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BÖLMƏ 1. ÜMUMİ HİDROGEOLOGİYA
I. Hidrogeologiya elminin inkişafının əsas mərhələləri və istiqamətləri.
II. Suyun Yer kürəsində paylanması və təbiətdə ümumi su dövranı.
1. Atmosferdəki su.
2. Yer səthi və yer qabığındakı su.
3. Səth və yeraltı axım haqqındakı anlayış.
4. Təbiətdə suyun ümumi dövranı.
5. Su balansı haqqında anlayış.
6. Su dövranının dəyişdirilməsi yolları.
III. Dağ süxurlarının su- fiziki və kollektor xüsusiyyətləri. Dağ süxurlarında suyun
növləri.
1. Dağ süxurlarının məsaməliyi.
2. Dağ süxurlarının sululuq xüsusiyyətləri.
3. Süxurlar- kollektorlar və onların kollektor xüsusiyyətləri haqqında anlayış.
4. Dağ süxurlarında suyun növləri.
IV. Yer qabığının istilik rejimi haqqında əsas anlayışlar. Geotermik zonalar və
onların xarakteristikası.
1. Yer qabığının istilik rejimi haqqında ümumi məlumat.
2. Dağ süxurlarının temperatur şəraiti və istilik keçirmənin növləri.
3. Geotermik zonalar və onların xarakteristikası.
4. Geotemperatur sahəsi haqqında ümumi anlayış və onun öyrənilmə
metodları.
5. Hidrogeoloji məsələlərin həllində geotermik metodların praktiki tətbiqi.
V. Yeraltı hidrosferin quruluşu.Yeraltı suların təsnifatı.
1. Yeraltı hidrosferin quruluşu.
2. Suburaxmayan və sulu süxurlar haqqında anlayış.
3. Hidrogeoloji stratifikasiyanın əsas elementləri.
4. Yeraltı suların təsnifatı.
VI. Yeraltı suların doyma zonasında hərəkətinin əsas qanunları.
1. Süzülmə (filtrasiya) haqqında əsas anlayış.
2. Yeraltı sularda süzülmənin əsas qanunu.
3. A.Darsi qanununun tətbiq olunma sərhədləri.
4. Süzülmə, suötürücülük və sukeçirmə əmsalları haqqında anlayış.
5. Yeraltı suların qərarlaşmış və qərarlaşmamış süzülmələri haqqında anlayış.
VII. Yeraltı suların fiziki xüsusiyyətləri və kimyəvi tərkibi. Həll olmuş qazlar və
üzvi maddələr.
1. Maye suyun struktur xüsusiyyətləri və molekulun quruluşu.
2. Yeraltı suların fiziki xüsusiyyətləri.

3.
4.
5.
6.

Suların hidrogen göstəricisi və oksidləşmə-bərpaolma potensialı.
Yeraltı suların ion-duz tərkibi və əsas kimyəvi xassələri.
Yeraltı sularda həll olmuş qazlar.
Yeraltı sularda üzvi maddələr və mikroorqanizmlər.

VIII. Yeraltı su analizlərinin işlənməsi , sistemləşdirilməsi və təsnifatı.
1. Kimyəvi analizlərin tipləri.
2. Kimyəvi analiz nəticələrinin təsfir formaları.
3. Kimyəvi analiz nəticələrinin yoxlanılması (nazarəti).
4. Suların keyfiyyətinin içmək üçün qiymətləndirilməsi.
5. Yeraltı suların kimyəvi analizlərinin sistemləşdirilməsi və təsnifatlaşması.
IX. Suyun əmələ gəlməsi və hidrosferin formalaşması.
1 Yeraltı suyun əmələ gəlməsi və hidrosferin formalaşması mərhələləri.
2.Yeraltı suların yaranması haqqında nəzəriyəllər.
X. Yeraltı sularin kimyəvi tərkibinin formalaşması.
1. Mənşəyinə görə yeraltı suların əsas tipləri.
2. Yeraltı suların tərkibinin formalaşmasının geokimyəvi şəraiti və amilləri.
3. Yeraltı suların kimyəvi tərkibinin formalaşma prosesləri.
4. Yeraltı suların mənşəyinin müəyənləşdirmə kriteriləri.
XI. Mövsümi və qrunt suları.
1. Torpaq qatında su.
2. Yeraltı suların rejimi və balansı haqqında anlayış.
3. Mövsümi su.
4. Qrunt suları. Müəyənləşdirilməsi və yatım şəraiti. Qrunt sularının səthi.
Qrunt sularının səth suları ilə əlaqəsi. Qrunt sularının qidalanmasi və
boşalma şəraiti.Qrunt sularının zonallığı.
5. Qrunt sularının yatma şəraitinə görə növləri və xüsusiyyətləri.
XII. Artezian suları.
1. Artezian hövzəsi sularının yatma şəraiti və növləri.
2. Artezian hövzələri. Artezian yamacları. Subartezian yamacları.
3. Hidroizopyez xəritələrinin tərtibi və təhlili.
4. Artezian sularının rejiminin xususiyyətləri.
5. Artezian sularının resusları, ehtiyatları və istifadəsi haqqında anlayış.
XIII. Çat və karstlaşmış suxurlarin yeraltı suları.
1. Suxurların çatlı olmağı haqqında bəzi məlumatlar.
2. Çatlı sulxurların sululuğu.
3. Böyük tektonık pozulma zonalarının yeraltı suları.
4. Karstlaşmış suxurların sululuğu.
XIV. litosferın donuşluq zonasının yeraltı suları.

