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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 
FƏNN SİLLABUSU 

                                                            
                                                               
                                                               Təsdiq edirəm ____________________________ 
                                                                                                    (kafedra müdiri) 
                                                               

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    _15_sentyabr__2015  -ci il 

 

Kafedra: __________Еколожи кимйа_____________ 

 

Fakültə: __________Еколоэийа вя торпагшцнаслыг______ 

 

I. Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:_________________Hidrosferdə fiziki-kimyəvi proseslər___________________ 

Tədris yükü (saat) cəmi:__45____ mühazirə_30______seminar___15___ praktik (laboratoriya)_ 

 

Tədris ili _____2015/2016__________ Semestr___Ы_______ Bölmə _____азярбайъан__ 

Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) _______________ 

 

II.  Müəllim haqqında məlumat:_____Rəfiyeva Hicran Lətif гызы, кимйа üzrə fəlsəfə 

doktoru  

                                            (Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: ______________V gün 8:30______________________________ 

E-mail ünvanı: ________________hicran_chem@mail.ru________________________ 

İş telefonu:_______0124337311_____________________________________________ 

 

III. Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1 А.М.Никаноров, Т.А.Хоружая «Глобальная экология» 

2.Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, С.Ялийев Мцасир еколоэийа 

 3.Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая среда и человек» 

4.И.А.Шилов «Экология» 

5.Ю.А.Израель Экология и контроль состояния природной среды 
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Əlavə: 

1. А.М.Никаноров Т.А.Хоружая, А.В.Жулидов Мониторинг качества вод :оценка 

токсичности 

2.Черкинский С.Н. Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы. - М.: 
Стройиздат, 1971. 

3. Чибисова Н.В., Долгань Е.К. Экологическая химия: Учебное пособие / Калинингр. 
ун-т. - Калининград, 1998.  

4. И.А.Степановских «Экология» 

5.Н.А.Воронков Экология общая, социальная, прикладная 

2.  

 

IV. Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 

tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 

hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) 

Kursun qısa təsviri: Су цзви алям цчцн цмуми олан вя явязолунмаз ящямиййятя малик 

абиотик еколожи мцщит амилляриндян бири олмагла тябиятдя йеэаня мцтящяррик, «айаьы 

дяймяйян» йер галмамыш майедир: су щям кимйяви маддядир, щям дя гейри –ади физики 

ъисимдир. Су майе щалы Йер цзяриндя океанлар, дянизляр, чайлар, эюлляр формасында олур. 

Океан вя дяниз сулары ярзаг вя хаммал мянбяйидир, бюйцк минерал вя кимйяви сярвятляря, 

щейван вя битки аляминя, тцкянмяз истилик вя енержи имканына маликдир. Дцнйа океаны сулары 

чох зянэин минерал, биоложи вя енержи ещтийатларына маликдир. Су - ъанлы организмлярин 

щяйатынын Ян цмдя амили вя айрылмаз тяркиб щиссясидир. Щарада су варса орада щяйат вардыр. 

Су инсанларын, щейванларын вя биткиляринщяйат фяалиййяти вя мящсулдарлыьы цчцн башлыъа 

амиллярдян биридир. Су бухары Эцняш шцалары цчцн сцзэяъ ролуну ойнайыр, биткилярин 

фотосинтезиндя иштирак едир, щаваны оксиэенля зянэинляшдирир, организмляр цчцн карбощидратлар 

йарадыр вя с.  

Kursun məqsədi:___ Щидросфер фяннинин юйрянилмясиндя мягсяд щидросферин еколожи 

проблемляи вя мцщафизяси, еколожи ящямиййяти, дцнйанын су ещтийаты вя онларын еколожи 

дуруму щаггында дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы вя ятраф мцщитдя суйун ролуну  

юйрянмякдир. 

_____________________________________________________________________________ 
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V. Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə Məşğələ Saat Tarix 

 Mövzu № 1. Щидросфер.Онун еколожи 

ящямиййяти 

Qısa icmalı: Щидросферин  йер сятщиндя 

тутдуьу сащя. Щидросфердя суйун вя ону 

тяшкил едян маддялярин мигдары. Суйун 

молекулйар структуру. Истифадя 

олунмасына эюря суйун нювляри.   

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Майстренко В.Н., Хамитов Р.З. 

