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1.ЭИРИШ 

            «Щидроэеолоэийа вя мцщяндис-эеолоэийасы»  кафедрасы 13.03.2003-ъц илдя 
Бакы Дювлят Университетинин Бюйцк Елми Шурасынын гярары, факцлтя деканлыьынын 
тягдиматы иля Ректорун 02.04.2003  тарихли  Р-29 сайлы ямри иля мцстягил кафедра кими 
фяалиййят эюстярир. 

 

2. КАФЕДРАНЫН 2009-ЪУ ИЛ  ЦЧЦН  СТРУКТУР   
ВЯ  ШТАТ ЪЯДВЯЛИ 

 
с.с. Сойады, ады вя атасынын ады 

Тявяллц
дц Вязифяси 

Елми 
дяряъяси Елми ады 

Штат (там 
вя йа 0,5) 

1 Ящмядова Офелийа М. 1951  э.м.е.н. дос. 1 

2 Мяммядова Есмиралда  А.   1962  э.м.е.н. дос. 1 

3 Мяммядова Мящлугя А. 1956  э.м.е.н. дос. 1 

4 Абадов  Бящмян  А.   1936  э.м.е.н. дос. 1 

5 Щясянова Улдуз Й. 1968 б/л   1 

 Явязчиликдя 

6 Ялизадя Акиф А. 1934 акад. э.м.е.д. проф. 0,5 

7 Исайев Сократ А. 1937 лаб.мцд. э.м.е.д. проф. 0,5 

 

Республиканын мцхтялиф эеоложи елми  вя  истещсалат  мцяссисяляриндян  10 няфяр   
тяърцбяли истещсалатчы алим  кафедрада  саатщесабы гайдада  дярс  апармаг  цчцн  
ъялб едилмишдир. 

 
3.  2009-ЪУ ИЛДЯ КАФЕДРАДА  АПАРЫЛАН  ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ  

ИШЛЯРИНИН ЯСАС  ИСТИГАМЯТЛЯРИ, АДЫ, САЙЫ, ГЫСА 
АННОТАСИЙАСЫ  ВЯ  ЙЕРИНЯ ЙЕТИРИЛМЯСИ  

 
 Щесабат илиндя кафедра елми-тядгигат ишлярини «Шярги  Абшеронун щидроэеоложи  

вя  мцщяндиси - эеоложи  шяраитинин формалашмасына тясир  едян  амиллярин  тядгиги» 
проблеми цзря ики истигамят  («Щидроэеолоэийа»  вя  «Мцщяндис  эеолоэийасы»)  вя   
ики иш («Шярги  Абшеронун щидроэеоложи  шяраитинин формалашмасына тясир  едян  
амиллярин  тядгиги»;  «Шярги  Абшеронун мцщяндиси - эеоложи  шяраитинин формалаш-
масына тясир  едян  амиллярин  тядгиги»)  цзря ялдя  едилян  чап олунмуш вя фонд ма-
териаллары,  о  ъцмлядян  ъари  илин  чюл  материалларынын  топланмасы  вя  системляшдирил-
мяси цзря илкин  нятиъялярин щесабатынын тяртиби  иля  сона  чатдырмышдыр. 
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МЮВЗУ 1: «Шярги  Абшеронун щидроэеоложи  вя  мцщяндиси - эеоложи  шяраитинин 
формалашмасына тясир  едян  амиллярин  тядгиги» 

 
«ЩИДРОЭЕОЛОЭИЙА»  ИСТИГАМЯТИ  ЦЗРЯ 

İŞ A. «Şərqi  Abşeronun hidrogeoloji  şəraitinin formalaşmasına təsir  edən  
amillərin  tədqiqi» 

Müəlliflər:   dos.E.A.Məmmədova,  dos.M.A.Məmmədova,  g.m.e.n. 
F.Q.Məm-mədov 

Abşeron yarımadasının sahəsi 2000 km2 olub, Azərbaycan Res-publikasının şərq 
hissəsində yerləşir. Yarımada şimal, şərq və cənubdan Xəzər dənizi ilə, qərb-dən isə 
Qobustan dağətəyi düzənliyi ilə əhatə olunmuşdur.  

Abşeron yarımadası tektonik quruluşuna görə 4 əsas struktura ayrılır: 
1. Qərbi-Abşeron antiklinoriumu; 
2. Abşeron-Ceyrankeçməz tektonik zonası; 
3. Şərqi Abşeron sinklinoriumu; 
4. Abşeron arxipelaqı antiklinoriumu. 
Abşeron yarımadası hidrogeoloji şəraitinə görə, əsasən iki hissəyə bölünür: Qərbi 

Abşeron və Şərqi Abşeron. Onların qəbul olunmuş sərhədi: şimalda - Nardaran 
qəsəbəsi, cənubda - Hövsan burnu. 

Tektonik rayonlaşdırma sxeminə görə Şərqi Abşeron Kürdəxanı-Maştağa 
qalxımı, Binə-Hövsan, Dübəndi-Zirə muldalarının ərazilərini əhatə edir. Şərqi Ab-
şeronun geoloji-geomorfoloji şəraiti burada qrunt sularının formalaşması üçün əlaverişli 
şərait yaradır. Bu ərazidə müasir dövrdən abşeron mərtəbəsinin çökün-tüləri geniş 
yayılmışdır. Məhsuldar qat çöküntüləri böyük qalınlıqlı laylar altında yatdığına görə 
hidrogeoloji nöqteyi-nəzərdən əhəmiyyət daşımır. Şərqi Abşeron ərazisində yeraltı 
suların formalaşmasında təbii amillərlə yanaşı süni amillər də böyük rol oynayır. 

Geoloji-geomorfoloji amillər yeraltı suların əmələ gəlməsi və dövr etməsində 
mühüm hesab olunur. Yarımadanın şimal-qərb və qərb hissələrində yer səthinə çıxan 
qədim neogen-paleogen yaşlı gilli süxurlar şərqə getdikcə dərinləşərək dör-düncü dövr 
yaşlı çöküntülərlə örtülür, bununla əlaqədar, yeraltı suların toplan-masına yaxşı şərait 
yaradan bakı, xəzər və xvalın çöküntüləri yarımadanın qərb hissəsində az qalınlıqla 
kiçik sahələrdə yayılmışdır, Şərqi Abşeronda isə dördüncü dövr çöküntüləri geniş 
yayılaraq  böyük dərinliklərdə aşkar edilmişdir. 