1. Çoxillik donuşluq və onun yayılması haqqında ümumi anlayış.
2. Litosferin donuşluq zonasindakı yeraltı suların əsas tıpləri və xassələri.
3. Donuşluq üstü sular.Donuşluq arası sular. Donuşluq altı sular.
4. Kriogen hadisələr.
XV.Mineral və termal müalicəvi, sənaye və tullantı suları və onların praktiki
istifadəsi haqqında anlayış.
1. Müalicəvi mineral sular.
2. Sənaye suları.
3. Termal sular.
XVI. Təbii təzyiqli su sistemləri və onların zonallığı haqqında məlumat.
1. Yeraltı su yataqları haqqında anlayış.
2. Yer qabığının Təbii təzyiqli su sistemləri haqqında anlayış.
3. Təzyiqli su sistemlərinin hidrodinamiki və hidrogeokimyəvi zonallığı.
4. Təzyiqli su sistemlərinin hidrodinamiki zonallığı.
5. Təzyiqli su-sistemlərinin hidrokimyəvi zonallığı.
6. Hidrogeoloji rayonlaşma haqqında məlumat.
BÖLMƏ 2. YERALTI SULARIN DİNAMİKASI
I.

Yeraltı suların dağ süxurlarında hərəkət növləri və süzülmənin əsas qanunu.
1. Dağ süxurlarında suyun növləri.
2. Aerasiya zonasında suyun əsas növləri və hərəkətinin qanunauyğunluqları.
3. Doyma zonasında suyun əsas növləri və hərəkətinin qanunauyğunluqları.
4. Hidrostatika və hidrodinamikanın bəzi müddəaları.
5. Süzülmə haqqında əsas anlayışlar.
6. Xətti süzülmə qanunu.
7. Gilli süxurlarda suyun süzülməsi.
8. Darsi qanununun tətbiqi hüdudları. Darsi qanununun tətbiqinin ən yüksək
hüdudu.
9. Qeyridüzxətli süzülmə qanunu.
10. Süzülmə, suötürücülük və sukeçirməəmsalları haqqında anlayış
11. Litiloji tərkibcə müxtəlif cinsli horizontlarda yeraltı suların süzülməsi.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yeraltı su axınlarının hidrodinamiki xüsusiyyətləri.
Hidrogeoloji şəraitin sxemləşdirilməsi və tipləşdirilməsinin əsas prinsipləri.
Axının əsas hidrodinamiki elementləri və onların müəyyənləşdirilməsi.
Yeraltı su axımının hidrodinamiki xüsusiyyətləri.
Yeraltı axınların hidravlik xüsusiyyətləri və yatma şəraiti.
Dağ süxurlarının süzmə xüsusiyyəti və süzülən mayelərin xüsusiyyətləri.
Sərhədlərin forma və xarakteri. Sərhədlərin şərtləri.
Hidrogeoloji şəraitin sxemləşdirilməsi və tipləşdirilmənin əsas prinsipləri.
Yeraltı artezian axın tiplərinin ümumi hidrodinamik xarakteristikası.
Yeraltı qrunt suları axınının ümumi hidrodinamik xarakteristikası.

10. Dağətəyi düzənliklərdəki və gətirmə konuslarının prolüvial və allüvial
çöküntülərinin yeraltı suaları.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yeraltı suların bircinsli layda qərarlaşmış hərəkəti.
Horizontal yatımlı suburaxmayan daban laylı və sərbəst səthli şəraitdə
yeraltı suların hərəkəti.
Meyilli yatımlı suburaxmayan daban laylı və sərbəst səthli şəraitdə yeraltı
suların hərəkəti.
Yeraltı suların radial axımının qərarlaşmış hərəkəti.
Təzyiqli suların sabit və dəyişən qalınlıqlı laylarda hərəkəti.
Yeraltı suların təzyiqli-təzyiqsiz hərəkəti.
Çayarası ərazilərdə infiltrasiya şəraitində qrunt sularının hərəkəti.
Çayarası ərazidə infiltrasiya nəzərə alınmaqla qrunt su horizontunun
horizontal yatımlı sukecirməyən dabanı səraitində yeraltı axımın hərəkəti.
Çayarası ərazidə infiltrasiya nəzərə alınmaqla qrunt su horizontunun meyilli
yatımlı sukecirməyən dabanı şəraitində yeraltı axımın hərəkəti.