Будников Г.К. Эколого-аналитический 

контроль суперэкотоксикантов 

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды  

 

2 2  19.09 

 Mövzu №2. Щидросферин йаранмасы вя 

тякамцлц. Су дювраны 

Qısa icmalı: Суйун ямяля эялмяси. Суйун 

тякамцлц. Кичик су дювраны. Бюйцк су 

дювраны. Дахили ахарсыз су щювзяляри. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Р.Г.Вердиев Водные ресурсы рек  

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

 

2 2  26.09 

 Mövzu № 3. Суйун физики–еколожи 

эюстярииляри вя онларын эиэийеник ящямиййяти 

Qısa icmalı: Суйун физики хассяляри. 

Температур. Суйун шяффафлыьы. Суйун 

рянэи. Суйун ийи. Суйун тябии мяншяи 

2 2  03.10 
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ийяринин тяснифаты. Тябии  ичмяли суйун 

ийинин гиймятляндирилмяси. Суйун дады вя 

тамы. Суйун сыхлыьы.  Суйун фяал реаксийасы. 

Суда чюкцнтцляр. Суйун ъодлуьу. 

Мцвяггяти вя даими ъодлуг. Суйун 

оксидляшмяси. Суда азот тяркибли 

бирляшмяляр. Хлоридляр вя сулфатлар. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. А.А.Горелов  Экология 

 2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

3.А.М.Никаноров Т.А.Хоружая, 

А.В.Жулидов Мониторинг качества вод 

:оценка токсичности 

 

 Mövzu № 4. Суйун  биоложи амилляри вя 

онларын еколожи эиэийеник ящямиййяти 

 Qısa icmalı: Суйун ъанлы алями. 

Планктонлар. Бентослар. Су екосистеминин 

нюв тяркибинин онун чирклянмя 

дяряъясиндян асылылыьы. Суйун микрофлорасы. 

Суйун микробларла цмуми сирайятлянмяси. 

Коли-титр. Ичмяли суйун цмуми санитарийа 

ъящятдян гиймятляндирилмяси цсуллары. 

Истифадя цчцн йарарлы сулара гойулан 

санитар-эиэийеник нормалар 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.А.Д.Потапов Экология 

2.Т.А.Акимова Экология 

3.В.В.Денисов Экология 

 

2 2  10.10 
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 Mövzu №5 Дцнйанын су ещтийатлары вя 

онларын еколожи  мцщафизяси 

Qısa icmalı: Йер кцрясинин  су ещтийатлары. 

Океан. Дцнйа океаны. Сулаын типи. Дцнйа 

океанынын ясас характерик параметрляр иля 

сяъиййялянмяси. Океан суйунун узлулуьу. 

Су кцтляляри. Цст сятщи, аралыг, дярин тябягя. 

Диб су тябягяси. Екваториал, тропик, 

субтропик, мцлайим, гцтб су кцтляляри. 

Кцляк дальалары. Ъяряйанлар. Бурульанлар. 

Мяркязи бурульанлар. Субарктик 

бурульанлар. Габара вя чякилмяляр. 

Дянизлярин дальаланма дяряъясини юлчмяк  

цчцн Бофорт шкаласы. Апвеллинг щадисяси 

Даунвеллинг щадисяси.  

1.Д.Я.Фащук Мировой океан 

2. Б.С.Залогин Мировой океан 

 3. А.Г. Банников , А.К. Рустамов, А.А Вакулин 
Охрана природы М.: Агропромиздат 1987 

2 2  17.10 

 Mövzu №6.Дянизляр. Кюрфязляр. Боьазлар. 

 Qısa icmalı: Йерцстц сулар. Чайлар. 

Архлар. Эюл. Эюлмячя. Нощурлар. Батаглыг 

сулары. Су анбарлары. Каналлар. Атмосфер 

сулары Дцнйанын ян болсулу чайлары. Ян 

узун чайлар. Ян йцксяк шялаляляр. 

Дцнйанын ян ири эюлляри. Йерцстц (ачыг) 

суларын юз-юзцня тямизлянилмяси. Йералты 

сулар. Кящриз, гуйу вя булаг сулары. 

Йералты суларын топланма схеми. Дярин 

йералты сулар. Бузлаглар. Даими донушлуг. 

Айсбергляр.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

2 2  24.10 
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1. Химия окружающей среды. Перевод с 

английского языка под редакцией А. 

