сел коллекторлары tikilir, йамажын планы щазырланыr,
onun çoxillik йеринин дцзляндирилмяси вя мелiоратив ишляр
апарылмасы цчцн тядбирляр эюрцлцр.
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Сцрцшмя зонасында мцхтялиф тикинти ишляриня, техники вя
мяишят суларынын ахыдылмасына, мешялярин гıрıлмасына, щейванларын отарылмасына карйерлярин гурулмасына ижазя
вериlмир.
Зярури щалда актив мцщяндис ишляри апарылыр: 1) йамаж
цзря даь массивляринин йенидян пайланмасы; 2) дирякляр
вурмаг вя бяркитмя гурьулары тикмяк; 3) грунтларын сцни
олараг хассялярини йцксялтмяк; 4) йералты сулары дренаj
етмяк.
Селляря мяруз галмыш массивлярин мцщафизяси, селляря
мяруз гала биляжяк массивлярдя мешялярин гıрıлмасына,
колларын мящв едилмясиня, от юртцйцнцн позулмасына ижазя
верилмир. Йамажлара чиркаб суларын ахыдылмасына, суварма
каналларынын чякилмясиня файдалы газынтыlarын чыхарылмасы заманы бош даь сухурларынын йыьылыб галмасына гадаьа гойулур. Мешя золагларынын салынмасы, сятщ ахынларынын тямизлянмяси вя башга тябияти мцщафизя ишляринин апарылмасы лабцд
сайылыр.
Карстланмыш массивлярин мцщафизяси тябияти мцщафизя
ишляри карст ямяляэялмя просесинин дайандырылмасына, сятщ вя
йералты ахынлара йюнялмялидир. Бу мягсядля субурахан вя
суйыьан архлар чякилир. Карст чухурларынын тaмпонаъ апарылыр
(чухурлара су сызмамасы цчцн ора гум-эил вя семент иля
бяркидилир), бюйцк чатлар сувагланыр. Йералты сулар дренай
едилир. Агромешямелиорасийа тятбиг олунур, йералты ишляр минимуна гядяр азалдылыр.
Карстлашманын гаршысыны алмаг цчцн ян важиб мясяля
агрессив сянайе чиркаб суларын сызылмасынын гаршысынын алынмасыдыр.
Даь сухурлары массивляринин субасмадан мцщафизяси.
Субасмайа гаршы эюрцляжяк тядбирляри профилактик (сятщ
суларынын ахыдылмасыны тяшкил етмяк су ахыдылан коммуникасийалардан суйун сызылмасына нязарят етмяк), мцдафия
(дренаълар, щидроизолйасийа) tədbirlərinə ayrılır.
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§ 6. Биотик бирликлярин мцщафизяси
Битки аляминин мцщафизяси
Битки аляминин сайыны вя pоpулйасийа-эюрцнтц тяркибини
сахламаг цчцн комплекс тябияти мцщафизя тядбирляри эюрцlцр, о жцмлядян:
— мешя йаньынларына гаршы мцбаризя;
—
йашыллыгларын хястяликлярдян вя щяшяратлардан
горунмасы;
— сащяляри горуйан мешялярин эенишляндирилмяси;
—
мешя ресурсларындан истифадянин еффектлийинин
артырылмасы;
—
айры-айры битки нювляринин вя битки бирликляринин
сахланылмасы.
Мешя йаньынлары иля мцбаризя. Юлкядя узун мцддятдир
ки, мешя йаньынларыны сюндцрмяк цчцн мцасир техника иля
тяжщиз едилмиш йаньынлары ашкар едян вя онлары сюндцрян
лявазиматлары олан дювлят мешя мцщафизяси хидмяти фяалиййят
эюстярир. Бу мягсядляр цчцн тяййарялярдян, щеликоптеллярдян
эцжлц йаньын автосистерлярдян, булдозерлярдян вя с. истифадя
едилир. Дювлят мяшя фондларында баш верян йаньынларын
сюндцрцлмясинин цчдя бир щиссяси авиасийа мцщафизясиня дцшцр. Лакин, гейд етмяк лазымдыр ки, сон вахтлар малиййя чатышмазлыьы сябябиндян мешя йаньынлары мянбяляринин ашкарланмасы аз еффектли олмушдур.
Мешя йаньынларына гаршы башга горуйужу тядбирляр дя
бюйцк рол ойнайыр, мешягоруйужу йаньын барйерляринин вя
хцсуси золагларын йарадылмасы мцщцм рол ойнайыр.
Ясас фикри йаньына гаршы профилактив тядбирлярин эюрцлмясиня йюнялтмяк лазымдыр. Мешялярдя йаньынларын баш
вермясинин ясас сябяби сящлянкарлыгдан вя инсанларын оддан
дцзэцн истифадя етмямяси нятижясиндя баш верир. Юлкянин
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Авропа щиссясиндяki яразиляриндя йаньынлар инсанларын эцнащлары сябябиндян баш верир. (Дювлят мярузяси……, 1997).
Мешя йаньынлары бязян эениш сащяляри ящатя едир, бюйцк
еколоъи вя игтисади зярярляр вурур, бунун гаршысыны алмаг
цчцн инсанлар арасында маарифлянмя ишляри апарылмалыдыр.
Мешяляря эедян инсанлар, биринжи нювбядя, йаньына гаршы
тящлцкясизлик гайдаларыны билмялидирляр. Бу гайдалара ясасян
мешя йаньын тящлцкяси олан йериндя ожаг галамаьа ижазя
верилмир, бу сащяляря попирос кютцйц атмаг олмаз.
Мешялярдя йаньынларын баш вермясиня сябяб олан
шяхсляр мешяляр щаггындакы ганунлара ясасян жяримя иля
жязаландырылырлар.
Биткилярин хястяликдян вя щяшяратлардан мцщафизяси. Биткиляри зийанверижилярдян вя хястяликлярдян горумаг цчцн
профилактик вя мящветмя тядбирляри эюрцлцр. Профилактик
тядбир йахшы нятижя верир «о жцмлядян, нязарят, карантин хидмяти вя мцхтялиф мешя тясяррцфат тядбирляри»дя мцщцмдцр.
Мящветмя (мцалижя-гырма) тядбирляриня ашаьыдакылар
аиддир:
— агротехники (дцзэцн якин апармаг, тохумлары
сечмяк вя ону сортлара айырмаг);
—
кимйяви (щяшяратлар цчцн токсики олан хцсуси
маддялярдян истифадя етмяк);
— биолоъи (зийанверижиляри мящв етмяк цчцн паразит вя
йыртыжы щяшяратлардан – микроорганизмлярдян, зящярли маддяляр йейян гушлардан вя башга тябии дцшмянлярдян истифадя
едилир).
В.Г.Нестерова эюря «мешялярин ян йахшы достларı кичик
вя ян зярярли щяшяратлары гырыб мящв едян лялякляри боз рянэдя
олан гушлар – гара тойуг, сита (кичик гуш), эюй арыгушу, сыьырчын вя башгаларыдыр». Бу гушлар щяшаратларын чохалма йерlярини даьыдараг мешəлярдяки аьажларын 30%-и хилас едир.
Биолоъи методлардан бири дя йени нясил вермяйян щяшəратларын щямин сащяляря зийанверижиляри мящв етмяк цчцн
дахил едилмясидир.
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Сащяляри горумаг цчцн мешялярин салынмасы. Тез инкишаф
едян вя давамлы аьаж нювляри якилмиш сцни мешяляри якин
сащяляринин ятрафында, баьларын дахилиндя вя харижиндя отраг
сащялярин ятрафында салмагла биолоъи таразлыг йаранмыш олур.
Мешясалма ятраф мцщитин мцщафизясиндя мцсбят рол ойнайыр,
ейни заманда кянд тясяррцфаты сащялярини, отлаглары, мейвя
баьларыны, коллуглары, цзцмлцкляри, кцляkdəн, тоз гасырьасынdaн вя гураглыглардан горуйур.
Айры-айры битки нювляринин вя битки бирликляринин мцщафизяси. Адятян битки алямини мцщафизя етмяк цчцн икиаспекти
бир-бириндян айырырлар: 1) флоранын надир вя йох олмагда
оланларынын мцщафизяси; 2) ясас битки бирликляринин мцщафизяси.
Надир биткиляр сайы аз олан биткилярдир. Дювлят сярянжамларына ясасян бу биткиляр нязарят алтына эютцрцлмцшдир.
Онларын мювжуд олдуьу сащялярдя щейван отармаг, от
бичмяк вя биткилярин, онларын бирликляринин мящвиня сябяб
олан ишлярин апарылмасына гадаьа гойулмушдур. Эенафондuн сахланылмасында биткилярин нюв мцхтялифлийинин мцщафизяси мцщцм рол ойнайыр. Нюв мцхтялифлийинин сахланмасы
мцяййян сябяблярдян мцмкцн олмадыгда ися эенетик банк
йарадılыр вя щямин банкда биткилярин тохумлары сахланылыр.
Банкларын йарадылмасы чох мцряккяб бир просесдир вя
ашаьыдакы ямялиййатлардан ибарятдир: тозларын йыьылмасы –
биткинин щцжейрясинин алынмасы – ембрионун инкишафы – 1960Ж
температурда ембрионун сахланылмасы – исиндикдян сонра
онун рекултивасийасы – биткинин реэенерасийасы.
Щейванат аляминин горунмасы
«Щейванлар щаггында ганун» (1995) вящши щейванларын горунмасы, онлардан истифадя едилмясини тянзимляйир.
Башга сюзля, бу гануна тябии шяраитдя сярбяст йашайан
щейванлар аид едилир, зоопаркларда, зообаьларда, щейван
фермаларында yaşayanлар ися башга ганунверижилик актлары иля
тянзимлянирляр.
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Ов щейванларынын, дяниз щейванларынын вя сянайе балыгларынын горунмасы. Юлкямиздя вящши щейванларын популйасийаларынın идаря олунмасы, нювмцхтялифлийинин вя эенафондун сахланылмасы шяртляri елми ясасландырылмыш принсипляр
ясасында горунур.
Вящши щейванларын истисмары дедикдя онлардан мцхтялиф
гиймятли мящсулларын вя хаммалын (ят, хяз, тцк вя башга
маллар) алынмасы, елми ишлярдя вя мядяни-маариф ишляриндя
истифадя олунмасы баша дцшцлмялидир.
Ов щейванларынын истисмары онларын мящв олмасы йох,
онлардан сямяряли истифадяйя йюнялмялидир. Яэяр популйасийадан биолоъи ясасландырылмыш щяр щансы бир щейван чыхарылырса, бу популйасийайа няинки зяряр эятирмир, щятта онун
еколоъи ещтийатларыны артырыр, йяни башга нювлярин мящсулдарлыьынын артмасына, няслин чохалмасына вя йашам тярзинин
мющкямлянмясиня сябяб олур.
А.Г.Банников вя башгаларынын фикринжя овчулуг тясяррцфатынын обйекты верилмиш щейванын популйасийасы олмалыдыр.
Овчулуьун кямиййят вя кейфиййяти ися щямин популйасийанын
дахил олduğu биоэеносенозун имканларындан асылы олажаг.
Ютян ясрин 50-жи илляриндя гябул олунмуш гануна ясасян юлкямиздя популйасийалар горунур. Онларын инкишафи вя
чохалмасы цчцн щяр жцр шяраит йарадылмышдыр, хцсусян али
онурьалыларын сайы бир нежя йцздян, онурьасызларын сайы ися
бир нечя миндян аз олмамалы, шярти гануна эюря сахланырмалыдыр.
Овчулуг иля йанашы Русийада биотехники тядбирляр дя
щяйата кечирилир. Мягсяд: ов цчцн олан щейванларын сахланылмасы вя ов щяжминин артмасы, ейни заманда онларын сайынын артмасы вя нювляринин чохалмасыдыр.
Вящши щейванларын акклиматизасийасы эениш тятбиг олунур, йяни екосистеми йени хейирли нювлярля зянэинляшдирмяк
цчцн онларын йашам йерляринин дяйишдирилмяси.
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Акклиматизасийа иля йанашы щейванларын реакклиматизасийасы да щяйата кечирилир. Щейванларын яввял йашадырлары
йерляря кючцрцлмяси демякдир.
Щейванлар дювлятин овчулуг фондуну тяшкил етдикляри
цчцн онлардан истифадя ганунверижилик ясасында регламентля
идаря олунур.
Дяниз щейванларынын овланмасы вя ондан истифадя
регламентля, вахтла вя яразилярля тянзимлянир. Делфинлярин
овуна гадаьа гойулмушдур. Миграсийа вя бейнялхалг
суларда йашамасы онларын мцщафизясини чятинляшдирир.
Сянайе ящямиййятли балыгларын мцщафизяси онларын
популйасийа нюв принсипиня ясасланыр. Мцяййян олунмушдур
ки, йашлы балыгларын овланмасы бцтюв популйасийалара зяряр
эятирмир, онларын сайыны артырыр. Юлкядя балыг ову «Балыг ещтийатларынын вязиййяти вя балыгчылыьын тянзимлянмяси» гануны
иля идаря олунур. Хцсуси балыг мцщафизя хидмяти, ганунуn
йериня йетирилмясиня нязарят едир. Ганун позанлар щцгуги
мясуллиййятя жялб олунурлар.
Тяжрцбяляр эюстярир ки, тябиятдя там зярярли, там хейирли
жанлылар йохдур. Щяр шей онларын сайындан, йашам шяраитиндян вя башга факторлардан асылыдыр. Бу жанаварлар мцстясна олмагла бцтцн вящши щейванлара, щяшяратлара да
аиддир. Русийада жанаварларын сайы чох дейил, лакин сон
вахтлар онларын сайынын артмасы мцшащидя олунур. Щейвандарлыьа бюйцк зяряр вурдуьу цчцн онлара гаршы щяр жцр
мцбаризя апарылыр. Вахт эяляжяк ки, жанаварларын мящв
едилмяси инсанлары дцшцндцряжяк, (Калесски, 1976, Громов,
1987) онларын сайынын дцзэцн идаря едилмяси бир биолоъи
варлыг кими планетдя йашамалары лабцддур.
Гырмызы китаб
Гырмызы китаб мящв олмуш вя йахуд мящв олмагда
олан надир битки, щейван вя башга организмляр щаггында
мялуматларла топланмыш бир китабдыр. Китабы тяртиб етмякдя
350

мягсяд надир вя мящв олмагда олан жанлыларын хцсуси
горума алтына алынмасы вя онларын чохалмасыны нязарят
алтында сахламагдан ибарятдир. Бир нечя Гырмызы китаб
мювжуддур: бейнялхалг, федерал, республика.
Бейнялхалг Гырмызы китаб – китабын тяртибинин идейасы,
тяртиби, няшри, тябиятин вя тябии ресурсларын горунмасы
Бейнялхалг иттифага (ТГБИ) мяхсусдур. Бу иттифаг ашаьыдакы
жилдляри няшр едиб: «Ятйейянляр» (310 нюв), «Гушлар» (320
нюв), «Торпаг вя суда йашайанлар» (162 нюв), «Балыглар»
(40 нюв) вя надир биткиляр щаггында жилдляр. Бейнялхалг
Гырмызы китаб жилдлянмяйиб вя истянилян сящифяйя ялавяляр
олуна биляр.
Бейнялхалг Гырмызы китабда ТГБИ тяряфиндян щазырланмыш беш нюв битки вя щейванлар ашаьыдакы кими тясниф
олунур.
1. Ех – нювя эюря, мящв олмушлар.
2. Е – мящв олмагда оланлар. Бу нювляри хцсуси тядбирляр эюрмядян хилас етмяк мцмкцн дейил.
3. В – сайлары азалыр.
4. Р – надир. Йашам тярзляриня щяр бир тящлцкя йаранмыр, лакин аьыр шяртляр дахилиндя тамамиля мящволма
тящлцкяси эюзлянилир.
5. Бярпаолунмуш нювляр эюрцлмцш тядбирляр нятижясиндя
бярпа олунмушлар, лакин нязарятдя сахланылмалыдырлар.
Русийанын гырмызы китабы. Бейнялхалг китабда олдуьу
бюлмяляр вар. Китаба 562 нюв битки, 246 нюв щейван, о
жцмлядян уссурийа пялянэи, аь айы, хаlлы марал (абориэен
популйасийа), аь суити, аь дурна. Узаг шярг щажылейляйи вя с.
Китаба дахил олан щяр бир нюв, онларын йашайыш йери, башга
нювлярля ялагяси, тябиятдяки сайлары, азалмаларынын сябябляри
вя с. щаггында эениш мялумат верилир
Китаба щяр щансы битки, йахуд щейванын дахил едилмясини алимляrдян, мцхтялиф назирликлярин мцтяхяссисляриндян
тяшкил олунмуш комиссийа гярар верир.
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Хцсуси горунан тябии яразиляр
Тябии екосистемляри, еляжя дя биотик бирликляри еффектли
мцщафизя етмяк цчцн онлары дювлят нязарятиндя сахламаг
лазымдыр.
Хцсуси горунан тябии яразиляр (ХГТЯ) – гуруда вя су
сятщиндя еля сащялярдир ки, тябии мцщафизядян вя башга
сябяблярдян тясяррцфат ишляриндян там, йахуд мцяййян щисся
айрылараг мцяййян олунмуш хцсуси горунма реъимя верилир.
Хцсуси горунан тябии яразиляр щаггында ганун 15 феврал
1995-жи илдя Дювлят Думасы тяряфиндян гябул едилмишдир.
Ганун еколоъи таразлыьы мющкямлятмяк, тябии ресурсларын
эенетик мцхтялифлийини сахламаг, юлкяnин бцтцн биотасында
биогеосенозларын мцхтялифлийини тямин етмяк, екосистемлярин
тякамцлцнц вя онлара антропоэен факторларын тясирини, еляжя
дя мцхтялиф тясяррйфат вя сосиал мясялялярин щяллиni нязярдя
тутур.
Гануна уйьун олараг яразиляр ашаьыдакы категорийалар
цзря груплашдырылыр:
а) дювлят тябии горуглары, о жцмлядян, биосфер;
b) милли парклар;
ж) тябии парклар;
ч) дювлят тябии мцвяггяти горуглары;
д) тябият абидяляри;
е) дендролоъи парклар вя ботаника баьлары.
Дювлят тябии горуглары − тясяррцфат сащяляриндян алыныб
тябият комплексляринин тябии вязиййятляринин горунмасы цчцн
истифадя олунан сащялярдир. Ф.Р.Штилмарка эюря горуглар еля
сащялярдир ки, инсанлар дцшцнцлмцш, кюнцллц шякилдя бу
сащялярдя фяалиййятлярини дайандырыб, мянимсянилмиш торпагларла бунлар арасындакы тябии просесляри мцгаися едя билсин.
Тябии − горуглары йаратмагда гаршыйа ясас ашаьыдакы
принсипляр гойулмушду:
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− бцтцн щейванларын вя биткилярин йашамасы вя
горунмасы цчцн горугларда «еталон» тябии шяраитин йарадылмасы;
− тябии екосистемляри горумагла ландшафтларын еколоъи
таразлыьыны сахламаг;
− тябии екосистемлярин тякамцл просесини реэионал вя
биоэеографик планда юйрянмяк аутоеколоъи вя синеколоъи
мясяляляри щялл етмяк;
− горуг шябякяси обйектляри ен-меридианларында вя даь
реэионларында екосистемлярин ганунауйэун пайланмасыны
тямин етмялидир.
Горуглара тясяррцфат дювриййясиндян чыхарылмыш тябият
комплексы кими бахылыр, елми-тядгигат мцяссисяляри кими
елми, горуйужу, мядяни-маарифляндирмя вя башга функсийалары йериня йетирир.
1997-жи илдя Русийада sahəsi 310.27 min km2 olan 95
qoruq olmuşdur, bu цмуми Русийанын сащясинин 1,53%-ни
тяшкил едир. Ян бюйцк горуглар Таймыр вя Уст-Ленскдядир,
онларын щяр биринин сащяси 1,5 млн ща-дыр. Гоншу сащялярдян
горуглара тясирин олмамасы цчцн онун ятрафында мцщафизя
зонасы йарадылмышдыр.
Биосфер горуглары − дювлят тябии горугларына дахил олуб,
еталон обйект кими биосфердя эедян просесляри мцгаисяли
шякилдя юйрянмяк цчцндцр.
Щал-щазырда дцнйада ващид глобал 300-дян артыг
биосфер горуглары вардыр ки, бунлар йалныз ЙУНЕСКО-нун
програмлары ясасында фяалиййят эюстярир, антропоэен тясирлярдян тябии мцщитдя эедян дяйишикликляр даима излянир.
Дювлят Милли парклары – бу йени мцщафизя формасы олуб
тябии екосистемляри горумаг вя ондан истифадя цчцн йарадылмышдыр. Милли парклар бюйцк тябии яразиляри вя акваторийалары тутараг цч ясас мягсядин щяйата кечирилмясини
тямин едир: 1/ еколоъи (еколоъи таразлыэы мющкямлятмяк),
тябии екосистемляри горумаг, рекрасион (туризм вя инсанларын
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истиращяти) вя елми (ящалинин кцтляви эязинтиси заманы тябии
комплексляри сахламаг цчцн елми-тядгигат ишляри апармаг).
Милли паркларда тясяррцфат мягсядляри цчцн истифадя
олунан зоналар да вар.
Русийанын ян мящшур тябии Милли парклара «Лосинны
остров» (Санкт-Петербург), «Сочински», «Валдански»,
«Русски Север» вя 01 нойабр 1997-жи илдя Русийада цмуми
сащяси 66451,4 км2 олан яразидя 33 милли парк йарадылмышдыр
ки, бу да юлкянин цмуми сащясинин 0,39%-ни тяшкил едир.
Тябият парклары − мцлайим горума реъими олан вя
ясасян инсанларын топлум истиращятляри цчцн айрылан сащядир,
онлар юзцнцн еколоъи вя естетик хцсусиййятляри иля фяглянир.
Милли парклар коммерсийa тяшкилатлары дейил, бцджя
вясаитляри щесабына малийяляшир. Структурларына эюря Милли
тябият паркларына нисбятян садядир. Русийада ян бюйцк милли
парк « Русски лес», «Тургойак» вя башгаларыдыр.
Дювлят тябии мцвяггяти горуглары − тябии комплексляриni,
йахуд онларын компонентлярини горумаг вя бярпа етмяк
цчцн мцвяггяти айрылан сащялярдир. 1 октйабр 1997-жи илдя
Русийада 1600 дювлят тябии мцвяггяти горуглары олуб ки,
бунларын да сащяси 60 млн ща-дан артыг олуб.
Беля горугларда бир йа бир нежя щейванларын вя
биткилярин популйасийаларыны сахлайыб оларын чохалмасыны тямин едирляр, Дювлят тябии мцвяггяти горугларын ландшафт,
мешя, ихтиолоъи, орнитолоъи вя башга нювляри вардыр. Щейван вя
битки популйасийаларын сыхлыьы, тябии ландшафт вя с. бярпасындан сонра горуг баьланыр.
Тябият абидяляри − бунлар уникал, зювг охшайан тябият
обйектляри олуб, елми, еколоъи, естетик, мядяни, qиймятя лайиг
abidələrdir. Bəzən qiymətli təbiət abidələrini qorumaq üçün
onun ətrafında qoruqlar salırlar. Məsələn, Kivaç (Kareliya)
şəlaləsini qorumaq üçün onun ətrafında “Kivaç” qoruğu
salınmışdır (sahəsi 102 km2). Rusiya ərazisində 8 min belə
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abidələr vardır, onların ətrafında heç bir təsərrüfat fəaliyyətinə
icazə verilmir.
Dendroloji parklar və botanika bağları − ağacların və
kolluqların
kolleksiyalarını toplamaq bioloji müxtəlifliyi
saxlamaq və bitki aləmini zənginləşdirmək həmçinin elmi,
mədəni-maarif məqsədləri üçün təşkil olunmuş təbiəti mühafizə idarəsidir. Dendroloji parklarda və botanika bağlarında region üçün yeni bitki növü yetişdirmək məqsədilə introduksiya
və akklimatizasiya işləri aparılır.
Xüsusi qorunan təbii ərazilər qanun əsasında mühafizə
olunur. Qanun pozanlar Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə əsasən inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar.
Aparılan elmi tədqiqatlar və toplanan ümumdünya təcrübələrinə əsasən, demək olar ki, xüsusi mühafizə əraziləri – təbii ekosistemlərinin saxlanılmasının effektli formasıdır.

