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İclasın əvvəlində Ermənistan silahlı
qüvvələrinin təxribatının qarşısını alaraq
qəhrəmancasına şəhid olan Azərbaycan
hərbçilərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik

sükutla yad edilib. Prezident İlham
Əliyev şəhidlərin yaxınlarına səbr, yara -
lananlara şəfa diləyib. 

Dövlət başçısı deyib ki, bu ayın
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Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin 
birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə 

həsr olunan iclası keçirilmişdir

n Aprelin 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi
ilə Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib.
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Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin birinci rübünün
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda...

əvvəlində cəbhənin təmas xəttində ermə -
nilərin təxribatının qarşısı alınıb, düş mə -
nə layiqli cavab verilib, hərbi möv qelə -
rimiz daha da möhkəmlən dirilib.

Prezident İlham Əliyev  birinci rübdə
iqtisadi islahatların sürətlə aparıldığını,
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, ixrac
potensialımızın artırılması, xarici sər-
mayənin Azərbaycana cəlb edilməsi,
yerli istehsalın artırılması üzrə çox ciddi
qərarlar qəbul edildiyini diqqətə çatdırıb.

Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbay-
can bütün iqtisadi-maliyyə sektoru
aparıcı dövlətlərin təcrübəsinə əsasla-
naraq ən mütərəqqi prinsiplər əsasında
inkişaf etməlidir. İlk növbədə, idarəetmə
mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir, şəf-
faflıq tam şəkildə təmin edilməlidir.

Prezident İlham Əliyev qazlaşdırma,
elektrik təchizatı, su təminatı, kənd yol-
larının tikintisi üzrə infrastruktur layi-
hələrinin icrasının davam etdirildiyini

diqqətə çatdırıb: “İndi biz Bakıda
möcüzələr yaradırıq ki, şəhərimiz gözəl-
ləşsin, ekoloji vəziyyət yaxşılaşsın, in-
sanlar sağlam olsunlar. İçməli su
layihəsi həyata keçirilibdir. Dünyanın
ən böyük ultrasüzgəcli sutəmizləmə
qurğusu Azərbaycanda tikilib və isti-
fadəyə verilibdir. İndi əhalimizin böyük
hissəsi Dünya Səhiyyə Təşkilatının nor-
malarına uyğun su ilə təmin olunur. Bu
layihələrin hər biri tarixi əhəmiyyət
daşıyan layihələrdir”.

Dövlət başçısı bildirib ki, bu il 40-dan
çox kənd yolu layihəsinin icrası,
nəqliyyat dəhlizlərində vahid tarif siya -
sətinin həyata keçirilməsi, Ələt dəniz li-
manının yaradılması istiqamətində əlavə
tədbirlərin görülməsi, geniş miq yaslı
ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi,
kənd təsərrüfatının inkişafı, ərzaq təh-
lükəsizliyinin təmin olunması diqqət
mərkəzində saxlanılacaq.

RƏSMİ
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Dövlətimizin başçısı xalqımız üçün yeni
dövr olan sovet dövründə müstəqil siyasət
aparılmasa da, təhsilin, elmin, mədəniyyətin,
incəsənətin, kənd təsərrüfatının, sənayenin
inkişafının təmin edildiyini bildirib. Qeyd
edib ki, 1970-ci illərə qədər ən geridə qalmış
yerlərdə olan Azərbaycan ulu öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi dövründə inkişaf etməyə

başlayıb və qısa müddət ərzində donor res -
publikaya çevrilib.

“Hesab edirəm ki, məhz buna görə, məhz
o illərdə görülən işlərə və Heydər Əliyevə
xalq tərəfindən olan hörmətə görə ən çətin
anlarda xalqımız yenə də Ulu Öndərə üz
tutdu, 1993-cü ildə onu hakimiyyətə dəvət
etdi və bir daha öz müdrikliyini göstərdi.

Prezident İlham Əliyev: “Heç vaxt Azərbaycan
indiki qədər güclü olmamışdır”

n «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması xalqımız və dünya üçün tarixi
hadisədir. Ona görə ki, ilk dəfə idi müsəlman aləmində demokratik res publika
yaranmışdı. Bu respublikanı Azərbaycan xalqı, onun qabaqcıl nümayəndələri yarat-
mışlar. Biz təbii olaraq bununla fəxr edirik. Məhz bizdən sonra digər müsəlman
ölkələrində demokratik respublikalar yaranmağa başlamışdır. Azərbaycan xalqı və
dövləti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə həmişə çox
böyük hörmətlə yanaşıb və yanaşır, onların xatirəsini qəlbində yaşadır. Əfsuslar ki,
Azərbaycan Demokratik Res publikasının ömrü uzun olmadı. Respublika iki ildən
sonra süqut etdi. Bu, bir daha onu göstərir ki, müstəqilliyi qorumaq onu əldə et-
məkdən daha da çətindir». Prezident İlham Əliyev bu sözləri mayın 27-də “Buta”
sarayında Azərbaycanın milli bayramı – Respublika Günü münasibətilə keçirilən
rəsmi qəbulda deyib.



Əgər 1993-cü ildə Heydər Əliyev xalqın
tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsə idi, müstəqil-
liyimizin taleyi çox faciəli ola bilərdi”, -
deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.

1993-2003-cü illəri inkişaf, sabitlik illəri
adlandıran dövlətimizin başçısı məhz o il-
lərdə dövlətçiliyimizin əsaslarının qoyul-
duğunu, milli ideologiyanın - azərbay -
can çılıq ideologiyasının xalq tərə findən
dəstəkləndiyini diqqətə çatdıraraq deyib:
“Bu gün biz o illərdə həyata keçirilən işlərin
bəhrəsini görürük, əlbəttə ki, Azərbaycanı
bu möhkəm təməl üzərində uğurla, inamla
irəliyə aparırıq”.

Qarşıda duran vəzifələrdən danışan ölkə
rəhbəri qeyd edib ki, Azərbaycanda bundan
sonra da təhlükəsizlik və sabitlik təmin
edilməlidir. Bu iki amil olmasa heç bir ölkə
inkişaf edə bilməz. “Azərbaycanda təhlükə-
sizlik lazımi səviyyədə təmin edilir. Azər-
baycan xalqı təhlükəsizlik şəraitində yaşayır.
Xüsusilə, indiki şəraitdə, - dünyada gedən
prosesləri biz görürük, - bu, yüksək qiymətə
layiq olmalıdır. Sabitliyə gəldikdə isə, bunun
təminatçısı Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan
xalqı dövlət siyasətini dəstəkləyir, xalq-iqti-
dar birliyi möhkəmlənir və əlbəttə, Azərbay-
can xalqı ölkəmizin seçiminə sadiqdir.
Azərbaycan xalqı istəyir ki, sabitlik möh -
kəmlənsin, Azərbaycan daha da güclənsin.
Ona görə sabitliyin təminatçısı Azərbaycan
xa lqıdır, onun iradəsidir”, - deyə Prezident
İlham Əliyev bəyan edib.

Hər bir ölkə üçün,  o cümlədən Azərbay-
can üçün demokratiyanın inkişafının böyük
önəm daşıdığını vurğulayan dövlətimizin
başçısı deyib ki, demo kratiya bizim şüurlu
seçimimizdir, yolumuzdur. Ölkə rəhbəri
xarici siyasətin Azərbaycan xalqının
maraqlarını uğurla təmin etdiyini diqqətə
çatdırıb.

Xarici siyasətimizin və nəinki xarici
siyasətimizin, ümumiyyətlə, siyasətimizin
əsas məsələsinin Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqi şəsinin həlli oldu -

ğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev bir
daha bəyan edib ki, nə Azərbaycan xalqı, nə
Azərbaycan dövləti heç vaxt imkan verə
bilməz ki, tarixi torpaqlarımızda ikinci er-
məni dövləti yaradılsın. 

Ərazi bütövlüyümüzün danışıqlar möv -
zusu olmadığını vurğulayan dövlətimizin
başçısı  Vyana görüşünü uğurlu görüş kimi
səciyyələndirib və deyib: “Biz gözləyirik ki,
tezliklə, vaxt itirmədən çox ciddi, vasi -
təçilərin dedikləri kimi substantiv, yəni, mə-
nalı danışıqlar başlasın”. Bununla belə, o,
gələcəkdə də hərbi gücümüzü artırmağın
zəruriliyini qeyd edib.

Son on il ərzində Azərbaycanda iqtisadi
inkişafın çox sürətli olduğunu, indi isə yeni
dövrdə yaşadığımızı, dünyada iqtisadi,
maliyyə böhranının dərinləş diyini, neftin
qiymətinin aşağı düşdüyü nü, gəlirlərimizin
azaldığını və təbii ki, xərclərimizin də
azaldığını açıqlayan Prezident İlham Əliyev
bu çətinliyin aradan götürülməsi üçün iqti-
sadiyyatın şaxələndirildiyini, islahatlar
aparıldığını bildirib. 2016-cı ilin sabitləşmə
ili olmasının vacibliyini qeyd edən ölkə rəh-
bəri milli iqtisadiyyatda tənəzzülün hələ
davam etməsinə baxmayaraq bunun insan-
ların gündəlik həyatına heç bir təsiri ol-
madığını deyib və sabitləşmənin artıq
yaxınlaşdığına və makroiqtisadi göstəri-
cilərin yaxşılaşacağına əminliyini ifadə edib.
“İqtisadi inkişaf bizim müstəqilliyimizin,
hərbi gücümüzün və müstəqil xarici siyasə-
timizin təməlidir. Əgər biz iqtisadi cəhətdən
kimdənsə asılı olsaq, onda biz müstəqil
siyasət apara bilmə yəcəyik. Ona görə bütün
səylərimizi indi bu istiqamətə yönəltmişik”,
- deyə dövlətimizin başçısı bildirib.

Müstəqilliyin əhəmiyyətinin bu gün göz
qabağında olduğunu vurğulayan Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın heç vaxt indiki
qədər güclü olmadığını, dünya miqyasında
öz layiqli yerini tutduğunu, bundan sonra da
müstəqillik, inkişaf yolu ilə gedəcəyini
bəyan edib.
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“Azərsu” ASC-də “Dövlət orqanları ilə
kütləvi informasiya vasitələri arasında

əməkdaşlığın genişləndirilməsi”
mövzusunda konfrans keçirilib

Konfransda Fondun icraçı direktoru
Vüqar Səfərli, "Azərsu" ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov, habelə ölkədə fəaliyyət
göstərən 30-dək aparıcı kütləvi informasiya
vasitələrinin rəhbərləri iştirak ediblər. Tədbir
iştirakçıları əvvəlcə 31 mart – Azərbaycan-
lıların Soyqırımı Günü ilə bağlı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla
yad ediblər.

"Azərsu" ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov qonaqları salamlayaraq kütləvi
informasiya vasitələrinin dövlət və cəmiyyət
həyatındakı müstəsna rolundan söz açıb.

Rəhbəri olduğu qurumun media ilə əmək-
daşlığa xüsusi əhəmiyyət verdiyini deyən
Qorxmaz Hüseynov Fondun dəstəyi ilə
keçirilən görüşün ictimaiyyətin "Azərsu"
ASC-nin fəaliyyəti və həyata keçirdiyi layi-
hələr barədə dolğun şəkildə məlumat-
landırılması baxımından müstəsna əhə-
 miyyətə malik olduğunu bildirib: "Bütün
dövlət təşkilatları kimi "Azərsu" ASC-nin də
fəaliyyətinin ictimaiyyətə çatdırılmasında
media başlıca rol oynayır. Cəmiyyətimizin
əsas məqsədi istehlakçıları keyfiyyətli və
dayanıqlı içməli su və kanalizasiya xid-

n Martın 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun və "Azərsu" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin (ASC) birgə təşkilatçılığı ilə "Dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya
vasitələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda konfrans keçirilib.
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mətləri ilə təchiz etməkdir. Bu sahədə is-
tehlakçıların qarşılaşdığı problemlərin aşkar-
lanması və bizə çatdırılmasında mətbuat
orqanlarının üzərinə böyük vəzifə düşür.
Mətbuatla əməkdaşlığın daha da geniş lən -
dirilməsi son nəticədə ümumi işin xeyrinədir
və istehlakçıların maraqlarına xidmət edir".

Daha sonra görüşün məqsədi barədə
danışmaq üçün söz Fondun icraçı direktoru
Vüqar Səfərliyə verilib. İcraçı direktor
Vüqar Səfərli konfrans iştirakçılarını salam-
layaraq tədbirin təşkilinə verdiyi dəstəyə
görə "Azərsu" ASC-nin rəhbərliyinə tə -
şəkkürünü bildirib və qurumun ölkənin su
təsərrüfatının yenidən qurulması sahəsində
həyata keçirdiyi layihələri yüksək qiy mət -
ləndirib.

Vüqar Səfərli daha sonra ölkə rəhbər-
liyinin kütləvi informasiya vasitələrinin sər-
bəst fəaliyyətinin təmini, habelə fikir, söz və
məlumat azadlıqlarının yüksək səviyyədə
təminatı sahəsində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirdiyini xatırladıb. Fondun icraçı direk-
toru KİV-ə dövlət qayğısının sistemli və
ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 2008-ci ildə imza -
ladığı müvafiq sərəncamla Azərbaycan Res -
publikasında Kütləvi İnformasiya Vasitə -
lərinə Dövlət Dəstəyi Konsepsiyasının təs-

diq edildiyini xatırladıb. Vüqar Səfərli,
həmçinin Konsepsiyadan irəli gələn vəzi -
fələrin gerçəkləşdirilməsi üçün ölkə baş -
çısının 3 aprel 2009-cu il tarixli fərmanı ilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun ya -
radıldığını qeyd edib.

İcraçı direktor bildirib ki, Fondun yara -
dılmasında başlıca məqsəd ölkədə fikir, söz
və məlumat azadlıqlarının daha da ge -
nişləndirilməsi, KİV-lərin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, ölkə jurna -
litslərinin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəl -
dilməsi, yaradıcı əməyinin stimul laş-
dırılması və sosial vəziyyətlərinin yax -
şılaşdırılması olub. Vüqar Səfərli ötən 7 ildə
Fondun bu və digər istiqamətlərdə həyata
keçirdiyi prioritet layihələr barədə də ətraflı
məlumat verib.