Məlumdur ki, yeraltı suların əmələ gəlməsində ərazinin relyefi mühüm rola 
malikdir. Bu baxımdan, yeraltı suların toplanmasına yarğanlar, çalalar və relyef-dəki 
çökəkliklər əlverişli şərait yaradır. 

İqlim amilləri əhəmiyyətli dərəcədə yeraltı suların əmələ gəlməsinin kəmiyyət və 
keyfiyyət göstəricilərini müəyyən  edir. Yarımadada il ərzində 227 mm (orta he-sabla) 
atmosfer çöküntüləri, 947-1344 mm  buxarlanma   müşahidə  olunur. 

Atmosfer çöküntülərinin orta illik minerallaşma dərəcəsi 102 mq/l təşkil edir. Yer 
səthinə atmosfer çöküntüləri ilə birlikdə ildə 184,8 kq/ha duz daxil olur (bunun 12,9%-
ni NaCl təşkil edir). 
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Yeraltı suların əmələ gəlməsində  su buxarlarının kondensasiyasının da təsiri az 
deyildir. 

Hidroloji amillər, əsasən yeraltı suların boşalmasına təsir göstərir. Bununla belə, 
bu prosesin əsasını Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi (enib-qalxması) təşkil edir. 
1978-95-ci illər ərzində dəniz səviyyəsinin daimi (2,5 m) qalxması nəticəsində sahil 
boyu qrunt sularının səviyyəsi 0,4-1,3 m qalxmışdır (rejim şəbəkəsində aparılan 
hidrogeoloji müşahidələrin nəticələrinə  görə). Yarımadada geniş yayılmış duzlu 
göllərin bir çoxunun qidalanmasına qrunt sularının təsiri az deyildir.  

Süni amillər insanın təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Yeraltı suların forma-
laşmasına Samur-Abşeron kanalından, suvarma sularından, kommunikasiya 
şəbəkəsindən, neftli su tullantılarından süzülən suların mühüm təsiri vardır. 

Şərqi Abşeron ərazisində qrunt suları tədqiqat aparılan bütün sahələri əhatə edir. 
Qrunt sularının hidrodinamik şəraitini təhlil etmək üçün Abşeron yarıma-dasının ərazisi 
üçün çoxillik məlumatlar əsasında hidroizogips, yatım dərinliyi, minerallaşma və 
kimyəvi tərkib xəritələri tərtib olunmuşdur. 

Qrunt sularının axını ümumi planda qərbdən cənub-şərq və şərq istiqa-mətindədir. 
Şimal-qərbi Abşeronda yeraltı axının istiqaməti şimala - dənizə doğrudur. 
Hidroizogipslər burada radial formada olub,  +30 m (-30 m) mütləq qiymətə  malikdir. 

Şəhərin şərq hissəsində Balaxanı-Sabunçu-Ramanı, Suraxanı və Qaraçuxur-Zığ 
antiklinallarının olması qrunt suyu axınının formasının dəyişməsinə şərait yaradır. 
Qrunt sularının axını bu strukturlardan bütün istiqamətlərdə radial for-mada yayılır. 
Şəhərin ərazisində hidrorelyefin mailliyi dəyişkəndir. Qərbdə və şərqdə maillik 0,01-
0,1, şimalda 0,06-0,01, cənubda - sahilyanı zolaqda 0,014-0,1 arasında dəyişir. Keşlə 
yaylasında isə yeraltı axının mailliyi 0,003-0,08 arasında dəyişir. 

Bakı şəhəri ərazisində formalaşan yeraltı sular şəhərin mərkəz hissələrində və 
dənizin sahilləri boyunca sərf olunur. 

Şəhərin müxtəlif sahələrində yeraltı sular yer səthinə çıxır. Bakı şəhərinin 
ərazisində formalaşan yeraltı suların axını geoloji-struktur şəraitə uyğun olaraq vahid 
ümumi axın şəklinə düşür.  

Abşeron yarımadasında yeraltı su hövzəsinin ümumi axını Qərbi Ab-şerondan 
Şərqi Abşerona doğru istiqamətdədir.  

Abşeron yarımadasında qrunt sularının yatım dərinliyi müxtəlifdir. Qərbi 
Abşeronda qrunt sularının yatım dərinliyi 1 m-dən 15,2 m arasında dəyişir. Qrunt 
sularının ən az yatım dərinliyi Sumqayıt şəhəri ilə Ceyranbatan gölü arasındakı ərazidə 
müşahidə olunur. Bu ərazilərdə qrunt sularının yatım dərinliyinin intervalı 1-2 m 
arasındadır. Böyük Şor gölü ətrafında, Yasamal vadisində, Lökbatan qəsə-bəsinin cənub 
tərəflərində, Qırmızı göl rayonunda, Sahil qəsəbəsi rayonunda qrunt sularının yatım 
dərinliyi 1-2 m intervalındadır. 

Masazır qəsəbəsi rayonunda və ətrafdakı göllərdə qrunt sularının yatım dərinliyi 
göllərdən uzaqlaşdıqca artaraq,   16,5 m və daha artıq dərinliyə çatır.  

Şərqi Abşeronda qrunt sularına qazılmış quyuların sərfi 9,8 l/s-yə qədərdir. 
Nardaran, Zaqulba zonasında quyuların sərfi 2,0-10,0 l/s arasında dəyişir. Bu ərazilərdə 
quyuların xüsusi sərfi 0,2-1,1 l/s.m-dir. Susaxlayan süxurların süzülmə əmsalı 1,1-5,2 
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m/gün-dür. Sulu horizontun qalınlığı 60-70 m-dir. Bu qalınlıq Şərqi Abşeronun hər 
yerində müşahidə olunur. Maştağa ərazisində quyuların sərfi 0,8-1,5 l/s, Mərdəkan-
Şüvəlan sahəsində 0,4-2,1 l/s-dir. Quyuların xüsusi sərfi 0,14-0,38 və 0,03-0,25 l/s.m 
arasında dəyişir. Susaxlayan süxurların süzülmə əmsalı 0,2-2,3 m/gün arasında dəyişir. 
Binə-Hövsan muldasında susaxlayan süxurların süzülmə əmsalı  1,0-4,8 m/gün-dür. 
Quyuların sərfi 0,9-3,0 l/s, xüsusi sərfi 0,06-1,2 l/s.m-dir. 