IV. Yearaltı suların müxtəlifcinsli laylarda qərarlaşmış hərəkəti.
1. Müxtəlifcinsli sulu layın əsas tipləri.
2. Müxtəlifcinsli laylarda yeraltı suların süzülmə qanunauyğunluqları.
3. Çoxtəbəqəli laylarda yeraltı suların hərəkəti.
4. İkitəbəqəli layda yeraltı suların hərəkəti.
5. Sukeçiriciliyi kəskin (tez) dayişən laylarda yeraltı suların hərəkəti.
6. Sukeçiriciliyi tədrici dəyişən laylarda yeraltı suların hərəkəti.
7. Müxtəlif qurluşlu çayarası ərazidə yeraltı suların hərəkəti.
V. Yeraltı suların qərarlaşmamış hərəkəti və onun sonlu-fərqlənmə tənliklərinin
köməyilə kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi.
1. Qrunt sularının süzülməsinə aid differensial tənliklər.
2. Yeraltı suların qərarlaşmamış hərəkətinin sonlu fərq tənlikləri.
3. Hidrogeoloji məsələlərin həllində sonlu fərq tənliklərinin tətbiq olunması.
VI. Qrunt sularının dirənməsi.
1. Qrunt sularının dirənməsinin ümumi xarakteristikası və onun proqnozunun
2. metodları.
3. Qərarlaşmış süzülmə şəraitində qrunt sularının dirənməsi.
4. Horizontal suburaxmayan bircinsli laylarda qrunt sularının stasionar
dirənməsi.
5. Meyilli suburaxmayan laylı qrunt sularının stasionar dirənməsi.
6. Qrunt sularının müxtəlifcinsli laylarda stasionar dirənməsi.
7. Çay və su anbarlarından suyun süzülməsi zamanı onların yatağların
filtrasiyaya müqavimətinin nəzərə alınması.
8. Qərarlaşmamış süzülmə şəraitində qrunt sularının dirənməsi.
VII. Hidrotexniki qurğular ərazilərində və su anbarlarından süzülmə rayonlarında

yeraltı suların hərəkəti.
1. Hidrotexniki qurğuların tikintisi rayonlarında süzülmə hadisələri.
Hidrotexniki qurğuların özül hissələrindən süzülmə.
2. Özülü bircinsli quruluşa malik bəndin dibindən süzülmə.
3. Özülü müxtəlifcinsli quruluşa malik bəndin dibindən süzülmə.
4. Hidrotexniki qurğuların yanından keçən süzülmə.
5. Su anbarlarından süzülmə.
6. Daimi süzülmə itkilərinin müəyyənləşdirilməsi. Müvəqqəti süzülmə
itkilərinin müəyyənləşdirilməsi.
VIII. Yeraltı suların sugötürücü qurğular istiqamətində hərəkəti.
1. Su götürücü qurğuların tipləri.
2. Yeraltı suların mükəmməl quyular istiqamətində qərarlaşmış hərəkəti.
3. Yeraltı suların adi təbii şəraitdəki quyulara hərəkəti.
4. Depression qıfın radiusunu və hidravlik siçrayışın qiymətinin
müəyyənləşdirilməsi.
5. Yeraltı suların, qeyri mükəmməl quyular istiqamətində qərarlaşmış hərəkəti.
6. Yeraltı suların, mürəkkəb şəraitdə işləyən quyular istiqamətində qərarlaşmış
hərəkəti.
7. Yeraltı suların qarşılıqlı əlaqəli quyular istiqamətində qərarlaşmış hərəkəti.
8. Yeraltı suların qrunt və artezian quyuları istiqamətində qərarlaşmamış
hərəkəti.
9. Yeraltı suların qeyriməhdud sərhədləri olan layda və başqa horizontlara
axıb-tökülmə şəraitində işləyən mükəmməl quyuya tərəf hərəkəti.
10.Qərarlaşmamış süzülmənin şəraitində quyuların qeyri mükəmməlliliyini və
onların debitinin dəyişkənliyini nəzərə alınması.
11.Mürəkkəb hidrogeoloji şəraitdə yeraltı suların ayrı-ayrı quyular
istiqamətində qərarlaşmamış hərəkəti.
IX. Yeraltı suların hərəkətinin əsas tənliklərinin su götürücü və drenaj qurğularının
hidrogeoloji hesablarına tətbiqi.
1. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi.
2. Məhdud miqdarda əlaqəli quyuların hesablanması.
3. Süzülmə müqaviməti metodu haqqında anlayış. Quyuların hesablanması.
4. Əlaqəli quyular sisteminin hesablanması.
5. Ümumiləşdirilmiş sistem metodu ilə əlaqəli quyuların hesablanması.
6. Məhdud laylarda əlaqəli quyular sisteminin hesablanması.
7. Suçəkmə məlumatları əsasında su götürücü quyuların hesablanması.
8. Ayrı-ayrı quyuların iş şəraitinin proqnozu. Əlaqəli quyuların iş şəraitinin
proqnozu.
9. Drenaj qurğularının hesablanması.
X. Suvarılma və qurudulma rayonlarında yeraltı suların hərəkəti.
1. Suvarma sahələrində yeraltı suların hərəkət xüsusiyyətləri.
2. Kanallardan suyun süzülməsi.