Çıxışını davam etdirən icraçı direktor
Fondun Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Konsepsiyasına
müvafiq olaraq mərkəzi və yerli icra ha-
kimiyyəti orqanları, habelə dövlət qurumları
ilə birgə tədbirlər və fərdi jurnalist yazıları
müsabiqələri təşkil etdiyini, "Azərsu" ASC-
də keçirilən konfransın qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə sanballı
töhfə verəcəyini vurğulayıb.
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Konfransda geniş məruzə ilə çıxış edən
"Azərsu" ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov
ölkə rəhbərliyinin xüsusi diqqət və qayğısı
ilə son illər paytaxt Bakıda və respublikanın
digər şəhər və rayonlarında su təsərrüfatının
müasirləşdirilməsi, istehlakçıların fasiləsiz,
dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmi-
natı məqsədilə reallaşdırdığı çoxsaylı layi-
hələr barədə məlumat verib. Tarixə ekskurs
edən Qorxmaz Hüseynov 2017-ci ildə "şol-
lar" su kəmərinin 100 illik yubileyinin keçi -
riləcəyini bildirməklə yanaşı, ulu öndər
Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci rəh-
bərliyi dövründə - ötən əsrin 70-80-cı illərdə
respublikanın su təsərrüfatının inkişafı
sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlərdən söz
açıb. "Azərsu" ASC-nin sədri ulu öndərin
müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1993-
2003-cü illərdə əhalinin içməli su ilə təmi-
natı sahəsində həyata keçirilən layihələrdən
söz açıb.

Qorxmaz Hüseynov bu islahatların son
13 ildə Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı
ilə inamla davam etdirildiyini, ölkə əha -
lisinin içməli su təminatının yaxşılaşdırıl-
ması məqsədilə "Master Plan"ın hazır -
lanaraq həyata keçirildiyini vurğulayıb. Pay-
taxt əhalisinin 80 faizinin keyfiyyətli və
fasiləsiz su ilə təmin olunduğunu diqqətə
çatdıran Qorxmaz Hüseynov respublika
ərazisində kanalizasiya sistemlərinin ye -
nidən qurulması, yeni yağış kollektorlarının
inşası istiqamətində planlaşdırılan layihələr
barədə də ətraflı məlumat verib.

Konfransda çıxış edən "525-ci qəzet"in
baş redaktoru Rəşad Məcid, "İki sahil" qəze-
tinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə,

"Mövqe" qəzetinin baş redaktoru Rasim
Bayramov, "Ekspress" qəzetinin baş redak-
toru Qəzənfər Bayramov, "Paralel" qəzetinin
baş redaktoru Tapdıq Abbas, "Təhsil prob-
lemləri" qəzetinin baş redaktoru Malik Qur-
banov, "Həftə içi" qəzetinin baş redaktoru
Sevinc Seyidova və başqaları tədbirin
əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıblar. 

Tədbirdə KİV rəhbərlərini maraqlandıran
suallar da ətraflı cavablandırılıb.

V.Səfərli bildirib ki, 2009-cu ildən Fonda
dövlət büdcəsindən 20 milyon manatdan çox
vəsait ayrılıb. İcraçı direktor onu da bildirib
ki, Fondun və "Azərsu" ASC-nun rəhbərliyi
"Əhalinin içməli su təminatı: görülmüş işlər,
real vəziyyət və perspektivlər" movzusunda
fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi keçirmək
barədə qərar qəbul edib. Qeyd edilib ki,
birgə müsabiqənin təşkilində məqsəd Azər-
baycanda su təsərrüfatının inkişafı və infra-
strukturun yenidənqurulması sahəsində
həyata keçirilən tədbirlərin ictimaiyyətə çat-
dırılmasında peşəkar jurnalist əməyini sti -
mullaşdırmaqdır.

Müzakirələrin sonunda Fondun icraçı di-
rektoru Vüqar Səfərli tədbirin "Azərsu" ASC
ilə media qurumları arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini
xüsusi qeyd edərək qurumun rəhbərliyinə
təşəkkürünü bildirib.

Konfransı yekunlaşdıran "Azərsu" ASC-
nin sədri Qorxmaz Hüseynov öz növbəsində
tədbirin və birgə müsabiqənin təşkilinə görə
Fondun rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib,
həmçinin KİV-lərin iştirakı ilə belə gö -
rüşlərin gələcəkdə də keçiriləcəyinə ümidvar
olduğunu vurğulayıb. 
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“Pirşağı çirkab su təmizləyici qurğusu” 
layihəsi üzrə podrat müqaviləsi imzalanmışdır

İmzalanma mərasimində “Azərsu” ASC-
nin sədri Qorxmaz Hüseynov ölkə əhalisinin
keyfiyyətli və fasiləsiz içməli su, həmçinin
kanalizasiya xidmətləri ilə təmin olunmasını
Prezident İlham Əliyevin daim diqqətdə
saxladığını və bəzi layihələrin beynəlxalq
maliyyə qurumları ilə birgə reallaşdırıldığını
qeyd etmişdir: “Bu sahədə Koreya Respub-
likasının maliyyə qurumları və şirkətləri ilə
əməkdaşlıq xüsusi qeyd edilməlidir. Koreya
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi ilə birgə
həyata keçirdiyimiz layihə çərçivəsində qısa
müddətdə Kürdəxanı qəsəbəsinin içməli su
təchizatı sistemi yenidən qurulmuşdur.
Növbəti qrant layihəsi çərçivəsində Beylə qan
rayonunun Xocavənd qəsəbəsində su təchizatı
və kanalizasiya sisteminin yaradılması layihəsi
icra olunacaqdır. Pirşağı qəsəbəsinin yaxın-

lığında tikiləcək çirkab sutəmizləyici qurğu-
nun tikintisi Abşeron yarımadasının kanaliza-
siya infrastrukturunun inkişafına töhfə
verəcəkdir”. 

“Hansol” EME Co LTD şirkətinin  vitse-
prezidenti  Hi-Jun Cho Azərbaycanda həyata
keçirilən su və kanalizasiya layihələrində işti-
rakdan məmnunluğunu ifadə etmiş, layihənin
qısa müddətdə və keyfiyyətlə icra edilməsi
üçün bütün imkanlardan istifadə olunacağını
bildirmişdir. 

“Pirşağı çirkab su təmizləyici qurğusu”
layihəsi çərçivəsində sutkalıq məhsuldarlığı 40
min kubmetr olan  müasir tipli bioloji tullantı
təmizləyici qurğu tikiləcəkdir. Müasir stan-
dartların tələblərinə uyğun olaraq  qurğunun
qapalı rejimdə layihələndirilməsi, yarana
biləcək qoxunun neytrallaşdırılması üçün xü-

n Aprelin 5-də  Azərbaycan Respublikası hökuməti və Koreya Respublikası İxrac-İdxal
Bankının birgə maliyyələşdirdiyi “Pirşağı çirkab su təmizləyici qurğusu” layihəsi üzrə
podrat müqaviləsinin imzalanma mərasimi keçirilmişdir. Müqavilə “Azərsu” ASC ilə
beynəlxalq  tenderin qalibi Koreya Respublikasının “Hansol” EME Co LTD şirkəti
arasında imzalanmışdır.



susi biosüzgəclərdən istifadə olunması nəzərdə
tutulur. Pirşağı çirkab sutəmizləyici qurğusu-
nun tikintisi  Xəzər dənizinin ekoloji təhlükə -
siz liyinin qorunmasına böyük töhfə
verə cəkdir. Yeni qurğu istismara verildikdən,
ətraf qəsəbələrdə kanalizasiya infrastrukturu
yaradıldıqdan sonra Abşeron yarımadasının
şimal-şərq hissəsində böyük bir ərazidə
yaranan tullantı sularının birbaşa Xəzər dəni -
zinə axıdılmasının qarşısı alınacaqdır.
Gələcəkdə Pirşağı, Kürdəxanı, Məhəmmədi,

Nardaran, Digah, Maştağa və digər yaşayış
məntəqələrinin tullantı suları  bu qurğuda
təmizlənərək kənarlaşdırılacaqdır.   

Podrat müqaviləsi üzrə tikinti-quraşdırma
işlərinin 2016-cı ilin III rübündə başlanılması
və 2018-ci ildə yekunlaşması planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, “Pirşağı Çirkab Su Təmizləmə
Qurğusu” layihəsinin maliyyələşdirilməsi
üçün Koreyanın İxrac-İdxal Bankı 43,5 milyon
dollar kredit ayırmışdır və bununla bağlı kredit
sazişi 2014-cü ildə imzalanmışdır.
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Asiya İnkişaf Bankının nümayəndə heyəti ilə
görüş keçirilmişdir

“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov Asiya İnkişaf Bankının ölkəmizdə
həyata keçirilən infrastruktur layihələrində
yaxından iştirak etdiyini xatırladaraq bankın
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması  layihələrində iştirakını
yüksək qiymətləndirmişdir. Səhmdar Cəmiy -
yətin sədri  “Su təchizatı və kanalizasiya in-
vestisiya proqramı” çərçivəsində Göyçay
şə hərində içməli su və kanalizasiya şəbə -
kələrinin tamamilə yenidən qurulduğunu xatır-
ladaraq qeyd etmişdir ki, layihənin icrası
nəticəsində əhalinin içməli su və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsi yaxşılaşmışdır. La -
yihənin əhatə etdiyi Ağdaş və Beyləqan şəhər-
lərində isə tikinti-quraşdırma işləri  yekun -
 laşma ərəfəsindədir.

Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi və Qərbi
Asiya Departamentinin baş direktoru  şon Sul-
livan “Su Təchizatı və Kanalizasiya İn-
vestisiya Proqramı”nın icrasından razılığını
bildirmiş və əlavə etmişdir ki, təmsil etdiyi
bank bundan sonra da Azərbaycanda içməli su
və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən

qurulması  layihələrinin maliyyələşdirilmə -
sində iştirak etməkdə maraqlıdır.

Görüşdə “Su Təchizatı və Kanalizasiya İn-
vestisiya Proqramı”nın icrası və növbəti
mərhələlərdə maliyyələşdiriləcək işlər haq -
qında ətraflı müzakirələr aparılmışdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan hökumətinin
Asiya İnkişaf Bankı ilə birgə maliyyələşdirdiyi
“şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi”
və “Su təchizatı və kanalizasiya investisiya
proqramı” çərçivəsində Göyçay, Ağdaş,
Beyləqan və Ağcabədi şəhərlərinin su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması nəzərdə tutulur.

Bu layihə çərçivəsində Göyçay şəhərində
su və kanalizasiya şəbəkələrin  tikintisi başa
çatmış, tullantı sutəmizləyici qurğunun tikin-
tisinə hazırlıq gedir.

Ağdaş və Beyləqan şəhərlərində isə tikinti-
quraşdırma işlərinin böyük hissəsi yekun-
laşmışdır. Ağcabədi şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
üzrə tender keçirilmiş və 2016-cı ildə işlərə
başlanılacaqdır.

n Aprelin 12-də  “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Azərbaycanda səfərdə olan
Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi və Qərbi Asiya Departamentinin baş direktoru
Şon Sullivanın başçılıq etdiyi  nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilmişdir.
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Fransa Sahibkarlar Təşkilatı - MEDEF-ə üzv
olan şirkətlərin nümayəndələri ilə 

görüş keçirilmişdir
n Mayın 12-də“Azərsu” Açıq Səhm-

dar Cəmiyyətində Fran sa Sa -
hibkarlar Təşkilatı - MEDEF-ə
üzv olan “SUEZ”, “Sidem” və
“İtron” şirkətlərinin təmsilçilə -
rindən ibarət nümayəndə heyəti
ilə görüş keçirilmişdir. 
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz

Hüseynov Azərbaycanda həyata keçi -
rilən su təchizatı və kanalizasiya layi-
hələri barədə məlumat vermiş, bu
sahədə dünyanın qabaqcıl şirkətlərinin
təcrübəsindən istifadə olunduğunu diqqətə çat-
dırmışdır: “Bu sahədə Fransa şirkətlərinin
təcrübəsinə xüsusi önəm veririk.  2005-ci ildən
etibarən Fransa hökuməti və şirkətləri Azər-
baycanda içməli su və kanalizasiya layi-
hələrində iştirak edir.  2006-2009-cu illərdə
Fransa hökumətinin krediti hesabına Hövsan
Aerasiya Stansiyası yenidən qurulmuşdur.
Kadr hazırlığı, sahəsində böyük təcrübəsi olan
SUEZ şirkəti ilə 2014-cü ildə imzaladığımız
Praktiki təlim, nou-hau ötürülməsi və texniki
yardıma dair müqavilədən irəli gələn məsələlər
uğurla icra olunmaqda və müsbət nəticələr ver-
məkdədir. Ümidvarıq ki, əməkdaşlığımız bun-
dan sonra daha da genişlənərək yeni-yeni
töhfələr verəcəkdir”. 

SUEZ şirkətinin beynəlxalq əlaqələr üzrə
direktor müavini Mari Ange Debon təmsil et-
diyi şirkətin “Azərsu” ASC ilə uğurlu əmək-
daşlığından söz açmışdır.  O, qeyd etmişdir ki,
80 mindən çox işçisi olan SUEZ şirkəti
dünyanın 70-dən çox ölkəsində yaşıllaşdırma,
insan resurslarının idarə edilməsi, tullantıların
emalı və təkrar istifadəsi və enerji resurslarının
yaradılması layihələrini həyata keçirir.

“Sidem” şirkətinin vitse-prezidenti  Olivier
Klausin təmsil etdiyi şirkət barəsində məlumat

verərək bildirmişdir ki, 1970-ci illərdən
fəaliyyət göstərən şirkət tullantı sularının
təmiz lənməsi  sahəsində ixtisaslaşmışdır. Höv -
san Aerasiya Stansiyasının yenidən qurul-
masında iştirak etmiş şirkət Azərbaycanda
həyata keçi riləcək layihələrdə təmsil olun-
maqla uzunmüddətli əməkdaşlıqda maraqlıdır.

“İtron” şirkətinin təmsilçisi Çağdaş Dincəl
isə qeyd etmişdir ki, elektrik, qaz və su
sayğacları sistemləri üzrə ixtisaslaşan şirkət
100 ildən çoxdur ki, qabaqcıl texnologiya və
xidmətlər təqdim etməkdədir. şirkət elektrik,
su, qaz və termal enerji ölçmə qurğuları və
nəzarət texnologiyası, kommunikasiya sistem-
ləri, proqram təminatı və eyni zamanda məs-
ləhət xidmətləri üzrə əməkdaşlığa maraq
göstərir.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələ -
lər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Qeyd edək ki,  Fransa Sahibkarlar Təşkilatı
- MEDEF şirkətlərin  dəstəklənməsi və biznes
imkanlarının artırılması məqsədi ilə
yaradılmışdır. Fransanın ən böyük biznes
şəbəkəsi kimi tanınan təşkilatda 750 mindən
çox  şirkət və  20 mindən çox  səlahiyyətli nü-
mayəndə təmsil olunur.
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2016-cı ilin birinci rübünün yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclas

keçirilmişdir

İclası giriş sözü ilə açan “Azərsu” ASC-nin
sədri Qorxmaz Hüseynov bildirmişdir ki,
Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata
keçirilən sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində
2016-cı ilin birinci rübündə  Azərbaycanda  di-
namik inkişaf  təmin olunmuşdur. Qlobal iqti-
sadi böhranın təsirlərinə baxmayaraq sosial və
infrastruktur layihələrinin icrası davam et-
dirilmişdir. İstehlakçılara göstərilən içməli su
təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar
atılmışdır. 