Цыганкова. – Москва: Химия, 1982 г. 

2.Рамад Ф. Основы прикладной экологии. 
-  Ленинград: Гидрометиоиздат, 1981 г. 

  

 
Mövzu №7. Тябии суларын чирклянмяси 

Qısa icmalı: Hidrosferin çirkləndirici 

mənbələri Texnogen çirklənmələr. Tябии 

мцщити аьыр металларла чиркляндирян сянайе 

сащяляри. Su hövzələrinin evtrofikasiyası. 

Suların   təmizlənməsi   və   mühafizəsi. 

Tябии сuların  тяркиби. Sуйун кимйяви-

еколожи эюстяриъиляри.  Suyun   quru  

maddəsi  –  qalığı. Suyun   radioaktivliyi. 

Çirkab   suları    və     onların  

təmizlənməsi. Çirkab suyunun mexaniki 

təmizlənməsi. Fiziki-kimyəvi təmizləmə 

üsulu. Bioloji təmizlənmə. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Алферова А.А., Нечаев А.П. Замкнутые 
системы водного хозяйства 
промышленных предприятий, 
комплексов и районов М.: Стройиздат 
1987 

2. Проблемы развития безотходных 
производств Б.Н. Ласкорин, 
Б.В. Громов, А.П. Цыганков, В.Н. 
Сенин М.: Стройиздат 1985 

 

 

2 2  31.10 
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Mövzu №8. Hidrotermal proseslərin 
dövrülüyü 

Yer kürəsinin su ehtiyatları həm 

planetar - Dünya okeanı, çaylar, göllər, su 

anbarlan, qütb və dağ buzlaqları, torpaqdakı 

nəmlik, atmosferin rütubəti, həm də 

regional-ərazilərdəki su ehtiyatları 

formasında paylanır. Təbii sular mənşəyinə 

görə atmosfer - bulud, duman, yağış, qar, 

səth-yerüstü-Dünya okeanı, dənizlər, göllər, 

çaylar, buzlaqlar, bataqlıqlar, kanallar, su 

anbarları və yeraltı suların yuxarı, qrant və 

artezian sularına bölünür. Yer kürəsinin 

səthində olan quru sularının öyrənilməsi ilə 

hidrologiya elmi məşğul olur. 

1. Беспамятнов Г.П.,Кротов Ю.А. 
Предельно допустимые концентрации 
химических веществ в окружающей 
среде  Л.:  Химия 1987. 

2. Абрамович С.Ф. Раппорт Я.Д. 
Тенденции развития водоснабжения 
городов за рубежом. Обзор М.: 
ВНИИИС 1987 

 

2 2  07.11 

 

 
Mövzu №9. Okeanosferin hidroloji 
rejimi 

Dünya okeanı sularının dərinliyinə getdikcə 
şəffaflıq azalmaqla 500 m dərinlikdə işıq 
zəif, 1000 m-də isə cüzi olur. Ən şəffaf su 
Sakit okeanın mərkəzi hissəsində 67 m 
dərinlikdə 1971-ci ildə müşahidə edilmişdir. 

1. Методы охраны внутренних вод от 
загрязнения и истощения Под 
редакцией И.К. Гавич М.: 

2 2  14.11 
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Агропромиздат 1985 

2. Охрана производственных сточных вод 
и утилизация осадков Под редакцией 
В.Н. Соколова М.: Стройиздат 1992 

 

 
Mövzu №10. Duz tərkibi 

   Təbii sularda ən çox NaCI, KCI, 

CaCI2 və MgCI2 olur.Xloridlər üzvi və 

mineral mənşəli ola bilər. Üzvi mənşəli 

xloridlər suya düşən heyvan 

tullantılarından əmələ gəlir. Mineral 

mənşəli xloridlər isə şoran torpaqların 

suyunda olur. Suda mineral mənşəli 

xloridlərin olması sanitariya cəhətdən 

əhəmiyyətə malik deyildir. 