§ 7. Xüsusi növ təsirlərdən ətraf təbii mühitin
qorunması
Sənaye və məişət tullantılarından mühafizə
Bu bölmədə aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunacaq:
Tullantıların utilizasiyası (latın sözü olub, utilis − xeyirli) tullantılardan müxtəlif faydalı komponentləri ayırıb
onlardan yenidən istifadə etmək;
Sənaye tullantılarınının utilizasiyası − onlardan ikinci
xammal kimi istilik,gübrə və başqa məqsədlər üçün istifadə
edilməsidir.
Reytilizasiya - əvvəldən yaranmış tullantıların təkrar,
bəzən isə dəfələrlə ardıcıl təkrar emalıdır;
Tullantıların basdırılması – onların yerin altında ayrılmış xüsusi çalalarda, fəaliyyəti dayandırılmış kömür şaxtalarında və başqa yerlərdə basdırılmasıdır. Nəzərə almaq lazım355

dır ki, belə tullantıları sonralar istifadə etmək qeyri-mümkündür.
Tullantıların detoksikasiyası (zərərsizləşdirmə) xüsusi
qurğularda tullantıların zərərli(toksiki) maddələrdən azad
olmasıdır.
Hazırda toplanma miqyasına və ətraf mühitə göstərdiyi
mənfi təsirinə görə təhlükəli tullantılar dünyanın ekoloji problemlərindən sayılır. Ona görə də onların detoksikasiyası, təkrar
emalı və utilizasiyası ətraf mühitin mühəndis ekologiyasının
əsas məsələlərindən sayılır.
Ətraf yaşam mühitinin qeyri-toksiki tullantılardan
qorunması əsas problemlərdən biridir. Urbanizasiyalaşdırılmış
ərazilərdə tullantıların yerləşdirilməsi ekoloji problemlər içərisində əsas yerlərdən birini tutur. Bu məsələlərin həlli Rusiya
Federasiyasının “Ətraf mühitin mühafizəsi” (2002) və “Sənaye
və məişət tullantıları haqqında”(1998) qanunları əsasında
həyata keçirilir.
Hazırda ətraf mühitin bərk məişət və sənaye tullantılarından, həmçinin radioaktiv və dioksin tərkibli tullantılardan
təmizlənməsinin necə həyata keçirildiyinə baxaq. Qeyd edək
ki,maye tullantıların (çirkab suların) və qaz tullantılarının (qaztüstü qarışıqları) zərərsizləşdirilməsi üsullarına bu fəslin 3 və
4-cü paraqraflarında verilmişdir.
Ölkədə və dünya praktikasında bərk məişət tullantılarını
(BMT) təkrar emal etmək üçün aşağıdakı metodlardan istifadə
edilir:
− tullantıları basdırmaq və müəyyən hissəsini təkrar emal
etmək üçün poliqonlar tikmək;
− zibil yandıran zavodlarda zibillərin yandırılması;
− kompostlaşdırma (qiymətli azot gübrələri və bioqaz
alınması);
− fermentasiya (heyvandarlıq tullantılarından bioqazın
alınması);
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− tullantıların tərkibindəki qiymətli komponentləri ayırmaq üçün onu sortlaşdırmaq, utilizasiya və rentilizasiya etmək;
− 1700 ºC-də bəzi məişət tullantılarını (BMt) piroliz
etmək (havasız yerdə yüksək temperaturda qızdırma).
Mütəxəssislər sənayenin inkişafının bugünkü səviyyəsində istehsaldan ayrılan bərk tullantıları saxlamaq və müəyyən
bir qismini təkrar emal etmək üçün ən optimal variant olaraq
poliqonların tikilməsini seçirlər. Poliqonlar 60 m hündürlükdə
tikilir, zibili buldozerlə yükləmək üçün poliqonun kənarında
maili sahə düzəldilir. Müəyyən şərtlər daxilində (az toksiki
olduqda) bərk məişət tullantıları ilə birlikdə sənaye tullantıları
da poliqona doldurulur. Bu halda poliqonun hidroizolyasiyasına xüsusi diqqət verilir, çünki sızmalar yeraltı suların çirklənməsinə səbəb ola bilər. Poliqonun zibillərinin tam zərərsizləşdirmə müddəti orta hesabla 50-100 il olur.
BMt-ın zərərsizləşdirilməsinin başqa bir üsulu üzvi
maddələrin aerob oksidləşməsi ilə kompost edilməsidir. Alınmış kompost kənd təsərrüfatında istifadə olunur (gübrə kimi),
kompost olunmayan məişət tullantısı xüsusi sobalara verilir,
orada istiliyin təsirində müxtəlif qiymətli məhsullara (qiymətli
qatranlara) parçalanırlar.
BMt-ın zərərsizləşdirilməsinin başqa bir metodu zibilyandırma zavodlarında onların yandırılmasıdır. Bugünkü gündə
Rusiyada belə zavodlar Moskva-2,Vladivostok, Soçi, Pyatiqorsk, Murmansk və başqa şəhərlərdə işləyir. Bu zavodlarda
zibillər 800-850ºC temperaturda yandırılır. Qazların ikinci
təmizlənməsi aparılmır,ona görə tullantıların yandırılmasından
alınan külün tərkibində dioksinlərin miqdarı yüksək olur (0,9
mkq/kq) (Milli məruzə...1991). Yandırılmış tullantıların hər
kub metr həcmindən atmosferə 3 kq inqradient (toz, qurum,
müxtəlif qazlar) atılır və 23 kq kül qalır.
Xarici dövlətlərdə zibilyandırma zavodlarında nisbətən
ikipilləli qazları təmizləmədən istifadə etmək ekoloji baxımdan
daha effektlidir. Zibillər yandırılan zaman yaranan qazların
357

tərkibindəki artıq zəhərli komponentlər, xüsusən dibenzodioksin və dibenzofuran II pillədə təmizlənir. Yandırılma 9001000ºC-də aparılır. Yandırılmadan qabaq bərk tullantılar çeşidlənir. Bu da yanma zamanı ayrılan qazların və şlakın tərkibində
zərərli maddələrin az olmasına səbəb olur. BMT-nin piroliz
zavodlarında 1700ºC-də bütün materiallar və enerji komponentlər utilizasiya olunur. Bu isə ətraf mühitin az çirklənməsi
ilə nəticələnir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, belə texnoloji
proses çox zəhmət tələb edir. Piroliz zavodu − domna sobasıdır.
Resurslardan qənaətlə istifadə etmək elmi-tədqiqat institutunda BMT-ı təkrar emal etmək üçün yeni texnologiya
hazırlanmışdır. Tullantılar mexaniki çeşidlənir (qara və əlvan
metallar, baş komponentlər, şüşə qırıntıları, məişət elektrobatareyaları, toksiki maddələr) sonra qurudulur. Zənginləşmiş və
qurudulmuş BMT 1000ºC temperaturda əridilir. Alınmış maye
bərkidilir və tikintidə hörgü daşları kimi istifadə olunur.
Ayrılmış qazlar ikipilləli təmizləmə üsulu ilə tam zərərli
komponentlərdən təmizlənir. Belə texnologiyalarla işləyən zibil
emal edən zavodlarda 15% qalıq alınır.
Ölkəmizdə, eləcə də, xarici dövlətlərdə poliqon çatışmadığından şəhərlərdə BMT şəhərətrafı icazə verilmiş, yaxud
da icazə verilməmiş zibilxanalara daşınır. Zibilxanalarda,
sözsüz ki, ekoloji vəziyyət qənaətbəxş, yaxud, yaxşı ola
bilməz: tullantılar yandılır və havaya toksiki qazlar atılır. Digər
tərəfdən zibilxanalardan axan yağış suları dağ süxurlarından
süzülərək qrunt sularını çirkləndirir.
Bərk sənaye tullantılarının toplanması və basdırılması
yerli idarə orqanları tərəfindən bu işlə məşğul olan dövlət
orqanlarının razılığı ilə həyata keçirilir.
Bərk sənaye tullantılarının zərərsizləşdirilməsi, onların
yandırılması,poliqonlara daşınması, yer səthindəki şlakyığıcılarında saxlanması və s. yollarla həyata keçirilir.
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Toksiki bərk sənaye tullantıları xüsusi poliqonlarda və
qurğularda zərərsizləşdirilir. Yeraltı suların və havanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün yaranmış qalıq tullantı maye
şüşə, sement, bitum və başqa bərkidici polimerlərlə bərkidilir.
Zibilləri basdırmaq üçün ərazi “toksiki sənaye tullantılarının yığılması, zərərsizləşdirilməsi və yerdəyişdirilməsi,
sanitar qaydaları və toksiki sənaye tullantılarının poliqonlarda
zərərsizləşdirilməsi” qaydaları əsasında seçilir. Sanitar-mühafizə zonalarında, bataqlıqlaşmış aktiv karstlar, sürüşmələr,
sel və qar uçqunları olan ərazilərdə poliqonların tikilməsinə
icazə verilmir. Güclü toksiki sənaye tullantıları xüsusi poliqonlara daşınır, (S.V.Belova və b. 1991), orada dəmir-beton həcmlərdə 12 m dərinliyə qədər qazılmış quyularda basdırılır.
Strateji planda, əksər alimlərin və mütəxəssislərin
fikrincə tullantıların problemləri onların yarandıqları yerdə həll
olunmalıdır.
Resurs bərpaetmə texnologiyaları tətbiq etməklə sənaye
tullantılarını minimuma endirmək olar. Resursları bərpaetmə
texnologiyasının konsepsiyası ilk dəfə 60-cı illərdə A.Naqornı
tərəfindən təklif olunmuşdur. Hazırda Zaporojye (Ukrayna)
şəhərində BMT zərəsizləşdirən istehsal gücü 1000-1500 t/sutka
olan zavod tikilir. Bərk istehsal tullantıları isə geokimyəvi,
fiziki-kimyəvi və biotexnoloji üsullarla zərərsizləşdirilir.
Təkrar emal məhsulları isə bioistilik, tikinti materialları
və metallom kimi istifadə olunur.
A.Semyonov və İ.Maksimov (1995) ekosistemləri qorumaq məqsədilə çoxprofilli kombinatların “Ekopoliqon” yaradılmasını təklif edirlər. Belə kombinatlarda antropogen təsirlərdən yaranan şəhərin və regionun bütün tullantıları emal
edilir. Bu halda tullantıların 80%-i təkrar emal məhsullarına və
biosfer maddələrə çevrilir. Köhnə zibilxanaların ləğv edilməsi
və başqa tədbirlərin görülməsi nəticəsində ətraf təbii mühitin
keyfiyyəti yaxşılaşır.
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Müəlliflərin fikrincə tullantıların zərərsizləşdirilməsinin bu cür variantı aşağıdakı problemlərin həllinə kömək
edər:
− ekoloji təhlükəsiz texnoloji proseslərdən istifadə etmək;
− üzvi maddələrin birbaşa yandırılmasına icazə
verməmək;
− alınmış son məhsulların biosferə uyğunlaşdırılmasını və
onun təbii maddələr dövranına daxil olmasını təmin etmək;
− təkrar emal nəticəsində alınan gəlirlərdən istehsalın
başqa xərclərini ödəmək.
İndiyə qədər hələlik tam həllini tapmayan radioaktiv
tullantıların zərərsizləşdirilməsi və basdırılması mürəkkəb
problem olaraq qalır. İnsanların belə bir problemdən qurtulması
ən ciddi ekoloji problem sayılır.
Ölkəmizdə radioaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi, basdırılması, radioaktiv təhlükəsizlik normaları haqqında bir neçə
qanunvericilik və normativ-hüquqi normalar fəaliyyət göstərir.
Rusiyada radioaktiv tullantıların radiasiya təhlükəsizliyinin
hüquqi əsasları “Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi” haqqındakı
Federal qanunu ilə (1995) tənzim olunur.
AES-dən və hərbi-sənaye komplekslərindən fərqli olaraq
bələdiyyələrdə (müəyyən sahələrlə, səhiyyə, elektronika, radiolokasiya) radioaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi metodları
işlənib hazırlanmışdır. Bunlar tullantıların sementləşdirilməsi,
şüşələşdirilməsi, bitumlaşdırılması, keramik kameralarda yandırılması, təkrar emal olunmuş radioaktiv tullantıların daşınaraq xüsusi yerlərdə (qəbirlərdə) basdırılmasıdır.
Xüsusi kombinatlarda və radioaktiv tullantıların saxlanıldığı
yerlərdə tullantıları kiçik ölçü alana qədər xüsusi preslənmiş
kameralarda yandırırlar,sement məhlulla bərkidildikdən sonra
yerin səthindən 5-10 m dərinlikdə qazılmış quyuda basdırılır.
Başqa bir texnologiyada isə tullantıları yandırıb kül halına
saldıqdan sonra küplərə yığıb sementləyir və basdırmaq üçün
göndərirlər.
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Maye radioaktiv tullantıları zərərsizləşdirmək üçün şüşələşdirmə,bitumlaşdırma və s. metodlardan istifadə edirlər. Şüşələşdirmə prosesi 1250-1600ºC temperaturda aparılır və şüşə
dənəciklər alınır. Bu dənəcikləri də sementlədikdən sonra
basdırma yerinə göndərirlər. Lakin bəzi mütəxəssislərin fikrincə tullantıların belə konteynerlərdə basdırılması uzunmüddətli
deyil.
Bələdiyyə nəzdində radioaktiv tullantıları zərərsizləşdirmək
üçün Rusiyada cəmi 20 xüsusi kombinat və saxlama məntəqələri fəaliyyət göstərir. “Rodon” elmi-istehsalat birliyində
ildə 3000 m3 bərk,350 m3 maye radioaktiv tullantılar zərərsizləşdirilir (Kuznesov, 1995).
1993-cü ildə ölkədə ilk dəfə olaraq radioaktiv tullantıların
basdırılması və qurunması sahələrinin inventarizasiyası aparıldı
və radioaktiv maddələrin istehsalı,istifadə olunması və
basdırılması üzərində ekoloji nəzarət işlənib hazırlandı.
Buna baxmayaraq mövcud olan utilizasiya və qorunma
tədbirləri A.Y.Yablokovun (1995) dediyi kimi, radioaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsini köklü həll etmir və bunun həlli
yolları da görünmür.
AES-in və nüvə sənaye komplekslərinin xüsusi qorxulu
kateqoriyasına aid olan radioaktiv tullantıların basdırılması
problem olaraq qalır. Bəzi məlumatlara görə dünyada belə
tullantıların miqdarı 1200 t-dan artıqdır.
Atom energetikası üzrə beynəlxalq agentlik MAQATE
maye və bərk halında olan radioaktiv tullantıları basdırmaq
üçün geoloji formasiyalardan istifadə etməyi təklif edir. Bərk
və maye halında olan radioaktiv tullantılar geoloji formasiyalarda (daşduz massivlərində, qaya süxurlarında) 600 m dərinlikdə basdırılır. Lakin bu metod da ekoloji təhlükəsiz metod
hesab olunmur.Ona görə alimlər daha etibarlı basdırılma üsulları üzərində işləyirlər.
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Rusiya Elmi Kosmik Agentliyi, Elm Nazirliyinin rəhbərliyi
ilə güclü radioaktiv tullantıları lokallaşdırmaq üçün aşağıdakı
istiqamətlərdə iş aparmağı təklif edirlər:
1.Onları daimi olaraq kosmik fəzaya, Günəş sistemindən
uzağa, yaxud günəşətrafı orbitə elə göndərmək lazımdır ki,
Yerə bir də qayıda bilməsinlər. Bu ideyanı ABŞ və Rusiya
alimləri təklif etmişlər.
2.Bütün fiziki radioaktiv izotopları məhv etmək, ilk
növbədə, uzun müddət yaşayanları qısamüddətli stabil yaşam
müddətinə keçirmək, başqa sözlə onları transmutasiya etmək.
Belə izotoplara aid olunur: Neptun−237, yod−129, karbon−14,
mexnisium 99, sezium−135, sirkonium−93.
L.Katernyakovun təklif etdiyi “Konversiya Yeri radioaktiv
tullantılardan qoruya biləcəkmi?” (1995) təklifi alimlər tərəfindən eyni cür qarşılanmır. Bundan əlavə Rusiya Federasiyasının
ətraf mühitin mühafizəsi sahəsindən qanunun radioaktiv
tullantıların kosmos fəzasına göndərilməsi və su mühitində
basdırılması qadağan edilir.
Dioksin tərkibli tullantıların zərərsizləşdirilməsi üzərində
işlər ABŞ,Yaponiya,Qərbi Avropa ölkələrində aparılır. Mətbuatda çıxan məlumatlara görə bu ölkələrdə dioksin tərkibli
maddələrin istehsalına və zibillərin alçaq temperaturda yandırılmasına qadağa qoyulub.
Ölkəmizdə dioksin tərkibli tullantıların zərərsizləşdirilməsi haqqında “ətraf təbii mühitin və əhalinin dioksin, dioksin
tərkibli maddələrdən qorunmaq haqqında” 1993-cü ildə qəbul
edilən qanun böyük rol oynadı. Rusiya Federasiyasında dioksinlər üçün BBQ norması təsdiq edilmişdir və 0,5 kq/m3 qiymətində qəbul olunmuşdur. Moskva və Ufa şəhərlərində suyun
tərkibində olan dioksinləri təmizləmək üçün sorbsiya və aktiv
daş kömür dənəciklərindən istifadə etmək texnologiyası işlənib
hazırlanmışdır.
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Dioksinlərin azaldılması problemi müasir aparatların, xüsusi
analitik labaratoriyaların, peşəkar, səriştəli mütəxəssislərin
olmaması səbəbindən çətinləşir.
Ətraf mühitin radioaktiv, dioksin və başqa tullantılardan qorunması üçün mütəxəssislər ciddi səy göstərməli və sahəyə
böyük sərmayələr qoyulmalıdır.
Səs-küyün təsirindən mühafizə
Başqa antropogen təsirlər kimi ətraf mühitin səs-küylə
çirklənməsi beynəlxalq xarakter alır. Beynəlxalq Səhiyyə
Təşkilatı (BST) ətraf mühitin səs-küylə çirklənməsinin qlobal
xarakter alıdığını nəzərə alaraq dünyanın şəhərlərində və əhali
məskunlaşmış məntəqələrdə səs-küyü azaltmaq üçün uzunmüddətli proqram hazırlanmışdır.
Rusiyada səs-küydən mühafizə Rusiya Federasiyasının ətraf
mühitin mühafizəsi haqqında (maddə 53), eləcə də sənaye
müəssisələrində, şəhərlərdə və əhalinin məskunlaşdığı başqa
məntəqələrdə səs-küyü azaltmaq üçün hökumət qərarları ilə
tənzimlənir.
Səs-küydən mühafizə mürəkkəb problemdir, problemin həlli
üçün kompleks tədbirlər: qanunvericilik, texniki – texnoloji ,
şəhərsalma, arxitektur – planlaşdırma, təşkilati və s. tədbirlər
həyata keçirilməlidir.
Əhalini səs-küyün zərərli təsirlərindən qorumaq üçün
normativ-qanunvericilik aktları ilə səsin intensivliyi, təsir
müddəti və b. parametrləri tənzimlənir. Dövlət standartı əsasında müəssisələrdə, şəhərlərdə və başqa əhali məskunlaşmış
yerlərdə səsin vahid sanitar-gigiyenik normalara əsasən insan
orqanizmində dəyişiklik yaratmayan səslər üçün gündüzlər 40
dB,axşamlar üçün 30 dB qəbul edilmişdir.
Nəqliyyatın icazə verilmiş səs-küy intervalı 84-92 dB qəbul
edilmiş,gələcəkdə bu qiymətin aşağı salınması gözlənilir.
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Texniki-texnoloji tədbirlər dedikdə istehsalatda səs-küyü
azaltmaq üçün görülən kompleks tədbirlər (dəzgahlarda səsi
azaldan, səs izolyatorlarının və səsi udan materialların yerləşdirilməsi), nəqliyyatda (səsboğanların, yollarda səsudan asfaltların salınması) tətbiq olunan tədbirlər nəzərdə tutulur.
Şəhərsalmada səs-küyün səviyyəsini aşağı salmaq üçün
aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir:
− səs mənbələrinin tikintilərdən uzaqlaşdırılması;
− səs-küy salan nəqliyyat yollarının şəhər ətrafından
çəkilməsi;
− səs mənbəyi ətrafında səsdən mühafizə və yaşıllıqların
salınması kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi;
− səs yayılan istiqamətlər boyunca səs udan lahiyələrin
yerləşdirilməsi.
Arxitektur-planlaşdırmaya daxildir − səsdən mühafizə,
binaların tikilməsi, pəncərələrin iki tağlı, qapıların hermetikliyini artırmaq, divarları səsudan materiallar ilə örtmək.
Səs-küyün təsirini azaltmaq məqsədilə avtonəqliyyatda səs
siqnallarının verilməsinə, axşam vaxtlarında avia reyslərin
saylarının azaldılmasına və s. qadağa qoyulması başqa təşkilati
işlərə aid edilir.
Göstərilən bu tədbirlər səs-küyü azaltmaq üçün görülən
texniki tədbirlərdir. Bondorenkoya (1985) görə səsi azaltmaq
üçün insanlarda səs mədəniyyəti tərbiyə etmək lazımdır, insan
özü başa düşməlidir ki, səsin yüksəldilməsi nəinki onun özünə,
hətta ətraf mühitin çirklənməsinə-ekologiyanın korlanmasına
səbəb olur.
Elektromaqnit sahələrindən
və şüalanmadan mühafizə
Ölkəmizdə elektromaqnit sahəsindən və şüalanmadan
mühafizə RF ətraf təbii mühitin mühafizəsi haqqında qanun və
bir sıra normativ sənədlər əsasında həyata keçirilir (radio364