2016-cı ilin yanvar-mart aylarında is-
tehlakçılara 66,7 milyon kubmetr həcmində  su
verilmiş, 47,2 milyon kubmetr həcmində
kanalizasiya xidmətləri göstərilmişdir. Hesabat
dövründə 170 km içməli su, 138 km kanaliza-
siya xətləri çəkilmiş, 2 su anbarı tikilmiş, 4
ədəd subartezian quyusu qazılmışdır. Ötən ilin
eyni dövrü ilə müqayisədə abonent sayı 52,4
min artmış, sayğaclaşma səviyyəsi 62,5 faizə
yüksəlmişdir.  

Qorxmaz Hüseynov bildirmişdir ki,
dövlət başçısının əhalinin  24 saat  fasiləsiz və
keyfiyyətli içməli su il təmin olunması ilə
bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq  Bakı şəhəri
və Abşeron yarımadasında, eləcə də respub-
likanın şəhər və rayon mərkəzlərində layi-
hələrin icrası davam etdirilmişdir: “Beynəlxalq
layihələr çərçivəsində Qusar və Tərtər şəhər-
lərində tikinti-quraşdırma işlərinin böyük
hissəsi icra edilmiş və son mərhələyə qədəm
qoymuşdur.  Uzun illər içməli sudan əziyyət
çəkən Salyan şəhərinin su təchizatının

yaxşılaşdırılması məqsədilə şirvan-Muğan
qrup su kəmərindən magistral xəttin tikintisinə
başlanılmışdır. Eyni zamanda, Masallı rayo -
nunun 5 kəndini keyfiyyətli içməli su ilə təmin
etmək üçün layihənin icrası davam etdirilir və
tezliklə həmin kəndlərə suyun verilməsi təmin
ediləcəkdir.”

Daha sonra “Azərsu” ASC-nin İqtisadi
təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsinin rəisi Elçin
Camalov,  Su təchizatı sistemlərinin idarə
olun ması şöbəsinin rəisi Məmmədrəsul
İlyasov, Tender və beynəlxalq layihələrin idarə
olunması  departamentinin rəisi İlqar Tağıyev,
Müştəri xidmətləri şöbəsinin rəisi Rövşən
Kazımov hesabat məruzəsi ilə çıxış edərək
müvafiq sahələr üzrə  2016-cı ilin yanvar-mart
ayları ərzində görülmüş işlər və həyata keçi -
rilmiş tədbirlər barədə ətraflı məlumat ver-
mişlər.

“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov iclasa yekun vuraraq görüləcək işlər
və qarşıda duran vəzifələr barədə tapşırıqlarını
vermişdir. Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə,
eləcə də regionlarda su təchizatı və kanaliza-
siya sistemlərinin yenidən qurulması is-
tiqamətində işlərin davam etdiriləcəyini deyən
Səhmdar Cəmiyyətin sədri yeni texno logi -
yaların tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin görülməli
olduğunu vurğulamışdır. “Azərsu” ASC-nin
sədri su itkilərinin azaldılması məqsədi ilə
abunəçilərlə işin təkmilləşdirilməsi, içməli
sudan qeyri-qanuni istifadə hallarının azaldıl-
ması sahəsində tədbirlərin davam etdirilməsi
barədə ciddi tapşırıqlar vermişdir.

n Aprelin 26-da “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin  2016-cı ilin birinci rübü  üzrə
fəaliyyətinin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş  iclas keçirilmişdir.



Mükafatlandırma mərasimi "Azərsu"
ASC-nin Ceyranbatan Ultrasüzgəcli
Sutəmizləyici Qurğular Kompleksində
keçirilib. Tədbirdə "Azərsu" ASC-nin
sədri Qorxmaz Hüseynov, Fondun icraçı
direktoru Vüqar Səfərli, habelə ölkənin
30-dək aparıcı kütləvi informasiya va-
sitələrinin rəhbərləri və fərqlənən jurnal-
istlər iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları
əvvəlcə Ceyranbatan Ultrasüzgəcli
Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin

fəaliyyəti ilə tanış olmuş, suyun təmiz -
lənmə və nəqli proseslərini yaxından
izləmişlər. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan "Azərsu"
ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov qo -
naqları salamlayaraq son illər əhalinin
keyfiyyətli su ilə təminatı sahəsində
kompleks tədbirlərin həyata keçiril -
diyini, bu sahədə müasir infrastruktur və
texnologiyaların tətbiq edildiyini diqqətə
çatdırıb. Q.Hüseynov 2015-ci ilin okt -
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“Əhalinin içməli su təminatı: görülmüş işlər,
real vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda

jurnalist yazıları müsabiqəsinin nəticələri
açıqlanmışdır

n İyunun 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Va-
sitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun və "Azərsu" ASC -nin birgə təşkil et-
dikləri "Əhalinin içməli su təminatı: görülmüş işlər, real vəziyyət və perspektivlər"
mövzusunda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb, qaliblər
mükafatlandırılıblar.



yabr ayında istifadəyə verilmiş Ceyran-
batan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici
Qurğular Kompleksinin texniki imkan-
larına görə dünyada mövcud olan analoji
nəhəng qurğularla birgə ilk dördlükdə
qərarlaşdığını bildirib. "Azərsu" ASC-
nin sədri Samur-Abşeron kanalından qi-
dalanan Ceyranbatan su anbarının, eləcə
də sutəmizləyici qurğular kompleksinin
Abşeron yarımadasının içməli su ilə
təchizatında böyük paya malik olduğunu
qeyd edib.

Q.Hüseynov daha sonra Fondla birgə
keçirilmiş fərdi jurnalist yazıları mü -
sabiqəsinin ölkənin su təsərrüfatının
müasirləşdirilməsi və əhalinin içməli
suya tələbatının ödənilməsi istiqa -
mətində görülən işlərin ictimaiyyətə
dolğun şəkildə çatdırılması baxımından
əhəmiyyətini vurğulayıb.

KİVDF-nin icraçı direktoru Vüqar
Səfərli media nümayəndələrinin iştirakı
ilə Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmiz -
ləyici Qurğular Kompleksində keçirilən
tədbiri jurnalistlərin müəssisənin fəa -
liyyəti, suyun təmizlənməsi prosesi, ha-
belə burada quraşdırılmış müasir
qurğularla əyani tanışlığı baxımından
yüksək dəyərləndirib. V.Səfərli iyun
ayının 5-nin ölkəmizdə “Su təsərrüfatı və
meliorasiya işçiləri günü” kimi qeyd
olun duğunu diqqətə çatdıraraq "Azərsu"
ASC-nin rəhbərliyini və çoxsaylı kollek-
tivini media nümayəndələri adından
qarşıdan gələn peşə bayramı münasi-
bətilə təbrik edib, onlara işlərində
uğurlar arzulayıb.

İcraçı direktor Fondun təşkilatçılığı
ilə 2016-cı il martın 31-də KİV rəhbər-

lərinin "Azərsu" ASC-də görüşünün
keçirildiyini, aprel ayının 1-də isə
"Əhalinin içməli su təminatı: görülmüş
işlər, real vəziyyət və perspektivlər"
mövzusunda fərdi jurnalist yazıları müs-
abiqənin elan edildiyini diqqətə çatdırıb.
V.Səfərli bildirib ki, müsabiqənin keçi -
rilməsində məqsəd Azərbaycanda su
təsərrüfatının inkişafı və infrastrukturun
yenidənqurulması sahəsində həyata
keçirilən tədbirlərin ictimaiyyətə çat-
dırılmasında peşəkar jurnalist əməyini
stimullaşdırmaq, jurnalistlərin peşəkarlıq
səviyyəsini yüksəltmək və sosial
vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq olub.

Sonra müsabiqənin qaliblərinə dip -
lom və mükafatlar təqdim edilib. Qalib -
ləri təbrik edən icraçı direktor V.Səfərli
media ilə səmərəli əməkdaşlığa görə
"Azərsu" ASC-nin rəhbərliyinə təşək -
kürünü bildirib.

Tədbiri yekunlaşdıran "Azərsu" ASC-
nin sədri Q.Hüseynov qurumun media
ilə əlaqələrinin inkişafına verdiyi töhfəyə
görə Fondun rəhbərliyinə, eləcə də
müsa biqədə iştirak edən jurnalistlərə
təşəkkürünü bildirərək belə müştərək
layihələrin gələcəkdə də davam et-
diriləcəyini vurğulayıb.

Müsabiqədə I yerə Zülfiyyə Qu-
luyeva ("Mövqe.az" saytı), II yerə Mir-
bağır Quliyev  ("Xalq qəzeti"),  Rəşad
Bağırov (“İki sahil” qəzeti), III yerə
Aygün Cəfərova ("Kaspi" qəzeti), Nadir
İsmayılov ("Yeni Azərbaycan" qəzeti),
Namiq Quliyev ("Bakı-Xəbər" qəzeti)
layiq görülüblər. 15  nəfərə həvəslən -
dirici mükafat verilib.

“Əhalinin içməli su təminatı: görülmüş işlər, real
vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda...
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Bu münasibətlə “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti və Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
kollektivləri Fəxri xiyabana gələrək ümum-
milli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehti-
ramla yad etmişlər. Görkəmli oftalmoloq
alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın
xatirəsini ehtiramla yad edən su təsərrüfatı
işçiləri daha sonra şəhidlər xiyabanını zi-
yarət etmişlər.

“Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri
günü” peşə bayramı münasibəti ilə Hyatt
Recensi Baku” otelində “Azərbaycanın su
təsərrüfatı və meliorasiya kompleksinin
inkişafındakı uğurlar Heydər Əliyevin
ideyaları ilə bağlıdır” elmi-praktiki konfrans
keçirilmişdir.  

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin
sədri Əhməd Əhmədzadə çıxış edərək
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbay-

canda meliorasiya və su təsərrüfatının
inkişafındakı tarixi xidmətlərindən danış -
mışdır: “Azərbaycanda meliorasiya və su
təsərrüfatının geniş miq yaslı, intensiv in -
kişafına ulu öndər Heydər Əliyevin respub-
likaya rəhbərlik etdiyi 1969-cu ildən
başlanılmışdır. Ağstafaçay, Sərsəng, Yuxarı
Xanbulançay su anbarları, Mil-Muğan,
Lənkərançay hidroqovşaqları, həm çinin Baş
Mil kanalı məhz ulu öndərin Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi dövrdə tikilərək istismara
verilmişdir. Ulu öndərin meliorasiya  və su
təsərrüfatının inkişafına göstərdiyi diqqət
hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Bunun nəticəsidir ki,
hazırda respublikada geniş suvarma sistem-
lərinə, kollektor-drenaj şəbəkələrinə malik
meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksi
fəaliyyət göstərir. Cənab Prezidentin təşəb-
büsü  ilə  həyata keçirilmiş böyük infrastruk-

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

PEşƏ BAYRAMI

2/201618

Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri peşə
bayramını qeyd etmişlər

n 5 iyun - su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin peşə bayramıdır. Prezident  İlham
Əliyevin  14 may 2014-cü ildə imzaladığı Sərəncamla  bu tarix  “Su təsərrüfatı və
meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı kimi təsis edilmişdir.



tur layihələri -  şəmkirçay və Taxtakörpü su
anbarları,  Taxtakörpü-Ceyranbatan su ka -
nalı qısa müddətdə tikilərək istismara ve -
rilmiş və hazırda ölkə iqtisadiyyatının
inkişafına töhfələr verməkdədir”.  

Son illər görülən işlər barədə məlumat
verən Ə.Əhmədzadə qeyd etmişdir ki, həya -
ta keçirilən tədbirlər nəticəsində suvarılan
torpaq sahələri əsasən suvarma suyu ilə tam
təmin edilmişdir. Respublika üzrə bütün
kənd təsərrüfatı bitkiləri 1 milyon 374 min
hektar sahədə orta hesabla 3,3 dəfə suvarılıb.
Bütün suvarma mənbələrindən 8,6 milyard
kubmetr su götürülüb və su istifadəçilərinə
6 milyard kubmetr su verilib. Hazırda res -
publikanın su anbarlarında 16 milyard kub-
metr su yığılıb ki, bu da kənd təsərrüfatı
bitkilərinin vegetasiya suvarmasının mütə -
şəkkil aparılmasına şərait yaradacaq.

Ə.Əhmədzadə bildirmişdir ki,  Preziden -
tin Sərəncamı ilə ehtiyat fondundan ayrılmış
vəsait hesabına respublikanın əhalisi 400
min nəfərə yaxın olan 40 şəhər və rayo -
nunun 148 yaşayış məntəqəsinin və əkin

sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədi ilə 150 subartezian quyusunun
qazılması nəzərdə tutulub. Hazırda onların
qazılmasına hazırlıq işləri aparılır. 

“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov çıxış edərək bildirmişdir ki, su
təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin peşə
bayramının təsis edilməsi ölkə başçısının   su
təsərrüfatı işçilərinin əməyinə verdiyi
qiymət və göstərdiyi diqqətin bariz nümunə-
sidir. “Azərsu” ASC-nin sədri  Azərbaycanın
su təsərrüfatı sektorunun böyük tarixi yol
keçdiyini xatırladaraq   bu sahədə  ulu öndər
Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən
danışmışdır: “Ölkəmizdə içməli su təchizatı
və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş layihələrin
böyük bir hissəsi Azərbaycan xalqının
böyük oğlu, görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata
keçirilmişdir. Ümummilli liderin rəhbərliyi
ilə Kür və Ceyranbatan su mənbələrindən is-
tifadə sahəsində ciddi addımlar atılmışdır.
Su təsərrüfatı sektorunun iri layihələrindən

Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri 
peşə bayramını qeyd etmişlər
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olan Oğuz-Qəbələ-Bakı magistral su kəməri
ulu öndər Heydər Əliyevin ideyası əsasında
möhtərəm Prezident İlham Əliyevin təşəb-
büsü və rəhbərliyi ilə tikilib istismara ve -
rilmişdir. Dövlət başçısının iştirakı ilə
istismara verilmiş Ceyranbatan Ultrasüz -
gəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrin içməli su
təchizatında mühüm rol oynayır. Hazırda
Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına
uyğun olaraq, hazırda şəhər və rayon mər -
kəz lərində içməli su təchizatı və kanaliza-
siya infrastrukturlarının yenidən qurulması
layihələri uğurla davam etdirilir”.  