Şərqi Abşeron ərazisində qrunt sularının yatım dərinliyi 0-30 m intervalında 
dəyişir. Mərkəzi Abşeronun ərazisində qrunt sularının yatım dərinliyi yer səthinə 
yaxındır. Kürdəxanı, Pirşağı, Məmmədli, Nardaran, Maştağa, Fatmayı, Suraxanı və 
digər sahələrdə qrunt sularının yatım dərinliyi 1-2 m arasında dəyişir. Nar-darandan 
Zirəyə qədərki sahələrdə qrunt sularının yatım dərinliyi 10-20 m arasında dəyişir. 

Abşeron yarımadasının cənub-qərbində quyuların sərfi 3,5 l/s-yə qədər artır. Bu 
istiqamətdə quyuların xüsusi sərfi 0,01-0,09; 0,15-0,23 l/s.m arasında dəyişir. 
Susaxlayan süxurların süzülmə əmsalı 0,03-1,0 m/gün arasında dəyişir. 

Mərkəzi və Şərqi Abşeronda yeraltı suların kimyəvi tərkiblərinin formalaş-
masında süni amillər böyük rol oynayır. Sahələrin suvarılması nəticəsində aerasiya 
zonasının süxurlarının duzları yuyulur və ətraf sahələrə daşınır. Bunun nəticəsində qrunt 
sularında şirinləşmə prosesi gedir. Yeraltı suların istismar olunduğu sahə-lərdə isə 
müxtəlif kimyəvi tərkibli suların bu ərazilərə axını nisbətən güclənir. Neft mədənlərinə 
yaxın sahələrdə isə neftlə birlikdə lay suları yer səthinə çıxarılır. Bu sulardan olan itkilər 
nəticəsində isə ətraf sahələrdə yeraltı suların kimyəvi tər-kibində əsaslı dəyişikliklər baş 
verir. Bu suların tərkibindəki elementlər isə ətraf sahələrdəki yeraltı suları çirkləndirir. 

Yarımadanın ərazisində yayılmış təzyiqli yeraltı sular yüksək minerallaşma 
dərəcəsinə malikdir. Bu sular praktiki əhəmiyyəti olmadığına görə yaxşı öyrənilmə-
mişdir. 

Yarımadanın ərazisində təzyiqli sulu horizontlar hidrogeoloji, hidro-geoloji-
meliorativ xəritəalmalarda, balneoloji məqsədlərlə axtarış - kəşfiyyat işləri aparı-larkən 
öyrənilmişdir. Daha dərin qatlarda yatan təzyiqli sular isə neft kəşfiyyatı aparılarkən 
öyrənilmişdir. 

Ərazidə hidrogeoloji nöqteyi-nəzərdən aparılmış işlərdə geoloji kəsilişin 200-300 
m-lik yuxarı hissəsi təsvir olunur. Abşeron yarımadası ərazisində qrunt sula-rından 
fərqli olaraq, təzyiqli sular vahid sulu horizont yaratmış və kəsilişin ayrı-ayrı stratiqrafik 
vahidlərini xarakterizə edir. Bu ərazilərdə təzyiqli sulu horizont-ların digər horizontlarla 
hidravlik əlaqəsi yoxdur. 

Şərqi Abşeronun hər yerində təzyiqli sulu horizontlara rast gəlinir. Təzyiqli sulu 
horizontlar xəzər, gürgan, bakı, üst abşeron çöküntülərində yayılmışdır. Susax-layan 
süxurlar qum,  qumca, qumdaşı, əhəngdaşlarıdır. Şərqi Abşeronda ağcaqıl və alt  
abşeron çöküntüləri susuzdur. 

Şərqi Abşeronda ağcaqıl və məhsuldar qat çöküntülərində yerləşən sulu 
horizontların şaquli kəsilişini xarakterizə etmək üçün məlumatlar yoxdur. Dör-düncü 
dövr-üst abşeron çöküntülərinin layları bu ərazilərdə 700-800 m dərinlikdə yatır. 
Öyrənilən qalınlıq isə 200-250 m-i əhatə edir. Abşeron mərtəbəsinin tavan hissələrinin 
dərinliyi 66-88 m-də quyular vasitəsi ilə aşkar olunmuşdur. Bu mərtəbənin çöküntüləri 
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Pirşağı-Bilgəh, Maştağa-Buzovna kəndləri rayonlarında yayılmışdır. Horizontların 
dabanı isə 144-235 m dərinlikdə aşkar olunmuşdur. Pyezometrik səviyyə 7,4-12,9 m 
dərinlikdə qərarlaşır. Suçəkmə zamanı quyuların sərfi 0,6-2,6 l/s, xüsusi sərfi isə 0,21-
0,5 l/s.m-dir. Susaxlayan süxurların süzülmə əmsalı 0,3-1,9 m/gün arasında dəyişir. 
Maştağa-Şüvəlan sahəsində təzyiqli suların kompleksi 60-72 m-də aşkar olunmuşdur. 
Təzyiqli horizontların dabanı 190-241 m dərinlikdə qərarlaşır. Quyuların sərfi suçəkmə 
zamanı 1,90-2,40 l/s, xüsusi sərfi isə 0,15-0,30 l/s.m-dir. Susaxlayan süxurların süzülmə 
əmsalı 0,6-1,4 m/gün-dür. 

Binə-Hövsan muldası ərazisində quyular vasitəsi ilə iki təzyiqli sulu horizont 
aşkar olunmuşdur. Burada Bakı horizontunun tavanı 30-46 m, dabanı 35-75 m 
dərinlikdə yatır. Pyezometrik səviyyə 4-16 m dərinlikdə qərarlaşır. Hövsan kəndi 
rayonunda pyezometrik səviyyə +0,5 m-də qərarlaşır. Suçəkmə zamanı quyuların sərfi 
1,0-5,0 l/s, xüsusi sərfi 0,9-4,5 l/s.m arasında dəyişir. Susaxlayan süxurların süzülmə 
əmsalı 10 m/gün-ə qədər çatır. 

Binə-Hövsan muldasında ikinci təzyiqli horizont Abşeron çöküntülərinə aiddir. 
Qala yüksəkliyində bu horizont 19-69 m dərinlikdə yatır. Suçəkmə zamanı 

quyuların sərfi 1,0 l/s, xüsusi sərfi 0,15 l/s.m-dir. Susaxlayan süxurların süzülmə əmsalı 
0,32 m/gün-dür. 

Zirə və Şahov buynuzunda təzyiqli sulu horizont bakı və abşeron mərtəbə-lərinə 
aiddir. Təzyiqli sulu kompleksin tavanı 27-62 m, dabanı isə 40-68 m də-rinlikdə yatır. 
Sulu layların effektiv qalınlığı 4-6 m-dir. Pyezometrik səviyyə 17-23 m dərinlikdə 
qərarlaşır. Suçəkmə zamanı quyuların sərfi 0,7-1,0 l/s, xüsusi sərfi isə 0,02-0,04 l/s.m-
dir. Susaxlayan süxurların süzülmə əmsalı 1,0 m/gün-dür. 