texniki obyektlərin yaratdığı elektromaqnit sahələrindən əhalinin qorunmasının qaydaları və sanitar normaları MSN, 296384) və b.
Elektromaqnit sahələrindən əhalinin təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün elektrik ötürücü naqillərin ətrafında 15-dən 30 m-ə
qədər mühafizə zonaları yaradılır.
Elektromaqnit sahələrinin gərginliyinin azaldılması müxtəlif: ekranlaşdırma qurğuları, ətraf mühitin yaşıllaşdırılması,
cərəyan ötürücü naqillərin parametrlərinin seçilməsi, trosların
yerlə birləşdirilmsi kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə baş
verir.
İnsanların radioteleviziya və radiolokasiyanın yaratdıqları
ionlaşdırıcı olmayan elektromaqnit şüalanmasından mühafizəsi
sanitar-mühafizə zonaları (məsafələri) vasitəsilə həyata keçirilir. Sanitar-mühafizə zonasının eni bir neçə yerdə icazə
verilmiş gərginliyin qiymətinə görə müəyyən olunur.
Elektromaqnit sahəsinin və şüalanmanın normativ qiymətləri aşağıdakıları nəzərdə tutur (Dövlət məruzəsi..., 1995):
− elektromaqnit sahələrinin və şüalanmanın vahid
normativ sistemi işlənib hazırlansın;
− elektromaqnit sahələrinin təsirindən təbii resursların
itkilərdən və təbii mühitin komponentlərinin qorunması;
− sahələrin bilavasitə, yaxud dolayısı ilə ekosistemin
komponentlərinə təsiri zamanı ekosistemlərdə baş verə biləcək
funksional dəyişiklikləri dəf etmək.
Bioloji təsirlərdən mühafizə
Bioloji çirklənməni aşkarlamaq, bu haqda xəbərdarlıq
etmək, onu lokallaşdırmaq və aradan qaldırmaq üçün əhalinin
epidemiyalara qarşı mühafizə tədbirlərini kompleks şəkildə
həyata keçirmək lazımdır. Görüləcək tədbirlərə ərazinin sanitar
mühafizəsi, lazım olan hallarda karantin elan olunması, virusların sirkulyasiyasına daimi epidemioloji nəzarət, ekoloji365

epidemioloji nəzarət,qorxulu virusların yaranma mənbələrinin
daima nəzarətdə saxlanılması kimi tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Biotəhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən yarana biləcək təsirləri
əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq lazımdır, xüsusi halda gətirilmiş
bitki və heyvanların yeni ərazilərdə introduksiya və akklimatizasiya proseslərini diqqətdə saxlamaq lazımdır. Məsələn,
samurun Tayqa meşələrində populyasiyası, zubranın (vəhşi
buğa) Rusiyanın Mərkəzi Avropa hissəsində populyasiyasını və s.
düşünülməmiş introduksiyası genetik və ekoloji nəticələrə
səbəb ola bilər. Rəsmi məlumata görə keçmiş SSRİ-də 1 mln
xarici bitkilər gətirilən zaman onlarda 600 növ potensial
qorxulu xəstəliklər (viruslar, bakteriyalar, göbələklər) 100
növdən artıq həşəratlar aşkar edilmişdir.
RF-nin “Ətraf təbii mühitin mühafizəsi haqqında“ qanununa
əsasən (2002) təbii mühitdə mövcud olan mikrobların, göbələklərin, virusların, başqa mikroorqanizmlərin və bioloji
maddələrin üzərində “icazə verilmiş qatılıq həddi” normativi
əsasında ciddi nəzarət olmalıdır. Bu qanunda, eyni zamanda
verilmiş ərazilərə həmin mühitə alışa bilməyən canlıların gətirilməsinə və onların çoxaldılmasına qadağa qoyulur. Təşkilati
planda Rusiyada Virusoloji xidmətin yaradılması üçün ciddi
tədbirlər görülməlidir.
Biotəhlükəsizliyi təmin etmək və biomüxtəlifliyi saxlamaq
məqsədilə profilaktik tədbirlərin görülməsi vacibdir,ev heyvanlarından genetik informasiyanın vəhşi heyvanlara keçirilməsi
və genofondun genetik çirklənməsinin qarşısını almaq
lazımdır.
“Rusiya Federasiyasının Ekoloji Doktrinası”na (2002) uyğun olaraq təbii mühitin deqredasiyası və ekoloji mühitin pisləşməsinin qarşısını almaq, aşağıdakılara diqqət etmək lazımdır:
− potensial təhlükəli obyektlərdə ekoloji nəticələr verə biləcək
texnogen qəzaların qarşısının alınması;
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- təbii mühiti deqredasiyaya uğrada biləcək kimyəvi
maddələrin istifadəsindən imtina etmək;
- ekosistemlərin və aqroekosistemlərin məhvinə səbəb
ola biləcək yanğınların düşünülmüş şəkildə törədilməsinin
qarşısının vaxtında alınması;
- ekosistemlərə onlarda qanunauyğunluğu pozan canlı
orqanizmlərin, zərərvericilərin, xəstəlik törədə bilən mikroorqanizmlərin gətirilməsinə imkan verməmək;
- ekoloji terrorizmin qarşısını almaq və onu məhv etmək
üçün sistem yaratmaq.
Yoxlama sualları
1.Mövcud toz-qaz təmizləmə metodlarını xarakterizə et.
2.Suyun qapalı dövrə boyu təchizatının məqsədi nədir?
3.Çirkab suları hansı üsullarla təmizləyirlər?Çirkab suyun
təmizləmə sistemində axırıncı təmizləmə metodu hansıdır?
4.Sanitar mühafizə zonası nədər?
5.Yeraltı suların tükənməsinin qarşısını almaq üçün hansı
tədbirlər görülür?
6.Torpağı eroziyadan, bataqlıqlaşmadan, çirklənmədən və
ikiqat duzlaşmadan qorumaq üçün hansı tədbirlər görülür?
7.Pestidlərsiz əkinçilik haqqında nə bilirsiniz?
8.Yerin təkindən səmərəli istifadə etmək üçün hansı ekoloji
prinsiplərə əməl olunmalıdır?
9.Torpağın rekultivasiyası nədir?
10. Dağ massivlərini karstlardan, sellərdən, sürüşmələrdən
qorumaq üçün hansı strateji xətt seçilir?
11. Bitki aləminin sayını və növ populyasiyalarını necə
qoruyub saxlamalı?
12. Hansı şərtlər daxilində ovçuluq heyvanların qorunmasının
və populyasiyalarının sağlamlaşdırılmasının aktiv forması
olur?
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13. Qırmızı Kitaba bitki və heyvanların salınmasının mənası
nədər?
14. Bərk məişət və sənaye tullantılarını necə emal edirlər?
Xüsusi qorunan təbii ərazilər nə deməkdir? Onların kateqoriyaları arasındakı fərq nədən ibarətdir?
15. Radioaktiv maddələri və dioksinləri zərərsizləşdirmək üçün
hansı işlər görülür?
16. Səs-küydən qorunmaq üçün hansı kompleks tədbirlər
görülür?
17. Elektromaqnit sahəsindən və şüalardan qorunmaq üçün
hansı mühafizəedici tədbirlər görülür?
18. Əhalini və biotik birlikləri bioloji çirklənmədən necə
qoruyurlar?
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FƏSİL 21
EKOLOJİ HÜQUQUN ƏSASLARI

Dövlət tərəfindən qəbul edilmiş və icazə verilmiş ümumməcburi vahid qaydalar (normalar) sisteminə hüquq deyilir.
Hüquq qaydalarına (normalarına) riayət edilməsi dövlət tərəfindən məcburi səviyyədə təmin edilir.
Ekoloji hüquq – hüququn bir sahəsi olub, təbiət ilə cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı təsir sferasında ictimai münasibətləri tənzimləyir. Ekoloji hüquq ətraf təbii mühitin qorunması və
ondan səmərəli istifadə olunması maraqlarını güdən dövlətin
istifadə etdiyi vacib alətdir. Müasir dövrdə cəmiyyətin inkişafı
ilə əlaqədar olaraq ekoloji problemlərin kəskin artması ekoloji
hüququn və bütövlükdə inzibati-hüquq sahəsinin rolunun yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.

§ 1. Ekoloji hüququn mənbələri
Ekoloji hüququn mənbələri aşağıdakı hüquqi sənədlərdir: 1. konstitusiya; 2. ətraf mühitin mühafizəsi haqqında
qanun və kodekslər; 3. ekologiya və təbiətdən istifadə haqqında
Prezidentin qərar və sərəncamları, dövlət təbiəti mühafizə aktları; 4. nazirlik və idarələrin normativ aktları; 5. yerli özünüidarə orqanlarının normativ qərarları.
1.Ətraf mühitin qorunmasının konstision əsasları 12 dekabr 1993-cü ildə qəbul olunmuş Rusiya Federasiyası Konstitusiyası ilə müəyyən edilir. Konstitusiya təntənə ilə vətəndaşların torpağa və başqa təbiət resurslarına olan hüquqlarını,
bütün insanların ekoloji təhlükəsiz mühitdə yaşaması hüququnu və onun səhhətinə dəyən zərərin ödənilməsi hüquqlarının
369

təmin olunmasına zamin durur. Konstitusiya, eyni zamanda
təbiətdən səmərəli istifadə və təbii resursların qorunması haqqında yerli və yüksək idarə oqanlarının təşkilatı, nəzarət
işlərini müəyyən edir, vətəndaşların təbiətin və onun sərvətlərinin qorunması vəzifələrini müəyyənləşdirir.
2. Qanun və kodekslər. Ətraf təbii mühitin mühafizəsində təbiət resurslarının hüquqi əsaslarını müəyyən edir.
Buraya torpaq, yerin təki, atmosfer havasının qorunması, heyvanat aləminin qorunması və ondan istifadə haqqında Qanunlar
daxildir.
Ekoloji qanunları Rusiya Federasiyanın 10 yanvar 2002-ci
ildə qəbul olunmuş “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”
Federal qanunu müəyyən edir. Ətraf mühit haqqında qəbul
olunmuş digər norma və qanunlar Rusiya Konstitusiyasının
qanunlarını inkar etməməlidir.
Federal qanunda ətraf mühitin mühafizəsi haqqında
aşağıdakı suallar qoyulmuşdur:
− ümumi vəziyyət (I fəsil);
− ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində idarə olunmanın
əsasları (II fəsil);
− vətəndaşların, ictimai və kommersiya təşkilatlarının
hüquq və vəzifələri (III fəsil);
− iqtisadi tənzimləmə (IV fəsil);
− normallaşdırma (V fəsil);
− ətraf mühitə edilən təsirin qiymətəndirilməsi və ekoloji
ekspertiza (VI fəsil);
− təsərrüfat və digər fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi zamanı ətraf mühiti mühafizə etmək üçün qoyulan
tələblər (VII fəsil);
− ekoloji fəlakətlər, fövqalədə hallar zonası (VIII fəsil);
− xüsusi nəzarət altında olan təbiət obyektləri (IX fəsil);
− ətraf mühitin dövlət monitorinqi (X fəsil);
− ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində yoxlama (ekoloji
yoxlama) (XI fəsil);
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− elmi tədqiqatlar (XII fəsil);
− ekoloji mədəniyyətin formalaşmasının əsasları (XIII
fəsil);
− qanun pozuntularına görə məsuliyyət (XIV fəsil);
− beynəlxalq əməkdaşlıq (XV fəsil);
− yekun vəziyyət (XVI fəsil).
Fəaliyyətdə olan “Ətraf mühitin mühafizəsi” haqqında
Federal qanun (2002) ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar
olan Rusiya Federasiyası subyektlərinin dövlət və yerli
idarəetmə orqanlarının səlahiyyətlərini genişləndirir.
Xüsusi hallarda Federasiyanın subyektlərinə ətraf mühitin
mühafizəsində geoqrafik, təbiət, sosial-iqtisadi və başqa
xüsusiyyətləri nəzərə alaraq qanunlar və normativ aktar qəbul
etməyə icazə verilir.
RF-in torpaq kodeksi (2001) torpaqları və ətraf təbii
mühiti ondan istifadə zamanı mümkün zərərli təsirlərdən qoruyur. Torpağın qorunmasının əsas hüquqi vəzifələri: torpağın
məhsuldarlığının saxlanılması və yüksəldilməsi; kənd təsərrüfatı torpaqlarının qorunması; torpaqların korlanması, çirklənməsi, zibillənməsi və tükənməsi ekoloji pozuntular hesab olunur. Kodeks torpaqların alqı-satqısına və başqa əməliyyatlara
icazə verir.
RF-in su kodeksi (1995) sudan səmərəli istifadəni və
onun qorunmasının hüquqi əsaslarını nizamlayır, su qanunvericiliyinin pozulmasının məsuliyyətini müəyyən edir. Suyun
çirklənmədən qorunması, zibillənməsi və tükənməsi hüquqi
normalar əsasında müəyyənləşdirilir.
Atmosfer havasının hüquqi əsasları RF-in ətraf mühitin
mühafizəsi (2002) və “Atmosfer havasının qorunması” (1993)
qanunları ilə müəyyən olunur.
Hava hövzəsinin qorunmasının əsas tədbirlərindən ən
vacibi mühitə atılan çirkləndiricilərin buraxıla bilən qatılıq normativlərinin müəyyən edilməsi və qanunu pozanların cəzalandırılmasıdır.
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RF-nin “Əhalinin radioaktiv şüalardan qorunması haqqında” qanunu (1995) ionlaşdırıcı mənbələrin istismarı və ondan istifadə zamanı ətraf mühtin mühafizəsi, insan sağlamlığının qorunması prinsiplərini müəyyən edir. Nüvə və radioaktiv
qurğularda və radioaktiv maddələrlə işləyən insanların qorunmasının hüquqi əsasları verilmiş Qanun ilə müəyyənləşdirilir.
Radiasiya qəzaları zamanı insanların sağlamlığına və
mülkiyyətlərinə dəyən ziyan qanun üzrə ödənilir. Qanunla,
eyni zamanda yüksək risk altında nüvə obyektlərinin və
radioaktiv qurğuların yaxınlığında yaşayan insanların sosialməişət tələblərinin ödənilməsi üçün kompensasiyaların (zərərin
qarşılığının ödənilməsi) verilməsi nəzərdə tutulur.
RF-in “Yerin təki haqqında” qanunu (1992) yerin təkinin öyrənilməsi, ondan istifadə və onun mühafizəsinin hüquqi
əsaslarını müəyyən edir. Təbiətin bir hissəsi olan yerin təkinin
pozuntuları qanunun ekoloji hüquqi pozuntuları maddəsi ilə
müəyyən olunur.
Meşələrin qanunvericiliyinin əsasları (1977) meşə təsərrüfatı işlərinin aparılmasına qoyulan tələbləri müəyyən edir.
Əsas hüquqi normalar meşələrdən təbiət resursu kimi istifadə
olunması onların genişləndirilməsi, qorunması və mühafizə
olunmasına yönədilmişdir.
RF-in “Heyvanat aləmi (1998) qanunu”. Bu qanun
yeni iqtisadi münasibətlər nəzərə alınmaqla ekoloji-hüquqi və
inzibati normaları müəyyən edir. Qanuna əsasən ekoloji-hüquqi
pozuntulara aid edilir: balıqların qeyri-qanunu ovu, nadir və
kökü kəsilməkdə olan heyvanların ovu.
RF-in “Sənaye və məişət tullantıları haqqında” qanunu
(1998) sənaye və məişət tullantılarının insan sağlamlıığına və
ətraf mühitə dəyən zərəri tənzimləyən hüquqi sənəddir.
Vacib ekoloji tələblər eyni zamanda RF-in “İnsanların
sanitar-epidemioloji əmin-amanlığı haqqında” (1999), “Rusiya
Federasiyasının sağlamlığın qorunması haqqında əsas qanunvericiliyi” (1993) qanunlarında göstərilmişdir.
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3. Prezidentin qanun və sərəncamları geniş ekoloji məsələləri nəzərdə tutur. Federal təbii resurslar haqqında 1996-cı il
16 dekabr tarixdə, 01 aprel 1996-cı ildə verilən Rusiya Federasiyasının dayanıqlı inkişafı haqqında sərəncamlarını misal
göstərmək olar.
4. Təbiəti mühafizə nazirlik və idarələrinin normativ
aktları təbiətdən səmərəli istifadə və ətraf mühitin mühafizəsi
haqqında qərarların, əmrlərin, qaydaların müəyyən edilməsi
kimi məsələləri əhtə edir.
5. Yerli idaretmə orqanları (merlər, kənd və qəsəbə
orqanları) ətraf mühitin mühafizəsi sahəsindəki fəaliyyətdə
olan normativ-hüquqi aktlara əlavələr olunmasını nəzərdə
tutur.

§ 2. Ətraf təbii mühitin mühafizəsində dövlət
orqanları
Ətraf təbii mühitin idarə olunmasında, yoxlanılması və
ona nəzarətdə dövlət orqanlarını iki kateqoriyaya ayırırlar:
ümumi və xüsusi səlahiyyətli orqanlar.
Ümumi səlahiyyətləri olan dövlət orqanlarına Prezident,
Federal Yığıncağı, Dövlət Duması, Hökumət, Federasiyanın
subyektlərinin icraedici orqanları və bələdiyyələr aid edilir.
Bu orqanlar təbiəti mühafizənin əsas istiqamətlərini
müəyyən edir, ekoloji proqramları, öz səlahiyyətlərinə daxil
olan hüquqi əsasları və normaları təsdiq edir.
Xüsusi səlahiyyətə malik olan Dövlət orqanları, öz növbəsində, kompleks, sahə və funksional kateqoriyalara ayrılır.
Kompleks orqanlar bütün təbiəti mühafizə məsələlərinin həllində iştirak edir. 2002-ci ilə qədər təbiətdən istifadə və ətraf
təbii mühitin mühafizəsi məsələləri ilə RF-in Dövət Komitəsinin ətraf mühitin qorunması Rusiyanın Dövlət ekologiya
komitəsi və Təbii resurslar Nazirliyi məşğul olurdu. Prezidentin 17 may 2000-ci il tarixli sərəncamı ilə ətraf mühitin
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mühafizəsi üzrə Dövlət Komitəsi ləğv edildi onun vəzifələri
RF-in Təbii Resurslar Nazirliyinə verildi. Bu nazirliyin strukturuna ətraf mühitin mühafizəsi üzrə Dövlət xidməti, ekoloji
təhlükəsizliyin qorunması və təbii resurslardan istifadə üzrə
Dövlət nəzarət xidməti daxil edildi.
Kompleks idarə orqanlarına eyni zamanda aiddir:
− RF Səhiyyə Nazirliyinin Sanepidemoloji nəzarəti
Departamenti. Departament yerli sanepidstansiyaları vasitəsilə
sanitar mühafizə ilə məşğul olan bütün idarə və təşkilatların
fəaliyyətini əlaqələndirir;
− ətraf mühitin monitorinqi və hidrometeoroloji Rusiya
Federal Xidməti (Rushidroment) − ətraf mühitin ekoloji
vəziyyətinə nəzarəti həyata keçirir, geniş müşahidə məntəqələrinin köməyi ilə insanlara ətraf mühitin vəziyyəti haqqında
məlumatı çatdırır;
− mülki müdafiə, fövqəladə hallar və təbii hadisələrin
ləğvi Naziriliyi (Rusiya MMFHLN);
− ekstremal şəraitdə təbii fəlakətlərdə istehsalat qəzaları
və faciələrdə əhalinin təhlükəsizliyini təmin edir.
Sahə orqanları (Dövlət torpaq komitəsi, Meşə Təsərrüfatı Komitəsi, Balıq ovu Komitəsi, Rusiya Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi) ətraf mühitin, ayrı-ayrı təbii resursların və obyektlərin mühafizəsi üzrə nəzarəti və idarəetməni həyata
keçirir.
Funksional orqanlar – təbii obyektlərdə bir, yaxud birbiri ilə əlaqədə olan bir neçə vəzifələri yerinə yetirir. Bunlar:
Rusiya atom Nazirliyi (nüvə və radiasiya təhlükəsizliyini təmin
edir); Rusiya Dövlət Texniki Nəzarəti (yerin təkindən istifadəyə nəzarət edir); Rusiya Səhiyyə Nazirliyi (sanitar –epidemioloji nəzarəti həyata keçirir); Rusiya Daxili İşlər Nazirliyidir (bələdiyyə polislərinin sanitar-ekoloji xidməti və
avtomobil nəqliyyatından ayrılan işlənmiş qazların atmosferi
çirkləndirməsinə nəzarət).
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§ 3. Ekoloji standartlaşdırma
və pasportlaşdırma
Rusiyanın ekoloji qanunvericiliyinin ümumi anlayışlarında Dövlət Standartlarına (QOST) da yer verilir, bunlar da başqa qərar, qayda məsələlərin həlli istiqamətləri kimi qanunaltı
hüquqi aktlara aid edilir.
Standart – (ingilis sözü – norma) normativ-texniki sənəd
olub, işlərin yerinə yetirilməsinin kompleks norma, qayda,
tələbat və vəzifələri müəyyən edir. Ətraf mühitin mühafizəsi
haqqında əsas standart QOST 17.0.01-76-dır və o “Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii resurslardan istifadənin yaxşılaşdırılması haqqında standart sistemləri” 1977-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır.
Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında standartlar aşağıdakı
qruplara ayrılır: o - əsas qaydalara; 1 – hidrosfera; 2 – atmosfera; 3 – torpağın münbit qatı; 4 – torpaqlar; 5 – flora; 6 –
fauna; 7 – yerin təki.
Dövlət standartları sistemi fəaliyyət istiqamətlərinə görə
təbiəti mühafizəni aşağıdakı qruplar üzrə ayırır: 1 – terminlər,
təsnifatlar, təyin etmələr; 2 – tullanan və yığılan çirkləndiriciləri ölçmə metod və normaları, təbii resursların intensiv
işlədilməsi; 3− təbiəti mühafizə və təbii resurslardan səmərəli
istifadə edilməsi qaydaları; 4 – təbii obyektlərin parametrlərinin vəziyyətinin təyin olunması metodları və təsərrüfat
fəaliyyətinin intensivliyi; 5−6 – nəzarətə qoyulan tələblər və
ətraf mühitin mühafizəsi; 7 – başqa standartlar.
Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində standarta Dövlət standartının indeksi, sistemin nömrəsi (17) standartın nömrəsi və
nəşriyyat tarixi daxil edilir. Məsələn, traktor və kombaynların
işlədiyi müddətdə ətraf mühitə atılan işlənmiş qazları ölçmək
və mövcud normaları bilmək üçün 17.2.2.05 – 86 QOST-a
müraciət etmək lazımdır. “17” – sistemin, 2 – atmosfer qrupu-
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nun nömrəsi, 2 – standartın növü – norma və ölçmə metodları,
05 – standartın nömrəsi, 86 – nəşrolunma ilini göstərir.
Ekoloji pasportlaşdırma. Dövlət Standartına 17.0.0.04.90
uyğun olaraq hər bir müəssisə mütləq şəkildə ekoloji pasport
hazırlayır. Pasportlaşdırmanın məqsədi – müəssisə daxilində və
xaricində ekoloji vəziyyət haqqında məlumat hazırlamaq, eyni
zamanda təbiəti mühafizə tədbirlərinin yerinə yetirilməsinə
nəzarət etməkdən ibarətdir. Yoxlama vaxtı göstərilməklə ekoloji pasporta qəzaların baş verməsi və ətraf mühitə atılan
çirkləndiricilərin miqdarı da göstərilməlidir.
Bütün ekoloji pasportlar müəssisə rəhbərliyi tərəfindən
tərtib olunur və ərazi Dövlət Ekologiya Komitəsi tərəfindən
təsdiq edilir. Ekoloji pasportu olmayan müəssisələr təbiətdən
istifadə hüququndan məhrum edilir, onun təsərrüfat fəaliyyəti
dayandırılır, yaxud böyük həcmdə maddi cəza tədbirləri
görülür.
Müasir dövrdə ölkədə ekoloji vəziyyətin kəskin pisləşməsi yeni ekoloji norma və standartların qəbul edilməsini və
müəssisələrin ekoloji pasportların yeni standartlara cavab verən
səviyyədə hazırlanmasını tələb edir. Ayrı-ayrı müəssisələrin
yox, şəhərin bütün sahələrinin ekoloji pasportlaşdırılması
ekoloji təhlükəli obyektlərin aşkar edilməsinə, onların qiymətləndirilməsinə və əhalinin səhhətinə təsiri müəyyən edilmiş
olar.