“Azərsu” ASC-nin sədri bildirmişdir ki,
Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su
təchizatı və kanalizasiya sektorunda
görüləcək işlərin və Dövlət proqramlarının
icrasının səmərəliliyini artırmaq məqsədilə
2035-ci ilə perspektiv inkişaf nəzərə alın-
maqla su təchizatı, kanalizasiya sistemləri və
yağış sularının idarə olunması üçün Master
Plan hazırlanmış və real işlərə başla -
nılımışdır. Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Su -
təmizləyici Qurğular Kompleksinin is -
tis mara verilməsi, həmçinin Ceyranbatan-
Zirə magistral su kəmərinin inşası yarı-
madanın şərq hissəsində yerləşən qəsə -
bələrin və bağ yaşayış massivlərinin su təmi-
natının yaxşılaşdırılmasını şərtləndirmişdir.
Ötən müddətdə Bakı şəhərinin şərq his -
səsinin içməli su təchizatında müstəsna
əhəmiyyət daşıyan 37 şərq və 82 şərq anbar
komplekslərində həyata keçirilən əsaslı
yenidənqurma işləri nəticəsində Nizami,
Xətai, Suraxanı və Sabunçu rayonlarının
böyük hissəsi fasiləsiz rejimdə içməli su ilə
təmin olunmuşdur.

Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin və
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici
Qurğular Kompleksinin istismara veril -
məsinin Kür sutəmizləyici qurğularından

Abşeron yarımadasına verilən suyun bir
hissəsinin su təchizatı zəif olan bölgələrə
yönəldilməsinə imkan yaratdığını vurğu-
layan Q.Hüseynov demişdir ki, bu imkandan
istifadə edərək şirvan-Muğan və Sabirabad-
Saatlı qrup su kəmərləri tikilmişdir. şirvan-
Muğan kəmərinin 107 kilometr uzunlu -
ğunda Hacıqabul-Biləsuvar hissəsinin is-
tismara verilməsi ilə Hacıqabul, şirvan və
Biləsuvar şəhərlərinin sakinləri keyfiyyətli
və dayanıqlı su ilə təmin olunmuşdur. Bu
mənbədən Salyan şəhərinə suyun verilmə -
sinə hazırlıq görülür. Kür sutəmizləyici
qurğular kompleksindən çəkilmiş 62 kilo-
metr uzunluğunda magistral kəmər Sa -
birabad və Saatlı şəhərlərinin içməli su
problemini həll etmişdir.

Ölkə rəhbərliyinin tapşırığına əsasən,
layihələrin icra edildiyi 43 şəhərin 14-də su
və kanalizasiya, digər 8 şəhərdə isə su
təchizatı sistemlərinin inşası yekunlaşmışdır.
Suyun keyfiyyət göstəricilərinin müasir
metodlarla tədqiqi və daim nəzarətdə
saxlanılması məqsədilə yeni Mərkəzi Labo-
ratoriya da yaradılmış və beynəlxalq akkred-
itasiyadan keçmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
iqtisadi islahatlar üzrə köməkçisi xidmətinin
aqrar və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri
Azər Əmiraslanov son illər su təsərrüfatı və
meliorasiya sahəsində irimiqyaslı layihələrin
həyata keçirildiyini xatırladaraq qeyd et-
mişdir ki, bu sahədə görülmüş işlərin kənd
təsərrüfatının inkişafına və əhalinin sosial ri-
fahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.

Sonra A.Əmiraslanov su təsərrüfatı və
meliorasiya sistemində səmərəli fəaliyyət -
lərinə görə bir qrup əməkdaşın fəxri adlar və
medallarla təltif olunması haqqında Prezi-
dent İlham Əliyevin sərəncamlarını oxumuş-
dur.
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Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici
Qurğular Kompleksi 2016-cı ildə dünya
su sənayesinin ən önəmli layihələrindən 

biri seçilmişdir

Abu Dabi şəhərində təşkil olunmuş sam-
mitə dünyanın müxtəlif ölkələrindən dövlət
və özəl qurumlarının rəsmiləri ilə yanaşı, Su
Təsərrüfatı Liderləri Qrupunun üzvü qis-
mində Azərbaycan da dəvət almışdır.
Beynəlxalq tədbirdə ölkəmizi “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmilərindən ibarət
nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.

Budəfəki sammitin əsas özəlliyi dünyada
ilin ən önəmli 4 iri su layihəsinin müəyyən-
ləşdirilməsi olmuşdur.  Qlobal Su Təsərrü-
fatı Liderləri qrupunun 2500 üzvünün
iştirakı ilə keçirilən səsvermədə ABş, İor-
daniya və Konqoda tətbiq olunan yeni
sutəmizləmə üsulları ilə yanaşı,  Azərbay-
cana məxsus Ceyranbatan Ultrasüzgəcli
Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi 2016-cı
ildə dünya su sənayesinin ən önəmli layi-
hələri seçilmişdir.

Sammitdə çıxış edən ABş  Ağ Ev Ad-
ministrasiyasının su işləri ofisinin rəhbəri
Ali Zaidi qlobal su problemləri mövzusunda
etdiyi məruzədə yeni texnologiyalara
əsaslanan sutəmizləyici qurğulardan isti-
fadənin  əhəmiyyəti barədə məlumat ver-
mişdir. Qeyd olunmuşdur ki, hazırda
dünyada içməli su ehtiyatları və mən-
bələrdən məqsədyönlü istifadə ilə bağlı ciddi
problemlər var. Ağ Ev rəsmisi belə aktual
məsələyə həssaslıqla yanaşan və su ehtiyat-

larının qorunması istiqamətində kompleks
layihələr icra edən dövlətlərə  Su Təsərrüfatı
Liderləri Qrupu adından minnətdarlığını
bildirmişdir.

Sammit iştirakçıları Azərbaycan, Konqo,
İordaniya və ABş-a məxsus yeni sutəmi-
zləyici qurğu kompleksləri haqqında
videoçarxlar, həmçinin nəşr nümunələri ilə
tanış olmuşlar.

Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəh-
bəri, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
səd rinin birinci müavini Teyyub Cabbarov
Ceyranbatan Sutəmizləyici Qurğular Kom-
pleksinin fəaliyyəti və layihə ilə bağlı
görülən  işlər barədə tədbir iştirakçılarına
ətraflı məlumat vermişdir. T.Cabbarov
bildirmişdir ki, əhalinin keyfiyyətli içməli su
ilə təmin olunması və su ehtiyatlarından
səmərəli istifadə Azərbaycan dövlətinin pri-
oritet hesab etdiyi sahələrdəndir. Dünyanın
ən müasir təmizləmə sistemlərinin tətbiq
olun duğu Ceyranbatan Sutəmizləyici Qur -
ğular Kompleksində saniyədə 6,6 kubmetr
yüksək keyfiyyətli içməli su istehsal olunur.
Ənənəvi təmizləmə qurğularından fərqli
olaraq burada su ultrasüzgəc texnologi -
yasına uyğun ən yüksək səviyyədə, heç bir
kimyəvi təmizlənmə aparılmadan tam qa-
palı, avtomatik rejimdə mexaniki üsulla
təmizlənir və istehlakçılara verilən suyun

n 2015-ci ilin oktyabrında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilmiş
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi dünyada ilin 4 böyük
və önəmli su layihəsindən biri seçilmişdir. 19-20 aprel 2016-cı il tarixlərdə Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərinin  paytaxtı Abu Dabi şəhərində keçirilmiş Qlobal Su Sammitində
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi dünya su sənayesinə
verilən dəyərli töhfə kimi qiymətləndirilmişdir.
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təbii mineral tərkibi tam qorunub saxlanılır.
Ultrasüzgəclərdə aparılan təmizləmə zamanı
su bakteriya, virus, bəzi həll olunmamış duz -
lar və ağır metallardan təmizlənir, bu-
lanıqlıq, xoşagəlməz iy və dad aradan
qaldırılır. Burada emal edilən su Dünya
Səhiyyə Təşkilatının, digər beynəlxalq qu-
rumların qəbul etdiyi  standartlara tam cavab
verir.

Tədbir iştirakçılarının diqqətinə çat-
dırılmışdır ki, kompleksdə bütün texnoloji
proseslər – suyun qəbulu, həcmi, təzyiqi,
təmizlənməsi, hər bir mərhələdə keyfiyyət
göstəricilərinin nəzarətdə saxlanılması tam
avtomatlaşdırılmışdır. Emal prosesinin
məsafədən idarə edilməsi üçün  Mərkəzi
idarəetmə - SCADA sistemi yaradılmışdır.

Kompleksin tikintisində dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrinin bu sahədə ixtisaslaşmış
şirkətlərinin avadanlıqlarından və cihazların-
dan istifadə olunmuşdur.

Qlobal Su Təsərrüfatı Liderləri sammit
çərçivəsində Birgə Fəaliyyət Planı haqqında
müzakirələr aparmış, dünya əhalisinin
içməli suya olan tələbatının ödənilməsinin
perspektivlərini araşdırmışlar.

Xatırladaq ki, 2015-ci ildə Qlobal Su
təsərrüfatı liderləri” Qrupunun təşkilatçılığı
ilə Yunanıstanın paytaxtı Afinada keçirilmiş
sammitdə kommunal sahədə nailiyyətlərə və
göstərilən yüksək xidmətə görə “Azərsu”
ASC “Qlobal Su Təsərrüfatı Liderləri” Qru -
pu tərəfindən 2015-ci ilin “Su Liderləri” no -
minasiyasında mükafata layiq görülmüşdür.

Su təchizatı və tullantı sularının 
axıdılması xidmətlərinin yeni tarifləri 

təsdiq edilmişdir

“Azərsu” ASC-nin müraciəti əsasında
bir kubmetr su təchizatının tarifi ƏDV
daxil olmaqla əhali üzrə Bakı, Sumqayıt,
Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu
üçün 35 qəpik, digər inzibati ərazi
vahidləri üzrə 30 qəpik, qeyri-əhali üzrə
əvvəlki səviyyədə - bir kub metr üçün 1
manat, sudan xammal kimi istifadə edən-
lər üçün isə suyun istifadə təyinatından
asılı olmayaraq (tullantı sularının axıdıl-
ması xidmətləri də daxil olmaqla) bir
kub metr üçün 8 manat müəyyən
edilmişdir. Tullantı sularının axıdılması

xidmətlərinin tarifləri əhali üçün bir kub
metr üçün 15 qəpik, qeyri-əhali üzrə 1
manat səviyyəsində təsdiq olunmuşdur.

İclasda “Azərbaycan Meliorasiya və
Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən Ceyranbatan su anbarı üzrə
satılan hər 1000 kub metr suyun top-
dansatış tarifi barədə” Azərbaycan Re-
spublikası Tarif (qiymət) şurasının
2007-ci il 26 iyul tarixli 19 nömrəli
Qərarı ləğv edilmişdir. 

Yeni tariflər 2016-ci il 16 may tari -
xindən qüvvəyə minmişdir.

n 13 may 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət)
Şurasının növbəti iclası keçirilmiş, su təchizatı və tullantı sularının axıdıl-
ması, dərman vasitələrinin ekspertizası xidmətlərinin tariflərinə baxılmış və
müvafiq tarif tənzimlənməsi aparılmışdır.
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Giriş

Avropa Birliyinin Çərçivə Su Direktivinə görə çay hövzəsinin təbii sərhədləri
daxilində su ehtiyatlarının mühafizəsinin təmin edilməsinə nail olmaq üçün
hövzənin bütün sularının (yerüstü və yeraltı) müxtəlif istifadəçilər tərəfindən inteq -
rasiyalı istifadəsini və mühafizəsini nəzərdə tutan çay hövzəsinin 6-illik idarə edilmə
planı hazırlanmalıdır. Belə planın tərtibi üçün çay hövzəsinin fiziki-coğrafi xü-
susiyyətləri, yerüstü və yeraltı suları, təsərrüfat fəaliyyətinin növləri, çirklənmə mən-
bələri, suların kəmiyyət və keyfiyyəti üzərində monitorinq sistemi, mühafizə olunan
ərazilər, planlaşdırılan iqtisadi fəaliyyət və s. haqqında məlumatlar tələb olunur (EU
Water Framework Directive, 2000). Çay Hövzəsinin İdarəedilmə Planında hökmən
ekoloji axımın kəmiyyəti nəzərə alınmalıdır (Ecological flows..., 2015). Bunun üçün
hövzədə müxtəlif antropogen təzyiqlərin və onların təsirləri təhlil olunmalı, su təsər-
rüfatı balansı tərtib olunmalıdır.  Çöl tədqiqatları həyata keçirməklə, tələb edilən
məlumatların bir hissəsini dəqiqləşdirmək və yenilərini əldə etmək olar.

(Səh. 21-28)

ÇAYLARIN EKOLOJİ AXIMININ TƏYİNİNDƏ
ÇÖL TƏDQİQATLARININ ROLU

(Gəncəçay və Qoşqarçayın misalında)

İmanov F.Ə.1, Verdiyev R.H.2, Rəcəbov R.F.3, Nuriyev A.A.1

1Bakı Dövlət Universiteti, AZ 1148, Bakı şəh., akademik Zahid Xəlilov, 23. 
2Hidrometeorologiya  Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı şəh., Heydər Əliyev pr., 10.

3FHN Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi, AZ 1000, Bakı şəh., R.Rza küçəsi, 51.
farda_imanov@mail.ru 

Abstract. As a result of carried out researches, main anthrophogenic activity
(pressure) types and their main impacts on river flow in Ganjachay and Qoshqarchay
basin were defined. Increasing of the amount of water withdrawal from rivers caused
to significant impact in river regime, decrease of river flow occured and over the
years the natural distribution of flow regularity violated. Ecological  flow is not pro-
vided in the downstream of Supaylayici-Ipek bridge of Ganja river, Serker-Mouth
subbasin of Goshgar river  in the summer months. Therefore, methods for determing
ecological flow of Azerbaijan rivers must be developed and applied in practice. 