3. Sərbəst süzülmənin hesablanması (aerasiya
nəmlənməsi).
4. Dirənmə süzülməsinin hesablanması.
5. Suvarılan ərazilərin su və duz balansı.
6. Suvarılan ərazilərdə qrunt suları rejiminin proqnozu.

zonası

süxurlarının

XI. Hidrogeoloji parametrlərin müəyyənləşdirilməsində əsas süzülmə tənliklərinin
tətbiq olunması.
1. Qərarlaşmış filtrasiya-süzülmə rejimi şəraitində quyudan suçəkmə
məlumatları əsasında parametrlərin müəyyənləşdirilməsi.
2. Debitin əlaqə əyrisi.
3. Süzülmə, suötürücülük əmsalları, təsir radiusu və süzülmənin daxili
müqavimətinin müəyyənləşdirilməsi.
4. Suçəkmə
məlumatları
əsasında
yarımməhdudlaşmış
axınların
parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi. Qərarlaşmış süzülmə rejimində
quyulardan
suçəkmə
məlumatları
əsasında
parametrlərin
müəyyənləşdirilməsi.
5. Qərarlaşmamış süzülmə düsturları ilə hesablamalar.
6. Kvaziqərarlaşmış süzülmə düsturları ilə hesablamalar.
7. Analitik metodlar.
8. Sınaq suçəkmə nəticələri əsasında dağ süxurlarının suverməsinin
müəyyənləşdirilməsi.
9. Suçəkmə nəticəsində quyuda səviyyənin daim enməsi halda parametrlərin
müəyyənləşdirilməsi.
10.Şurf və quyulara sutökmə məlumatları əsasında su ilə doymamış dağ
süxurlarının parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi.
11.Şurflara sınaq sutökmə. Quyulara sinaq sutökmə və suvurma.
BÖLMƏ 3. HİDROGEOKİMYA
I. Kimyəvi elementlər. Maddənin aqreqat vəziyyəti.
1. Kimyəvi elementlərin paylanması və onların geokimyəvi təsnifatı.
2. Kimyəvi əlaqə tipləri.
3. Maddənin aqreqat vəziyyəti.
4. Canlı maddə və üzvi birləşmələr.
5. Suyun quruluşu və anomaliyaları.
6. Suyun ion tarazlığı. Suyun izotop tarazlığı.
7. Elektrolit məhlullar.
8. Qeyrielektrolit və qaz məhlullar.
9. Duzlanma hadisəsi.
II. Kimyəvi elementlərin su mühitində miqrasiyası haqqında nəzəriyyələrin əsas
müddəaları.
1. Miqrasiya amilləri. Miqrasiya formaları.

2. Miqrasiyanın intensivliyi və ziddiyyətləri.
3. Geokimyəvi sədlər.
III. Su-süxur “tarazlığı”. Süxur komplekslərinin ion- duz nəzəriyyəsi haqqında .
1. Bərk minerallar və səpələnmiş kimyəvi elementlər.
2. Absorbiya olunan ionlar.
3. Məsamə maddələr.
4. Süxurların ion-duz kompleksi və onun bəzi geokimyəvi interpretasiyası.
IV. Qaz-su “tarazlığı”
1. Yer atmosferində qazəmələgəlmə prosesi. Təbii qazların paylanması.
2. Təbii su-qaz məhlulu.
3. Təbii qazların bəzi qarşılıqlı əmsalları və hidrogeokimyəvi interpretasiyalar.
V. Canlı məhlul- su “tarazlığı”.
1. Vernadskinin canlı maddə və atomların bioloji dövranı haqqında
nəzəriyyəsi.
2. Mikroorqanizmlər haqqında bəzi məlumatlar.
3. Kimyəvi elementlərin biogen dövranı, mikroorqanizmlərin hidrogeokimyəvi
və geoloji rolu.
VI. Su-həll olunmuş maddələr “tarazlığı”.
1. Təbii suların fiziki və kimyəvi xassələri.
2. Kimyəvi təsnifatlar.
3. Əsas və ya makrokomponentlər.
Mikrokomponentlər.
4. Təbii suların kimyəvi təsnifatları.

“İkincidərəcəli”

komponentlər.