1. Туровский И.С. Обработка осадков 
сточных вод М.: Стройиздат 1984 

2. Комплексное использование и охрана 
водных ресурсов. Под редакцией О.А. 
Юшманова М.: Агропромиздат 1985 

 

2 2  21.11 

 Mövzu №11. Dəniz suyunun üzvi maddələri 

Истещсалатда ишлянян суйун йалныз 5-10%-и 
тякрар истифадя олуна биляр, галаны ися 
чирклянмиш щалда йенидян щювзяляря 
бурахылыр. Чиркляндириъи маддялярин суда 
тябии йолла азалдылмасы юз-юзцнц 
тямизлямя просеси иля мцмкцндцр. Бу 
просесин сцрятля эетмяси цчцн су йа 
дурулмалы, йа да судакы цзви галыглар 
чюкдцрцлмялидир. Тябии юз-юзцнц 
тямизлямя просеси микроорганизмлярин 
щяйат фяалиййяти вя эцняш шцаларынын 
тясири иля эедир. Бу заман цзви маддяляр 
парчаланыр вя зярярли бактерийалар юлцр, 
минераллашма вя чюкмя баш верир. 

   28.11 
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Тямизлянмя сцрятли эетдикдя чирклянмя 
йериндян 20-40 км мясафядя просес 
баша чатыр. Ялавя цзви маддялярин суйа 
дахил едилмяси юзцнцтямизлямя просеси 
цчцн йени мигдар оксиэен тяляб едир ки, 
бу да сцряти азалдыр. Юзцнцтямизлямя 
просесиндя сярф олунан оксиэенин 
мигдары оксиэеня биотяляб (ОБТ) иля 
характеризя олунур. Суйун чирклянмя 
дяряъяси щям дя она мцхтялиф токсики 
маддялярин гарышмасы иля юлчцлцр. Су 
щювзялярини чиркляндирян мянбяляри 2 
ясас група бюлмяк олар. Биринъи група 
суйа зярярли  гейри-цзви маддяляр 
бурахан сулфат туршусу, сода, азот 
эцбряси истещсал едян заводлар, 
металлурэийа мцяссисяляри вя филиз 
зянэинляшдирмя фабрикляри аиддир. 

1. Беспамятнов Г.П.,Кротов Ю.А. 
Предельно допустимые концентрации 
химических веществ в окружающей 
среде  Л.:  Химия 1987. 

 

 
Mövzu №12.Yeraltı suların yaranması 
və onların yayılması 

Yer kürəsi ərazisinin 71%-ni təşkil 

edən ümumi suyun həcmi 1,5 mlrd. km3-dir. 

Bu qədər suyun 97%-ə qədərini okeanların 

və dənizlərin duzlu suları, 3%-ə qədərini isə 

göllər, çaylar, bulaqlar və yeraltı qatların 

şirin suları təşkil edir. Planetin şirin su 

ehtiyatı 30,5 milyon km3-dir ki, bunun da 

97%-i hazırda insanların istifadə edə 

bilmədikləri qütb dairələrinin qar, buz və 

aysberqlərindən, yüksək dağ buzlaqlarından 

ibarətdir. Şirin suyun əsas mənbəyi sayılan 

yalnız 3 %-i çay, göl, bulaq və yeraltı 

qatlarda olan sular planetimizin bütün şirin 

2 2  05.12 
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su ehtiyatının 0,07%-ni təşkil edir. Su 

balansı sabit saxlanıldığı halda, son 50 ildə 

məişətdə, sənayedə və kən d təsərrüfatında 

su məsrəfi müvafiq olaraq 31,39 və 28 dəfə 

artmışdır. Müəyyən edilib ki, 70 il yaşamış 

bir adam 70 m3 şirin su işlədir. 

 

1. Жуков А.И. Монгайт И.Л., Родзиллер 
И.Д. Методы очистки 
производственных сточных вод М.: 
Стройиздат. 

2. Евилович А.З. Утилизация осадков 
сточных вод М.: Стройиздат 1989 

 

 
Mövzu №13.Çay dəniz qrunt sularının 
yayılması 

Ümumdünya Ekoloji Konqresin 

sənədində (Reo-de-Janeyro,1992) göstərilib 

ki, insanlar arasında yayılan xəstəliklərin 80-

85%-i çirkli sulardan istifadə illə bağlıdır. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 

2000-ci il sənədlərində də göstərilir ki, 

Dünya əhalisinin 80%-i keyfiyyətsiz, 38-

40%-i isə çirkli sudan istifadə edir. Ona görə 

də Dünyanın hər yerində təmiz su ilə təmin 

olunmaq qayğısı aclıq kimi müdhiş 

təhlükədən də kəəskin problem sayılır. 