§ 4. Ekoloji ekspertiza
Ekoloji ekspertiza təbiətdən istifadə və ətraf mühitin
mühafizəsində ekoloji nəzarəti həyata keçirən hüquqi idarəetmə mexanizmidir. Dövlət, ictimai və başqa növ ekoloji ekspertizaları bir-birindən ayırırlar.
Dövlət ekoloji ekspertizası – Rusiyanın Dövlət Ekologiya
Komitəsi tərəfindən təyin olunmuş komissiyanın müəssisələr
tərəfindən təqdim olunan sənədləri yoxlamasıdır. Ekspert
376

komissiyasının işi təsərrüfata və digər fəaliyyət nəticəsində
yaranan vəziyyətin ekoloji təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğunu
qiymətləndirməkdən ibarətdir. “Ekoloji ekspertiza
haqqında” Federal qanuna (1995) əsasən dövlət ekoloji ekspertizasının qarşısında duran əsas prinsiplər: ekspertizanın mütləq
surətdə keçirilməsi, qərarların elmi əsaslaşdırılması, hər kəsdən
və heç nədən asılı olmayaraq aşkarlıq şəraitində işləmək,
ictimaiyyəti cəlb etmək, hər şeydən əvvəl, təsərrüfat və digər
fəaliyyət sahələrini baş verə biləcək potensial qorxulu ekoloji
vəziyyət barədə xəbərdar etməkdir.
Dövlət ekoloji ekspertizası qərarlar qəbul edir. Bu imkan
verir ki, planlaşdırma və layihələndirmə prosesində buraxılan
səhvlər aşkar edilsin, onun verə biləcəyi nəticələr qiymətləndirilsin və səhvləri aradan qaldırmaq üçün məsləhətlər verilsin
müəyyən işlər görülsün.
Bütün işlər və layihələr üzrə maliyyələşmə yalnız dövlət
ekoloji ekspertizasının verdiyi müsbət rəydən sonra həyata
keçirilir.
Dövlət ekoloji ekspertizası ilə yanaşı ictimai və elmi
ekspertizalar keçirilir, lakin onların verdikləri qərarlar tövsiyyə
xarakteri daşıyır.
Ekoloji eskpertizanın effektli işlərindən biri də 1997-ci
ildə 55 min baxılan materialın 15 minini əlavələr etmək üçün
geri qaytarılmasıdır (Dövlət məruzəsi ….,1997).
Ekoloji ekspertiza dövlətin ekoloji siyasətinin vacib
sahələrindən sayılır. Son vaxtlar ekoloji ekspertizanın dərindən
və geniş variantlarda keçirilməsinin səbəbi ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsi olmuşdur. Burada çirkləndiricilərin transsərhəd keçidi də nəzərə alınır.
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§ 5. Ekoloji risk haqqında anlayış
Son illər Rusiyada təbiəti mühafizə siyasətində müəyyən
dəyişiklər baş verir. Bu ətraf mühitə təsirin norma, normativ
və BBQ dəyişdirilməsi ilə əlaqədardır. Ətraf mühitin son
zamanlar həddən artıq çirklənməsi yeni bir konsepsiyanın,
ekoloji riskin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Ekoloji risk − ətraf mühitə antropogen, yaxud başqa
təsirlər olduqda yarana biləcək neqativ dəyişiklərin başvermə
ehtimalıdır. Müxtəlif antropogen və təbii təsirlər nəticəsində
təbii mühitə zərər vurulur, lakin yaranan zərəri minimuma
endirməli və iqtisadi zərər ödənilməlidir. İstənilən təsərrüfat və
başqa sahələrdə qəbul edilən qərarlar elə olmalıdır ki, onlar
təbii mühitə edilən zərərli təsir hüdudlarını keçməsin. Bu
hüdudları müəyyən etmək çox çətindir, çünki müxtəlif antropogen və təbii faktorların təsiretmə hüdudlarını təyin etmək
mümkün deyil. Ona görə ekoloji risk ehtimal və müxtəlif
variantlı olunmalıdır..
İcazə verilmiş ekoloji riskin qiymətləndirilməsinə, xüsusilə
bu və ya başqa bir sənaye sahəsinə sərmayələr qoyulduqda son
vaxtlar çox diqqət verilir. Bu halda antropogen təsirlər zamanı
icazə verilmiş ekoloji riskin aşağıdakı qaydaları nəzərə alınır:
1) təbii mühitdə itkinin labüdlüyü; 2) təbii mühitdə itkinin az
olması; 3) təbii mühitdə yaranan itkilərin bərpa olunmasının
real imkanları; 4) insan sağlamlığına zərər vurulmur və təbii
mühitdəki dəyişiklər bərpa olunur; 5) ekoloji risk və ekoloji
effektin uyğunlaşdırılması.
Ekoloji riskin üç əsas tərkib hissəsi bir-birindən ayrılır:
− insanın sağlamlığının qiymətləndirilməsi və mümkün
ola biləcək tələfatlar;
− bioloji istiqamətlərdə biotanın vəziyyətinin qiymətəndirilməsi (ilk növbədə, fotosintez orqanizmlərin);
− insanların və ətraf təbii mühitə çirkləndiricilərin təsirinin
qiymətləndirilməsi.
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Təbii fəlakətlərdə riskin qiymətlnədirilməsi V.İ.Osipova
(1995) görə tələf olmuş və zərər çəkmiş insanların sayına və
iqtisadi itkilərlə hesablanması ilə aparılır. Əvvəlcə öyrəniləcək
ərazinin təbii qorxulu məlumatları toplanır, sonra onların ən
qorxulu tipləri və yaranma tezliyi təyin olunur, ardınca ərazinin xəritəsi hazırlanır ki, burada ehtimal oluna biləcək qorxulu proseslər göstərilir. Riskin qiymətləndirilməsi ilə yanaşı
onun idarə olunmasını da təşkil etmək lazımdır. Riskin idarə
olunmasını təşkil etmək üçün kompleks qərarlar (siyasi, sosial,
texniki və iqtisadi) qəbul etmək lazımdır ki, bunlar riskin
tələb olunan səviyyəyə qədər düşməsinə yönəlir. Aparılan təhlillər əsasında təbiətin qorxulu və həssas olan sahəsinin ekoloji
riski qiymətləndirilir, həmin sahənin xəritəsi tərtib olunur.
Müxtəlif dərəcəli risklər qeyd olunan bu xəritə riskin idarə
olunmasının effektli həll olunmasına və regionun sosial-iqtisadi inkişafının planlaşdırılmasına kömək edir.
İstənilən istehsal sahəsində ekoloji riskin icazə verilmiş
həddi keçməsi qanun ilə müəyyənləşdirilir. Bu məqsədlə ekoloji qorxulu olan müəssisələrin işi məhdudlaşdırılır. Ekoloji
riskin icazə verilmiş həddi isə dövlət ekoloji ekspertiza nəticələrinə əsasən qiymətləndirilir. Müəssisələrin harada yerləşməsindən asılı olmayaraq onlar üçün ekoloji risk faktoru həmişə mövcuddur. Lakin elə regionlar vardır ki, ekoloji cəhətdən
sağlam olan regionlarla müqayisədə ekosistemlərdə yarana
biləcək neqativ hadisələrin başvermə ehtimalı dəfələrlə yüksək
olur, eyni zamanda təbii-resurs potensialının tükənmə ehtimalının mövcudluğu, bütün bunların nəticəsi olaraq insanların
sağlamlığının və itkilərinin riskini artırır. Belə regionlar ekoloji
riski yüksək olan regionlar adlanır (Petrov, 1995).
Region səviyyəsində yüksək ekoloji risklər zonalara ayrılır:
1) ətraf mühitin xroniki çirklənmə zonası; 2) ekoloji təhlükənin
yüksək olduğu zona; 3) fövqalədə ekoloji vəziyyət olan zona;
4) ekoloji fəlakətlər olan zona.
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Fövqalədə ekoloji vəziyyəti yaranan zonalara elə ərazilər
daxil edilir ki, neqativ antropogen faktorların təsiri nəticəsində
ətraf mühitdə mənfi dəyişiklik baş verir, bu isə insanların
sağlamlığına, təbii ekosistemin vəziyyətinə, bitki və heyvanların genafonduna qorxulu təsirlər göstərmiş olur.
Rusiyada belə ərazilərə aid edilir: Şimali Xəzərətrafı,
Baykal, Kola yarımadası, Qara və Azov dənizlərinin rekresiya
zonaları, Uralın sənaye zonaları və s. Məsələn, Şimali Xəzər
sahillərinin köhnə problemlərinə: otlaqların deqradasiyası, torpağın məhsuldarlığının azalması, içməli suyun azalması, intensiv külək eroziyalarına daha başqaları da əlavə olunması aid
edilir. Bu əsasən həmin ərazilərin su altında qalması, sahələrin
şoranlaşmasının artması, torpaqların bataqlıqlaşmasıdır. Subasma və su altında qalma nəticəsində 320 min ha kənd təsərrüfatı
sahələri itirilmişdir.
Ekoloji təhlükə zonası Prezidentin sərəncamı, yaxud
Rusiya Hökumətinin qərarı ilə, dövlət ekoloji ekspertizasının
rəyi əsasında Rusiya Federasiyası ərazisinin müəyyən bir hissəsində élan olunur.
Təhlükə zonası élan olunmuş ərazilərdə ətraf təbii mühitdə bərpa oluna bilməyən dəyişiklər baş verir, təbii ekosistemlər dağılır, flora və fauna deqradasiyaya uğrayır və ən
əsası insanların sağlamlığı hiss olunacaq dərəcədə zəifləyir.
Ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına ayrılan vəsait, ilk növbədə,
ərazinin hansı təhlükə zonasına aid olduğu müəyyənləşdirildikdən sonra həyata keçirilir.

§ 6. Ekoloji monitorinq (ətraf mühitin
monitorinqi)
Monitorinq (latın sözü olub “monitor”, yadda saxlamaq,
nəzarət etmək mənasını verir) ətraf mühitin vəziyyətini
qiymətləndirən, onun vəziyyətinin dəyişməsini proqnozlaşdıran
uzunmüddətli nəzarət sistemidir. Monitorinqin əsas prinsipi –
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fasiləsiz təqib etmədir. Monitorinq ekoloji nəzarətin ən əsas
hissəsi olub, dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Monitorinqin
əsas məqsədi − ətraf təbii mühitin vəziyyətinə və çirklənmə səviyyəsinə nəzarət etməkdir. Antropogen təsirlərin nəticələrinin
biotaya, ekosistemlərə və insan sağlamlığına təsirinin vaxtında
qiymətləndirilməsi ən vacib şərtlərdən sayılır.
Monitorinq – nəzarət və faktların qiymətləndirilməsini
deyil, eyni zamanda ətraf təbii mühitin vəziyyətinin idarə olunmasında təkliflər, proqnozlar, təcrübi modellər də verir.
Keçirilmə ərazisinə görə monitorinqi üç pilləyə, yaxud
üç bloka ayırırlar: lokal (bioekoloji, sanitar-gigiyenik), regional
(geosistem, təbii-təsərrüfat) və qlobal (biosfer, fon) (cədvəl
21.1).
C ə d v ə l 21.1
Ətraf mühitin yerüstü monitorinq sistemi
(İ.P.Gerasimova görə)
Мониторинг пилляляри
Локал (санитар-эиэийеник,
биоеколоъи)

Мониторинг обйектляри
Щаванын йерцстц гаты
Сятщ вя грунт сулары, сянайе
вя мяишят чиркаб сулары вя
башга туллантылар
Радиоактив шцаланмалар

Реэионал (эеосистем,
тябии-тясяррцфат)

Мящв олмагда олан битки вя
щейван нювляри
Тябии екосистемляр
Агроекосистемляр

Глобал (биосфер,
бцтювлцкдя)

Мешя екосистемляри
Атмосфер
Щидросфер
Битки вя торпаг юртцйц,
щейванат алями
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Характеризя едян эюстярижиляр
Токсики маддялярин ББК
Физики вя биолоъи гыжыгландырыжылар (сяс-кцй, аллерэентляр)
Радиошцаланманын
ижазя
верилмиш дяряжяси
Нювлярин популйасийаларынын
вязиййяти
Онларын структуру вя психологлар
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын мящсулдарлыьы
Якилилярин мящсулдарлыьы
Радиоактив баланс, истиляшмя,
тяркиб вя тозланма
Чайларын вя сутутарларын чирклянмяси, су щовузлары, гитялярдя суйун дювриййяси
Торпаьын, битки вя щейванат
аляминин вязиййятинин глобал
характеристикасы, ЖО2, О2 вя
башга маддялярин глобал
дювриййяси

Lokal səviyyədə aparılan bioekoloji (sanitar-gigiyenik)
monitorinqin proqramına müxtəlif sferalardakı konserogen,
mutagen və başqa xassələrə malik olan çirkləndiricilərin dəyişməsinə nəzarət daxildir. Daima nəzarətdə saxlanılan çirkləndiricilər təbii ekosistemlərə və insan sağlamlığına mənfi təsir
göstərənlərdir. Bunlar:
− səth sularında olanlar – radionuklinlər, ağır metallar, pestisidlər, benz(a)piren, pH, minerallaşma, azot, neft məhsulları,
fenol, fosfor;
− atmosferdə havasında olanlar – karbon və azot oksidləri, kükürd dioksid, ozon, toz, aerozollar, ağır metallar,
radionuklidlər, pestisidlər, azot, fosfor, karbon;
− biotada olanlar – ağır metallar, radionuklidlər, pestisidlər, azot, fosfor.
Çox ciddi zərərli fiziki təsirlər – radiasiya, səs-küy, titrəyiş elektromaqnit sahələri tədqiq edilir.
Ekoloji məntəqələr əhalinin sıx yerləşdiyi rayonlarda və
intensiv fəaliyyət yerlərində yerləşdirilir ki, onlar insanın ətraf
mühitin təbii və süni komponentləri arasındakı əlaqəyə nəzarət
edə bilsin. Bu rayonlar sənaye – energetik mərkəzlər, atom
elektrik stansiyaları, neft quyuları ətrafı, intensiv zəhərli kimyəvi maddələr tətbiq olunan aqroekosistemlər ola bilər.
Bioekoloji (sanitar-gigiyenik) monitorinqin tərkibində
daha çox insan populyasiyasında anadangəlmə defektlərə və
biosferin çirklənməsi nəticəsində yaranan genetik dəyişikliyin
(xüsusən mutagen) dinamikasına daha çox fikir verilir.
Regional (geosistemdə) səviyyədə iri təbii-ərazi komplekslərinin ekosistemlərinin vəziyyətinə nəzarət aparılır. Trofik
əlaqələr (bioloji dövran) və onların pozulmaları öyrənilir, konkret növün fəaliyyətində təbii ekosistemin resurslarının istifadə olunması imkanları qiymətləndirilir, bu regionlarda təbii
ətraf mühitə edilən antropogen təsirlərin xarakteri və keyifiyyət
göstəriciləri analiz olunur. Məsələn, hər hansı regionda kökü
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kəsilməkdə olan heyvanın populyasiyasının vəziyyətinə nəzarət edilir.
Biosferdə bütövlükdə baş verən dəyişikliklərə nəzarət
qlobal monitorinqə aid edilir. Qlobal monitorinqə biosfer, yaxud fon monitorinqi də deyilir. Qlobal monitorinqin obyektləri
atmosfer, hidrosfer, bitki və heyvanat aləmi və bütövlükdə
bütün insanların yaşam mühiti olan biosferdir. Təbii ətraf
mühitin qlobal monitorinqini YUNEP (BMT-nin orqanı) və
Ümumdünya meteoroloji təşkilat (ÜMT) tərəfindən aparılır.
Bu proqramın əsas məqsədi aşağıdakılardır:
− insan sağlamlığına edilə biləcək təhlükənin qarşısını
almaq üçün geniş sistem yaradılması;
− atmosferin qlobal çirklənməsinin iqlimə təsirinin qiymətləndirilməsi;
− bioloji sistemlərdə, xüsusən qida zəncirində çirklənmənin paylanmasının və miqdarının qiymətləndirilməsi;
− torpaqdan istifadə və kənd təsərrüfatı fəaliyyəti nəticəsində yaranan böhran problemlərinin qiymətləndirilməsi;
− yerüstü ekosistemlərin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi;
− okeanların çirklənməsinin qiymətləndirilməsi və
çirklənmənin dəniz ekosistemlərinə təsiri;
− beynəlxalq səviyyədə təbii hadisələrin qarşısını almaq
üçün sistemlərin yaradılması.
Qlobal monitorinq işləri aparılan zaman xüsusi diqqət
kosmosdan təbii mühitin vəziyyətinə nəzarətə yönəldilir.
Kosmos monitorinqi qlobal və regional səviyyələrdə ekosistem haqqında nadir məlumatların alınmasına imkan yaradır.
Başqa monitorinqlərlə müqayisədə kosmik monitorinqin bir
sıra üstünlükləri vardır. Q.İ.Marçukun hesablamalarına görə
(1990) kosmik monitorinqin köməyi ilə Yer kürəsinin böyük
sahələrinin təbii mühiti haqqında məıumatlar almaq olar ki, bu
məlumatlar əsasən fırtına, təbii fəlakətlər, subasmalar zamanı
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Meşə yanğınlarının müəyyən
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edilməsində kosmik sistem monitorinqlərinin rolu xüsusən
böyükdür.
1995ci ildə Rusiyada effektiv müşahidə xidməti yaratmaq
üçün vahid dövlət ekoloji monitorinq sistemi yaradılmışdır
(Petrov, 1995). Bu monitorinq sisteminin əsas məqsədi xüsusi
məlumat banklarının yaradılması; bu bank məlumatlarına
ekoloji şəraiti xarakterizə edən və beynəlxalq ekoloji-məlumat
sistemləri ilə uyğunluq təşkil edən məlumatların daxil olması;
eyni zamanda obyektlərin vəziyyəti və onlara antropogen təsirlərin qiymətləndirilməsi; ətraf təbii sistemin dəyişməsinin
ekosistemlərə və insan sağlamlığına təsirinin öyrənilməsidir.