Abşeron ərazisində yeraltı suların minerallaşma dərəcəsi 30-800 mq/ekv-dir. Xlor 
və natrium ionlarının miqdarı 10-240 və 12-300 mq/ekv-dir. Ümumi qələvilik 0,2-15 
arasında dəyişir. Kalsium və maqnezium ionlarının miqdarı 0,1-5,7 mq/ekv-dir. 
Natriumun xlora olan nisbəti 0,62-2,30 arasında dəyişir. 

Abşeron yarımadasında yerləşən neft yataqlarının lay suları mikro-
komponentlərlə zəngindir.  

 
      «MÜHƏNDİS GEOLOGİYASI» İSTİQAMƏTİ  ÜZRƏ 
 

İŞ  B. «Şərqi  Abşeronun mühəndisi - geoloji  şəraitinin formalaşmasına təsir  
edən  amillərin  tədqiqi» 

Müəlliflər: dos.B.A.Abadov, dos. O.M.Əhmədova, t.e.n. Ə.Ə.Verdiyev  
 
Yuxarıda  qeyd  edildiyi  kimi,  Abşeron yarımadası tektonik quruluşuna görə 4 

əsas struktura ayrılır: 
1. Qərbi-Abşeron antiklinoriumu; 
2. Abşeron-Ceyrankeçməz tektonik zonası; 
3. Şərqi Abşeron sinklinoriumu; 
4. Abşeron arxipelaqı antiklinoriumu. 
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Cari  ilin  elmi-tədqiqat  işinin tədqiqat  obyekti  Şərqi Abşeron sinklinoriu-
mudur. Bu region Abşeron yarımadasının 3/5 hissəsini - mərkəzi və şərq hissələrini 
əhatə edir. Sinklinoriumun qərbində Qərbi Abşeron antiklinoriumu və Abşeron 
Ceyrankeçməz zonası yerləşir. Şərqi Abşeron sinklinoriumunun şimal-qərb hissə-sində 
Sumqayıt-Fatmayı tektonik sahəsi ayrılır. Burada məhsuldar qat çöküntü-lərinin 
arasında paleogen və miosen yaşlı braxiantiklinal qalxımların nüvələrinə rast gəlinir. 

Antiklinal qırışıqlıqlar Ümumqafqaz istiqamətli qırışıqlıq zonasına aid edilir. 
Qırışıqların nüvəsində koun və maykop çöküntüləri, qanadlarında orta və üst mio-sen və 
pont mərtəbəsinin çöküntüləri, periferik hissəsində məhsuldar qat çökün-tüləri iştirak 
edir. Qırışıqlıqlar sandıqvari quruluşa malikdir. 

Region üçün bataqlıqlaşma, şoranlaşma, deflyasiya prosesləri xarakterikdir. 
Palçıq vulkanizmi burada zəif inkişaf etmişdir.  

Ərazidə yayılmış Zigilpiri, Böyükdağ, Sulutəpə palçıq vulkanları şimal-qərb 
hissədə antiklinal qırışıqlıqların tektonik qırılmalarla mürək-kəbləşməsi nəticəsində 
yaranmışdır. 

Region üçün intensiv abraziya prosesləri qeyd edilir. Bu regionun sahəsi 1249 
km2-dir. Regionun seysmikliyi 7 balla qiymətləndirilir. 

  Respublikanın ən inkişaf etmiş iqtisadi regionu olan Abşeron yarımadasında 
texnogen amillərin mühəndisi-geoloji şəraitə təsiri güclüdür. 

Son zamanlar aparılan intensiv tikinti-bərpa işlərinin təsiri mühitdə sürətli 
dəyişikliyin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu dəyişiklik yeraltı suların səviyyəsinin 
qalxmasına, ekzogen-geodinamiki proseslərin intensivləşməsinə təkan  vermişdir. 

Abşeron yarımadasının təbii mühəndisi-geoloji şəraitinin dəyişikliyə uğra-masına 
səbəb olan amillərdən biri də sənayenin inkişafının və təbii ehtiyatların 
mənimsənilməsinin sürətlə həyata keçirilməsidir. 

Abşeron yarımadası ərazisində subasma prosesi Sumqayıt kimya kombina-tının 
yaxınlığı, Ceyranbatan qəsəbəsi, Buzovna çimərliyi, Binə (yerli qəbiristanlıq və «Hava 
limanı» arasındakı ərazi) sahəsi, Sumqayıt sənaye zonası (Azərbaycan boru-prokat 
zavodu), Sumqayıt yaşayış zonası (Sumqayıt şəhəri dəmir yolu vağzalı), Kürdəxanı 
(Kürdəxanı kəndi - Ləiş bağları arasındakı sahə), Məmmədli (Zabrat qəsəbəsi - 
Məmmədli kəndinin arasındakı ərazi), Maştağa (Abşeron ma-gistral kanalının yanı, 
sudoldurma məntəqəsi), Aeroport (Bakı-Aeroport avtomo-bil yolunun sol tərəfində, 
elektrik transformatorun yanı) sahəsi və Yasamal dərəsi sahələrində geniş yayılmışdır.  

Subasma həmin sahələrdə yayılmış süxurların litoloji tərkibinə təsir edir və 
ərazidə tikiləcək və ya fəaliyyətdə olan tikililərin gələcəkdə istismarını çətinləşdirir. 

Ərazidə bataqlıqlaşmanın qarşısının alınması və göllərin qurudulması zamanı 
həyata keçirilən tədbirlər kompleks xarakterli olmadığından  səmərəliliyi aşağıdır. 