VII. Meteor, dəniz və okean, çay və göl suları.
1. Meteor suları.
2. Dəniz və okean suları.
3. Çay suları.
4. Göl suları.
VIII Yeraltı sular.
1. Suların əsas genetik tipləri və onların formalaşma şəraiti.
2. Yeraltı suların zonallığı.
BÖLMƏ 4. HİDROGEOLOJİ TƏDQİQATLARIN METODİKASI
I. Yeraltı su yataqları və onların öyrənilməsinin əsas prinsipləri.
1. Yeraltı su yataqları haqqında anlayış və onların öyrənilmə xüsusiyyətləri.
2. Hidrogeoloji tədqiqatların aparılmasının əsas prinsipləri.
3. Hidrogeoloji tədqiqatların əsas növləri və strukturu.

4. Hidrogeoloji tədqiqatların planlaşdırılması.
5. Hidrogeoloji tədqiqatların effektivliyi.
II. Hidrogeoloji planalma və hidrogeoloji xəritələr
1. Hidrogeoloji planalmanın məqsədi və novləri.
2. Hidrogeoloji planalmanın məzmunu və keçirilmə metodları.
3. Hidrogeoloji planalmanın tərkibində yerinə yetirilən
xüsusiyyəti.
4. Hidrogeoloji xəritələr.

tədqiqatların

III. Hidrogeoloji quyuların qazma zamanı, konstruksiya və ləvazimatlara tələb
olunan əsas üsullar.
1. Geoloji kəşfiyyat işləri zamanı yerinə yetirilən hidrogeoloji müşahidələr.
2. Hidrogeoloji quyuların qazma üsulları və konstruksiyalarla əlaqəli əsas
tələblər.
3. Hidrogeoloji tədqiqatlarda tətbiq edilən texniki üsul və cihazlar.
4. Buruq quyusu qazılarkən yerinə yetirilən hidrogeoloji müşahidələr.
5. Dağ işləri yerinə yetirilərkən hidrogeoloji müşahidələr.
IV. Çöl sınaq-süzülmə işləri.
1. Çöl süzülmə-sınaq işlərinin əsas növləri, onların məqsədi və tətbiq olunma
şəraiti.
2. Suçəkmə məlumatları əsasında sulu horizontun parametrlərinin təyini
metodları.
3. Suçəkmənin təşkili və həyata keçirilmə metodları.
4. Buruq quyusuna sınaq suvurma və sutokmənin təşkili və həyata keçirilmə
metodu.
5. Sulu horizontların ekspress –sınanması.
6. Yeraltı suların istiqaməti və sürətinin müəyyənləşdirilməsi.
V. Yeraltı suların rejimi və balansının öyrənilməsi.
1. Yeraltı suların rejim və balansının öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri.
2. Yeraltı suların rejimi haqqında anlayış.
3. Yeraltı suların rejiminə təsir edən süni və təbii amillər.
4. Yeraltı suların rejiminin genetik tipləri.
5. Yeraltı suların rejiminin öyrənilmə metodları.
VI. Yeraltı suların rejiminin öyrənilmə sahələrinin əsas məqsədi.
1. Qrunt suları rejiminin öyrənilməsi.
2. Artezian suları rejiminin öyrənilməsi.
3. Daimi donuşluğun yayıldığı ərazilərdə yeraltı suların rejiminin öyrənilməsi.
4. Suvarma rayonlarında qrunt suları rejiminin öyrənilməsi.
5. Qurudulan ərazilərdə qrunt suları rejiminin öyrənilməsi.
6. Tarlaqoruyucu meşəsalma ilə əlaqəli qrunt suları rejiminin öyrəniməsi.
7. Hidrotexniki tikinti ilə əlaqəli yeraltı suların rejiminin öyrənilməsi.

8. Şaxta suları rejiminin öyrənilməsi .
9. Yeraltı suların rejiminin proqnozu və xəritələşdirilməsi.
10.Yeraltı suların rejim müşahidə məlumatları əsasında
parametrlərin müəyyənləşdirilməsi.