§ 7. Ekoloji nəzarət və ictimai ekoloji
hərəkatlar
Dövlət ekoloji monitorinq sistemindən başqa ekoloji
nəzarər sisteminə dövlət, sənaye və bələdiyyə nəzarətləri daxildir. Dövlət ekoloji nəzarəti – dövlət idarəetmə fəəliyyətinin
bir növü olub, ekoloji qanunvericiliyin və təbiəti mühafizə tədbirlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Nəzarəti qanunverici və icraedici orqanlar, həmçinin xüsusi səlahiyyətli orqanlar
həyata keçirirlər.
Еколоъи нязарят ятраф мцщитин кейфиййятини тянзимляйян
ясас елементдир.
Дювлят еколоъи нязарятин обйектляри ашаьыдакылардыр:
торпаг, йерин тяки, мешяляр, жанлы алям, атмосфер щавасы,
тябии горуг фонду, континентал шелф, щямчинин бцтювлцкдя
ятраф мцщит.
− тябияти мцщафизя ганунларыны позанлара гаршы мцяййян олунмуш гайдада жяримя тятбиг етмяк;
− ятраф мцщитя дяймиш зяряри юдямяк цчцн иддиа
галдырыб сянядляри эцнащкарларын жинайят мясулиййятиня жялб
едилмяси цчцн эюндярмяк;
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ƏTRAF MÜHİTİN
MONİTORİNQİNİN
QLOBAL SİSTEMİ

Ekoloji monitorinqin vahid dövlət
sistemi
Ərazi orqanları

Nəzarət
məntəqələri

Ətraf təbii
mühitin
monitorinqi

Nəzarət
stansiyaları

Regional
orqanlar
Mərkəzi
orqanlar

Nəzarət
mərkəzləri
Təbii obyektlərin monitorinqi

Səth
suları

Torpaq

Meşələr

Yeraltı
sular

Vəhşi
heyvanlar

Mineralxammal
resursları

Balıq
ehtiyatları

Sanitar-ekoloji monitorinq

Şəkil 21.1Ekoloji monitorinqin dövlət sistemi.
385

Дювлят еколоъи нязарят органларынын вязифяли шяхсляри
эениш сялащиййятляря маликдир. Хцсуси щалда РФ “ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында” ганунуна ясасян онлар ашаьыдакы щцгуглара сащибдирляр:
− еколоъи зярярли обйектлярин фяалиййятинин мящдудлашмасына вя дайандырмасына гярар гябул етмяк;
− тябиятдян истифадяйя ижазя вермяк, ятраф мцщитя атылан
чиркляндирижиляря нормативляр тяйин етмяк, дювлят еколоъи
експертиза тяйин етмяк.
Тякжя 1993-жц илдя Русийада 650 еколоъи зярярли мцяссисялярин фяалиййяти дайандырылыб, 148 мцяссися ися баьланмышдыр. Бунлар, ясасян кичик сянайе мцяссисяляри, фирмалар,
кичик вя мцхтялиф маллар истещсал едян мцяссисялярдир.
Бунларын сийащысына хаммалы емал едян кичик сехляр, семент
вя зярярли кимйяви маддяляр сахланылан анбарлар, асфалтбетон заводлары, кющня газанханалар вя с. дахилдир (Дювлят
мярузяси….., 1994).
Дювлят нязарят системиндян башга юлкядя истещсал вя
ижтимаи нязарят дя фяалиййят эюстярир. Биринжи щалда сющбят
мцяссисянин фяалиййяти заманы тябиятдян истифадяйя юзцнцн
нязарятиндян эедир, икинжи щалда ися щямкарлар тяшкилаты
ижтимаи тяшкилатлар, ямяк коллективляри вя айры-айры вятяндашлары тяряфиндян ятраф тябии мцщитин горунмасы щаггында ганунверижилийин тялябляринин йериня йетирилмясиня нязарят
щяйата кечирилир.
Ижтимаи еколоъи нязарят ижтимаи еколоъи щярякатла сых
ялагялидир. Щяля 1988-жи илдя «Тябиятин горунмасы Меморондунун»да мяшщур алимляр, йазычылар, инжясянят хадимляри
билдирирдиляр ки, «Вятяни еколоъи фялакятлярдян йалныз бюйцк
халг щяракатлары горуйа биляр». Юлкямизин щяр бир вятяндашынын тябии ятраф мцщитин саьламлыьынын негатив тясирлярдян
горумаьа щцгугу вардыр; юз нювбясиндя о тябияти вя ятраф
мцщити горумаьа вя онун мцщафизясиндя иштирак етмяйя
боржлудур.
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Сон вахтлара гядяр кюнцллц тяшкилатлар – тябияти мцщафизя, овчулар, балыг ову жямиййятляри вя тябияти мцщафизя
дястяляри фяалиййят эюстярирдиляр. Бунларын вязифяляриня ятраф
мцщитин мцщафизясиндя дювлят органларына кюмяклик эюстярмяк вя эениш кцтляни тябияти мцщафизя тядбирляриндя йахындан иштирак етмяйя жялб етмякдян ибарят иди. Фяалиййятсизликляри, тяшкилатчылыьын ашаьы олмасы ишдя формализм кими
щаллар бу жямиййятлярин инсанлар арасында нифузларынын ашаьы
дцшмясиня сябяб олмушдур.
80-жi иллярин орталарындан инсанлар арасында сосиал-сийаси
активлийин артмасы, юлкянин бир чох реэионларында кцтляви
ижтимаи еколоъи жямиййятлярин (иттифаглар, бирликляр, ассосиasiйалар, фондлар) йаранмасына сябяб олду. Бунларын иçярисиндя «сосиал-еколоъи иттифаг», «Еколоэийа вя дцнйа» ассосиasiйасы, Русийанын еколоъи сийасят мяркязи, еколоъи фондлар,
Волга чайынын хиласы ижтимаи комитяси, Байкал эюлцнцн
мцдафияси ижтимаи тяшкилатларын фяалиййяти даща эенишдир. 1997
–жи илдя 40 йахын ижтимаи тяшкилат Русийа еколоъи конгресини
тясис етди. Бунун ясас мягсяди – актуал еколоъи мясялялярин
щяллиндя бцтцн эцжлярин бир йеря топланмасыдыр.
Бундан яввял Гярби Авропада (Алманийа, Данимарка
вя б.) «йашыллар» щярякаты йаранмышды. Онлар щяйат мцщитинин
сахланылмасы,нцвя тящлцкясиня гаршы, атмосферин вя суйун
тямизлийи цчцн чыхышлар едирляр. «Йашыллар» щярякатынын
мягсяд вя вязифяляриня йахын олан ижтимаи тяшкилатлар Русийа
еколоъи щярякаты вя Русийа еколоъи фондудур.

§ 8. Еколоъи ганун позuntuларınа эюря щцгуги
мясулиййят
Еколоъи ганун позмаларына эюря щцгуги мясуллиййят
дювлят мяжбуриййят формаларындан биридир; онун вязифяси –
еколоъи марагларын мяжбури гайдада щяйата кечирилмясини
тямин етмякдян ибарятдир. Бу мясяля районларарасы тябияти
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мцщафизя прокуратурасы олан Русийа Федерасийасынын субйектляриндя нисбятян мцвяффягиййятля щялл олунур. Ихтисаслашдырылмыш прокурор нязаряти олмайан районларда еколоъи
ганун позунтулары даща чох олур.
Тяркибиня эюря еколоъи ганун позунтулары мцхтялифдир,
вя онларын щамысы тябии сферада баш верир: тябии мцщитин
чирклянмяси, мешялярин мящв едилмяси, континентал шелфдя ганун позунтулары. Ян чох еколоъи ганун позунтулары щейванат аляминин мцщафизяси вя ондан истифадя едилмяси (ов
етмяк, балыгтутма) вя атмосфер щавасынын мцщафизяси иля
ялагядардыр.
Бцтцн еколоъи позунтуларын цмуми критерийасы – тябии
ятраф мцщитя зярярин вурулмасыдыр. Яэяр зяряр тябии мцщитя
йох, инсанын йашам мцщитиня вурулурса, истещсалат йерляриндя
щаванын ижазя верилмиш нормадан даща артыг чиркляндирилмяси
баш верирся, бу щалда санитар ганунпозунтуларындан данышылыр.
Еколоъи ганун позунтулары ижтимаи горхулу категорийайа аид едилмяйиб еколоъи хята адланыр. Яэяр о ижтимаи
горху тюрядирся, жямиййятин еколоъи тящлцкясизлийиня тохунурса, ятраф тябии мцщитя вя инсан саьламлыьына щисс олунажаг дяряжядя зяряр йетирирся бу щалда онлар еколоъи жинайят
категорийасына аид едилир.
РФ «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» ганунуна
ясасян (2002) еколоъи ганун позунтусуна гаршы ашаьыдакы
жязалар тятбиг олуна биляр; инзибаты, жинайят, мадди интизам.
Интизам жязасы (хябярдарлыг, тющмят, шиддятли тющмят, вязифясини вя ямякщаггыны ашаьы салмаг, ишдян чыхармаг) вязифяли
шяхсляря, фящля вя гуллугчулара, идаря рящбярляриня, идаря вя
тяшкилатлара ятраф мцщитин мцщафизяси ганунларынын позулмасы иля ялагядар юз вязифя боржларыны йериня йетирмядикляри
заманы тятбиг олунур. Бу щалда ики ясас сябяб нязяря алынмалыдыр: 1) интизам жязасы еколоъи гайданы позан о шяхсляря
тятбиг олуна биляр ки, бу гайдалара нязарят онун вязифя божу
щесаб олунсун. Мясялян, автомобили ишя салан заман ятраф
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мцщитя ижазя верилмиш гатылыгдан артыг ишлянмиш газлар атан
автомобилин сцрцжцсцнц жязаландырмаг олмаз, жцнки бу
туллантылара нязарят онун вязифясиня аид едилмир; 2) иш вахтындан кянар еколоъи гайдалары позан ишчиляря, ятраф тябии
мцщитя, инсанларын саьламлыьына вя ямлакларына да интизам
жязасы шамил олунмур. Халг тясяррцфатына зяряр вуран
идаряляр вя вятяндашлар дяймиш зийаны юдямяйə боржлудур.
Йохлама суаллары
1. Еколоъи щцгуг ня демякдир? Юлкямизля онун ясас
мянбялярини эюстярин.
2. РФ йени «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» ганунун
ясас мязмуну нядян ибарятдир?
3. Русийада ятраф мцщитин мцщафизясинин дювлят органларынын
структуру нежядир?
4. Мцяссисянин еколоъи паспорту нядир?
5. Дювлят еколоъи експертизасынын еффектлийи ня иля ялагялардыр?
6. Еколоъи риск ня демякдир? Щансы реэионлар йцксяк еколоъи
риск зонасына аид едилир?
7. Ятраф мцщитин мониторинги, онун ясас пилляляри вя блоклары.
8. Дювлят еколоъи нязаряти дедикдя ня баша дцшцлцр?
9. Ижтимаи еколоъи щярякатларын ролу вя ящямиййяти нядян
ибарятдир?
10. Еколоъи ганун позунтуларына гаршы щансы тядбирляр эюрцлцр?
Ятраф-мцщитя едилян зяряр нежя юдянилир?
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FƏSİL 22
ЕКОЛОЭИЙА ВЯ ИГТИСАДИЙЙАТ

Сон вахтлара гядяр юлкямиздя ятраф тябии мцщити горуйан вя ондан сямяряли истифадя едилмясини тянзимляйян
еффектли игтисади дайаглар йох иди. Щазырда Русийада ятраф
тябии мцщити мцщафизə едян игтисади механизмляр йарадылмыш
вя фяалиййят эюстярир. Онун ясас хцсусиййяти – дювлят
бцджясиндян планлашдырма ясасында малиййяляшмя йох, ясас
игтисади методларла тянзимлянmədир. Ятраф тябии мцщитин
мцщафизяси вя тябиятдян истифадяdə бу игтисади механизмдян
йцксяк нятижяляр ялдя етмяк щялялик тездир, онун
тякмилляшдирилмяси вя инкишаф етдирилмяси тяляб олунур.
Йени игтисади механизмин структуру кющня фяалиййят
эюстярян (тябии ресурслар кадастрı, материал-техники тяминат
вя с.) иля йени игтисади стимuллардан (еколоъи фондлар, тябии
ресурслардан истифадяйя эюря юдяниш, еколоъи сыьорта вя б.)
(шякил 22.1) ибарятдир. Важиб йериня йетириляжяк шярт ися гябул
олунмуш тясяррцфат гярарларына еколоъи тяляблярин дахил
едилмясидир.
РФ-ин «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында»
ганунуна (2002) ясасян игтисади механизмлярин ясас
мясяляляри ашаьыдакылардыр:
− тябияти мцщафизя тядбирляринин планлашдырылмасы вя
малиййяляшдирилмяси;
− чиркляндирижи маддялярин йерляшдирилмясиня, ятрафа
атылма щяжминя, топланмасына мящдудиййятин гойулмасы;
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Ятраф тябии мцщитин мцщафизясинин
игтисади механизмляри

Тябии ресусларын
кадастры

Ресурлара эюря
юдяниш

Малиййя мяркязляри

Кредитляр

Материал – техники
тяминат

Тябии ресурслардан
истифадяйя
эюря юдяниш

Еколоъи
фондлар

Еколоъ
лготлар

Мадди мцкафатландырма

Чирклянмяйя эюря
юдяниш

Сярf олунмуш
вясаитляр

Верэи юдянишляри

Юдяниш зярярин
юдянилмяси

Тябияти мцщафизя
фондларынын
амортизасийа
нормаларынын
артырылмасы

Мцкафатландырма
гиймятляри вя тямиз
еколоъи мящсуллара
эюря ялавя юдяниш

Еколоъи
сыьорта
Важиб оланлар

Кюнцллц оланлар

Шякил 22.1. Ятраф мцщитин мцщафизясинин игтисади
механизминин структуру
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− зярярли маддялярин йерляшдирилмяси, атылмасы вя топланмасынын юдяниш нормативляринин тяйин едилмяси, юдянишлярин
мцяййянляшдирилмяси;
− ятраф тябии мцщитин мцщафизясиндя азтуллантылы вя ресурслара гянаятетмя технолоэийаларын, гейри-яняняви енеръи
нювляринин вя башга еффектли тядбирлярин тятбигиндя верэилярин,
кредитлярин вя башга имтийазларын верилмясиня шяраит йаратмаг;
− инсанларын саьламлыьына вя ятраф тябии мцщитя вурулан
зярярин юдянилмяси.
Алимлярин фикринжя йени игтисади механизмлярин спесифик
хцсусиййяти ятраф мцщитин мцщафизясини истещсал-коммерсийа
фяалиййятинин ясас щиссяляриндян бири етмякдир ки, тясяррцфатчы
иш адамлары ятраф мцщитин мцщафизясиня рягабятя давамлы
мящсулларын истещсалы кими мадди мараглары олсун.

§ 1. Тябии ресурсларын вя çиркляндирижилярин
еколоъи-игтисади щeсаба алынмасы
Тябии ресурсларын игтисади, еколоъи вя башга эюстярижиляри кадастр шяклиндя цмумиляшдирилир. Кадастр (франсыз
кадастре) − мцяййян нюв тябии ресурсларын кямиййят вя кейфиййятини характеризя едян, бязян ися онларын сосиал-игтисади
гиймятдирилмяси дя дахил олан системляшдирилмиш мялумат
топлусудур.
Кадастр Русийа Дювлят Еколоэийа комитясинин хцсуси
сялащиййятли органлары тяряфиндян республиканын яразисиндя,
вилайятляриндя вя башга йерляриндя тябии ресурслары гиймятляндиrilməsi, онларын бирликдя щесаба алынмасы, сямяряли истифадя
олунмасы üçün тяртиб олунур.
Кадастр ашаьыдакы сащяляря шамил едилир: торпаг, су,
мешя, йерин тякинин кадастрı, жанлы алям, тибbи-биолоъи вя
мядян кадастrлары.
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Йер кадастры торпагdan истифадя едянляри (мцлкиййятчи,
истифадя едян, ижаряйя эютцрян), торпагларын мигдарыны вя
кейфиййятини вя бонитировкасыны (торпаьын мящсулдарлыг
габiлиййятинин мцяййян едилмяси) гейдиййата эютцрцр.
Су кадастры су обйектляринин, су ресурсларын, онларын
кейфиййят вя истифадясинин мялумат топлусуну, еляжя дя
судан истифадячилярин гейдиййата алынмасыдыр: Су кадастры цч
бюлмядян ибарят олур: 1) сятщ сулары; 2) суалты сулар; 3) истифадя олунан сулар. Кадастр мялуматлары топламаг цчцн
мянбя олараг щидротехники мцшащидя мянтягяляри вя реъим
стансийалары эютцрцлцр.
Мешя кадастры – мешя вя ондан истифадя кейфиййят
тяркиби, ещтийатлары, иллик артымлары вя с. щаггында мялумат
топлусудур. Кадастр васитясиля мешялярин еколоъи-игтисади гиймятляндирилмяси, мешя ресурсларынын горунмасы вя башга
практики (мешя хаммал базасынын сечилмяси вя с.) мясяляляр
щялл олунур. Башга тябии ресурсларын кадаст тяртибаты да аналоъи олараг апарылыр.
Сон заманлар еколоъи вязиййятин корланмасы иля ялагядар олараг туллантыларын йерляшдирилмясинин гейдиййаты
апарылыр, щямчинин онларын тяркиби, токсикiлик сявиййяси еляжя
дя ятраф мцщитин чиркляндирижиляри дя гейдиййата эютцрцлцр.

§ 2. Тябиятдян истифадядя лисензийа,
мцгавиля вя лимитляр
Тябии мцщитдян, тябият ресурсларындан истифадя тябии мцщитин мцщафизяси вя истифадя олунан тябии ресурсларын тцкянмямяси принсипляриня, индики вя эяляжяк нясиллярин нормал
еколоъи-игтисади шяртляр дахилиндя йашамаларына тябиятдян
истифадянин сямяряли тяшкил олунмасына ятраф тябии мцщитя
нязарятиn эцжляндирилмясиня ясасланмышдыр.
Ятраф тябии мцщитин мцщафизяси вя тябиятдян сямяряли
истифадя олунмасы игтисади васитялярдян (лисензийа, мцгавиля
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вя лимит) асылыдыр. Лисензийа, мцгавиля вя лимитляр ятраф тябии
мцщитин вя тябии ресурсларын сямяряли истифадясинин игтисади
ясасı щесаб олунур.
Лисензийа (ижазя) тябиятдян комплекс истифадя цчцн
верилян сяняддир. Мцлкиййятчийя мцяййян олунмуш мцддятдя тябии ресурслардан (торпаг, су, йерин тяки вя с.) истифадя,
щямчинин туллантыларын йерляшдирилмяси сялащиййятини верир.
Лисензийайа ашаьыдакы сянядляр дахил едилир:
− истифадя олунан тябии ресурсларын сийащысы, онларын
истифадя олунмасы лимити вя нормалар;
− тябии ресурсларын истещсалы вя мяхариж нормативляри;
− чиркляндирижи маддяляр цчцн юдямяляр вя онларын
йерляшдирилмяси;
− тясяррцфат фяалиййяти вя башга фяалиййятляр заманы
еколоъи тялябатлар вя мящдудиййятлярин гойулмасы.
Тябиятдян комплекс истифадя цчцн лисензийа Русийанын
Тябият Назирлийи тяряфиндян бир ил мцддятиня верилир. Бязи
щалларда ися ящалинин еколоъи тящлцкясизлийиня горху йарандыгда вахтындан яввял дайандырыла биляр. Лисензийа ятраф тябии
мцщити мцщафизя етмякля йанашы, тябиятдян истифадяни дя
тянзимляйир. Тябиятдян комплекс истифадя етмякля тябии ресурсларын тцкянмямяси, ятраф тябии мцщитин горунмасы принсипляри юдяниляр вя бу заман бир ресурсдан истифадя диэяр
ресурса зярярли тясир эюстяря билмяз. Буна эюря лисензийа алан
мцлкиййятчи эюряжяйи иш цзря тябиятдян комплекс истифадя
мцгавиляси баьлайыр. Мцгавилядя тябии ресурслардан истифадя
гайдалары, тябиятдян истифадячинин щцгуг вя вязифяляри, мясулиййяти, зийанын юдямя шяртляри эюстярилир.
Ятраф мцщитин мцщафизясинин игтисади механизмляриндян бири дя тябиятдян истифадя цзря лимитдир. Тябиятдян
истифадя цзря лимит ясасян эюстярилян мцддят цчцн тябии
ресурслардан, туллантыларын мигдарындан, онларын йерляшдирилмяси цзря мцяййян едилир. Мясяляn, судан истещсалда исти-
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фадяйя, автомобил йоллары чякмяк цчцн айрылан торпаглара,
щейванларын овланмасына вя с. лимит гойулур.
Тябии ресурслардан йолверилян мигдарындан артыг мигдарда истифадя олундугда истифадя едян ялавя вясаит юдянилмялидир. Беляликля, еколоъи мящдудиййят системи олан лимитляр,
тябиятдян истифадя едянляря игтисади йолла тябии мцщитя гайьы
иля йанашмаьы, туллантылары мящдудлашдырмаьы, чиркляндирижилярин мигдарынын азалдылмаьыны аз туллантылы вя туллантысыз
технолоэийалара кечирилмяси ня вадар едир. Лимитляр, лисензийалар вя мцгавиляляр тябиятдян комплекс истифадянин игтисади
механизми олмагла йанашы, онлар щям дя тябиятi мцщафизя
вязифясини йериня йетирир.