Həmin təşkilatın sənədində son 10 ildə 

eybəcər, qüsurlu, müxtəlif fəsadlarla 

doğulan körp\l\rin sayının 12-14% artdığı və 

1 yaşa qədər ölənlərin sayının isə 18-20% 

2 2  12.12 
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artdığı göstərilir. 

 

1.Рамад Ф. Основы прикладной экологии. 
-  Ленинград: Гидрометиоиздат, 1981 г. 

2.Владимиров А.М. и др. Охрана 
окружающей среды. – Ленинград: 
Гидрометиоиздат, 1991 г. 

 

 
Mövzu №14. Qeyri üzvi və üzvi 
çirkləndiricilər 

мцяссисянин тулланты суларында 

зярярли цзви маддяляр–аминляр, алдещидляр, 

спиртляр, туршулар варса онда бунлары 

зярярсизляшдирмяк цчцн никел щидроксидляри 

ялавя олунур. Нятиъядя зярярсиз никел 

карбонатлар, су вя азот ямяля эялир. 

Туллантыда чохлу мигдар цзви бирляшмяляр 

олдугда турш термотямизлямя цсулундан 

истифадя олунур. Физики вя кимйяви 

методларла зярярсизляшдирилмиш техники су 

фасилясиз олараг дямир бетон щовуза 

ахыдылыр, бурайа щямчинин актив лил  вя щава 

верилир. Бурада актив лилдя олан микроблар 

тулланты суйундакы  маддялярля 

гидаланараг артыб чохалырлар. Сонра 

тямизлянмиш су лилля бирликдя дурулдуьу 

щовуза дахил олур вя лил дибя чюкцр. 

Дурулашмыш су истещсалата, тякрар 

истифадяйя гайтарылыр вя йа сон тямизлямя 

мярщялясиня верилир. Актив лилин бир щиссяси  

оксиэенля зянэинляшдириляряк аеротенкя 

гайтарылыр, галанындан ися микроелементляр 

Ъу, Zn, Мг, Мн, Фе, Мо алмаг цчцн 

2 2  19.12 
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VI. İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VII. Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

A) Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 (imtahana keçid bal – 25) 

Dərsə davamiyyətə görə 10 bal 
Mühazirə mətnlərinin tərtibatına görə 5 bal 

истифадя едилир. 

1. Евилович А.З. Утилизация осадков 
сточных вод М.: Стройиздат 1989 

 
Mövzu №15. Su mühitində ağır 
metalların olması 

Елми-техники тярягги, истещсал 

васитяляринин инкишафы, ъямиййятин мадди вя 

мяняви тялябатынын юдянилмяси цчцн тябии 

ещтийатлардан истифадянин имканларыны 

эенишляндирир. Бунунла йанашы елми-техники 

тярягги щямишя инсан вя ону ящатя едян 

ятраф мцщитин гаршылыглы мцнасибятлярини 

мцряккябляшдирян, онун щяйатыны вя 

саьламлыьыны тящлцкя алтына алан мянфи 

тязащцрляр дя йарадыр. Ятраф мцщитин 

чирклянмяси нятиъясиндя тябиятдя баш верян 

арзуолунмаз дяйишикликляр бцтцн биосфери 

ящатя едир, еколожи бющран йарадыр, 

инсанларын нормал щяйат фяалиййятиня мянфи 

тясир едир.  

1.Рамад Ф. Основы прикладной экологии. 

-  Ленинград: Гидрометиоиздат, 1981 г. 

2.Владимиров А.М. и др. Охрана 

окружающей среды. – Ленинград: 

Гидрометиоиздат, 1991 г. 
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Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  
Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 
qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 
göstərilir. 

5 bal 

Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 
fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 
tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). 

20 bal 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 
nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 
dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 

 

B) Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 25-dən az olmamalıdır. 

C) Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal əla A 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal yaxşı C 

61 – 70 bal kafi D 

51 – 60 bal qənaətbəxş  E 

51 baldan aşağı qeyri-kafi  F 

 

 

 

 

 

Müəllim:_________Rəfiyeva Hicran Lətif гызы ______             

 

  İmza:____________________ 

                         (soyadı, adı, atasının adı) 
 

 

Tarix: ___15.09.2015_ 