hidrogeoloji

VII. Yeraltı su balansının öyrənilmə metodları.
1. Qrunt suları balansının öyrənilməsinin nəzəri və təcrübi məqsədi.
2. Qrunt suları balansının öyrənilmə metodlarının ümumi icmalı.
3. Qrunt sularının rejimi üzərində stasionar müşahidələr əsasında onların
balansının öyrənilməsi (hidrodinamik metod).
VIII. Hidrogeoloji laboratoriya tədqiqatları.
1. Dağ süxurlarının su, fiziki və süzülmə xüsusiyyətlərin öyrənilməsiin
laboratoriya metodu.
2. Suların fiziki, kimyəvi, qaz və baktereoloji tərkiblərinin xüsusiyyətlərinin
laborator öyrənilməsi.
3. Laborator təhlil üçün su nümunələrinin götürülmə metodları və yeraltı
suların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi.
IX. Yeraltı suların süzülməsinin modelləşdirilməsi
1. Modelləşdirmə hidrogeoloji tədqiqatların metodu kimi.
2. Geofiltrasiya modellərinin tipləri və onların xüsusiyyətləri.
3. Modelləşdirmənin tətbiqilə həll olunan hidrogeoloji məsələlərin tipləri.
4. Sulu lay və horizontların sərhəd səthlərinin növləri və onların xüsusiyyətləri.
5. Hidrogeoloji tədqiqatların metodikasına və modelləşdirmə aparmaq üçün
ilkin məlumatlara qoyulıan tələblər.
6. Geofiltrasiyanın kompüter modelləşdirilmənin əsasları.
7. Geoinformasiya sistemləri və geoinformasiya xəritələşdirilməsi.
8. Geosistem modelləşdirmənin nəzəriyyəsi.
X. Geofiziki, hidrokimyəvi, radiohidrogeoloji tədqiqat növləri.
1. Hidrogeoloji tədqiqatlarda geofiziki metodlar.
2. Nüvə-fiziki tədqiqat metodları.
3. Hidrokimyəvi tədqiqatlar.
4. Radiohidrogeoloji tədqiqat növləri.
Xalq təsərrüfatı ilə əlaqəli konkret məsələlərin həllində hidrogeoloji tədqiqat
metodları
XI. Su təchizatı ilə əlaqəli hidrogeoloji tədqiqatlar.
1. Hidrogeoloji tədqiqatların mərhələləri və məqsədi.
2. Su təchizatı məqsədilə əlaqəli hidrogeoloji tədqiqat metodlarının bəzi
xüsusiyyətləri.
3. Yeraltı su yataqlarının tipləşdirilməsi.
4. Su təchizatı məqsədilə yerinə yetirilən hidrogeoloji tədqiqatların texnikiiqtisadi əsaslandırılması.

XII. Yeraltı suların ehtiyatının artırılması və qorunması məqsədilə yerinə yetirilən
hidrogeoloji tədqiqatlar.
1. Yeraltı suların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozu ilə əlaqəli
yerinə yetirilən hidrogeoloji tədqiqatlar.
2. Yeraltı suların sugötürücü zonalarının sanitar mühafizəsinin hidrogeoloji
əsaslandırılması.
3. Yeraltı su ehtiyatlarının süni yolla artırılmasının hidrogeoloji
əsaslandırılması.
4. Süni yolla yeraltı su ehtiyatlarının artırılmasının səmərəliyinin və
effektivliyinin texniki-iqtisadi əsaslandırma prinsipləri.
5. Quyuların su bolluğunun artırılması və bərpasının əsas metodları.
XIII. Mineral, sənaye və termal yeraltı suların hidrogeoloji tədqiqi
1. Yeraltı mineral, sənaye və termal su yataqlarının axtarış və kəşfiyyatının
bəzi ümumi məsələləri.
2. Yeraltı mineral, sənaye və termal suların hidrogeoloji tədqiqinin bəzi
xüsusiyyətləri.
XIV. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının suvarılması ilə əlaqədar olaraq yerinə yetirilən
hidrogeoloji tədqiqatlar.
1. Suvarma məqsədlərilə yerinə yetirilən hidrogeoloji tədqiqatların vəzifələri
və məsələləri.
2. Suvarma məqsədlərilə tətbiq olunan hidrogeoloji tədqiqat metodları və
onların tərkibinin bəzi xüsusiyyətləri.
3. Yeraltı sulardan suvarmada istifadə ilə əlaqəli hidrogeoloji tədqiqatlar.
XV. Torpaqların qurudulması ilə əlaqəli hidrogeoloji tədqiqatlar.
1. Torpaqların qurudulması məqsədilə yerinə yetirilən hidrogeoloji
tədqiqatların vəzifələri və mərhələləri.
2. Qurudulma məqsədilə yerinə yetirilən hidrogeoloji işlərin tərkibinin və
metodikasının xüsusiyyətləri.
3. Meliorasiyanın iqtisadi effekti.
XVI Neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və istismarı zamanı aparılan
hidrogeoloji tədqiqatlar.
1. Neftqazsulu hövzələrin və neft-qaz yataqlarının əsas tipləri və hidrogeoloji
xüsusiyyətləri.
2. Neft və qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqəli yerinə yetirilən hidrogeoloji
tədqiqatlar.
3. Neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və işlənməsi ilə əlaqəli yerinə yetirilən
hidrogeoloji tədqiqatlar.
XVII Hidrotexniki və digər mühəndisi qurğuların tikintisi ilə əlaqəli yerinə