§ 3. Ятраф мцщитин мцщафизясинин йени
малиййяляшмя механизмляри
Тябии ресурслар цчцн юдямяляр – базар реформаларына
йюнялмиш малиййя механизминин ясас елементлярдян биридир.
Еколоъи фондлар вя еколоъи сыьорта мювжуд игтисади стимуллара аид едилир.
Тябии ресурслардан истифадяйя эюря юдямя. Русийа
Федерасийасынын ятраф тябии мцщитин мцщафизяси ганунуна
эюря (1991) ятраф мцщитин чирклянмясиня эюря юдямялярля йанашы, тябии ресурслардан истифадяйя эюря юдямяляр дя эюстярилир. Бу ганунун 20 маддясиня ясасян тябии ресурслара эюря
(торпаг, су, мешя вя с.) алыныр: а) мцяййян олунмуш лимитляр
ясасында; b) лимитдян кянар вя сямярясиз тябии ресурслардан
истифадяйя эюря; c) онларын чыхарылмасына вя мцщафизясиня
эюря юдямяляр мювжуддур. Инди бу гануна йенидян bахылыр,
сюзсцз ки, тябии ресурслара эюря юдямяляр сахланылажаг.
Тябии ресурсларын нювцндян вя онун тятбиг сащясиндян
асылы олараг юдямяляри дя мцхтялиф ола биляр. Мясялян, мешя
ресурсларындан истифадя заманы юдяниш мешя верэиси вя ижаряйя эюря юдяниш, су обйектляриндян истифадяйя эюря – судан
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истифадя мцддятиндя мцнтязям олараг юдянишляр, торпагдан
истифадяйя эюря – торпагверэиси вя ижазя юдянишляриня эюря
апарылыр. Дахил олан юдямяляр йерли бцджяляря, истещсал вя
тябии ресурsларын горунмасы фондларына кючцрцлцр.
Тябии ресурсларын юдянишли олмасы, сюзсцз ки, тябиятдян
истифадячинин мадди марагларына тясир едяряк ресурслардан
сямяряли истифадя етмяйя вя онлары горуйуб сахламаьа
мяжбур едяжякдир.
Ятраф тябии мцщити çиркляндирмяйя эюря юдяниш. Русийа
Федерасийасынын ятраф мцщитин мцщафизяси щаггындакы ганунуна ясасян чиркляндирижи маддялярин тулланмасына вя
туллантыларын ижазя верилмиш мигдарда вя гябул олунмуш
лимитдян йухары щалларда атылмасына эюря юдянишляр мцяййян
олунур. Биринжи щалда юдяниш мцяссисянин истещсал етдийи
мящсулун майа дяйяриня эюря, икинжи щалда ися чиркляндирижи
мцяссисянин газандыьы эялирдян юдянилир. Ялдя олунмуш
мябляьин 90%-и еколоъи фондлара, 10%-и федерал бцджяйя
дахил олур.
Яэяр чиркляндирижи – мцяссися зярярли ишляйирся (эялир
эятирмирся) онда юдяниш мцяссисянин малик олдуьу вясаитляр
щесабына едилир. Русийанын Тябият Назирлийинин ярази органлары вя емиолоъи нязарят беля мцяссисялярин фяалиййятини
дайандыра биляр, беля ки, онларын эялирляри едяжякляри юдянишлярдян аз олур.
Юдянишляр мцяссисядя истещсал олунан мящсулун майа
дяйяриня уйьун юдянилдийиня эюря рящбярлик ятраф мцщитя
атылан чиркляндирижилярин азалдылмасында мараглы олажаг. Она
эюря дя яксяр алимляр мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятини
игтисадиyyaтлашдырмагла, ятраф мцщитин мцщафизясинин игтисади эялирли сащяйя чеврилмясини мягбул гябул едирляр.
Бунунла йанашы Г.С.Голичына вя А.Й.Ретейума вя с. эюря
(1995) цчиллик тяжрцбя эюстярир ки, Русийада чирклянмяйя
эюря юдяниш (автоматик стiмуллашдырыжы функсийаны верэи
принсипиня ясасланан) йериня йетиря билмир. Алимляр верэи
принсипиня ясасланмагла йанашы институт мцщитинин йара396

дылмасыны тяклиф едирляр ки, юдяниш сямяряли елемент кими бязи
мясялялярин щяллиндя иштирак етсин. Тякжя онда, Г.С.Голич вя
А.Й.Ретейум вя б. беля щесаб едирляр ки, «чиркляндирижи
юдяйир» принсипинин реаллашдырылмасы, йени бир классик принсипин базар тясяррцфатында тятбиг олунмасына («юдямя
арзусу») сябяб олажаг.
Гейд етмяк лазымдыр ки, индики инфлйасийа шяраитиндя,
гябул олунан индексасийа ямсалы ятраф мцщитин чирклянмясиня эюря нормативляря уйьун эялмир, бу ися чирклянмяйя
эюря юдянишин ролуну ашаьы салмыш олур. Юлкядя тябиятдян
истифадянин вя тябияти мцщафизянин игтисади стимулlашdырылмасынын ролуну азалтмыш олур.
Еколоъи фондлар. Мцхтялиф тябияти мцщафизя мясялялярини
реаллашдырмаг цчцн тябии мцщитдяки иткиляри бярпа етмяк,
инсанларын сящщятиня дяймиш зяряри юдямяк, тямизляйижи
гурьуларын тикинтиси, еколоъи-маарифляндирмя ишлярини мадди
жящятдян тямин етмяк цчцн дювлят бцджясиндян кянар ващид
дювлят еколоъи фонду йарадылмышдыр. Фондлар мцяссисялярин
чиркляндирижиляри атдыьы цчцн айырдыqлары вясаитляр, балыгчылыг
вя овчулуг вясаитляринин мцсадирясиндян эялян эялирдян вя
башга мянбялярдян формалашыр. Еколоъи фондларын ясас
вясаити тябияти мцщафизя тядибирляринин щяйата кечирилмясиня
сярф олунур. Еколоъи фондлар тябияти мцщафизя фяалиййятинин
малиййяляшдиримясини вя ашаьыда эюстярилян ишлярин щяйата
кечирилмясиндя бюйцк рол ойнайыр:
− тябияти мцщафизя мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин йарадылмасы цчцн илк капитал гойулушунун формалашмасына мадди вясаит айырмаг;
− коmмерсийа банкларына тябияти мцщафизя лайищялярини
щяйата кечирмяк, мцяссисяляря кредитлярин верилмясиnə замин
дурмаг. Беляликля, мцасир шяртляр дахилиндя еколоъи фондлар
ятраф мцщитин мцщафизяси цчцн сярмайялярин гойулмасында
ясас елемент олур. Тякжя 1997- ci ildə fonda faktiki olaraq
1792,2 mlrd rubl daxil olmuş: 42,2% təbiəti mühafizə obyektlərin tikintisinə və ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqinə sərf
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olunmuşdur. Buna baxmayaraq, 2001-ci ildə RF ekoloji fondu
öz işini dayandırdı.
Ekoloji sığorta. Rusiya Federasiyasının qanununa (1991)
görə müəssisələr, eləcə də vətəndaşlar texnogen faciələr və
təbii fəlakətlər zamanı dəymiş zərərə görə sığorta ödənişləri
ala bilərlər. Lakin müəssisələrə dəfələrlə qəzaların baş verə
biləcəyi haqqında xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq, tədbir
görülmədiyi halda baş verən qəzalara görə sığorta ödənişləri
edilmir. Ekoloji sığorta stimullaşdırıcı funksiya rolunu daşıyır,
ona görə müəssisələri ətraf təbii mühitin və təbii resursların
qorunmasına təhrik edir. Ətraf mühitin çirklənməsi riskinin
sığortalanması ekoloji riskli layihələrə sərmayələrin qoyulmasının sığortalanması, böyük layihələrin ekoloji sığortalanması
kimi sığorta növləri aktual olaraq qalır. Başqa ekoloji sığorta
növləri də inkişaf etməyə başlamışdır.
Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə təbiətdən istifadənin iqtisadi mexanizmi daim təkmilləşməlidir. A.Qoluba
(1991) görə bazara keçid şərtlərində ətraf təbii mühitə görə
kompleks iqtisadi tədbirlər etaplı xarakter daşımalıdır. Dörd
mərhələ nəzərdə tutulur.
I mərhələdə – çirklənmələrə və təbii resurslara görə ödəmələr üçün hazırlıq işləri aparılması; müvəqqəti razılaşdırılmış
tullantların normativlərinə yenidən baxılması; ekspress – ekoloji iqtisadi ekspertizanın qərarı ilə fəaliyyəti dayandırılmış
müəssisələrin fəaliyyətini bərpa etmək üçün qərarların verilməsinə münasibətin bildirilməsi, yeni təbiəti mühafizə texnikasının mənimsənilməsi; ekoloji monitorinq xidmətinin əsasının qoyulması.
Bu mərhələ əsasən göründüyü kimi yerinə yetirilib.
II mərhələdə – təbiətdən istifadənin ödəmə rejimlərinin
təkmilləşdirilməsi; ekoloji xidmət bazarının formalaşması;
uzunmüddətli təbii-resurs potensialını özəlləşdirmək üçün əlverişli problemlərin müəyyənləşdirilməsi; təbii xammalın
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qiymətləndirmə mexanizmində reformaların aparılması; dövlət
ekoloji ekspertizanın fəaliyyətinin gücləndirilməsi;
III mərhələdə – təbiəti mühafizə avadanlıqlarının və
ekoloji texnologiyalar bazarının formalaşdırlması;
IV mərhələdə – uzunmüddətli ekoloji-iqtisadi strategiyanın həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

§ 4. Davamlı inkişaf konsepsiyası haqqında
anlayış
Davamlı inkişaf konsepsiyası anlayışı BMT ətraf mühit və
inkişaf kofransından (Rio-de-Janeyro, 1992) sonra leksikona
daxil oldu. İlk təyinində davamlı inkişaf belə ifadə olunurdu:
“İrəliyə hərəkət modelində indiki nəsillərin həyat təlabatları,
gələcək nəsillərin tələbatlarına toxunmadan tamamilə ödənilir”.
Geniş mənada davamlı inkişafın strategiyası insanlar və
Cəmiyyət ilə Təbiət arasında həmrəylik əlaqələrinin yaranmasına nail olmaqdan ibarətdir” ( Koptyuq, 1992).
Rio-de-Janeyroda (1992) qlobal ekoloji forumda ekolojiqtisadi əlaqələrin ayrılmazlığı aşağıdakı əsas prinsip üzrə
müəyyənləşdirildi:
- ekologiyadan kənar iqtisadi inkişaf səhraya çevrilməyə
səbəb olacaq;
- ekologiyaya istinad iqtisadi inkişafsız cəhalətə və
ədalətsizliyə aparır.
Xüsusilə qeyd olunur ki, cəmiyyətin davamlı inkişaf anlayışı dedikdə insanların tələbatlarının mümkün qədər ödənilməsi
gələcək nəsillərin bunlardan məhrum olması demək deyildir.
“Rusiya Federasiyasının davamlı inkişafa keçid Konsepsiyası”
Przidentin sərəncamı ilə 1 aprel 1996-cı ildə təsdiq olunmuşdur. 1997-ci ildə isə hökumətin yığıncağında “Rusiya Federasiyanın davamlı inkişaf konsepsiyasının strategiyası” bəyənilmişdir.
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Bu sənədlərdə qeyd olunur ki, BMT-nin ətraf mühit və
inkişaf (Rio-de-Jeneyro, 1992) haqqındakı Konfransının qətnaməsindəki tövsiyyə və prinsipləri nəzərə alaraq Rusiya
Federasiyasında davamlı inkişafa tədricən keçmək vacibdir ki,
bu da indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarını ödəmək üçün
sosial-iqtisadi məsələlərin həllinin tarazlaşdırılması, ətraf
mühitin və təbii resursların qorunması üçün əlverişli şəraitin
yaradılması problemini həll etsin.
Bu məsələlərin həlli öklənin iqtisadi inkişafı çərçivəsində
həyata keçirilə bilər. Bu halda təbii biotik mexanizmlər pozulmamalı, insanların həyat fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması isə
biosferin həcmi daxilində icazə verilmiş təsərrüfat fəaliyyəti
ilə əlaqədar olmalıdır.
Rusiyanın davamlı inkişafa keçməsi üçün aşağıdakılar
qəbul olunmalıdır:
− indiki fəaliyyətdə olan qanunvericilik də daxil olmaqla
dayanıqlı inkişafa keçmək üçün yeni hüquqi bazarın yaradılması;
− təsərrüfar fəaliyyətini həvəsləndirmək üçün yeni sistemin hazırlanması və iqtisadi nəticələr üçün qəbul olunmuş
məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla biosferə təkcə resurs verən
təchizatçı kimi yox, həyatın özəyi kimi baxılmalı, onun saxlanılması əsas şərtlərdən biri olmalıdır;
− ölkənin lokal və regional ekosistemlərin təsərrüfat
həcmləri qiymətləndirilsin və onlara ediləcək antropogen təsirlər müəyyənləşdirilsin;
− effektli davamlı inkişaf sistemi formalaşdırılsın və bu
sistem üçün tədris və tərbiyə sistemi yaradılsın.
Ölkəmizin bu dayanıqlı inkişaf prosesinə keçməsi çox
mürəkkəb və uzun prosesdir. Prosesə keçid geniş ekoloji-iqtisadi, sosial və başqa məsələlərin həllini tələb edir. Ona görə
davamlı inkişaf etaplarla həyata keçiriləcək.
Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, davamlı inkişafa
keçmək üçün yeni təfəkkürlü insanlar yetişdirmək lazımdır.
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Onlar indiki nəsillər kimi ekoloji təhlükəsizliyə məsuliyyətsiz
yanaşmayacaqlar. Alimlərin, mütəxəssilərin fikrincə insan
hərəkatının davamlı inkişafa yönəlməsi, sonda V.İ.Vernadskinin söylədiyi kimi, Cəmiyyət ilə Təbiət arasında harmoniyanı
yaradacaqdır.
Yoxlama sualları
1. Ətraf təbii mühitin mühafizəsində yeni iqtisadi mexanizmin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?
2. Təbiətdən istifadədə limit, lisenziya,müqavilə nə deməkdir?
3. İndiki şərtlər daxilində təbii resursların saxlanılmasında və
ondan səmərəli istifadə olunmasında təbiətdən istifadəçini
neçə maraqlandırırlar?
4. Davamlı inkişaf modelinin cəmiyyətin inkişafında rolu
nədən ibarətdir?
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FƏSİL 23
İCTİMAİ ŞÜURUN
EKOLOJİLƏŞDİRİLMƏSİ
Bəşəriyyət özünü və təbiəti saxlamaq
üçün özünün fəaliyyətinə yenidən baxmalı,
onu ətraf mühit üçün təhlükəsiz etməlidir. Söhbət təbiəti dərk edən və onun sərvətlərini gələcək nəsillərə saxlayan yeni insanın formalaşmasından gedir.
Norman Borlanq, “Yaşıl” inqılabın müəllifi
Akapulka (Meksika), 1994.

§ 1. Antroposentrizm və ekosentrizm.
Yeni ekoloji şüurun formalaşması
Rusiyanın ekoloji böhrandan çıxması üçün əsas istiqamətlərdən biri ekoloji-maarfiləndirmə işlərinin aparılmasıdır. Bu
istiqamətin məqsədi ekoloji təhsilin inkişafı, ictimai ekoloji
şüuru kökündən dəyişdirmək üçün maarflənmə tərbiyəvi işlərin
aparılması, insanın həyat tərzinin dəyişməsi və dünyagörüşünün dəyişməsidir. Başqa sözlə, ekoloji böhranın aradan qadırılmasının startegiyası elmi-texniki və hüquqi əsaslarla yanaşı
mənəviyyatın nəzərə alınmasıdır.
İctimai-ekoloji şüur həmişə mövcud olub, bəşəriyyət tarixinin bütün dövrlərində insan ilə təbiət arasındakı qarşılıqlı
münasibətlər həmin dövrü obyektiv əks erdirib. Alim-psixoloqların fikrində yaranmış ekoloji şüur insanların təbii aləmlə
qarşılıqlı münasibətləri zamanı onların rəftarını müəyyən edib.
Obyektiv reallıqlar onu göstərir ki, hal-hazırda insanın
fəaliyyət göstərdiyi iqtisadi və mədəni sferada onun şüurunda
möhkəm bir anlayış yaranıb ki, “insan müstəsnadır” və o bütün
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ekoloji qanunauyğunluqlara tabe olmaqdan azaddır. “İnsan
müstəsnadır”-a əsaslanan insanların ətraf təbii mühitə münasibəti, alimlərin fikrincə planetdə ekoloji böhranın yaranmasına
səbəb olmuşdur.
“İnsan müstəsnadır” təsəvvürlərdə yaranan və geniş yayılmış ekoloji şüur antroposentrizm adlanır. Antroposenizmin
xüsusiyyətləri aşağıdakılardır (Deryabo, Yasvin, 1996):
1.İnsan ən böyük varlıqdır. Ən yüksək qiymətə o layiqdir,
təbiətdə qalan başqa şeylər ona görə qiymətli ola bilər ki, o
insana lazımı olsun;
2.Dünyanın ierarxiya (aşağının yuxarıya tabe olması)
mənzərəsi. Piramidanın ən uca təpəsində insan dayanıb, nisbətən aşağıda insanın insan üçün düzəltdiyi şeylər, ondan
aşağıda isə müxtəlif təbiət obyektləri yerləşib;
3.Təbiət ilə qarşılıqlı əlaqədə olmağın səbəbi bu və ya
başqa praqmativ tələbatların yerinə yetirilməsidir, yəni
müəyyən “xeyirli məhsulun” alınmasıdır. Sözün əsl mənası
“istifadə etmək”-dir;
4.Təbiət ilə olan qarşılıqlı təsiri “praqmatik imperator”
müəyyən edir: icazə verilən və düzgün olan o şeydir ki, o
insana və insanlığa lazımdır;
5.Etik normalar və qaydalar yalnız insanlar olan aləmə
aiddir və təbiət ilə qarşılıqlı əlaqələrə aid edilmir;
6.Təbiətin gələcək inkişafı insanın inkişaf prosesinə tabe
olmalıdır.
Doğrudan da, sənayenin sürətli inkişafı zamanı elmi
dairələrdə belə bir nəzəriyyə irəli sürülürdü ki, insan ilə təbiət
arasında əlaqələr yoxdur, biosferin təkamül inkişafını isə düzgün izah etmirdilər. Bu alimlər içərisində də elələri var idi ki,
onlar təbiət üzərində hökmranlığa çağırışlar edir, təbiətə
nəzarəti ələ almağa elmi olaraq sübut etməyə çalışırdılar.
Bununla yanaşı başqa bir yanaşmalar da var idi ki, onlara
görə insan və təbiət vahiddir, bir-birindən ayrılmazdır, onları
bir-birinə qarşı qoymaq kökündən səhvdir və mənasızdır. Bu
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istiqamətdə böyük irəliləyişlər XIX və XX əsrlərdə olmuşdur.
İnsan ilə təbiət arasındakı qarşılıqlı münasibətləri K.Marks və
F.Engels “Kapital”, “Təbiətin dialektikası” əsərlərində
göstərmişlər.
Dialektik materializmə görə insan təbiətin qanunlarını
pozmaq gücündə və qabiliyyətində deyil, təbiət – obyektivdir
və onun iradəsindən kənar olaraq fəaliyyət göstərir.
Amerika tədqiqatçıları Panell və Fernan ilk dəfə olaraq
belə bir nəzəriyyə irəli sürdülər ki, təbii resursları gələcək
nəsillərə saxlamaq, onlar arasında bərabər paylamaq üçün
onları konservasiya (dondurmaq, işini saxlamaq) etmək lazımdır və belə bir şüar irəli sürdülər: “Uzun müddət üçün çox
sayda insanlara təbiətin nemətlərini vermək”.
Ekosentrizm ekoloji şüurun yeni forması olub insan və
biosferin təkamül inkişafını qəbul edir və aşağıdakı əsas
xüsusiyyətləri ilə xarakterizə edilir:
1.İnsan və təbiətin harmonik inkişafı ən böyük dəyərdir.
İnsan təbiətin sahibi deyil, təbii birliklərdən birinin üzvüdür;
2.Dünyanın ierarxist mənzərəsindən imtina etməli;
3.Təbiət ilə qarşılıqlı əlaqələrin məqsədi insanın ehtiyaclarının maksimum ödənildiyi kimi bütün təbii birliklərin
ehtiyacları da ödənilməlidir;
4.Təbiətlə qarşlıqlı əlaqələrin xarakterini “ekoloji imperator” müəyyən edir: ən düzü odur ki, o, təbiətdə mövcud olan
ekoloji tarazlığı pozmur;
5.Etik norma və qaydalar insanlar arasında olduğu kimi,
eyni qaydada insan ilə təbii aləm arasında da olmalıdır;
6.Təbiət və insanın inkişafı qarşılıqlı vahid proses kimi
təsəvvür olunur.
Son illər ölkəmizdə və xarici ölkələrdə ekoloji qayda və
prinsiplərin külliyatını hazırlamağa başlamışlar. Müəlliflərin
fikrincə insan bütün həyatı boyu bu qayda və prinsiplərə əməl
etməlidir. Onların içərisində kifayət qədər marağı “biosfer
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etikası” tutur. “Biosfer etikası”nın qaydalarını ekosentrizm
mövqeyindən F.Y.Şipunov (1990) işləyib hazırlanmışdır.
1.Hər şeydən əvvəl, az, yaxud çox miqdarda biosferə
zəhərləyici maddələr – kimyəvi zəhərlər, freonlar, polixlorbifenil və ona bənzər süni kimyəvi maddələr atılmamalıdır.
Belə süni kimyəvi maddələr əvvəllər təbii ətraf mühitdə olmayıb. Bu maddələr təbii maddələrlə qarşılıqlı təsirdə olduqda
biosferdə on və yüzlərlə törəmə maddələr yaradır. Belə törəmə
paragenetik (para – yanında, yaxınlığında) maddələr başlanğıc
maddələrə nisbətən daha zəhərli olur. Yeni təbii maddələr
yaratmaq lazımdır ki, onlar biosferdə təbii yolla mikroorqanizmlərin köməyi ilə parçalansın.
2.Atom energetikası və sənaye müəssisələrindən ətraf
mühitə atılan süni radioaktiv maddələr biosferin radiasiya
səviyyəsini yüksəltməməlidir.
3.Mühitə əlavə elektromaqnit sahələri daxil edilməməlidir, çünki onlar yox olmurlar və bioferdə olan hər bir canlıya
təsir göstərir.
4.Biosferin “əsas kapitalı olan” enerjisinin sərf olunmasında məsrəfçiliyə yol vermək olmaz, çünki onda bir kalori
belə artıq enerji yoxdur ki, hədiyyə kimi verilsin.
5.Biosferdə qaz, maye, bərk halda mövcud olan mineralları dağıtmaq, bitki və heyvanat aləmini məhv etmək olmaz,
çünki onlar nəinki fiziki-kimyəvi və bioloji tarazlığının məhsullarıdır, eyni zamanda biosferdə tarazlığı təmin edənlərdir.
6.Biosferin ayrı-ayrı bölmələri olan, çəmənlikləri, meşələri, bataqlıqları, çayları, gölləri körfəzləri dənizləri və s.
dağıtmaq olmaz, çünki orada qarşılıqlı əlaqədə və qarşılıqlı
təsirdə təbiətin müxtəlif canlı və cansızları mövcuddur.
7.Çox sadə bir şəkildə biosfer etikasının prinsipləri belədir (F.Y.Şipunova görə): bütün canlı aləmə, təbiətə, başqa
sözlə biosfer və onun ətrafına və Kosmosa hörmətlə yanaşmaq
lazımdır.
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§ 2. Ekoloji təhsil, tərbiyə və mədəniyyət
Ekoloji təhsil – məqsədyönlü təşkil olunmuş ekoloji
bilik, vərdiş və yenilikləri öyrənmək üşün qanunauyğun və
sistematik həyata keçirilən prosesdir. Rusiya Federasiyası Prezidentinin “Ətraf mühitin mühafizəsi və davamlı inkişafın təmin olunması haqqında Rusiya Federasiyanın strategiyası haqqında” sərəncamında dövlətin ekologiya sahəsində əsas siyasi
istiqamətlrəindən biri kimi ekoloji təhsilin və tərbiyənin inkişaf
etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Hökumətin qərarına əsasən ekoloji təhsil haqqında idarələrarası şura yaradılmışdır. Dövlət Duması birinci oxunuşda
“Ekoloji təhsil haqqında dövlətin siyasəti” haqqında federal
qanunu qəbul etmişdir.
Sosial-humanist təhsillə yanaşı ekoloji təhsilin mənimsənilməsi insanlarda yeni ekoloji təfəkkürün formalaşmasına
səbəb olacaq. Rusiyanı yaranmış ekoloji böhrandan çıxarmaq
üçün peşəkar bilik və bacarıqlara yiyələnən kadrlar hazırlamaqla cəmiyyəti davamlı inkişaf yoluna çıxarmaq mümkün
olacaqdır.
Doğrudan da hazırda ölkəmizdə ekoloji təhsil sistemini
həyata keçirmək, əhalini maarifləndirmək üçün ekoloji mərkəzlər yaradılmışdır. Ölkənin 40 universistetində 30 pedoqoji
institutunda və akademiyada peşəkar ekoloji kadrlar yetişdirilir.
1992-ci ildə Rusiyada qeyri-hökumət ali təhsil məktəblərində − “Beynəlxalq müstəqil nolitoloji-ekoloq Universitetində” bakalavr pilləsi üzrə ilk buraxılış odlu. Universitetin
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri ekologiya sahəsində
yeni etikanın yaradılmasıdır ki, “biosfer” ilə insan arasındakı
qarşılıqlı əlaqələrə yenidən baxılsın.
Müxtəlif ölkələrin ekoloji təhsil sahəsindəki əlaqələrini
BMT-nin nəzdində təhsil, elm və mədəniyyət ilə məşğul olan
YUNESKO təşkilatı həyata keçirir.
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Ekoloji tərbiyə − aktiv təbiəti mühafizə qabiliyyətinin
formalaşmasıdır.
N.F.Reymersə (1992) görə təbiəti mühafizə və ekoloji
təhsilin köməyi ilə ekoloji tərbiyəyə çatmaq olar.
Ekoloji tərbiyənin müasir şəraitdə məqsədi müxtəlif
manifestlərlə, kodekslərdə, külliyatlarda hamının dərk edəcəyi,
başa düşəcəyi və qəbul edəcəyi postulatlarla verilir:
− hər bir həyat özlüyündə qiymətlidir, təkrar olunmazdır,
unikaldır; insan bütün canlılara cavabdehdir;
− təbiət – olub və həmişə insandan güclü olacaq. O daim,
və sonsuzdur. Təbiət ilə qarşılıqlı münasibətlər, qarşılıqlı rəqabət yox, qarşılıqlı kömək əsasında qurulmalıdır.
− biosfer nə qədər müxtəlif olsa, bir o qədər dayanıqlı
olar.
− ekoloji böhranın əlamətləri gerçəklənmişdir, insan
təbiətə görünməmiş dərəcədə onu tarazlıqdan çıxaran təzyiqlər
göstərir.
− əgər hər şeyi olduğu kimi saxlasaq (yaxud bir az təkmilləşdirsək) – bir azdan, yəni 20-50 il sonra torpaq ağıldan
çıxmış insana elə zərbələr endirəcək ki, o tamamilə məhv
olacaq.
Ekoloji tərbiyə o nostulat üzərində qurulmalıdır ki,
ekoloji böhrandan müasir şərtlər daxilində çıxmaq mümkün
olsun.
Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, təbiəti mühafizə
etmək üçün təkcə ekoloji təfəkkür kifayət etmir, mütləq o
iqtisadi dayaqlara əsaslanmalıdır.
Ekolojiləşmənin ən yüksək mərhələsi ekoloji mədəniyyərdir. Ekoloji mədəniyyət şüurlu varlıqların ətraf mühit ilə
əlaqələrini müəyyən edir. Əksər alimlərin fikrincə ekoloji
böhrandan çıxmağın tək bir yolu ekoloji tərbiyəyə malik olmaqdır, bunun əsas ideyası isə: insan və təbiətin birlikdə harmonik inkişafı, onun təbiətə münasibəti maddiyətlə yanaşı mənəviyyatla da bağlıdır. Rus alimləri V.İ.Danilov və K.S.Losev
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(1996) təsdiq edirlər ki, insan təkcə təkəmül idarəetməni
fikriləşməməlidir, o öz-özünü idarə etmək üzərində də fikirləşməlidir, bu isə təbiətin qanunlarına tabe olmaq deməkdir. İnsan
özünün biosferdə rolunu onun bir varlığı kimi başa düşməli və
başqaları kimi biosferin qanunlarına tabe olmalıdır.
Cəmiyyət ekoloji mədəniyyətsiz mövcud ola bilməz,
çünki onsuz insanın ekoloji böhran şərtlərində yaşaması qeyrimümkün olar. Ona görə də BMT-nin ən aparıcı beynəlxalq
layihələrindən biri “Ekoloji mədəniyyət”-dir.
“Zərərvurma” və “Ekoloji fikirləşib, lokal təsir et” qanunu hamı üçün şamil edilməlidir (Reymers, 1992). Yerdə həyatın mövcud olması üçün insan cəmiyyəti ekoloji mədəniyyətin bütün əsas dəyərlərini dirçəltməli, qorumalı və inkişaf
etdirməlidir.
Yoxlama sualları
1. Yeni ekoloji dünya görüşü formalaşmasını xarakterizə et.
2. Niyə antroposentrizmi yeni ekoloji təfəkkür forması olan
ekosentrizmi əvəz etməlidir?
3. Biosfer etikasının əsas prinsipləri hansılardır (F.Y.Şipunova görə)?
4. Ekoloji təhsil, tərbiyə və mədəniyyət nə deməkdir?
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FƏSİL 24
EKOLOGİYA SAHƏSİNDƏ
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
Biz hamımız bir yerdə yaşayırıq, əks
halda heç kəs yaşamayacaq
M.Stronq
(Rio-de Jeneyrodakı BMT-nin ətraf
mühitə həsr olunmuş
Konfransındakı çıxışından, 1992)