Açar sözlər: Çay Hövzəsinin İdarəedilmə Planı, ekoloji status, hidromorfoloji
dəyişiklik, ekoloji axım. 



Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Tədqiqatın yerinə yetirilməsində Gəncəçay və Qoşqarçayın hövzələrində çöl
baxışları zamanı əldə olunmuş və əvvəlki illərdə toplanmış faktiki materiallardan,
hər iki çay üzərində müxtəlif illərdə fəaliyyət göstərmiş hidroloji müşahidə mən-
təqələrinin su sərfləri və çaylardan müxtəlif məqsədlər üçün sugötürmələr haqqında
məlumatlardan geniş istifadə olunmuşdur. 

Toplanmış məlumatlar çöl tədqiqat və su təsərrüfatı balansı metodlarının tətbiqi
ilə ümumiləşdirilmişdir.  

Tədqiqatın şərhi

Təzyiq və təsirlərin təhlili. Su ehtiyatlarına təzyiqlər müəyyən olunduqdan və
onların təsirləri qiymətləndirildikdən sonra su obyektlərinin “yaxşı status”unun
qorunub saxlanması və ya bu statusa nail olmaq üçün yerinə yetirilməsi vacib olan
tədbirlər planı işlənməlidir.

Su ehtiyatlarına və hidroloji rejimə təsirin xarakterinə görə antropogen amillər
beş qrupa bölür (Водные ресурсы России…, 2008):

1. İstifadə məqsədilə çay məcrasından birbaşa sugötürmələrlə və ya istifadə olun -
muş suların yenidən çaya atılması ilə bağlı amillər;

2. Çay məcrasının dəyişdirilməsi ilə bağlı amillər;
3. Çayın sutoplayıcı səthinin dəyişdirilməsi ilə bağlı amillər;
4. Eyni zamanda həm məcradan birbaşa sugötürmələr, həm də sutoplayıcı səthin

dəyişdirilməsi nəticəsində axıma təsir göstərən təsərrüfat fəaliyyəti amilləri (su-
varma əkinçiliyi, yeraltı suların istismarı və s.);

5. Ümumi meteoroloji və iqlim xarakteristikalarının dəyişməsi ilə əlaqədar su
balansına, su ehtiyatlarına və çayların hidroloji rejiminə təsir göstərən antropogen
amillər.

Hidroloji rejimi dəyişdirən əsas antropogen fəaliyyət növləri, onların  təzyiq və
təsir formaları ümumiləşdirilmiş şəkildə cədvəl 1-də verilmişdir (Bradley et al.,
2012). 

Bu potensial təzyiq kateqoriyalarının təhlili su obyektlərini qruplaşdırmağa
imkan verir:

• Risk altında olmayan su obyektləri (əla və ya yaxşı ekoloji status);
• Risk altında olan su obyektləri (orta, kafi və ya pis status).
Növbəti mərhələdə əsas məqsəd əla və yaxşı ekoloji statusu qoruyub saxlamaq,

orta, kafi və ya pis statusu isə yaxşılaşdırmaqdır.
Gəncəçay  və Qoşqarçay hövzələrinin su ehtiyatlarına təzyiq və təsirlərin təhlili

ədəbiyyat materialları və çöl tədqiqatları zamanı əldə edilmiş materiallar əsasında
yerinə yetirilmişdir. 
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Çöl tədqiqatlarının nəticələri. Kürün sağ qolları olan bu  çayların hövzələri
Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşir. Bu  çayların  hövzələrində kənd təsər-
rüfatı bitkilərinin əkin sahələri strukturunda dənli bitkilər (xüsusilə buğda), kartof,
meyvə və giləmeyvə bağları, tərəvəz üstünlük təşkil edir. Üzüm bağlarının sahəsi
son illərdə yenidən genişləndirilir. Qoşqarçay hövzəsində müxtəlif faydalı qazıntılar
da hasil olunur. 

2015-ci ilin iyul ayında təşkil olunmuş çöl tədqiqatlarının əsas məqsədləri aşağı-
dakılar idi:

1. Çayların ekoloji vəziyyətini müəyyən etmək üçün səciyyəvi monitorinq
nöqtələrinin seçilməsi və onların koordinatlarının (GPS -lə) təyin olunması;

2. Çay hövzələrinin bu nöqtələrində təsərrüfat fəaliyyəti  (suvarma və içməli su
təchizatı sistemləri, dağ-mədən sənayesi, sahilbərkitmə işləri və s.) haqqında
mövcud informasiya dəqiqləşdirilməsi və yeni məlumatların toplanması;

3. Təsərrüfat fəaliyyəti  nəticəsində çayların quruyan hissələrinin müəyyən olun -
ması.

Termin Tərif 

Antropogen
fəaliyyət növü

Kənd təsərrüfatı (suvarma əkinçiliyi), sənaye, içməli su təchizatı, elektrik
enerjisi istehsalı və s. kimi suya tələbatı böyük olan və  hidroloji rejimə
təsir edən antropogen fəaliyyət növləri

Təzyiq Su tələbatını ödəmək üçün sugötürmələrlə bağlı  birbaşa təsirlər:
• birbaşa sugötürmələr (yeraltı və yerüstü mənbələrdən, Su Elektrik Stan-

siyalarının derivasiya kanalları ilə sugötürmələr);
• mövsümi dəyişən sugötürmələr (suvarma);
• müxtəlif məqsədlər - su təchizatı,  su elektrik stansiyaları və daşqınların

təsirinin zəiflədilməsi və s. üçün su anbarlarının inşası;
• suyun bir hövzədən digərinə  nəql olunması;
• məcradan kənar su anbarlarının inşası.

Vəziyyət Təzyiqlərin ətraf mühitə effektləri:
• təzyiqlərin birbaşa hidroloji effektləri;
• hidroloji dəyişikliklərin  hidravlik effektləri;
• birbaşa və ya dolayı geomorfoloji effektlər (eroziya və akumulyasiya

daxil olmaqla);
• suyun keyfiyyətində dəyişikliklər (temperatur, qida maddələri və gətir-

mələrin miqdarı);
• yuxarıda göstərilənlərin birgə təsiri.

Təsir Fərdi orqanizmlər, populyasiyalar, qruplar və ekosistem funksiyalarının
reaksiyaları (cavabları). 

Təsirə reaksiya Su obyektlərinin vəziyyətinin  yaxşılaşdırılması üçün görülən tədbirlər
(ekoloji axımın təmin olunması, xüsusi sugötürmə qaydaları və s.) 

Cədvəl 1. Hidroloji rejimi dəyişdirən əsas antropogen fəaliyyət növləri, 
onların  təzyiq və təsir formaları (Bradley et al., 2012).



Monitorinq yerinə yetirilmiş nöqtələrin mövqeləri şəkil 1-də, çöl tədqiqatlarının
qısa nəticələri isə cədvəl 2 və 3-də verilir.

Şəkil 1. Monitorinq nöqtələrin mövqeləri

Beləliklə, yerinə yetirilmiş tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Gən -
cəçay və Qoşqarçayın hövzələrində əsas antropogen fəaliyyət (təzyiq) növləri aşağı-
dakılardır:

• Suvarma və içməli su təchizatı məqsədləri ilə sugötürmələr (həm çay suları,
həm də yeraltı sular);

• Meşələrin qırılması;
• Məişət tullantılarının çay dərələrinə atılması;
• Çay boyu yerləşən yaşayış məntəqələrində əhali tərəfindən istifadə olunmuş

suların çaya axıdılması;
• Çay dərəsində hidromorfoloji dəyişikliklər.
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№ Monitorinq
nöqtəsinin

yeri

Coğrafi 
koor  dinatlar

Mütləq
hündür -
lüyü, m

Səciyyəsi

1 Gəncə şəhəri,
Mirzə Abbas 
Abbassadə
küçəsi, 
çay üzərində 
körpünün
aşağısı

N  4040/16.0//,  
E  04621/37.9//

435 Bu nöqtədə çay qurumuşdur. Çayın yatağında
körpüdən aşağı hissədə sahilbərkitmə işləri ye -
rinə yetirilir və çayın yatağı düzləndirilirdi.
Sahilbərkitmə işləri çayların yaşayış mən-
təqələrindən keçən hissələri üçün səciyyəvi təd-
birlərdən biridir. Lakin çayın yatağının
düzləndirilməsinin səbəbi aydın deyil. Yerli
əhalinin məlumatına görə çayın bu hissəsində
süni göl yaradılması planlaşdırılır. Rekreasiya
baxımından bu yaxşı layihədir, lakin bunun
ekoloji nəticələri qiymətləndirilməlidir.

2 Totanlı kəndi N  4038/52.7//,
E  04619/49.1//

488 Bu kəndin Qızılqaya adlanan hissəsindən
aşağıda çayda su yoxdur. Faktiki olaraq
Qızılqaya Gəncəçayın quruma nöqtəsi hesab
oluna bilər.

3 Gəncə şəhəri,
İpək yolu 
körpüsündən
aşağı

N  4036/33.8//,
E  04619/05.0//

583 Bu məntəqədə çayda su az idi. Çayın yatağı
müxtəlif bərk məişət tullantıları ilə çirklən-
mişdi. Körpünün altında yerli sakinlər çayda
minik avtomobillərini yuyurdular.

4 Gəncəçay 
supaylayıcı
qurğusu

N  4035/29.2//,
E  04618/52.1//

623 Göygöl rayonu ərazisində Topalhəsənli
kəndindən aşağıda Meliorasiya və Su Təsərrü-
fatı ASC-nin Gəncəçay supaylayıcı qurğusu
yerləşir. Bu qurğudan sağ (Ərəbli) və sol (Xa-
narx) sahil kanallarına su verilir. Çayın qurğu-
dan aşağı hissəsində su azdır.

5 Topalhəsənli
kəndində 
körpüdən
yuxarı

N  4034/06.9//,
E  04617/52.9//

682 Bu kəndin ərazisində çoxsaylı borular va-
sitəsitəsilə çaydan su götürülür. Bunun üçün
texnikadan istifadə etməklə çayın yatağında
hidromorfoloji dəyişikliklər baş vermişdir.

6 Zurnabad SES N  4032/06.1//,
E  04615/40.8//

784 1927-ci ildə Zurnabad kəndində Gəncəçay
üzərində Su Elektrik Stansiyası (SES) inşa olu -
nub. Bu SES 1980-ci illərin əvvəllərinə kimi
fəaliyyət göstərib. İndi bu SES rekonstruksiya
olunur.

7 Zurnabad
SES-in 
sugötürücü

N  4030/13.2//,
E  04614/39.3//

871 Zurnabad SES-dən təqribən 1.5 km çay boyu
yuxarıda  Zurnabad SES-in sugotürücü qurğusu
yerləşir. Çayın yatağının bu hissəsi hidromor-
foloji dəyişikliklərə uğrayıb. Burada kiçik
həcmli sututar yaradılıb və SES-in derivasiya
kanalı buradan başlayır. Çayın yatağının bu
hissəsi hidromorfoloji dəyişikliklərə uğrayıb.

Cədvəl 2. Gəncəçay boyu monitorinq nöqtələri və onların səciyyəsi
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Cədvəl 3. Qoşqarçay boyu monitorinq nöqtələri və onların səciyyəsi

№ Monitorinq
nöqtəsinin

yeri

Coğrafi 
koor  dinatlar

Mütləq
hündür -
lüyü, m

Səciyyəsi

1 Sərkər hidroloji
müşahidə
məntəqəsi

N  4038/42.2//,  
E  04615/12.2//

561 Bu məntəqə Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya 
Departamentinin balansındadır. Burada sta-
sionar hidrometeoroloji müşahidələr yerinə
yetirilir. Daşqın zamanı müşahidələr aparmaq
üçün çayın üzərində nənni quraşdırılıb. 
Çayda su çox azdır.

2 Yeni Qızılca  –
çay üzərində
körpüdən
yuxarı və aşağı

N  40 38/15.6//,
E  04614/13.0//

595 Körpüdən yuxarıda borular vasitəsilə 
çaydan su götürülür. Körpüdən təqribən 
80 m aşağıda çayın dərəsində çınqıl 
istehsal olunur.

3 Bayan
kəndindəki
körpüdən
yuxarı və aşağı

N  4033/08.9//,  
E  04609/05.1//

917 Bu dağ kəndi ərazisində çayın yatağı 
müxtəlif bərk məişət tullantıları ilə
zibillənmişdir.

4 Bayan
kəndindən
yuxarıda yol
qırağı (Sol
sahil)

N  4030/58.7//,  
E  04605/17.1//

1500 Çayın sol sahilində tikinti meydançası
yaradılıb və Daşkəsən dəmir filizi yatağının
tikintiyə yararlı tullantılarının bir hissəsi 
burada yığılıb. Yağış zamanı leysan suları
bu materilların bir hissəsini yuyaraq çaya
axıdır və onu çirkləndirir.

5 Daşkəsən filiz
yatağının şlam
yığılan anbarı

N  4030/45.7//,  
E  04605/05.7//

1505 Daşkəsən yatağında dəmir filizinin
saflaşdırılmasında istifadə olunan sular çayın
yatağında xüsusi yaradılmış anbara axıdılır.
Xüsusi tunel vasitəsilə çay suları bu anbarın
altından ötürülür. Təbii ki, anbarda yığılan su
və dib çöküntüləri ağır metallarla çirklən-
mişdir.

6 Çay dərəsində
çınqıl istehsalı

N 4029/03.8//,  
E  04604/20.0//

1532 Bu məntəqə çayın sağ sahilində yerləşir və
burada çınqıl hasil olunur. Bu isə çayda
hidromorfoloji dəyişikliklərə səbəb 
olmuşdur.