yetirilən hidrogeoloji tədqiqatlar.
1. Müxtəlif tip tikinti işlərinin aparılması üçün hidrogeoloji axtarışlarının
ümumi müddəaları.
2. Hidrotexniki tikinti məqsədilə yerinə yetirilən hidrogeoloji tədqiqatlar.
3. Hidrotexniki tikinti zamanı yerinə yetirilən hidrogeoloji tədqiqatların
metodikasının xüsusiyyətləri.
4. Sənaye və mulki tikinti zamanı yerinə yetirilən hidrogeoloji tədqiqatlar.
5. Tikinti işləri aparılarkən su səviyyəsinin aşağı salınması üzrə hidrogeoloji
tədqiqatlar.
XVIII Çoxillik donuşluğun yayıldığı ərazilərdə hidrogeoloji tədqiqatların əsas
xüsusiyyətləri.
1. Çoxillik donuşluğun yayıldığı ərazilərdə hidrogeoloji tədqiqatların əsas
məqsədi və istismarı.
2. Çoxillik donuşluq ərazilərində yeraltı su yataqlarının kəşfiyyatı və istismarı.
XIX. Sənaye tullantılarının yer altında basdırılması ilə əlaqəli hidrogeoloji
tədqiqatlar.
1. Sənaye axıntılarının basdırılanması zamanı onları hopduran horizontların
seçilməsində irəli sürülən tələblər.
2. Sənaye axıntı sularının basdırılmasının əsaslandırılması ilə əlaqəli
hidrogeoloji tədqiqatların məqsədi və metodları.
XX. Yeraltı qaz-neft anbarlarının yaradılması ilə əlaqəli hidrogeoloji tədqiqatlar
1. Yeraltı anbarın tikintisilə əlaqəli sahənin geoloji quruluşu və hidrogeoloji
şəraitinin münasibliyi.
2. Sulu horizontlarda yeraltı təbii qaz anbarlarının layihələşdirilməsi və tikintisi
ilə əlaqəli hidrogeoloji tədqiqatlar.
3. Daş duzu suxurlarda yeraltı anbarın layihələşdirilməsilə əlaqəli hidrogeoloji
tədqiqatlar.
4. Yeraltı şaxta tipli anbarlarının layihələşdirilməsilə əlaqəli geolojihidrogeoloji tədqiqatlar.
BÖLMƏ 5. YERALTI SULARIN VƏ ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI
I. Yeraltı suların və ətraf mühitin çirklənmə problemləri.
1. Ətraf mühit və yeraltı hidrosfer haqqında anlayış.
2. Ətraf mühit.
3. Hidrolitosfer və ekoloji- hidrogeoloji sistem haqqında anlayış.
4. Ekoloji-hidroloji xəritələşdirmənin əsas obyekti - çayın ekoloji-hidrolitosfer
hövzəsidir
5. Yeraltı suların çirklənməsi haqqında anlayış.
6. Təbii şəraitin davamlı inkişaf aspektləri.
II. Yeraltı hidrosfer və ətraf mühit.

1.
2.
3.
4.
5.

Yeraltı hidrosferin ətraf mühitlə mübadiləli əlaqələri.
Yeraltı sular və litosfer.
Yeraltı sular və biosfer.
Ətraf mühitin yeraltı suların keyfiyyətinə təsiri.
Çirklənmiş yeraltı suların ətraf mühitə təsiri.

III. Yeraltı suların çirklənməsi.
1. Yeraltı suların çirklənmə mənbələri.
2. Əsas çirklənmə məhsulları və onların qəbulediciləri.
3. Çirklənmə məhsulları.
4. Tullantıların qəbulediciləri.
5. Yeraltı suların əsas çirklənmə növləri.
6. Yeraltı suların kimyəvi çirklənməsi.
7. Yeraltı suların bakterial çirklənməsi.
8. Yeraltı suların radioaktiv çirklənməsi.
9. Yeraltı suların istiliklə çirklənməsi.
10.Yeraltı suların çirklənmədən qorunması haqqında anlayış.
IV. Təbii texniki hidrogeoloji sistemlər-TTHGS.
1. “TTHGS” anlayışının müəyyənləşdirilməsi.
2. TTHGS-in konseptual modelləri.
3. TTHGS-in sistem xüsusiyyətləri.
4. TTHGS-in təsviri və vəziyyətinin modelləşdirilməsinə
informasiya.

V.

lazım olan

Yeraltı hidrosferin texnogen yüklənməsinin transformasiyası prosesi haqqında
anlayış.
1. Ərazinin texnogen yüklənməyə görə rayonlaşdırılmasının əsas prinsipləri.
2. Yeraltı hidrosferin transformasiya şəraiti və onların modelləşdirilməsinin
ümumi prinsipləri.
3. Yeraltı hidrosferin transformasiyasının nəticələri.
4. Yeraltı suların səviyyəsinin aşağı düşməsi.
5. Yeraltı suların səviyyəsinin artması.