Beynəlxalq ekoloji münasibətlərin həmahəngliyi − bütün
dünya birliyinin ekoloji böhrandan çıxmasının əsas yollarından
biri sayılır. Hamı tərəfindən qəbul edilmiş bu strategiyanın
həyata keçirilməsi bütün dünya dövlətlərinin təbiəti mühafizə
qüvvələrinin birliyi nəticəsində əldə oluna bilər. Bu gün heç bir
ölkə yaranmış bu ekoloji problemləri həll etmək gücündə deyil.
Beynəlxalq hüquq əsasında bütün dövlətlərin razılığı,
birgə səyləri nəticəsində bəzi məsələləri həll etmək mümkün
olar.
Təbiət sərhəd tanımır, ümumilikdə o təkdir. Ona görə hər
hansı ölkədə ekosistemin pozulması başqa ölkələrdə cavab
reaksiyası yaradır. Məsələn, Almaniiya və İngiltərənin sənaye
müəssisələrindən atmosferə çox yüksək qatılıqda zərərli qarışıqlar atıldıqda, bu təkcə bu ölkələrin ekoloji vəziyyətinə neqativ təsirlər göstərməklə yanaşı bütün Skandinaviya ölkələrinin flora və faunasına ciddi ziyanlar vurur. Aydındır ki, təbii
mühitin başqa komponentləri (çay suları, dəniz akvatoriyaları,
miqrasiya edən canlılar) də sərhədlər tanımır.
Biosferin vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar olaraq dövlətlər arasındakı münasibətlər daima yüksəlir. Ekoloji böhranın
bütün toplananları (istilik effekti, ozon qatının nazilməsi,
çirkləndiricilərin sərhədlərdən keçirilməsi, enerji resurslarının
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tükənməsi, yerin təkinin başqa resurslarının tükənməsi) dövlətlər arasında artıq yeni norma və qaydalarının yaranmasını
tələb edir. Əldə olunan bütün məlumatlara əsaslanaraq fərz
etmək olar ki, XXI əsrdə ekologiya bütün dövlətlərin ən qlobal
problemlərindən birinə çevriləcək. Artıq indi bəzi ölkələrin
dövlət rəhbərləri dövlətlərüstü orqanların yaradılmasını təklif
edirlər ki, onlar dövlətlərdə və regionlarda təbiəti qorusun və
ətraf təbii mühitdən səmərli istifadə edilməsini həyata keçirsin.

§ 1. Ətraf təbii mühitin beynəlxalq obyektləri
Ətraf təbii mühitin mühafizə obyektləri milli (dövlətdaxili) və beynəlxalq (ümumdünya) bölmələrə ayrılır.
Milli (dövlət daxili) obyektlərə torpaq, su, yerin təki,
vəhşi heyvanlar, təbii mühitin başqa elementləri daxildir.
Bunlar dövlətin sərhədləri daxilində yerləşir. Milli obyektlər
dövlət tərəfindən sərbəst idarə olunur, qorunması isə xalqın
maraqlarına uyğun gələn daxili qanunlarla həyata keçirilir.
Ətraf təbii mühitin Beynəlxalq mühafizə olunan obyektləri elə obyektlərdir ki, onlar ya beynəlxalq məkanda yerləşir. Kosmos, atmosfer havası, Dünya okeanı və Antarktida,
yaxud da müxtəlif ölkələrin ərazisindən keçirici birliklər (miqrasiyaedən quşlar) (şəkil 24.1.). Bu obyektlər dövlətin yurisdisiyasına daxil olmur və heç kəsin əmlakı sayılmır. Onlar
müxtəlif müqavilələr, konvensiyalar, protokollar əsasında beynəlxalq birliklər tərəfindən idarə olunur.
Təbii mühitin obyektlərinin başqa bir kateqoriyasl vardır
ki, onlar dövlətlər tərəfindən idarə olunur və qorunur, lakin
beynəlxalq nəzarətə götürülür.
Bunlar, I – unikal və çox qiymətli təbii obyektlərdir ki,
(qoruqlar, milli parklar, təbiətin heykəlləri), onlar beynəlxalq
nəzarətə götürülüb, II – isə məhv olmaqda olan, nadir bitki və
heyvanlar, Qırmızı kitaba slaınanlar; III- bölünən təbii resurs-
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lar, daima, yaxud ilin müəyyən vaxtlarında iki və ya bir neçə
dövlətin istifadəsində olur (Dunay çayı, Baltik dənizi və s.).
Beynəlxalq qorunan ən vacib obyektlərdən biri də
Kosmosdur. Dünyada heç bir dövlətlərin kosmik fəzaya hər
hansı bir hüququ yoxdur. Kosmos − bəşəriyyətin var-dövlətidir.
Bu və başqa prinsiplər kosmik fəzadan istifadə edilməsi
haqqındakı beynəlxalq müqvilələrdə öz əksini tapmışdır.
Onlardan bəziləri beynəlxalq birliklər tərəfindən taninmışdır:
kosmik fəzanın hər hansı bir hissəsinin milliləşdirilməsinə
icazə verilməməsi (ay və başqa göy cisimləri də daxil olmaqla); Kosmosa zərərli təsirlər edilməsinə və kosmik fəzanın çirkləndirilməsinə yol verməmək; kosmonavtların xilasi üçün
şərtlər də razılaşdırılmışdır.
Kosmosun hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməməsi
üçün raket əleyhinə müdafiənin məhdudlaşdırılması və strateji
hücum silahlarının azaldılması haqqında müqavilələrin imzalanmasını və Sovet-Amerika Sazişinin bağlanmasını göstərmək
olar.
Dünya okeanı da beynəlxalq mühafizə olunan obyektdir.
O küllü miqdarda faydalı qazıntılara bioloji resurslara və enerji
ehtiyatlarına malikdir. Dünya okeanının mənimsənilməsi bəşəriyyətin maraqları çərçivəsində aparılmalıdır. Ötən əsrin 50-70ci illərində dəniz rezursların və onun sahələrinin milliləşdirilməsi addımları atılanda, dünya Okeanının mənimsənilməsinin
hüquqi tənzimlənməsi məcburiyyəti yarandı. Bu məsələlər beynəlxalq konfranslarda müzakirə olundu və BMT-nin dənizlər
haqqında Konvensiyası 120 ölkə tərəfindən imzalandı (1973).
BMT-nin Konvensiyası sahilyanı dövlətlərə 200 mil məsafədə
bioresurslardan sərbəst istifadə etmək hüququ verir. Dənizlərdə
sərbəst yükdaşımalara da icazə verilir (suyun sərhəd əraziləri
müstəsna olmaqla, bu sahildən 12 mil məsafədir).
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Ətraf mühitin mühafizə olunan beynəlxalq obyektləri

Kosmos
Dövlətlərin
yurisdiksiyasına
daxil olmayanlar

Dünya okeanı

Atmosfer havası

Antarktida

Dövlətlərin
yürisdiksiyasına
daxil olanlar

Unikal təbiət obyektləri

Bölünən təbii resurslar

Nadir və kökü kəsilməkdə
olar bitki və heyvanlar

Şəkil 24.1 Beynəlxalq mühafizə olunan ətraf mühit
obyektlərinin təsnifatı
Antarktida beynəlxalq əməkdaşlığın materiki adlanır.
1959-cu ildə ABŞ, İngiltərə, Fransa, Argentina və başqa dövlətlər Antraktida haqqında Müqavilə imzaladılar. Bu müqaviləyə əsasən orada sərbəst elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına, bu materikin yalnız sülh məqsədləri üçün istifadəsinə
icazə verildi.
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Bu materikin heyvanat və bitki aləminin mühafizəsi,
çirklənməsi haqqında xəbərdarlıq 1991-ci ildə Madrit protokolunda imzalanmışdır.
Beynəlxalq obyektlər işərisində atmosfer havasının mühafizəsi vacib məsələlər sırasında durur. Beynəlxalq təşkilatların əsas gücü ozon qatının nazilməsinin qarşısını almaq
üçün tədbirlərin görülməsi və zəhərli maddələrin trans- sərhədlərdən keçməsinin qarşısının alınmasına yönəldilmişdir.
Bu məsələlərin tənzimlənməsi 1979-cu il transsərhəd
çirklənmələrinin uzaq məsafələrə yayılması haqqında konvensiyada, ozon qatı haqqında Monreal (1987) və Vyana (1985)
sazişlərində və vaşqa sənədlərdə öz əksini tapmışdır.

§ 2 . Beynəlxalq ekoloji əməkdaşlığın əsas
prinsipləri
Ətraf təbii mühitin mühafizəsi sahəsindəki beynəlxalq
əməkdaşlıq beynəlxalq ekoloji hüququn prinsipləri əsasında
tənzimlənir. Bu prinsiplərin təşəkkül tapmasında əsas işləri
BMT Stokholm konfransı (1972), təbiət haqqında ümumdünya
xartiyası (1982) və ətraf mühit haqqında BMT Beynəlxalq
konfranslarının (Rio-de-Jeneyro) üzərinə düşmüşdür.
1. BMT-nin Stokholm konfransı (1977) dünya ölkələrinin və beynəlxalq birliklərin ətraf təbii mühitin mühafizəsi
haqqında siyasətinin başlanğıcını qoydu. Stokholm konfransı 5
iyun Beynəlxalq ətraf mühit günü elan etdi. Konfransda BMT
ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində daim fəaliyyətdə olan
YUNEP təşkil olundu.
YUNEP-in proqramında ətraf mühitin mühafizəsinin üç
əsas istiqamətlərdə aparılması nəzərdə tutulur: 1) ətraf mühitin
qiyməti − onun qlobal nəzarət sistemi olmasıdır; 2) ətraf mühitin idarə olunması; 3) köməkçi tədbirlər (ekologiya sahəsində
kadrların hazırlanması, ətraf mühit haqqında təhsil və s.).
YUNEP, həmçinin ətraf mühitin komponentləri – torpaq, su,
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atmosfer, bitki və heyvanat aləmi üzrə başqa beynəlxalq
təşkilatlar ilə də əlaqələr yaradır.
2. Təbiətin ümumdünya xartiyası 28 oktyabr 1982-ci
ildə BMT Baş Məclisinin qərarı ilə təsis olunmuşdur. Xartiyada aşağıdakı əsas pronsiplər elan olunmuşdur: 1) insan dərk
edir ki, o təbiətin əsas hissəsindən biridir. Ona görə təbiətə çox
hörmətlə yanaşmaq lazımdır və onun prinsiplərini pozmaq olmaz; 2) yerdə həyatın genetik əsasları təsirlərə məruz qalmamalıdır. Hər bir növün populyasiyası vəhşi və ev mühitlərində
saxlanılmalıdır, bunun üçün isə yaşam mühiti saxlanmalıdır;
3) təbiətin resursları dağıdılmamalı, ondan qənaətlə istifadə
olunmalıdır; bioloji resurslardan ancaq onlara uyğun olan
mühitlərdə istifadə mümkündür.
3. Ətraf mühit və onun inkişafı haqqında BMT-in Konfransında (Rio-de-Jeneyro, 3-14 iyun 1992) Rio-de –Jeneyroda
114 dövlətin başçıları və 1600 qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri iştirak edirdi. Bu XX əsrin ekologiya üzrə ən
mötəbər forumlarından biri idi.
Konfransda beş əsas sənəd bəyənildi: RİO-nun ətraf mühitin inkişafı haqqında deklarasiyası; XXI əsr dünyanın
gündəmində; bütün növ meşələrin idarə olunması, saxlanılması
və sabit inkişafı haqqında; iqlimin dəyişməsi haqqında çərçivə
konvensiyası; bioloji müxtəliflik haqqında konvensiya.
BMT-nin konfransının əsas nailiyyətlərindən biri aşağıdakı faktlar idi: ətraf mühitin problemi və ekoloji inkişafa
ayrılıqda baxmaq olmaz; bütün dövlətlər Yer ekosistemin
saxlanılması, müdafiəsi üçün əməkdaşlıq etməlidir.
2002-ci ildə İoxannesburqda (CAR) geniş Ümumdünya
sammiti keçirildi Sammit “RİO+10” adlanırdı. 10 il müddətində ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın apardığı işlərə yekun vuruldu və dayanıqlı inkişafın
davam etdirilməsi tövsiyyə olundu.
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§ 3. Rusiyanın beynəlxalq ekoloji
əməkdaşlıqda iştirakı
Ölkəmiz qlobal problemlərin həllində mühüm rol oynayır. Keçmiş SSRİ-nin varisi olan Rusiya Federasiyası SSRİ-nin
ekoloji faciələrin qarşısının alınması, biosferin qorunması,
cəmiyyətin inkişafının təmin olunması kimi müqavilələri öz
öhdəsinə götürdü.
Rusiyanın ətraf təbii mühitin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı aşağıdakı istiqamətlərdədir: 1) dövlətlərin
təşəbbüsü; 2) beynəlxalq təşkilatlar; 3) beynəlxalq konvensiya
və razılaşmalar; 4) ikitərəfli əməkdaşlıq.
Ətraf təbii mühitin mühafizəsində Beynəlxalq əməkdaşlıq
sahəsində dövlət fəaliyyətinin dərin tarixi kökləri var. Son
illərdə ölkəmiz beynəlxalq ekoloji təhlükəsizlik sahəsində bir
sıra konstruktiv təkliflər irəli sürmüşdür, məsələn, Asiya-Sakit
okean regionunda təbiəti mühafizədə qarşılıqlı əlaqələr
(Krasnoyarsk, sentyabr, 1988), Baltik dənizi mühitinin mühafizəsi (Murmansk, oktyabr, 1987), BMT ekologiya sahəsindəki
əlaqələrinin gücləndirilməsi (BMT-in Ali Şurasının 43-cü sesiyası, dekabr, 1988) və s.
Rusiya Federasiyası beynəlxalq ekoloji əməkdaşlıqda
aktiv iştirak etməkdə davam edir.
Belə ki, Rusiya Prezidentinin Rio-de Janeyroda keçirilən
konfransına ünvanlandığı müraciətində dəyərli təkliflər irəli
sürülmüşdür.
Konfransın qərarları Rusiya tərəfindən bəyənilmiş və
Rusiya Federasiyasının yeni modelə davamlı inkişafa keçid
konsepsiyasında bu qəraralar öz əksini tapmışdır.
Ətraf mühitin mühafizəsində beynəlxalq təşkilatlar dünyanın bütün ölkələrində fəaliyyət göstərir. Təşkilatların rəhbərliyi BMT-də cəmlənmişdir. BMT-nin ətraf mühitin mühafizəsu sahəsindəki fəaliyyəti YUNEP tərəfindən həyata keçirilir. Rusiya ətraf mühitin mühafizəsu sahəsində YUNEP və
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başqa təşkilatlarla çirklənmədən mühafizə strategiyanın
hazırlanmasında, qlobal monitorinq sisteminin yaradılmasında,
səhralaşmaya qarşı mübarizədə fəal əməkdaşlıq edir.
Təbiəti mühafizənin qlobal problemlərinin həllində
“təbiəti mühafizə Beynəlxalq ittifaqı” fəal iştirak edir, 1990-cı
ildə bu ittifaq “təbiəti mühafizə ümumdünya İttifaqına”
çevrildi. SSRİ 1991-ci ildən bu ittifaqın üzvü idi, sonralar üzvülük Rusiya Federasiyasına verildi. İndi bu ittifaq biomüxtəlifliyin öyrənilməsi problemlərini araşdırır. Ətraf mühitin
mühafizəsinin Ümumdünya İttifaqı Beynəlxalq Qırmızı kitabı
hazırladı, dünyada kökü kəsilməkdə olan, nadir bitki və
heyvanların növlərini kitaba daxil etdi (5 cildlik).
Rusiya BMT-in başqa təşkilatalrının işində də yaxından
iştirak edir. Onun YUNESKO-nun (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhsil elm və mədəniyyət sahəsi üzrə), BST (Beynəlxalq
Səhiyyə Təşkilatı) və FAO-nun (BMT-nin ərzaq malları və
kənd təsərrüfat orqanı) və MAQATE (atom energetikası üzrə
agentlik) ilə əlaqələri möhkəmlənir. Rusiya fəal olaraq BMTnin Ümumdünya meteoroloji təşkilatlarında, xüsusi halda
Ümumdünya iqlim proqramlarında yaxından iştirak edir.
Ümumdünya meteroloji təşkilatlar tərəfindən Rusiyaya Dünya
okeanının, atmosferin, yerin ozon qatının vəziyyəti və ətraf
mühitin çirklənməsi haqqında məlumatlar daxil olur.
Rusiya beynəlxalq konvensiya (müqavilə) və razılaşmalar
üzrə ekoloji çoxtərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirir. 50-dən çox
Beynəlxalq sənədlər Rusiya tərəfindən imzalanmışdır.
Dövlətlərarası razılaşmalar əsasında sərhədyanı bütün
dövlətlərlə ikitərəfli əməkdaşlıq, MDB daxil olmaqla ABŞ,
Böyük Britaniya, Fransa, Çin və başqa dövlətlərlə də aparılır.
Hazırda Rusiya-Amerika (Baykal gölünü problemi, suyun
keyfiyyətinin tənzimlənməsi, qoruqların təşkili), Rusiya-Almaniya əlaqələri (regionlarda ekoloji problemlər, Baykal gölü
rayonu, raddioloji informasiyaların mübadiləsi), eyni zamanda
Skandinaviya ölkələrilə (ekoloji təhlükəsiz texnologiyalar,
416