7 Zağalı bəndi və
su anbarı

N  4027/14.3//,  
E  04603/41.5//

1628 Bu su anbarı çayın yatağında yaradılıb. Əsas
məqsəd Daşkəsən filiz yatağının suya olan
tələbatını ödəməkdir. Su anbarından
rekreasiya məqsədilə də istifadə olunur. Belə
ki, onun sahilində bir neçə istirahət mərkəzi
fəaliyyət göstərir. Həmçinin onun sularından
mal-qaranın suvarılmasında da istifadə edilir.
Su anbarının suları çirklənməyə məruz qalır.
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Cədvəl 5. Qoşqarçay hövzəsinin su təsərrüfatı  balansı, m3/s  (avqust, 2015-ci il)

Cədvəl 4. Gəncəçay hövzəsinin su təsərrüfatı  balansı, m3/s  (avqust, 2015-ci il)

Balans 
elementi 

Alt hövzələr

Bütöv
hövzə

Mənbə-
Ala -

xançallı

Alaxan -
çallı-

Zurnabad

Zur -
nabad-
SES su
götürüc

üsü

SES su
götürü -
cüsü -
SES

SES –
Topal-
həsənli

Topal-
həsənli-
Gəncə -
çay su
pay-
layıcı

Su pay-
layıcı –

İpək
körpü

İpək
körpü –
Totanlı

Totanlı
– Gəncə

Gəncə –
mənsəb

Gəlir hissə
şərti təbii
axım /
müşahidə 
olunan axım
Qayıdan sular 

0.58 1.55 1.35 1.30     

0.10

1.55 1.50 0.30 0.04 0 0 0

Çıxar hissə

Su götürmələr:

Sənaye 0.20 0.20

Kənd 
təsərrüfatı

- - - 0.05 0.15 1.20 0.26 0.04 0 0 1.70

İçməli su təchizatı

Ekoloji axım 0.12 0.31 0.27 0.28 0.31 0.30 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

Balans +0.46 +1.24 +0.88 +1.07 +1.09 0 -0.22 -0.26 -0.26 -0.26 -2.16

Balans 
elementi 

Alt hövzələr
Bütöv
hövzə

Mənbə-Za-
ğalı su an-

barı

Zağalı su an-
barı-Aşağı
Daşkəsən

Aşağı
Daşkəsən-

Yeni Qızılca

Yeni Qızılca
–Sərkər

Sərkər-
Mənsəb

Gəlir hissə

şərti təbii axım / müşahidə 
olunan axım     
Qayıdan sular 

0.30       

-

0.44      

0.20

1.33

-

0.81  

-

0      

-

0

Çıxar hissə

Su götürmələr: -

Sənaye - 0.25 - - 0.25

Kənd təsərrüfatı - - 0.23 0.29 0.46 0.98

İçməli su təchizatı - 0.02 0.02 0.02 0.06

Ekoloji axım 0.06 0.09 0.27 0.27 0.27 0.27

Balans +0.24 + 0.28 +0.83 +0.23 -0.75 -1.65
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Çayların hövzələrində həyata keçirilən təsərrüfat fəaliyyətinin (təzyiqin) çay su-
larına əsas təsirləri aşağıdakılardır:

• Çayın təbii su rejiminin pozulması;
• Suyun keyfiyyətinin və ekoloji şəraitin pisləşməsi;
• Azsulu dövrlərdə çayın mənsəb hissəsində ekoloji axımın təmin olunmaması

səbəbindən antropogen quruma hadisəsinin baş verməsi.
Su təsərrüfatı balansları. Müəyyən olunmuş bu  təsirlər hər iki çay hövzəsi

üçün tərtib olunmuş su təsərrüfatı balanslarında da öz əksini tapmışdır (cədvəl 4 və
5). Bu balanslar kəskin su çatışmazlığı qeydə alınan avqust ayı üçün tərtib edilmişlər.

Cədvəllərdən görünür ki, Gəncəçay hövzəsində supaylayıcı qurğudan, Qoşqarçay
hövzəsində isə Sərkər hidroloji məntəqəsindən  aşağıda su təsərrüfatı balansları
mənfidir. Bu o deməkdir ki, qeyd olunan çay hissələrində ekoloji axım təmin olun-
mur.

Beləliklə pilot çay hövzələrində çay axımına və çayların su rejiminə olan təzyiq
(antropogen amillər) və təsirlərin,  həmçinin su təsərrüfatı balanslarının təhlili
göstərir ki, çayların aşağı axınında istifadədən sonra saxlanılan suyun miqdarı
ekoloji axımın kəmiyyətindən azdır və yaxud sıfıra bərabərdir.  Bu, bir daha təsdiq
edir ki, xüsusilə yay aylarında çaylarda yaxşı ekoloji vəziyyəti təmin etmək üçün
kifayət qədər su saxlanılmır və Azərbaycan çaylarının ekoloji axımını təyin etmək
üçün metodikanın işlənməsinə ehtiyac var. 

Nəticə

Gəncəçay və Qoşqarçayın hövzələrində əsas antropogen fəaliyyət (təzyiq) növləri
və onların  çay sularına əsas təsirləri müəyyən edilmişdir. Çaylardan geriyə qay-
tarılmadan götürülən suyun miqdarının  getdikcə artması çayların rejimində ciddi
dəyişmələrə səbəb olmuş, çay axımının azalması baş vermiş, axımın il ərzində təbii
paylanma qanunauyğunluqları pozulmuşdur. Gəncəçay hövzəsində Supaylayıcı
qurğudan, Qoşqarçay hövzəsində isə Sərkər hidroloji məntəqəsindən  aşağıda su
təsərrüfatı balansları  mənfidir. Buna görə də Azərbaycan çaylarının ekoloji axımını
təyin etmək üçün metodika işlənməli və praktikada tətbiq edilməlidir. 
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Giriş

Respublikanın su ehtiyatlarının əsas hissəsini Kür hövzəsinin zaman və məkana
görə qeyri-bərabər paylanan çay suları təşkil edir. Bu da su ehtiyatlarının təbii pay-
lanması ilə əsas su istifadəçiləri və su istehlakçılarının ərazidə yerləşməsi arasındakı
ziddiyyət yaradır.  

Su təminatı dedikdə sənayenin, kommunal və kənd təsərrüfatının, digər tələ-
batçıların su təchizatı nəzərdə tutulur. Əhali artımı və buna müvafiq olaraq iqti-
sadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafı su ehtiyatlarından istifadəni artırır. Əvvəllər
su ilə təminatda xüsusi çətinlik törətməyən tək-tək su istifadəçiləri əvəzinə, hazırda
daha çox, su təsərrüfatı komplekslərinin tələbatları müxtəlif və ziddiyyətli olan
çoxsaylı iştirakçıları ilə iş birliyi yaratmaq lazım gəlir. Bütün bunlar, ilk növbədə,
su qıtlığına məruz qalan rayonlarda su ehtiyatlarından istifadənin mərkəzləşdirilmiş
idarə olunmasının zəruriliyini müəyyən edir.

Su ehtiyatlarının idarə edilməsinin əsas vəzifəsi su ehtiyatlarından səmərəli isti-
fadənin təmin olunması, onların çirklənmə və kəmiyyətcə tükənmədən mühafizəsi,
suların zərərli təsirlərinin qarşısının alınması və aradan qaldırılması, su obyektlərinin
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və su istifadəçilərinin hüquqlarının qorunmasıdır.
Bütün bunlar su ehtiyatlarının mühafizəsi və istifadəsinin planlaşdırılmasının, Kür
hövzəsində su ehtiyatlarının idarə olunmasının  zəruriliyini göstərir. 

Tədqiqatın şərhi

Azərbaycanda 1990-cı ilə qədər Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və
mühafizəsi, Təbiətin kompleks mühafizəsi, Meliorasiya və su təsərrüfatı obyekt -
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lərinin yerləşdirilməsi və tikintisinə dair sxemlər hazırlanmışdır. Bu sxemlər əsasən
2010-cu ilə qədər olan dövrləri əhatə etməklə, keçmiş SSRİ-də hazırlanan sxemlərin
tərkib hissəsi kimi eyni metodika əsasında hazırlanırdı. Onların əsas çatışmayan
cəhətlərindən biri su istifadəçilərinin və təbii ekosistemlərin dayanıqlı və ədalətli
su ilə təmin edilməsi, suvarma kanallarının tikintisində suya qənaətedici
texnologiyaların tətbiqinə az diqqət yetirilməsi, eləcə də ayrı-ayrı təbii-iqlim zonaları
üzrə su təsərrüfatı balanslarının hazırlanmaması olmuşdur.

Müstəqillik əldə edən Azərbaycan keçid dövründə onun sosial-iqtisadi sahə -
lərində, o cümlədən də su təsərrüfatı sahəsində  aparılan islahatlar nəticəsində
müəyyən müsbət nəticələrə nail olmuşdur.

Respublikada meliorasiya və su təsərrüfatının dayanıqlı inkişafını təmin etmək
üçün Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC tərəfindən “2009-2013-cü illər
üzrə meliorasiya və su təsərrüfatı inkişafının Dövlət Proqramı” hazırlanmışdır. Bu
proqram  meliorasiya və su təsərrüfatının idarə edilməsinin əsas prinsiplərini və
idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsini, meliorasiya və su təsərrüfatı obyektləri
üzərində mülkiyyət formalarının dəyişdirilməsini, suvarma sistemi idarələrinin təd -
ricən təsərrüfat hesabına keçirilməsini və digər məsələləri əhatə edir [1]. 

Həm transsərhəd, həm də yerli su ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini artır-
maq və onların mühafizəsini təmin etmək üçün ilk növbədə “Azərbaycan Respub-
likasında su ehtiyatlarından inteqrasiyalı istifadə və onların mühafizəsi”  sxemi
işlənməlidir. Aydındır ki, belə sxem Kür çayının hövzəsini də əhatə edəcəkdir.
Məsələn, Rusiya Federasiyasında, Belarus Respublikasında artıq belə sxemin
metodik əsası işlənmiş və həyata keçirilməyə başlanılmışdır.

Hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsinə
(SEİİ) başlanılmışdır. Milli  Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarə Edilməsi Plan-
larının hazırlanması ideyası 2002-ci ildə Davamlı İnkişaf üzrə Johannesburg Dünya
Sammitində təqdim edilmişdir.  Summitdə təmsil olunan ölkələr (Azərbaycan daxil
olmaqla) razılığa gəldilər ki, su ehtiyatlarının idarə olunması,  qlobal  su və ərzaq
təhlükəsizliyi məsələsi kimi əsas ekoloji və davamlı məsələyə çevrilir. Qərara alındı
ki, hər bir ölkə SEİİ prinsiplərini qəbul etməlidir və sammitin əsas nəticəsi olaraq
bütün ölkələr 2005-ci ilə kimi Milli SEİİ Planları hazırlanmasını razılaşdırdılar.

SEİİ-nin məqsədi su ehtiyatlarını idarə etmək olsa da, o, bu çərçivədən çox kənara
çıxır, çünki aşağıdakılar ilə sıx bağlıdır [2]:

1. Ərzaq və Su Təhlükəsizliyi; 
2. İctimai Səhiyyə  və Təhlükəsizlik: 
3. Ekosistem Təhlükəsizliyi və Davamlı İnkişaf; 
4. İqlim dəyişikliyinə uyğunlaşma.
SEİİ-nin altı əsas prinsipi mövcuddur. Bu prinsiplər Johannesburgda WSSD

(2002) razılaşdırılmış və qəbul edilmişdir:
1.Çayı hövzəsi su idarəçiliyi üçün münasib vahiddir; 
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2. Çay hövzəsini təşkil edən su ehtiyatları və torpaq ehtiyatlaır inteqrasiya olun-
malıdır, başqa sözlə, torpaq və sudan istifadə planlaşdırılmalı və bunlar birlikdə
idarə olunmalıdır;

3. Sosial, iqtisadi və ekoloji amillər su ehtiyatlarının planlaşdırılması və idarə
edilməsi daxilində inteqrasiya olunmalıdır;

4. Səth suları və yeraltı sular və içərisindən axdıqları ekosistemlər su ehtiyat-
larının planlaşdırılması və idarə olunması daxilində inteqrasiya olunmalıdır; 

5. Su ehtiyatları üzrə səmərəli qərar qəbul etmək üçün  ictimayyətin iştirakı vacib-
dir;

6. Qərar qəbul edilməsində şəffaflıq və hesabatlılıq su ehtiyatlarının planlaşdırıl-
ması və idarə edilməsində zəruri xüsusiyyətlərdir. 

Azərbaycan Respublikasında su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi ilə bağlı
hüquqi münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi əsasında öz həllini
tapır. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində idarəetmənin iqtisadiyyatın
inkişafı və ətraf mühitin qorunması, əhalinin keyfiyyətli su ilə təchizatı, inzibati
ərazi prinsipi ilə hövzə prinsipinin uzlaşdırılması onun əsas üstünlüklərindən biridir
[3]. 

Kür hövzəsi Cənubi Qafqazın əsas sutoplayıcısıdır və bir çox transsərhəd
məsələlər bu çay sistemi və onun qolları ilə əlaqəlidir. Kür hövzəsində çay axımını
daha səmərəli idarə etmək üçün aşağıdakılar təklif olunur:

1. Su ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması. 

Bu təklifi reallaşdırmaq üçün ilk növbədə su ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiyyət
göstəriciləri qiymətləndirilməlidir. Belə ki, çay su ehtiyatları axırıncı dəfə 1989-cu
ildə 1975-ci ilin məlumatlarına görə hesablanmışdır [8]. Həmin vaxtdan ötən 40 il
ərzində çay sularından istifadə artmış, yeni su anbarları və kanallar  inşa olunmuşdur.
Beləliklə çay axımına antropogen təsir güclənmişdir. Digər tərəfdən, müasir iqlim
dəyişmələri də Kür hövzəsində çay axımına mənfi təsir göstərir [4, 6, 9].

Su ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılmasının daha bir yolu yeni
su anbarlarının inşası ola bilər. Su təchizatındakı problemlər yalnız su qıtlığı
səbəbindən deyil, həm də çay axımının çoxillik dövr və il ərzində qeyri-bərabər pay-
lanması nəticəsində yaranır. 

Lakin su anbarları vasitəsilə çay axımının tənzimlənmə prosesi, daha doğrusu,
anbarların inşası və istismarı bir çox hallarda ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Bütün
bunları nəzərə alaraq, son illərdə arid və semi-arid zonalarda su anbarları, əsasən,
dağlıq regionlarda və əhalinin seyrək məskunlaşdığı bölgələrdə inşa edilir.

Çay axımını su anbarı ilə tənzimləyərək 1 km3 şirin su ehtiyatı əldə etmək üçün
50-80 mln ABş dolları tələb olunur [7].

Respublikanın qərb zonasında yerləşən şəhər və kəndlərin su təchizatı inşası
nəzərdə tutulan Zəyəmçay və Gəncəçay su anbarlarından öz axımı ilə yaxşılaşdırıla



bilər. Kəskin su qıtlığı müşahidə edilən şamaxı şəhərinin etibarlı su təchizatı üçün
Pirsaat çayının yuxarı axınında Pirqulu rəsədxanasının yaxınlığında həcmi 6-7 mln
m3 olan su anbarı inşa oluna bilər [2].