VI. Yeraltı hidrosferin vəziyyətinin ekoloji-hidrodinamik müayinəsi.
1. Onun hidrodinamikasının xüsusiyyətləri və öyrənilmə metodları.
2. Kateqoriyalar, təsnifatlar, mübadiləli əlaqə sferalar.
3. Axının hidrodinamik strukturu.
4. Hidrodinamiki tələ haqqında anlayış.
5. Ekoloji-hidrodinamik müayinə.
6. Hidrodinamik müayinə və ekoloji hidrodinamik xəritələşdirmə.
7. Ekoloji-hidrodinamiki xəritələrin tərtibi prinsipləri və müəyinəsinin əsasları.
8. Filiz-mədən obyektinin ləğv olunması ilə ərazinin ekoloji hidrodinamik
şəraitinin riyazi modelləşdirmə metodu ilə qiymətləndirilməsi.

9. Uzun müddət fəaliyyətdə olmuş filiz-mədən obyektlərinin ləğv olunduğu
zonada hidrodinamik və hidrokimyəvi şəraitin formalaşma xüsusiyyətləri.
10. Məsələlərin həllinin ümumi alqoritmləri.
VII. Ekoloji-hidrogeoloji tədqiqatlarda diaqnostika və idarə olunmaya dair
məsələlərin həlli metodologiyası.
1. Ekoloji-hidrogeoloji diaqnostika və idarəolunma məsələlərinin ümumən
qoyuluşu.
2. Ekoloji-hidrogeoloji şəraitin və onların idarə olunma vəziyyətinin
diaqnostikasına informasiya yanaşma.
3. Hidrogeoloji məsələlərin həllinə informasiya müayinəsinin tətbiqi.
VIII. Yeraltı hidrosferə istiqamətlənən antropogen təsirin qiymətləndirilməsində
kartoqrafik-model metodları.
1. Qrunt sularının çirklənməyə qarşı qorunma və davamlığının
qiymətləndirilməsi.
2. Qrunt sularının qorunmasının ortamiqyaslı qiymətləndirilməsi.
3. Qrunt sularının qorunmasının kiçikmiqyaslı qiymətləndirilməsi.
4. Qrunt sularının atmosfer yağıntıları ilə çirklənməyə həssaslığı.
5. Tədqiqat obyektinin xarakteristikası.
6. Textonogenezin təsirilə qrunt sularının dəyişmə xüsusiyyətləri.
7. Qrunt sularının turş atmosfer yağıntılarına qarşı həssaslığının
qiymətləndirilməsi.
IX. Yeralti sular və onların qorunma zonasındakı çirklənmə prosesinin
eksperimental tədqiqi.
1. Yeraltı hidrosferin tam və natamam doymuş zonalarında kütlədaşınmanın
əsas riyazi modelləri.
2. Kütlədaşınma və hidrogeokimyəvi miqrasiya haqqında anlayış.
3. Kütlədaşımanın əsas mexanizmi.
4. Mübadiləli fiziki-kimyəvi təsir.
5. Riyazi modellərin seçilməsi və əsaslandırılması.
6. Eksperimental hidrogeokimyəvi tədqiqatlar.
7. Su balansı sahələrinin seçilməsi və ləvəzimatları.
8. Sınaqların keçirilməsi.
9. Duz daşınma parametrlərinin müəyənləşdirilməsi.
10. Məxsusi hidrogeokimyəvi rayonlaşdirma.
X. Yeraltı suların hidrogeokimyəvi şəraitinin davamlı inkişaf baxımından
kompleksli qiymətləndirilməsi.
1. Yeraltı suların keyfiyyətinin davamlığının indiqatorları.
2. Ətraf mühitin davamlı inkişafının indiqator və göstəriçilərinin strukturu.
3. Yeraltı hidrosferin davamlığının indiqator və göstəriçilərinin strukturu.
4. Davamlı inkişaf baxımından yeraltı suların çirklənmə risklərinin
qiymətləndirmə metodologiyası.

Ətraf mühitin bəzi komponetlərinə təsir riskinin qiymətləndirilməsinin əsas
yaxınlaşmaları.
6. Yeraltı suların çirklənmə təhlükəsi və riskinin qiymətləndirilmə
metodologiyası.

5.

XI. Komplekslı ekologi monitorinq.
1. Regional (sahəvi) kompleks ekologi monitorinq.
2. Monitorinqin strukturu.
3. İlkin məlumatların tərkibi.
4. Müşahidəlrin altsistemi.
5. Qiymətləndirilmənin altsistemi.
6. Praqnozun altsistemi.
7. Monitorinq sistemindən çıxıç.
8. İnformasiya modellərindən istifadə olunmaqla lokal
monitorinq sisteminin planlaşdırılması.
9. Monitorinq sisteminin planlaşdırılma metodologiyası.

(obyekt üzrə)

XII.Yeraltı suların istifadəsi və qorunmasının normatıv-hüquqi bazası.
1. Əsas normativ-hüquqi faktlar.
2. Yeraltı sulara aid mülkiyyət hüquqları.
3. Yeraltı suların istifadə olunması.
4. Yeraltı suların qorunması.Qanun veriçiliyin pozulma məsuliyyəti.
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