sutəmizləyici qurğuların tikintisi, Kareliyada qorunan ərazilər)
əməkdaşlığı məhsuldar inkişaf edir. Son zamanlar maliyyə
vəsaitlərinin çatışmazlığı səbəbindən bəzi ekoloji problemlərin
maliyyələşdirilməsi Beynəlxalq bank, rekonstruksiya və inkişaf
Avropa bankı, Qlobal ekoloji fondlar və başqa təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir.
Əldə olunmuş nailiyyətlərə baxmayaraq ekoloji böhrandan çıxmaq üçün beynəlxalq ikitərəfli əlaqələrlə yanaşı çoxtərəfli əlaqələri və BMT sisteminin orqanları ilə əlaqələri daha
da genişləndirmək lazımdır.
Ekosistemlərin çox hissəsinin Rusiyanın sərhədləri daxilində olması və onun bəzi sahələrinin hələlik təsərrüfat fəaliyyətinə ayrılmaması (Rusiyanın ərazsinin 1/3 hissəsi, yaxud
700-800 mln ha, eyni zamanda biosferi tarazlaşdıran dayad −
Sibir) dünya birliklərinin ekoloji problemlərinin həllində əsas
rollardan birini oynayacaq.
Yoxlama sualları
1. Beynəlxalq ekoloji münasibətlərin həmrəyliyini əsaslandırın.
2. Ətraf təbii mühitin hansı obyektləri milli və beynəlxalq
obyektlərə ayrılır?
3. Siz XX əsrdə ekologiya haqqında ən mötəbər forum olan
BMT-nin RİO-de-Joneyro konfransı haqqında nə bilirsiniz?
4. Rusiyanın beynəlxalq əməkdaşlıqda rolu nədən ibarətdir?
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Ekoloji manifest
(N.F.Reymersə görə)
(son söz əvəzi)
Təbiət. Min illərlə biz onunla mübarizə aparmışıq, onu
zəbt etmişik, qəddarcasına məhv etmişik, kökündən dəyişmişik.
Lakin təbiətə bizim qorumağımız lazım deyil. Bizə onun
himayədarlığı lazımdır: nəfəs almaq üçün təmiz hava, içmək
üçün kristal su, yaşamaq üçün bütün Təbiət. Təbiət var və
həmişə də insandan güclü olaraq qalacaq, o insanı yaratmışdır.
İnsan onun həyatında bir andır. O daimi və sonsuzdur.
Biosfer ciddi xəstədir. Onu insanın həyatına qarışması
yaraladı. Ağılsız texnika təbiəti əzir, biosferi didib tökür,
insanlığa təzyiq edir. Torpağı zərərləyir.
Bu yol qurtarıb. İnsanın təbiəti ucsuz – bucaqsız
istismarı arxada qaldı. Təbiət təzələnməyi tələb edir. Planet ilə
rəftara dərin bilik və ağıllı təmkin lazımdır. Onlar – ekologiyanın simvollarıdır.
Ekoloji humanizmin aqillilik işarəsi altında birləşək və
yox deyək:
- istənilən müharibəyə;
- təbiət ilə olan vuruşlara;
- təbiətdən istifadədə savadsız texnokratlara və volyutarizmə;
- demoqrafiyaya papaqatanlara;
- bütün real, iqtisadi, sosial və ekoloji xeyir və perspektivi yüzillərdə görməyənlərə;
- Yerin biosferinə hədə-qorxu gələnlərə, insanlara və
hər bir insanı qorxudanlara.
Biz hə deyirik:
- sülhə və sakitliyə;
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- insan həyatının təməli və şərti olan təbiətə sevgi və
hörmətə;
- insanın yarandığı və inkişaf etidyi o tip biosferə;
- yaşam məkanlarının, canlı növlərin maxsimum qorunub
saxlanılmasına;
- resursa qənaət edən, sərfəli və aztullantılı texnologiyalara;
- “qapalı” tsiklik istehsala;
- kənd təsərrüfatının yeni biologiyalaşmış inkişafına;
- tüstüsüz zavodlara, fabriklərdə zəhərsiz axınlara, avtomobillərdə zəhərsiz qazlara;
- sakitliyə;
- ağıllı demoqrafik stratgiyaya;
- ekoloji mədəniyyətə.
Yeni era görünür. Astanada qlobal inqilab – sülhməramlı ekoloji inqilab. Onun məqsədi – Yer planetinin yaşamasıdır. Həyat resurslarını qoruyanların hamısına yaşıl işıq.
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Тябиятдян истифадя, ятраф мцщитин мцщафизяси вя
еколоэийа сащясиндя ясас анлайышлар вя тярифляр
Русийа Федерасийасынын «Ятраф мцщитин мцщафизяси
щаггында» Федерал ганунунда (2002) ашаьыдакы анлайыш вя
тярифлярдян истифадя олунур:
ятраф мцщит – тябии мцщитин, тябии вя тябии-антропоэен
обйектлярин, щямчинин антропоэен обйектлярин компонентляринин мяжмусудур;
тябии мцщит (сонралар щямчинин – тябият) – тябии мцщитин,
тябии вя тябии-антропоэен обйектлярин компонентляринин
мяжмусудур;
тябии мцщитин компонентляри – Йер цзяриндя ялверишли
щяйат шяраитини тямин едян йер, онун тяки, мцнбит гаты,
йерцстц вя йералты сулар, атмосфер щавасы битки, щейванат
алями вя башга организмляр, еляжя дя атмосферин озон гаты
вя йерятрафы космик фяза мяжмуsudur;
тябии обйект – юзцнцн тябии хассялярини горйуб сахлайан
тябии еколоъи систем, тябии ландшафт вя ону тяшкил едян
елементлярdir;
тябии-антропоэен обйект – тясяррцфат вя башга фяалиййят
нятижясиндя дяйишмиш тябии обйект вя (йахуд) инсан тяряфиндян йарадылан, тябии обйектлярин хцсусиййятлярини дашыйан,
рекркасион вя мцщафизя ящямиййятли обйектлярдир;
антропоэен обйект – инсан тяряфиндян онун сосиал
тялябатларыны юдямяк цчцн йарадылан вя тябии обйектлярин
хассялярини дашымайан обйектдир;
тябии еколоъи систем – тябии мцщитин обйектив мювжуд
щиссяси олуб, жанлы (биткиляр, щейванлар вя башга организмляр), жансыз елементляри гаршылыглы маддяляр, енеръи мцбадиляси
иля функсионал ялагядя олан вя фяза ярази сярщядляри олан системдир;
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тябият комплексляри – жоьрафи вя башга уйьун яламятляри ейни олан, бир-бириля функсионал вя тябии ялагялярдя олан
тябии обйектляр конплексидир;
тябии ландшафт -ващид иглим шяраитиндя фомалашан,
мцяййян тип релйеф, торпаг, битки алями иля характеризя олунан, тясяррцфат вя башга фяалиййятляр нятижясиндя дяйишилмяйян яразилярдир;
ятраф мцщитин мцщафизяси – тябии мцщитин горунмасына
вя бярпа олунмасына, тябии ресурсларын чыхарылмасы вя ондан
сямяряли истифадя едилмясиня ятраф мцщитя негатив тясир
эюстярян тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляринин арадан галдырылмасыны щяйата кечирмяйя йюнялмиш Русийа Федерасийасынын дювлят органларынын, Русийа Федерасийасы субйектляринин
дювлят органларынын, йерли идаряетмя органлары, ижтимаи вя
башга гейри-коммерсийа бирликляринин, щцгуги вя физики
шяхслярин фяалиййятидир;
ятраф мцщитин кейфиййяти – физики, кимяви, биолоъи вя
башга эюстярижилярля характеризя олунан ятраф мцщитин
вязиййятидир;
ялверишли ятраф мцщит – тябии еколоъи системлярин тябии вя
тябии-антропоэен обйектлярин дайаныглы фяалиййятини тямин
едян ятраф мцщитдир;
тябии ресурслар – тясяррцфат вя башга фяалиййят нювлярини
щяйата кечирмяк цчцн енеръи мянбяйи, сянайе вя мяишят
мящсулларынын истещсалына тяляб олунан вя истещлак дяйяри
олан тябии мцщитин компонентляри, тябии обйектляр вя тябииантропоэен обйектлярдир;
ятраф мцщитин чирклянмяси – ятраф мцщитя дахил олан,
енеръи вя йахуд маддялярдир ки, онларын мигдары, хассяляри,
вязиййяти, ятраф мцщитин вязиййятиня мянфи тясир эюстярир;
чирклянжирижи маддяляр – ятраф мцщитя негатив тясир эюстярян, мигдары вя консентрасийасы норматив гиймятлярдян
йцксяк олан кимйяви, радиоактив, башга маддяляр вя
микроорганизмляр, йахуд онларын гарышыьыдыр;
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ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя нормативляр – ятраф
мцщитин кейфиййятиня вя она ижазя верилмиш тясиря гойулмуш
норматив гиймяти еля гиймятдир ки, бу гиймятя ямял
олундугда тябии еколоъи системи дайаныглы фяалиййят эюстярир
вя онун биолоъи мцхтялифлийи сахланылыр;
ятраф мцщитин кейфиййятиня гойулмуш нормативляр – ятраф
мцщитин вязиййятини гиймятляндирмяк цчцн онун физики,
кимйяви, биолоъи вя башга эюстярижиляри иля мцяййян олунмуш
еля нормативлярдир ки, она ямял олундугда ялверишли ятраф
мцщит тямин олунур;
ятраф мцщитя ижазя верилмиш тясирин нормативляри - ятраф
мцщитин кейфиййят нормативляри нязяря алынараг тясяррцфат вя
башга фяалиййятин ятраф мцщитя тясири мцяййян олунур;
ятраф мцщитя ижазя верилмиш антропоэен тясирин нормативи
– тябии еколоъи системлярин дайаныглы фяалиййятинин вя биолоъи
мцхтялифлинин горунмасынын тямин олунмасы шяртиля бцтцн
мянбялярдян ятраф мцщитя вя (йахуд) мцяййян ярази вя
(йахуд) акваторийа щцгугларында ятраф мцщитя едилян тясирин
ижазя верилмиш норматив гиймятидир;
кимйяви маддялярин туллантыларынын ижазя верилмиш нормативляри, щямчинин радиоактив, башга маддялярин вя микроорганизмлярин – ятраф мцщитин кейфиййятиня гойулан нормативляр нязяря алынмагла кимйяви, радиоактив вя башга маддялярин мигдарынын стасионар, щярякят едян вя башга мянбялярдян мцяййян олунмуш реъимдя, технолоъи нормативляр
нязяря алынмагла ижазя верилмиш нормативдя ятраф мцщитя
маддяляр туллайан тясяррцфат субйектляри вя башга фяалиййятляр цчцн мцяййян едилир;
технолоъи норматив – ващид мящсулун истещсалы заманы
стасионар, щярякятдя олан вя башга мянбялярдян, технолоъи
просеслярдян, дязэащлардан ятраф мцщитя атылан туллантыларын
вя микроорганизмлярин ижазя верилмиш гиймятидир;
кимйяви маддялярин бурахыла билян гатылыьынын нормативляри, щямчинин радиоактив, башга маддяляр вя микроорганизмляр – кимйяви, радиоатив, башга маддялярин вя микроор422

ганизмлярин ятраф мцщитдя ижазя верилмиш еля гиймятляридир ки,
онларын нязяря алынмамасы ятраф мцщитин чирклянмясиня, тябии
еколоъи системлярин деградасийасына сябяб ола биляр;
физики шяхслярин ижазя верилмиш нормативляри – норматив
физики факторларын ятраф мцщитя тясиринин сявиййясиня эюря
мцяййян едилир ки, бу щалда ятраф мцщитин кейфиййяти тямин
олунмалыдыр;
чиркляндирижилярин вя микроорганизмлярин ятраф мцщитя
туллантысына гойулан лимитляр – ятраф мцщитин мцщафизясиндя
тядбирлярин кечирилмясиндя, ейни заманда онун мцщафизясиндя нормативляря чатмаг мягсядиля йени мювжуд технолоэийаларын тятбиги заманы ятраф мцщитя атылан тулланты маддяляря вя микроорганизмляря гойулан мящдудиййятлярдир;
ятраф мцщитин мониторинги (еколоъи мониторинг) - тябии вя
антропоэен факторларын тясириндян ятраф мцщитдя баш верян
дяйишикликляри прогнозлашдыран вя гиймятляндирян комплекс
нязарят системидир;
ятраф мцщитин дювлят мониторинги (дювлят еколоъи мониторинги) – ятраф мцщитин мониторинги Русийа Федерасийасынын дювлят щакимиййят органлары вя Русийа Федерасийасынын
субйектляринин дювлят щакимиййят органлары тяряфиндян
щяйата кечирилир;
ятраф мцщитя вурулан зяряр - чирклянмя нятижясиндя ятраф
мцщитин вязиййятинин негатив дяйишмясидир, бу, тябии еколоъи
системлярин деградасийасы вя тябии ресурсларын тцкянмяси иля
нятижялянир;
еколоъи риск – тясяррцфат вя башга фяалиййятин негатив тясириндян, фювгяладя тябии вя техноэен характерли щадисялярдян
тябии мцщитдя ялверишсиз щадисялярин башвермя ещтималыдыр;
еколоъи тящлцкясизлик – тясяррцфат вя диэяр фяалиййятин негатив тясириндян, фювгяладя тябии, техноэен характерли щадисяляр, онун нятижяляриндян тябии мцщитин вя инсанын щяйаты
важиб марагларынын горунуб сахланмасыдыр.
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Фянн эюстярижиляри
Б
Бактерийа
Бактериолоъи силащлар
Батиал зона
Бентоз
Биоэенля:
-маддяляр
-макроелементляр
-микроелементляр
Биоэенкимйяви дювранлар:
-азотун
-оксиэенин
-кцкцрдцн
-карбонун
-фосфорун
Биоэеосеноз
Биоэеосенолоэийа
Биокос маддяляр
Биолоъи саат
Биолоъи нюв
Биолоъи йьым
Биом
Биокцтля
Биомцхтялифлик
Биосфер
Биосфер етикасы
Биота
Биотехники тядбирляр
Биотехнолоэийа
Биотик бирликляр
Биотик факторлар
Биотоп

А
Абиотик мцщит
Абиотик факторлар
Абисал зона
Автотроф организмляр
Агроекосистем
Адаптасийа
Акклиматизасийа
Аллелопатийа
Албедо
Аменсализм
Антибоз
Антропоэен тясирляр:
-долайы
-мцсбят
-билваситя
-мянфи
-фялакятли
-екстремал
Аптропоэен екосистемляр
Антропосентризм
Апвеллинг
Арал дянизи
Атмосфер
Атмосфер газлары (еколоъи
амилляр)
Афотик зона
Азтуллантылы технолоэийа
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Биосеноз
Биосентризм
Батаглыг
Ботаника баьы
Бореал кцкнар мешяляри
Биткилярин зярярверижилярдян вя хястяликлярдян горунмасы
Биосферин мцщафизяси
Битки
Биолоъи тяшкилин сявиййяляри
Бирликлярин даирявилийи

-истилик
-гоншу сярщядлярдян
-кимйяви
-физики
-сяс-кцй
Чян йашамаьа жящд етмяк
Чцрцмя
Чайлар
Д
Даими донмуш
Даь сцхурлары
Демографик партлайыш
Детрид
Деструктор
Десибел
Диоксил
Доминантлар
Дрифтер торлар
Дяниз мцщити
Даиряви су тяжщизаты
Дяниз

Ж
Жанлы маддя
-функсийа
Жанлы форма (лар)
Ч
Чцрцмянин детрит зянжири
Чирклянмя
-антропоэен
-атмосфер
-бактериал
-биолоъи
-биосенотик
-щидросфер
-глобал
-инградиент
-йерли
-механики
-параметрик
-торпаг
-радиоактив
-стасионал-деструктив

Е
Епидемийайа гаршы мцщафизя
Еколоъи щцгугун мянбяляри
Екосистем консепсийасы
Екоситстемин
рийази
модели
Екосистемин мящсулдарлыьы
Еколоъи суксенсийалар
-илк
-икинжи
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Евтрофикасийа
Евфотик зона
Едафик амилляр
Едификаторлар
Еколъи
-тящлцкясиз
-яразинин щяжми
-мядяниййят
-стандартлашдырма
-йашамаг стратеэийасы
-експертиза
-Еколъиляр
-индикаторлар
-нормативляр
-ижтимаи щярякатлар
-биокцтля пирамидасы
-факторлар
Еколоъи
-нязарят
-бющран
-манифест
-мониторинг
-паспорт
-риск
-фонд
Еколоъи
-ганунверижилик
-тярбийя
-моделляшдирмя
-тящсил
-щцгуг
-сыьорта
Еколоъиляшдирилмиш
технолоэи просесляр
Еколоэийа

-глобал
-цмуми
-популйасион
-тятбиги
-системли
-сосиал
-нязяри
-инсан
Екосистемляр
Екотоп
Екотон
Екосентризм
Екосид
Екосистемин енеръиси
Епидемийа
Електромагнит сащяси вя
шцаланмасы
Я
Ятраф мцщитин мцщафизясинин Дювлят Комитяси
Ятраф мцщитин щаггында
БМТ-нын Конфрансы
-Стокщолм (1972)
-Рио-де-Йенейро (1992)
Яталятли маддяляр
Якс-сяда
Ятраф мцщитин мцщафизясинин ясас принсипляри
Ф
Фауна
Фенотип
Ферментляр
Филогеназ
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Фотик зона
Фотооксидатлар
Фотонериодизм
Фотосинтез
Фреонлар

Щармонлар
Щумуш
Щумификасийа
Щейванлар
Щава
чиркляндирижиляри
(поллйутантлар)
Щяшяратлар
Щейванларын реакклимасийа олунмасы
Щемосинтез

К
Кадастр
Кансероэен маддяляр
Кастр
Климакслар
Климакс бирликляр
Комменсализм
Конкуренсийа
Консерсиум
Консументляр
Кичик чайлар
Кцтляви гырьын силащлар
Кимйяви силащ

Х
Хцсуси горунан яразиляр
И
Инсан хястяликляри
-абиолоъи яняня
-акселляшмя
-ящалинин аллерэийалашмасы
-инфексион
-онколоъи
Интродукасийа
Идаряолунма
-биотик ятраф мцщит
-популйасийаларын сыхлыьы
Инсан
-биолоъи адаптасийа
-биососиолоъи тябият
-эенетик просесляр
-тябии сечим
-ирсиййят
-сосиал адаптасийа
-стресс

Э
Эенетик банклар
Эенефонд
Эеолоъйи мцщит
Эиэийена
Эюбяляк
Эюллярин туршлашмасы
Эцняш енеръиси
Щ
Щетеротроф суксенсийа
Щетероттоф организмляр
Щидросфер
Щиполимнион
Щемеостас
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Г
Газ-тцстц туллантылар
Гайс принсипи
Глобал мониторинг
Ганун
-биоэенетик
-биоклиматик
-биолоъи давамлылыг
-либиха минимуму
-еколоъи факторларын бирбириндян асылы олмамасы
-Шелфорт толерантлыьы
-биосферин бцтювлцйц
Гапалы тсикл цзря судан
истифадя
Горуглар
Гураглыг
Гырмызы китаб
Гейри-методик факторлар
Гейри-ритик зоналар
Газ гутусу гурьулар
Газ гарышыьынын йайылмасы

М
Мцвяггяти горуглар
Маддялярин дювраны
-биолоъи (биотик)
-бюйцк
-су
-кичик (биоэеокимйяви)
Мешя
Мешя йаньынлары
Мешя
тясяррцфатынын
тяснифаты
Магнит гасырьасы
Метаболизм
Минерал эцбряляр
Мониторинг
Мутасийа
Мутуализм
Н
Нювляр арасында гаршылыглы
тясир
Нювлярин мцхтялифлийи
Нбвлярдахили
гаршылыглы
тясир
Няфясалма
Ноосфер
«Нцвя гышы»
Нцвя силащы

Л
Ландшафт
Лимитляшдирижи факторлар
Лиманлар
Лимнит зоналар
Литориал зона
Литосфер
Лисензийа
Лотик екосистемляр

О
Озон дешикляри
Океан сащяляри
Онтощеноз
Организм
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Ю
Юзцнц тянзимлямя
Юлцм

-фауна
Ресусрлары бярпа
технолоэийалар
Ресиркулйасийа
Рус коснизми
Рекултивасийа

П
Пирамидаларын бюйцмяси
Популйасийаларын
чяп
инкишафы
-логистик
-експоненсиал
Паразитляр
Парник еффекти
Периодик факторлар
Перифитон
Пестисидляр
Плактон
Популйасийа
Продусентляр
Прокарионлар

едян

С
Су (еколоъи фактор)
Су ерозийасы
Сугоруйужу зоналар
Су анбарлары
Су чиркляндирижиляри
Суларын тцкянмяси
Субасма
Сечмя
-груп
-тябии
Суйун
районлар
цзря
пайланмасы
Саванна
Санитар-мцщафизя зонасы
Сапрофитляр
Смог
Сосиал сфера
Су
щювзяляринин
«чичяклянмяси»
Сунами

Р
Русийанын гырмызы Китабы
Ресурслар
-биолоъи
-су
-щидроенерэетик
-жанлылар (еколоъи фактор)
-торпаг фонду
-мешя фонду
-тцкянмишляр
-минерал-хаммал
-минераллар
-тцкянмяйянляр
-файдалы газынтылар
-тябиятдя олан

Ш
Шящяр мцщити
Шумланмыш
торпагларын
алынмасы
Сцрцшмяляр
Сящралашма
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Т
Торпаьын кцляк ерозийасы
Тябиятин
Цмумдцнйа
хартийасы
Торпаьын икигат шоранлашмасы
Торпаьын деградасийасы
Тябиятдян
комплекс
истифадянин мцгавиляляри
Торпаьын батаглыглашмасы
Турш йаьышлар
Тябии мцщитин Бейнялхалг
обйектляри
Туллантылар
-детоксикасийа
-диоксинли маддяляр
-майеляшдирилмя
-мяишят туллантылары
-компостя олунмуш
-горхулу
-сянайе
-радиоактив
-рейтиля олунмуш
-бярк мяишят
-утилйасийа
Торпагларын сящралашмасы
Тябии мцщитя тясирин гиймятляндирилмяси
Тулланты газларын гиймятляндирилмяси
Тулланты суларын тямизлянмяси
-биолоъи
-механики
-физики-кимйяви

Тябиятин щейкялляри
Тропик гасырьалар
Туллантысыз технолэийа
Тябии мцщитин кейфиййятинин гиймятляндирилмяси
Тябият екосистемляри
Тябият милли паклары
Тябияти мцщафизя ганунлары вя кодексляри
Тябиятдян истифадя
-гейри-расионал
-расионал
-таразлы
-екстенсив
Тоз фыртыналары
Тайга
Температура
Термоклин
Террикон
Техноэен еколоъи фялакятляр
-Бхопал
-Севезо
-Чернобыл
Техносфер
Токсикатлар
Тракспирасийа
Тропик мешяляр
-даими йаьыш
-йарпаглары тюкцлян
Трофик
-шябякя
-зянжир
Трофик сявиййя
Тундра
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У
Универсал етика
Урбанизасийа
Урбосистемляр

З
Зялзяля
Зона
-йцксяк еколоъи риск
-санитар мцщафизяси
-фювгяладя еколоъи вязиййят
-еоклоъи фялакят
Зибил йандыран заводлар
Зянжирвари реаксийа (еколоъи)

В
Вулкан пцскцрмяляри
Й
Йосунлар
-мави-йашыл
Йашайыш мцщитинин позулмасы
Йыртыжы-гурбан (гаршылыглы
мцнасибят)
Йыртыжылар
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