Yuxarıda göstərilənləri ümumiləşdirərək qeyd etmək lazımdır ki, yalnız yerüstü
su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə yaxın 25 il müddətinə perspektiv inkişaf
nəzərə alınmaqla respublikada etibarlı su təchizatı və suvarma sistemləri yaratmaq
olar. Bu halda mövcud yeraltı su ehtiyatlarından az istifadə etmək və onu etibarlı
ehtiyat kimi gələcək nəsillərə saxlamaq olar. 

Daha bir effektiv yol su ehtiyatlarından qənaətlə istifadədə müasir texnologiya -
ların tətbiqi ola bilər. Arid regionlarda suvarma əkinçiliyində suya qənaət olunması
çox vacibdir. Bəzi regionlarında 1 ha sahəyə bitkilərin tələbatından 2-3 dəfə çox su
verilir. Ənənəvi suvarma metodu damcı üsulu ilə əvəzləndikdə suya ən azı iki dəfə
qənaət olunur və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı artır.

Mütərəqqi suvarma üsullarının-çiləmə, damcı, xırda dispers suvarma və s. tətbiqi
üçün mürəkkəb və bahalı texniki avadanlıqlarla yanaşı, yüksək əkinçilik
mədəniyyəti tələb olunur. Hazırda belə müasir üsullar Kür hövzəsinin bəzi rayon-
larında (İmişli, Zaqatala) tətbiq edilir. Lakin bu işlərin miqyası əhəmiyyətli dərəcədə
genişləndirilməlidir.

İrriqasiya və su təchizatı sistemlərindən su itkisi yüksəkdir. Dövlət Statistika
Komitəsinin məlumatına görə 2013-cü ildə götürülən suyun orta hesabla yalnız
65,8%-i istehlakçıya çatdırılmışdır [10]. Belə ki, qalan sular müxtəlif növlü itkilərə
sərf olunur. 1990-2013-cü illəri əhatə edən dövr ərzində su itkiləri 26.0-34.2%
arasında dəyişmişdir. 

2. Suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və su ekosistemlərinin mühafizəsi.

Kür hövzəsində su ehtiyatlarının keyfiyyətinin  yaxşılaşdırılmasına ehtiyac var.
Son illərdə bütün ölkədə, o cümlədən Kür hövzəsində bu istiqamətdə böyük işlər
görülür. 

Hazırda Azərbaycanda əhalinin su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində geniş miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Bu layi-
hələrin ümumi məqsədi Azərbaycanın bütün rayonlarında su təchizatı və kanaliza-
siya xidmətlərinin mövcudluğunu, keyfiyyətini, etibarlılığını, davamlılığının
tək milləşdiməkdir. Layihələrin əsas məqsədi əhalini 24 saat Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının keyfiyyət standartlarına cavab verən içməli su ilə təmin etmək su itk-
ilərini azaltmaq üçün supaylayıcı sistemləri təkmilləşdirmək, məişət və sənaye tul-
lantı sularının təhlükəsiz yığılması və təmizlənməsini, su təchizatı və kanalizasiya
sistemləri və çirkab su təmizləyici qurğuların beynəlxalq standartlara uyğunluğunu,
istehlakçıları əlverişli su təchizatı və sanitariya tarifləri ilə təmin etmək, su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin  ətraf mühitə mənfi təsirini minimuma endirməkdir. 

Suvarma əkinçiliyi geniş inkişaf etdiyinə  və su ehtiyatları məhdud olduğuna
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görə bitkilərinin vegetasiya dövründə   çaylardan  çox su götürülür. Nəticədə, çaylar
quruyur və çay ekosistemləri gərginliyə məruz qalır.  Bu səbəbdən   çaylarda, o cüm-
lədən onların qollarında ekoloji axımı təmin etmək lazımdır. Azərbaycanda ekoloji
axımın kəmiyyətini təyin etmək üçün normativ sənəd yoxdur. Ona görə də ekoloji
axımı təyin etmək üçün müasir metod işlənməli və hüquqi sənədlərdə öz əksini tap-
malıdır.  

3. Müasir iqlim dəyişmələrinə adaptasiya  tədbirlərinin hazırlanması və həyata
keçirilməsi. 

İlk növbədə çox əkilən və suya tələbatı böyük olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin
strukturunda dəyişikliklər edilməlidir. Bu eyni zamanda quraqlıq hadisəsinə adap-
tasiya metodu hesab oluna bilər.

Paralel olaraq subasma və daşqın riskinin qarşısının alınması, onların zərərli təsir-
lərinin minimuma endirilməsi üzrə tədqiqatlar aparılmalı və müvafiq tövsiyələr
hazırlanmalıdır.

Müxtəlif iqlim senarilərinə əsasən iqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına təsiri
üzrə qiymətləndirmələr dəqiqləşdirilməlidir.

Beynəlxalq təcrübə əsasında su sektorunda müasir adaptasiya texnologiyalarının
müəyyən edilməli və tətbiq olunmalıdır.

Nəticə

Beləliklə, su ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün tədbirlər
planı hazırlanarkən Kür hövzəsində yerləşən digər ölkələrin su sektorunun inkişafı
ilə bağlı müvafiq planları da nəzərə alınmalıdır. 

Hazırda bütün hövzə ölkələri ilə dialoq aparmaq və çay sularının kəmiyyəti və
keyfiyyəti haqqında müşahidə məlumatlarının mübadiləsini təşkil etmək mümkün
olmadığından, Azərbaycan qonşu ölkələrlə ikitərəfli müqavilələr əsasında əmək-
daşlığa üstünlük verir. Bu isə mövcud problemləri qismən həll etməyə şərait yarada-
caqdır.
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Giriş

Respublika ərazisində tikilmiş bir çox çayların aşağı axarlarında daha çox su tut-
maq prinsipi əsas götürülməklə su anbarları tikilmişdir ki, bunlar da qısa zaman
ərzində sürətli lillənmiş və öz əhəmiyyətini itirməyə başlamışdır. Buna misal olaraq
Əyriçay və Pirsaat su anbarlarını göstərmək olar. Su anbarlarının tikilməsi zamanı
bir çox məsələlərə kompleks şəkildə yanaşılmalıdır.  Su anbarları layihələndirilən
zaman çayın ümumi hidroloji və hidrobioloji rejiminin ciddi şəkildə pozulmasına
imkan verilməməlidir, bu məqsədlə  çay məcrasından mümkün qədər kənar su an-
barlarının tikilməsinə üstünlük verilməlidir. 

Tədqiqatın şərhi

Çay suyu ilə gələn dib gətirmələri və asılı gətirmələr anbar yerləşən ərazidə
axının surətinin azalması nəticəsində çökür. Anbarlarının lilllənməsinə sahillərin
uçması, həmçinin  anbarlardakı bitki və canlı orqanizm qalıqları da təsir göstərir. 

(Səh. 35-44)

SU ANBARLARININ LİLLƏNMƏSINƏ QARŞI
MÜBARIZƏ TƏDBIRLƏRININ 

HAZIRLANMASI

Mustafayev M.E.
Azərbaycan Hidrotexnika  və Meliorasiya EİB, Bakı şəhəri,

mehman313a@mail.ru

Abstract. The article made the fight against siltation of water reservoirs in the
area above the river valley. The reservoir is proposed to create a place holder slime.
Silt conservative elements of the station are some of the morphometric

The study brought Basqal and bottom of the river and bringing Sulut on the river
has been identified. According to the results of the silt on the river Basqal holder of
the settlement, the silt on the river Sulut 25.98 thousand tons, 35 thousand tons of
tea to bring a placeholder precipitated point. At two years, a total of 122 thousand
tons of tea brought placeholder proposed silt accumulation possible. 36.2 thousand
tons of them to the bottom of it. As a result of anthropogenic impacts on the rivers
brought the depth of the bottom in order to prevent deformations are encouraged to
use as building material.

Açar sözlər: su anbarı, lil, lil tutucu məntəqə,  dib gətirmələri, qranulometrik
tərkib, gətirmələr axımı.
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Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, göl və məcra tipli su anbarlarında gətirmələrin
hərəkəti və çökməsi fərqli olur. Dağ çayları üzərində yaradılan göl tipli  anbarlarda
su səviyyəsi az müddət ərzində üfüqi vəziyyətə düşür. Bunun nəticəsində yuxarı
hissələrdə su anbarına daxil olan axının surəti azalır. Buna görə də belə su anbar-
larının girəcəyində su ilə gələn iri həcmli fraksiyalar çökərək deltaya bənzər çöküntü
əmələ gətirir. Kiçik fraksiyalar isə anbar boyu hərəkət edərək bəndin yuxarı byefində
və müəyyən hissəsi isə suburaxıcı qurğu ilə axıdılaraq aşağı byefdə çökür [1].

Təcrübə göstərir ki, düzənlik sahələrdə yerləşən su anbarlarının gətirmələrlə lil-
lənməsi prosesi yüz illərlə davam edir. Adətən gətirmələrin miqdarı çox olan dağ
çayları üzərində tikilən su anbarları bir neçə il müddətində lillənir. Buna misal olaraq
Əyriçay və Pirsaat su anbarlarını göstərmək olar (şəkil 1).

Səkil 1. Pirsaatçay su anbarı



Lillənməyə qarşı əsas mübarizə tədbirindən biri bulanıq suyu anbara buraxma-
maqdan ibarətdir. Bu məqsədlə su anbarını imkan daxilində suyu bulanıq olan əsas
çay vadisində deyil, onu xüsusi kanalla doldurmaq şərtilə qonşu vadidə tikmək
məqsədəuyğundur. Əsas vadidə anbarın tikilməsi lazım gəldikdə çayda axımın bu-
lanıq olduğu dövrlərdə suyu anbara buraxmadan aşağı byefə ötürəcək kanal və ya
tunel nəzərdə tutulmalıdır [1].

Su anbarının lillənməsinin bir sıra təqribi hesablama üsulları vardır. Bu
hesablama üsullarında gətirmələrin qranulometrik tərkibi və ya onları sə-
ciyyələndirən xarakteristikalar əsas götürülür. Anbara toplanan və ondan xaric edilən
gətirmələr, müvafiq olaraq axımla və tullantı suları ilə əlaqələndirilir [1]. 

Su anbarının lillənməyə görə hesablanması, gətirmələrin sərfi, onların qranu-
lometrik tərkibi, həcm çəkisi və anbarın əsas ölçülərinə dair məlumatlar əsasında
aparılır.

Lillənmə xəritəsi hazırlanarkən Azərbaycan lillənmə dərəcəsinə görə 7 zonaya
bölünmüşdür. I <100 q/m3 ; II 100-250  q/m3; III 250-500;  IV 500-1000; V 1000-
2000;  VI 2000-4000 və VII 4000 q/m3 lillənməsi olan çaylar [2,3].

Tədqiqat ərazisi hazırlanan lillənmə xəritəsinin VI və VII zonalarına daxildir.
2000-4000 q/m3 lillənmə zonası Böyük Qafqazın cənub yamaclarının ətəklərini,

Step yaylasının cənub hissəsini, Mərkəzi Qobustanı və ensiz zolaqla Böyük
Qafqazın şimal-şərq yamacından axan çayların orta axınlarını əhatə edir. Orta illik
lillənmə cənub yamacda 3460 q/m3-ə (Qaraçay-Savalan), şimal-şərq yamacda isə
3470 q/m3 (Vəlvələçay-Təngəaltı) bərabərdir. Yay daşqınları dövründə orta aylıq
lillənmə Damarcıqda 9480 q/m3, Qaraçay-Savalanda isə 11940 q/m3 olmuşdur.
Böyük meşə sahələrinin olmasına baxmayaraq, asan yuyulan vərəqli gil şistlərinin
və əhəng daşlarının geniş yayılması səbəbindən çaylarda lillənmə çoxdur. Qobustan
başlıca olaraq, müxtəlif gil, gilcə, mergel, sopka brekçiyası və palçıq vulkanı mate-
riallarından təşkil olunmuşdur. İqlimin quraqlığı ilə əlaqədar olaraq bu suxurlar lil-
lənmənin kəskin dəyişməsinə səbəb olur.  Uzun surən quraqlıq dövründən  sonra
Sumqayıt çayının vahid lillənməsi iyul və avqust aylarında 200 kq/m3-dən artıq
olmur  [2,3].

4000 q/m3 lillənməsi olan zona şinçay, Kişçay Türyançay, Göyçay və Girdi-
mançay (cənub yamac) hövzələrinin gətirmə konusları rayonunu, Samurun orta
axınını, həmçinin ensiz zolaq şəklində Qaraçay və Gilgilçayın (şimal-şərq yamac)
orta axınını əhatə edir. Orta illik lillənmə maksimal kəmiyyətə Axtıçay-Axtı (6661
q/m3), Qaraçay- Alıç (5770 q/m3) və Girdimançay-Külüllü (5220 q/m3)  mən-
təqələrində çatır. Göyçay şəhəri yaxınlığında Göyçayın lillənməsi bir qədər azdır
(4810 q/m3), lakin orta aylıq lillənmə burada iyun ayında 10,3 kq/m3-ə çatır.
Gilgilçayın Eynibulaq kəndi yaxınlığında maksimal lillənməsi (211 kq/m3) 1954-
cü il iyulun 24-də müşahidə edilmişdir. Bu zonanı təşkil edən suxurlar asan yuyulan
müasir çöküntülərdən, ümumiyyətlə, gilcə və qumlardan ibarətdir [2,3].
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Azərbaycanın çayları öz diblərilə müxtəlif ölçüdə valunlardan tutmuş quma qədər
külli miqdarda qırıntı materialları aparır. Sülb axımın bu ünsürü hələlik çox zəif
öyrənilmişdir. 

Azərbaycanın dağ çaylarında diblə yuvarlanan və axıdılan gətirmələr üzərində
keyfiyyətli müşahidə məlumatının olmaması onların kəmiyyətini düzgün təyin
etmək üçün diblə yuvarlanan gətirmələrin asılı gətirmələrə olan nisbətindən istifadə
olunması təklifini ortaya çıxarır.

D.İ.Abramoviç (1935) Sulak çayının gətirmələr rejimini öyrənərkən yuvarlanan
hissəciklərin asılı gətirmələrə olan nisbətinin 19%-ə bərabər olmasını qeyd etmişdir.
Təxminən hesabat üçün müxtəlif tədqiqatçılar bu nisbəti aşağıdakı miqdarda qəbul
etməyi təklif etmişlər: B.V.Polyakov (1935) – 10-100%, A.V.Volin (1946) – 20%,
Q.İ.şamov (1951) – 10-20%, S.T.Altunin (1948) – 15-23%, Q.V.Lopatin (1952)%, –
10-20%, A.İ.Çebotaryov (1953) – 15-30% [2,3].