Abşeron yarımadasının ərazisində, əsasən mərkəzi və şərq hissəsində eol 
prosesləri geniş yayılmışdır. Eol prosesləri yarımadanın şimal hissəsində sahil boyu 
Zeynalabdin qəsəbəsi - Bilgəh çimərliyi 2-5 km enində zolaq şəklində inkişaf etmişdir, 
yarımadanın mərkəzi hissəsində (Binə qəsəbəsi, Mərdəkan-Şüvəlan qəsəbəsinin cənub 
hissəsi), Türkan kəndinin kənar qərb tərəfində və ən geniş eol qumları yarımadanın 
kənar şərq hissəsində (Gürgən-Zirə kəndləri, Şıxov burnu xətti boyu, zolağın eni 4-5 
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km-ə çatır) yayılmışdır. N.Ş.Şirinova görə eol deflyasiyasının digər relyef əmələ gətirən 
amillərlə birgə yarımadada belə iri relyef forması kimi axarı olmayan çökəkliklərin 
əmələ gəlməsində böyük rolu vardır. Orta hesablamalara görə, hərəkətdə olan eol 
qumları 25-30 km2 sahədə yayılmışdır. Qumların qalınlığı 0,5 m-dən 5-8 m-ə çatır, 
sahədə üstünlük təşkil edən 1-2 m qalınlıq hesab ola bilər. Eol qumların forması 
hərəkətdə olan təpəciklərə oxşar olaraq şimal-cənub istiqamətində uzanır (üstünlük 
təşkil edən küləklərin istiqaməti). 

Eol formalarının yer səthindən nisbi hündürlüyü əksər hallarda 0,5-1,5 m təşkil 
edir, yarımadanın şərq hissəsində Şıxov burnu yaxınlığında qum təpələrinin hündürlüyü 
3-8 m-ə çatır. Barxanlar əksər halda şimaldan-cənuba tərəf 20-35 m uzanır. 

Eol prosesləri xalq təsərrüfatına ciddi ziyan vurur, neft mədənləri, avtomobil 
yolları, üzümlüklər və bağlar vaxtaşırı eol qumlarının təsirinə məruz qalır. 

Abraziya prosesləri.Dənizin sahil xətti boyunca dəniz dalğalarının təsiri ilə 
sahilin yuyulması və dağılması prosesi intensiv inkişaf etmişdir. Şimal sahilboyu - 
Qalaça və Köhnə Bilgəh burunlarında, Zaqulba və Buzovna qəsəbələri yaxınlı-ğında, 
Abşeron mayakının yaxınlığında, dənizin cənub sahilində - Hövsan, Sultan, Bayıl, 
Şıxov və Puta burunlarında yayılmışdır. Hesablamalara görə, abraziya sahil-lərinin 
uzunluğu 13 km-ə yaxındır (yəni yarımadanın bütün sahilinin uzunluğunun 8%-i təşkil 
edir).  

Abraziya prosesləri köhnə Bilgəh burnu ilə Abşeron mayakı arası sahildə daha da 
intensivdir. Bu ərazidə abraziya prosesləri yüksək sürətlə gedir (sıldırımlı sahillərdə 
dəniz dalğası sahilə yaxınlaşdıqca öz enerjisini tamamilə saxlayır, öz gücünü uçurumlu 
sahilə zərbələrə sərf edir). 

Abşeron yarımadasında abraziya proseslərinin güclənməsi texnogen proses-lərin 
təsiri ilə əlaqədardır. Belə ki, bir tərəfdən dəniz sahilində çimərlik zonasına radikal 
müdaxilə (sahil boyu müxtəlif tikintilərin aparılması, dəniz qumlarının tikintidə istifadə 
məqsədi ilə götürülməsi və s.), Xəzər dənizinə axan çaylarda (Vəlvələçay, Qudyalçay, 
Qusarçay və s.) qum-çınqıl karxanalarının yaradılması və oradan qum-çınqıl 
materiallarının hədindən artıq götürülməsi nəticəsində dənizə gətirmə çöküntülərinin 
nəql oluna bilməməsi ilə əlaqədar, dalğanın abraziya təsiri-nin güclənməsi və s. 
müşahidə edilməkdədir. 

İnsanların təsərrüfat fəaliyyətinin güclənməsi Abşeron yarımadasının bitki 
örtüyünə də öz güclü təsirini göstərmişdir ki, bu da aşınma, yarğanəmələgəlmə 
prosesinin intensivləşməsinə səbəb olmuşdur. 

Təbii ehtiyatların sürətli istismarı ətraf ərazinin yüksək səviyyədə çirk-lənməsini, 
ərazidə bataqlıqlaşmanın, çökəkliklərin, çalaların, deformasiyaya uğra-mış relyef 
formalarının formalaşmasını gücləndirmişdir. 

Abşeron yarımadasında hal-hazırda mühəndisi-geoloji şəraitə həlledici təsir  
göstərən amillərdən biri də neft sənayesinin sürətli inkişafı ilə əlaqədardır. Belə ki, 
istər neftin çıxarılması, istər nəqli, istərsə də emalı ilə əlaqədar müxtəlif tullan-tıların, o 
cümlədən maye halında tullantıların geoloji mühitə atılması ekoloji-dina-miki tarazlığı 
pozmaqla bərabər, mühəndisi-geoloji şəraitə də çox böyük təsir gös-tərir. Belə ki, 

 8



  

geodinamiki proseslərdə yaranan dəyişikliklə bərabər,  qruntların fiziki-mexaniki xassə 
göstəriciləri də dəyişikliyə uğrayaraq pisləşir. 

Aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin analizinə əsasən demək olar ki, 
Abşeron yarımadasında sənayenin sürətli inkişafı ilə əlaqədar olaraq, texnogen 
yüklənmə səviyyəsi kəskin artmışdır və bu amil mühəndisi-geoloji şəraitə də öz təsirini 
göstərmişdir. 

Bununla əlaqədar olaraq, geoloji mühitdə həyata keçirilən hər cür fəaliyyətin 
geoloji mühitin düzgün öyrənilməsi əsasında maksimal qorunub-saxlanılması ilə həyata 
keçirilməsinin təyini, dövlət səviyyəsində müvafiq tədbirlərin vaxtında gö-rülməsi 
vacibdir. 

Karxanaların kortəbii fəaliyyəti dayandırılmalıdır, onların fəaliyyəti elmi 
əsaslandırılmış layihələr əsasında mümkün olan ərazilərdə, müəyyən edilmiş norma 
daxilində, relyefin buraxıla  bilən hədd daxilində pozulması şərtində həyata keçiril-
məlidir. 

Yeraltı şirin su hövzəsinə çirkab və sənaye sularının vurulmasının qarşısı 
alınmalıdır. 

Neft sənayesi ilə əlaqədar tullantıların ekoloji təmizlənməsi həyata keçirilməli, 
maye halında tullantılar yenidən laylara vurulmalıdır. 

 
 
 
«Щидроэеолоэийа вя мцщяндис эеолоэийасы» 
кафедрасынын мцдир  явязи:                                           дос. А.И.ХАСАЙЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. «ЩИДРОЭЕОЛОЭИЙА ВЯ МЦЩЯНДИС ЭЕОЛОЭИЙАСЫ» 
КАФЕДРАСЫ ЯМЯКДАШЛАРЫНЫН  2009-ъу ИЛДЯ ДЯРЪ ОЛУНМУШ ЕЛМИ 

ЯСЯРЛЯРИНИН  ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 
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С.с Мягалянин ады 

Ч
ап

 в
я 

йа
 

ял
йа
зм

а 

Няшриййатын вя 
йа журналын ады Мцяллифляр 

1 Абшерон  йарымадасында  аера-
сийа  зонасы  сцхурларынын  шо-
ранлашмасынын  ясаслары 
 

Тезис-чап БДУ-нун  90  иллик  йу-
билейиня  щяср    олунмуш  
«Азярбайъанын  файдалы 
газынтылары»  мювзусун-
да  Елми  конфрансын  
материаллары (26  май). 
Бакы-2009.  С.10 

Е.А.Мяммядова 

2 Салйан-Нефтчала  зонасында  
мелиорасийанын  инкишафы 
 

Тезис-чап БДУ-нун  90  иллик  йу-
билейиня  щяср  олунмуш 
«Азярбайъанын  файдалы 
газынтылары»  мювзусун-
да  Елми  конфрансын  
материаллары (26  май). 
Бакы-2009. С.61 
 

Е.А.Мяммядова 

3 Йералты  суларын  сцни  ещтийаты  
ящалинин  ялавя  су  тяъщитзаты  
мянбяйи  кими 
 

Мягаля-
чап 

Бакы  Университетинин  
Хябярляри  Журналы. Тя-
бият  елмляри  серийасы.  
№1, 2009.   С.84-90 
 

Е.А.Мяммядова 

4 Мил  дцзянлийиндя  мелиоратив  
тядбирлярин  истигамятляри 
 

Тезис- 
чап 

БДУ-нун  90  иллик  йу-
билейиня  щяср  олунмуш 
Бейнялхалг  Елми  Кон-
франсын Материаллары (30-
31  октйабр 2009 –ъу  
ил),  с. 510 

Е.А.Мяммядова 

5 Ширван  дцзянлийинин   
щидроэеоложи  шяраитиня 
 

Тезис- 
чап 

БДУ-нун  90  иллик  йу-
билейиня  щяср  олунмуш 
Бейнялхалг  Елми  
Конфрансын Материаллары 
(30-31  октйабр 2009 –
ъу  ил,  с.516 

Е.А.Мяммядова 

6 Эеолоэийа факцлтясинин гийаби 
тящсил алан тялябяляри цчцн ихтисас 
фянляриндян методик  эюстяришляр 
(Щидроэеолоэийа фянни цзря) 
 

Методик  
эюстяриш- 

чап 

Эеолоэийа  факцлтяси  
Бакалавр  тящсил  пилляси  
цзря  гийаби  тящсил  алын  
тялябяляр  цчцн  ихтисас  
фянляриндян  Методик  
эюстяришляр  (Ы-В курслар). 
(Щидроэеолоэийа  
ихтисасы). БДУ  
няшриййаты, 2009.  С. 144-
148 

Е.А.Мяммядова 

7 Минэячевир су анбары  зона-
сында  екзоэен-эеоложи  
просеслярин  инкишаф  динамикасы 
даими  нязарятдя  
сахланылмалыдыр 

Тезис- 
чап 

БДУ-нун  90  иллик  йу-
билейиня  щяср  олунмуш 
«Азярбайъанын  файдалы 
газынтылары»  мювзусун-
да  Елми  конфрансын  

Б.А.Абадов 
И.И.Таьыйев 
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материаллары (26  май). 
Бакы-2009. С.36 
 

8 
 
 
 
 
 

Нахчыван  Мухтар  Республи-
касында  Шащбуз  району  яра-
зисиндяки  кцкцрд  сцрцшмя  са-
щяси 

Тезис- 
чап 

БДУ-нун  90  иллик  йу-
билейиня  щяср  олунмуш 
«Азярбайъанын  файдалы 
газынтылары»  мювзусун-
да  Елми  конфрансын  
материаллары (26  май). 
Бакы-2009. С.71 
 

И.И.Таьыйев 
Б.А.Абадов 

9 Масаллы  сцрцшмясинин  мцщян-
диси-эеоложи  шяраити 

Тезис- 
чап 

БДУ-нун  90  иллик  йу-
билейиня  щяср  олунмуш 
Бейнялхалг  Елми  Кон-
франсын Материаллары (30-
31  октйабр 2009 –ъу  ил.  
С. 511 

Б.А.Абадов 

10 Биосферин характерик кимйяви 
елементляри вя онларын миг-
расийасы 

Мягаля- 
чап 

Мцасир тябиятшцнаслыьын 
нязяри вя емпiриk ме-
тодларынын тятбиги исти-
гамятляри – Сумгайыт 
2009, с. 35-37 

О.М.Ящмядова 

11 Азярбайъанын мцасир типли 
сянайе сулары вя онларын истифадя 
перспективлийи 

Мягаля- 
чап 

Бакы Университетинин 
хябярляри, Тябият елмляри, 
2009, № 1, с. 90-97 

О.М.Ящмядова 

12 Азярбайъан Республикасынын 
минерал-термал су мянбяляри вя 
курортлары 

Мягаля- 
чап 

Бакы Гызлар Университети, 
Бакы 2009, № 1,  с.145-
148 
 

О.М.Ящмядова 

13 Azərbaycan Respublikasının 
neft-qaz yataqları ilə əlaqədar 
olan sənaye əhəmiyyətlи yer-
altı suları 

Мягаля- 
чап 

Бакы Университетинин хя-
бярляри, Тябият елмляри 
2009, № 4,  с.  
 

О.М.Ящмядова 

14 Абшерон йармадасынын мцали-
ъяvi вя ящямиййятли минерал вя 
термал сулары 

Тезис- 
чап 

БДУ-нун 90 иллийиня 
щяср олунmuş “Азяр-
байъанın файдалы газын-
тыларı” мювзусунда Ел-
ми конфрансын мате-
риаллары. 26 май, Бакы 
2009, с.80-81 

О.М.Ящмядова 

15 Хязяр дянизинин файдалы газын-
тылары вя онун еколожи вязиййяти 

Тезис- 
чап 

БДУ-нун 90 иллийиня 
щяср олунmuş “Азяр-
байъанın файдалы газын-
тыларı” мювзусунда Ел-
ми конфрансын матери-
аллары. 26 май, Бакы 
2009, с.45-48 

О.М.Ящмядова 
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16 Azərbaycan Respublikasının 
şirin su ehtiyatları və onların 
ekoloji vəziyyəti 

Тезис- 
чап 

БДУ-нун  90  иллик  йу-
билейиня  щяср  олунмуш 
Бейнялхалг  Елми  Кон-
франсын Материаллары (30-
31  октйабр 2009 –ъу  
ил),  с.  

О.М.Ящмядова 

17 Şirvan düzənliyində əhalinin 
içməli su mənbələri,təchizatı 
və ekoloji problemləri 

Məqalə- 
чап 

Azərbaycan Milli Elm-
lər Akademiyası Xə-
bərlər, Yer elmləri, 
2009,  №1,  с. 94-98 

М.А. 
Мяммядова 

18 Talış-Lənkəran bölgəsinin 
termal sularının istifadə pers-
pektivliyi 

Тезис- 
чап 

БДУ-nun 90 illik yubi-
leyinə həsr olunmuş 
“Azərbaycanın faydalı 
qazıntıları” mövzusun-
da elmi konfransın ma-
terialları (26 may). Bakı, 
2009, s.57 
 

М.А. 
Мяммядова 

19 Hidrogeoloэiya Тядрис  
програмы

BDU-nun Coğrafiya fа-
kцltəsinin bakalavr təh-
sil pilləsi üzrə fənn 
proqramları toplusu. 
Bakı, 2009, s.44-47 

М.А. 
Мяммядова 

20 Abşeron yarımadasının su 
təchizatı problemləri 

Тезис- 
чап 

BDU-nun 90 illik yu-
bileyinə həsr olunmuş 
Beynəlxalq елми kon-
frans материаллары  (30-
31 октйабр)  Bakı, 
2009,  с.515 

М.А. 
Мяммядова 

21 Gəncəçay-İncəçay çayları 
arası ərazinin yeraltı suları-
nın regional ehtiyatının 
formalaşma şəraiti və on-
lardan su təchizatında istifa-
dənin mümkünlüyü   

Məqalə- 
чап 

Bakı Universitetinin 
Xəbərləri, təbiət elm-
ləri seriyası, 2009,№ 4 . 
С.  

S.M. Kazımov 
G.F.Həşimova 
М.А. 
Мяммядова 

 
                                   
   «Щидроэеолоэийа вя мцщяндис эеолоэийасы»  
   кафедрасынын мцдир  явязи:                                                  дос. А.И.ХАСАЙЕВ  
 

5. ХАРИЪИ  ДЮВЛЯТЛЯРИН  ТЯЩСИЛ  ВЯ  ЕЛМИ  МЦЯССИСЯЛЯРИ  ИЛЯ  
ЯЛАГЯЛЯР 

 
  Хариъи дювлятлярин тящсил вя елми  мцяссисяляри иля ялагяляр йохдур.  
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6. ЕЛМИ ТЯДГИГАТ ИШЛЯРИНИН НЯТИЪЯЛЯРИНИН  ТЯТБИГИ 
 

Елми тядгигат ишляринин нятиъяляри истещсалат вя маэистр тящсилиндя тятбиг едилир.  

7. ПАИЕНТ ВЯ ИНФОРМАСИЙА ИШЛЯРИ  
 

Патент вя информасийа ишляри йохдур. 
 

8. ФАКЦЛТЯДЯ КЕЧИРИЛМИШ ЕЛМИ КОНФРАНСЛАРЫН, 
СЕМИНАРЛАРЫН,  СИМПОЗИУМЛАРЫН ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 
Факцлтядя Азярбайъанын  БДУ-нун 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш «Азяр-

байъанын файдалы газынтылары» мювзусунда Республика Елми  конфрансы  (26  май) вя  
Бейнялхалг Елми  конфранс  (30-31  октйабр)  кечирилмишдир. Конфрансларда 
кафедранын бцтцн мцяллимляри иля маэистрантлары вя  тялябяляри  дя  иштирак етмишляр  вя  
тезисляр  чап  олунмушдур. 

 

9. ФАКУЛТЯДЯ ЕЛМИ ВЯ ЕЛМИ-ПЕДАГОЖИ КАДРЛАРЫН  
ЩАЗЫРЛАНМАСЫ  

 
«Щидроэеолоэийа вя  мцщяндис  эеооэийасы»  кафедрасынын  маэистри    Иран  

Ислам  Республикасынын  вятяндашы  Гушчи  Ямир -  «Мцщяндиси  эеолоэийа»  ихтисасы  
цзря  эеолоэийа-минералоэийа  елмляри  маэистри  дяряъяси  алмыш  вя  аспирантурада 
щямин ихтисас  цзря  тящсилини  давам  етдирмяйя  башламышдыр.  

 
10.  ДИССЕРТАСИЙА МЦДАФИЯСИ ВЯ ДИССЕРТАСИЙА  

ШУРАЛАРЫНЫН ФЯАЛИЙЙЯТИ 
Йохдур. 
 

11. ТЯЛЯБЯЛЯРИН ВЯ ЭЯНЪ ТЯДГИГАТЧЫЛАРЫН (МАЭИСТРЛЯРИН 
ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ ИШЛЯРИ  (КОНФРАНСДА ИШТИРАКЫ) 

 
Кафедранын  тялябя вя маэистрантлары конфрансларда иштирак етмиш вя  тезисляр чап 

олунмушдур. 
 
 
 
 

12.  2010 – ЪУ  ИЛДЯ  ЩАНСЫ  АВАДАНЛЫГЛАРЫН  АЛЫНМАСЫНА  
ЕЩТИЙАЪ  ДУЙУЛУР  (АДЫ,  АЛЫНАЪАГ  АВАДАНЛЫГЛАРЫН  САЙЫ,  

ТЯХМИНИ  ГИЙМЯТИ-МАНАТЛА) 
 

2010 – ъу  илдя  ашаьыдакы  аваданлыгларын  алынмасына  ещтийаъ  вардыр:   
1. Влажность  воздуха: 

 13



  

А) Волосной  гигрометр – для  определения  относительной  влажности; 
Б) Гигрограф – для  определения  относительной  влажности; 
В) Психрометрические  термометры для  определения  влажности 

2. Температура  воздуха: 
А) Различные  термометры; 
Б) Термограф -  для  определения  температуры  воздуха 

3. Атмосферные  осадки: 
А) Дождемер – для  определения  количества  атмосферных  осад-ков, в  т.ч. 

мерный  стеклянный  цилиндр; 
Б) Испаритель  Попова   - для  определения  испарения,  в  т.ч. наружный  и  

внутренний  цилиндры,  водосборная  чашка  эвапорометра,  струг 
4. Наблюдения  над  температурой  грунтов: 

А) Коленчатый  термометр  Савинова; 
Б) Вытяжной  термометр  и  эбонитовая  трубка 

5. Приборы  для  замера  уровня  подземных  вод: 
А)  глухарь;% 
Б)  хлопушка; 
В)  поплаковый  измеритель; 
Г)  водяной  свисток; 
Д) электрический  измеритель; 
Е)  уровнемер  системы  Е.В.Симонова (или  лимниметр); 
Ж) поплавковый  лимниграф; 
З)   цифрограф 

6. Водоотдача: 
А) прибор  для  определения  величины  водоотдачи (по   Н.Н.Биндеману) 

7.Влажность  грунтов: 
А)Бюкс  для  определения  влажности  грунтов 

8.Плотность  грунтов: 
А) Пикнометр  для  определения  плотности  грунтов 

9.Объемная  масса  грунта: 
А)Режущие   кольцы для  определения  объемной  массы  влажного  грунта 

10.Весы  для  взвешивания  в  воде  грунта 
11.Гранулометрический  состав  грунтов: 

А)Комплект  сит  для  гранулометрического  анализа; 
Б)Прибор  Сабанина для  гранулометрического  анализа; 
В)Прибор для  гранулометрического  анализа  пипеткой; 
Г) Ареометр  (гигрометр) 

12. Пластичность: 
А) прибор  Васильева; 
Б) прибор Казагранде для  определения   верхнего  предела  пластичности; 
В) крылочатка  Торвен  (ТВ); 
Г) Ъиб  пенетрометр  (ПП) 

13. Набухание:  
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А)Прибор  ПНЗ – 2  для  определения  набухании 
14.  Липкость: 

А)Прибор  Охотина   для  определения  липкости 
15.Размыкаемость: 

А) Прибор  ПР  для  определения  размыкаемости; 
Б) Прибор  С.И.Синельшикова 

16. Влагоемъкость: 
А) Прибор  для  определения  максимальной  молекульярной влагоемъкости 

17. Капиллярные  свойства  грунтов: 
А)  Меннск  (прибор); 
Б)  Прибор   для  определения   высоты  капиллярного  поднятия  в  трубке; 
 В) Капилляриметр  Каменского  для определения   высоты  капиллярного  

поднятия   
18. Водопроницаемость: 

А) Прибор  Тима  для  определения    коэффициента  фильтрации; 
Б) Трубка  Каменского  для  определения   коэффициента  фильтрации; 
В) Трубка  Спецгео для  определения   коэффициента  фильтрации,    в.ч.  

секундомер,  стеклянная  батарейная  банка; 
Г) Прибор  КФЗ для  определения    коэффициента  фильтрации; 
Д)Прибор  ПВ  конструкции  Знаменского-Хаустого  для определения  

водопроницаемости  грунтов; 
Е)Прибор  Коломенского для  определения    коэффициента  фильтрации  

глинистых  грунтов  
19.  Сжимаемость  грунтов: 

А) Прибор  МГРИ  для  компрессионных  испытаний   грунтов; 
Б) Прибор  КП  для  компрессионных  испытаний  грунтов 

20. Сопротивление  грунтов  - уплотнитель: 
А)Прибор системы   Гидропроект  для  предварительного уплотнения; 
Б) Прибор  ГГП-30  конструкцией  Маслова-Лурье 

21.     А)Стабилометр  М-2  под  прессом  конструкцией  Меткова; 
Б)Цилиндры-шаблоны  для  вырезки образцов  связанных  грунтов 

22.   Механические  свойства  полускальных  и  скальных  пород: 
А) Дисковая  пила  для  изготовления  образцов; 
Б)  Гидравлический  пресс 

23. Для  карбонатности:    
А) прибор  калсиметр  Попова 

Гиймяти  тяхминян  10  мин  манат 
13. ЯСАС  НЯТИЪЯЛЯР  ВЯ  ТЯКЛИФЛЯР 

 
Ъари  илдя  «Щидроэеолоэийа вя  мцщяндис  эеолоэийасы»  кафедрасынын  мцяллим  

щейяти елми-тядгигат  ишляринин  апарылмасында  вя  ясас  нятиъялярин  тяртибиндя фяал  иш-
тирак  етмиш,  тялябялярин  вя  эянъ  тядгигатчыларын (маэистрантларын)  конфрансларда  
иштиракыны  тяшкил  етмиш,  1  методик  вясаит, 1  тядрис  програмы,  7  мягаля,  13  тезис  
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чап  етдирмиш,  Еколоэийа  вя  Тябии  Сярвятляр  Назирлийинин 4  щесабатына  ряй  
вермишдир,  о  ъцмлядян  1  дярслик  БДУ-нун  няшриййатында  чапдадыр. Кафедранын  
досентляри  Е.А.Мяммядова  вя  М.А.Мяммядова  «Азярбайъан  Республикасы  
Тящсил  Назирлийинин  Тяшяккцрц»    мцкафатына  лайиг  эюрцлмцшляр. 

Кафедрада  апарылан  елми - тядгигат  ишляриня  мцхтялиф  елм вя  истещсалат  
сащяляриндян  (эеоложи  тяшкилатлардан)  саатщесабы  гайдада  дярс   апармаг  цчцн  
дявят  олунан  мцтяхяссисляр (алимляр): Щидротехника  вя  Мелиорасийа  ЕТИ –нин 
ямякдашы  т.е.н.  Я.Я.Вердийев  вя  Еколоэийа  вя  Тябии  Сярвятляр  Назирлийинин  
ямякдашы  э.м.е.н. Ф.Г.Мяммядов ъялб  олунмушлар. О  ъцмлядян, эяляъякдя  
кафедрада  эянъ  тядгигатчыларын  (маэистрант, аспирант  вя  диссертантларын) елми-
тядгигат  ишляринин  (диссертасийаларын)  айры-айры  щиссяляринин  мярузяси  вя  онларын  
мцзакирясинин  тяшкили  мягсядиля,  мцнтязям  олараг,  илдя  1-2  дяфя  семинарларын  
кечирилмяси  вя  щямин семинарлара  диэяр  эеоложи  тяшкилатларын  апарыъы  
мцтяхяссисляринин  вя  алимляринин  дя дявят  олунмасы  нязярдя  тутулур. 
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