Azərbaycanın dağ çaylarının dib gətirmələri S.H.Rüstəmov və G.İ.Kulikov
tərəfindən tədqiq edilmişdir (1955). Onlar tərəfindən Quba SES-in suduruldu-
cusunda və Böyük Qafqazın cənub yamacı çayları üzərində tikilmiş digər sudurul-
ducularda ölçmə işləri aparılmışdır. Nəticələrə əsasən Böyuk Qafqaz çaylarının illik
gətirmələrinin 15%-ni iri gətirmələr təşkil edir. S.H.Rüstəmov Böyük Qafqazın
cənub yamacında gedən erroziya intensivliyini nəzərə alaraq dib gətirmələrini illik
gətirmələr axımının 30%-i olaraq qəbul etmişdir. [2,3].

Ağsuçayın lil gətirmələri 1930-1970-ci illər üçün cədvəl 1-də göstərilir. Həmin
cədvəlin məlumatlarına əsasən Ağsuçayda lil axınları əsasən aprel-oktyabr aylarına
təsadüf edir. Aprel ayında çayın lil gətirmələri sərfi 1,8 kq/san-dən 67 kq/san-yə
kimi dəyişir. Orta aylıq lil gətirmələri mart-iyul aylarında 8,6...20 kq/san olub ilin
digər aylarına nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə artıqdır [5].

Lillənməyə qarşı təklif olunan mübarizə tədbiri bulanıq suyu anbara buraxma-
maqdan ibarətdir. Su anbarı yerləşən ərazidən yuxarıda çay vadisində  lil tutucu
məntəqə yaratmaqla anbara veriləcək suyu gətirmələrdən təmizləmək mümkündür.
Çay suyu ilə yuvarlanan dib gətirmələri və asılı gətirmələr lil tutucu məntəqədə
çökdürülür. Bu məqsədlə Sulutçay və Basqalçay qollarının birləşmə məntəqəsində
göstərilən su anbarının yuxarı hissəsində 896 m səviyyəsində Basqalçay qolu
üzərində və 897 m səviyyəsində Sulutçay üzərində kiçik lil tutucu məntəqələr təklif
olunur (şəkil 2). Lil tutucu bəndin inşasında yerli daş materiallarından istifadə ol-
unmalıdır. Çünki çayın dağlıq hissəsi daş materialları ilə zəngindir və bu səbəbdən
də ondan istifadə etdikdə bəndin inşası ucuz başa gəlir. Lil tutucunun həcmi
Basqalçayın iki illik lil gətirmələrinin miqdarına uyğun qəbul edilmişdir. Nəzərdə
tutulan lil tutucu bəndin hündürlüyü 5 m, uzunluğu 200 m,  həcmi isə 61000 m3

hesablanmışdır. Bəndin yuxarı yamaclılığı m1=1:1.6 aşağı yamaclılığı  m2=1:1.8
sudüşürənin  yamaclılığı isə  m3=1:6  nisbətində  qəbul  edilmişdir  (cədvəl 2  və
şəkil 3).
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Mustafayev M.E.  Su anbarlarının lillənməsinə qarşı
mübarizə tədbirlərinin hazırlanması

Basqalçayin lil gətirmələri 1930-1970-ci illər üçün cədvəl 1-in məlumatlarına
əsaslanaraq hövzəsinin sahəsinə görə hesablanmış cədvəl 3-də göstərilmişdir.
Basqalçayın orta illik lil axınları 0.330-0.824 kq/san təşkil edir. İllik gətirmələr axımı
13.24-25.98 min.ton arasında dəyişir. 

Basqalçayın dib gətirmələrinin miqdarı asılı gətirmələr həcminin 30% -i olaraq
götürülmüşdür (cədvəl 4).

Beləliklə, Basqalçayın orta illik dib gətirmələri həcmi  7.614 min ton təşkil edir.

Cədvəl 2. Basqalçay lil tutucu məntəqəsinin texniki parametrləri
Sulutçay üzərində 897 m səviyyəsində kiçik lil tutucu məntəqə təklif olunur. Lil

tutucunun həcmi Sulutçayın iki illik lil gətirmələrinin miqdarına uyğun qəbul
edilmişdir. Nəzərdə tutulan lil tutucu bəndin hündürlüyü 5 m, uzunluğu 156 m,
həcmi isə 73000 m3 hesablanmışdır (cədvəl 3).

Cədvəl 3. Sulutçay lil tutucu məntəqəsinin texniki parametrləri
Sulutçayın orta illik lil axınları 0.480-1.11 kq/san təşkil edir. İllik asılı gətir-

mələrin miqdarı 15.30-35 min.ton arasında dəyişir. 
Sulutçayın dib gətirmələrinin miqdarı asılı gətirmələr həcminin 30% -i olaraq

götürülrmüşdür (cədvəl 5).
Beləliklə, Sulutçayın orta illik dib gətirmələri həcmi  10.5 min ton təşkil edir.

Nəticələrə əsasən Basqalçay üzərində göstərilən lil tutucu məntəqədə illik 25.98
min ton Sulutçay üzərində göstərilən lil tutucu məntəqədən isə 35 min ton  çay gətir-
mələrini çökdürmək mümkündür. Lil tutucu məntəqələrin həcminin iki illik
olduğunu nəzərə alsaq ümumilikdə iki çayda 122 min ton çay gətirmələrinin yığıl-
ması mümkündür.

Horizontallar H, m Dərənin sahəsi, 
1000 m2

Orta sahə Həcm, 
mln m3

Cəm həcm, 
mln m3

Uzunluq

896.0 - - -
898.0 2.0 8,282 4,141 0.011 0.011 170
901.0 3.0 24,962 16,622 0.050 0.061 250

Horizontallar H, m Dərənin sahəsi, 
1000 m2

Orta sahə Həcm, 
mln m3

Cəm həcm, 
mln m3

Uzunluq

897.0
902.0 5.0 21,829 10,915 0.073 0.073 156.0
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Şəkil 2.  Sulutçay və Basqalçay üzərində yaradılan lil tutucu məntəqələr

Şəkil 3. Basqalçay lil tutucu məntəqəsinin sxemi
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Lil tutucu məntəqədə tutulan gətirmələr tikinti materialı olduğundan ərazidən
maşın və mexanizmlərlə xüsusi meydançalara daşına bilər. Bununla da çaylara olan
antropogen təsirlərin böyük ölçüdə qarşısının alınması mümkündür. Məsələn son
15-20 ildə Pirsaatçayın şamaxı şəhərinə gedən körpüsü ətrafında 10 mln m3-ə qədər
allüvial çöküntülər kənara daşınmışdır ki, bunun da nəticəsində çayda 3-4 m-ə qədər
dərinlik deformasiyası baş vermişdir. Bu deformasiya nəticəsində Bakı-şamaxı kör-
püsünün dayaqları çökmüş və dağılmışdır. Bu həcmdə allüvial materialın çaydan
götürülməsi nəticəsində şamaxı şəhərinin yeganə su təchizatı mənbəyi olan Pirsaat
drenaj qurğusunun məhsuldarlığı kəskin şəkildə azalmışdır və bu qurğu tam is-
tismardan çıxmaq təhlükəsilə üzləşmişdir. Eyni proseslər Ağsuçayın məcrasında da
aparıldığından Ağsu şəhəri daxilində çayın dərinlik boyu intensiv deformasiyası baş
verir. Bunun qarşısını almaq üçün tikilmiş sudüşürənlərin aşağı byefində intensiv
şəkildə deformasiya davam edir. Bütün bu halların təkrarlanmaması üçün dağ çayları
üzərində tikilən su anbarlarında çökən lillərin inşaat materialı kimi istifadə olunması
məqsədə uyğun hesab edilir. 

Nəticə

Məqalədə su anbarlarının lillənməsinə qarşı mübarizə tədbirləri hazırlanmış və
su anbarı yerləşən ərazidən yuxarıda çay vadisində  lil tutucu məntəqələrin yaradıl-
ması təklif olunmuşdur. Tədqiqat nəticəsində Basqalçay və Sulutçayın asılı gətir-
mələrin və dib gətirmələrinin miqdarı təyin olunmuşdur. Nəticələrə əsasən
Basqalçay üzərində göstərilən lil tutucu məntəqədə illik 25,98 min ton, Sulutçay
üzərində göstərilən lil tutucu məntəqədən isə 35 min ton  çay gətirmələri çökdürmək
mümkün olar. Ümumilikdə iki il ərzində təklif olunan lil tutucu məntəqədə 122 min
ton çay gətirmələrinin yığılması mümkündür. Bunun 36,2 min ton dib gətirmələri
təşkil edir. Antropogen təsirlər nəticəsində çaylarda baş verən dərinlik defor-
masiyalarının qarşısını almaq məqsədilə dib gətirmələrinin inşaat materialı kimi is-
tifadə olunması məqsədə uyğun hesab edilir.
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Введение

Доступ к безопасной питьевой воде имеет существенное значение для здо-
ровья как основное  право человека и компонент эффективной политики в
области охраны здоровья.

Вода является первой необходимостью для поддержания жизни, а удовле-
творительное обеспечение  водой должно быть доступно для всех. Улучшение
доступа к безопасней питьевой воде может привести к ощутимой пользе для
здоровья. Следует предпринимать все усилия для обеспечения такого уровня
безопасности питьевой воды, который практически достижим.

Описание исследований

Болезни, связанные с заражением питьевой воды, представляют собой ос-
новное бремя для здоровья человека. Меры по улучшению качества питьевой
воды приносят значительную пользу для здоровья.

Потенциальные последствия микробного заражения для здоровья таковы,
что борьба с ним должна всегда иметь первостепенное значение и никогда не
должна ставиться под угрозу.

Дезинфекция является эффективно действующей преградой для многих па-
тогенных микроорганизмов (особенно бактерий) при подготовке воды пить-
евого качества.

(Səh. 45-47)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Алиев А.Г.
ОАО ”Азерсу”, Баку, Азербайджан, arifaliyev@mail.ru 

Abstract. Obtaining safe drinking water is necessary as well as increasing health
safety in national, regional and local level.

Taking into account important changes  in assessment of rish to microbe, it is
necessary to apply beside cultural methods new alternative approach in water treat-
ment and to research in this theme.

Ключевые слова: Ультрафиолет, ДНК микроорганизмов, ФОТОКАТАЛИ-
ЗАТОР, Допирование
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Воду обеззараживают множеством способов: пропуская через систему
фильтров (подчас необычных), хлорируя, облучая ультрафиолетом, озониро-
ванием, используя банальнее кипячение. 

Ультрафиолет, к примеру используется очень часто, так как известно, что
ультрафиолетовые лучи убивают микроорганизмы. Достаточная длина волны
для полного уничтожения микроорганизмов равна 260,5 нм.

УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254 нм хорошо проникает
сквозь воду и стенку клетки переносимого водой микроорганизма  и поглоща-
ется ДНК микроорганизмов вызывая нарушения еë структуры.

В результате димеризации тимина (C5H6N2O2), прекращается процесс вос-
производства микроорганизмов.

Ученые из национальной лаборатории материаловедения Шеньяна (Китай)
разработали ФОТОКАТАЛИЗАТОР, который быстро и эффективно дезинфи-
цирует воду  даже под воздействием лучей видимой части  спектра (а именно
в диапазоне 400-550 нм).

Для начала ученые допировали волокна оксида титана азотом чтобы они
могли поглощать  видимый свет.

Допирование -  модификация полимеров с использованием реакций поли-
мера с донорами или акцепторами электронов. После реакции молекул допан-
тов  несущими неспаренный электрон участками цепи полимера образуются
фрагменты эквивалентные органическим ионам – карбокатлонам или карбоа-
нионам [1, 2].

После допирования полимер переходит в новое энергетическое состояние
с проводимостью близкой к проводимости металлов.

Получилось соединение TİON, которое само по себе способна убивать бак-
терии, но не очень эффективно. Далее химики добавили в систему наноча-
стицы оксида палладия (PdO). Оказалось что подобное дополнение
значительно повысило эффективность дезинфекции. Раствор в котором содер-
жалось большое количество бактерий  E.Coli просто осветили обычной гало-
генной настольной лампой варьируя время воздействия [1, 3]. 

Спустя час концентрация микроорганизмов снизилась с десятки миллионов
клеток  на литр до одной клетки на десять тысяч литров. Затем исследователи
проверили что происходит с раствором в темноте, после выключения освеще-
ния.

Для этого сосуд с водой с начала освещали в течении 10 ч, после чего свет
выключили и проверили, как проходит дальнейшая дезинфекция.

Выяснилось, что даже спустя 24 ч. фотокатализатор продолжал уничтожать
E.Coli.

Оказалось, оксид палладия увеличивает эффективность дезинфекции сразу
по двум направлениям. Фотоны света попадая на поверхность TiON, образуют
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пару электрон-дырка. При  этом положительно заряженные дырки реагируют
с водой, давая жизнь гидроксильным радикалам, а те в свою очередь атакуют
бактерии. Наночастицы PdО забирают на себя оставшиеся электроны, в ре-
зультате последние не могут соединиться с дырками и нейтрализовать их.
Сами наночастицы  переходят в другое химическое состояние, сохраняя на
себе отрицательный заряд.

После выключения света электроны постепенно высвобождаются, образуя
с водой новые окисляющие агенты.

Выводы

Наряду с другими традиционными методами обеззараживания воды пред-
ложенный метод дезинфекции может иметь применение при очистке сильно
загрязненной воды при определенных возможных ситуациях.
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Giriş

Su mənbələrinin tullantı sularının zərərli təsirlərindən mühafizəsi bu günümüz
və gələcəyimiz üçün vacib məsələdir. Bunun üçün tullantı suları su mənbəyinin key-
fiyyət göstəricilərinə müvafiq müəyyən təmizlənmə proseslərindən keçərək su
mühitinə axıdılmalıdır və bu suda olan çirkləndirici maddələrin konsentrasiyalarının
ən qısa məsafələrdə norma həddlərinə çatdırılmasına nail olunmalıdır. Bu tullantı
sularının təmizlənməsi dərəcəsindən, su mənbələrinə axıdılması üsullarından, tul-
lantı suyu axıdan qurğuların konstruksiyasından, qarışması prosesini təmin edən
parametrlərdən və s. asılıdır.

Tullantı sularının çaylara borulardan toplu halında axıdılmasında bunların çay
suyu ilə tam qarışması çox böyük məsafələrdə alınır, həm də çay boyunca lazımı
yerlərdə çirkləndirici maddələrin tələb olunan konsentrasiyaları ödənmir. Bunun
üçün də tullantı sularının səpələyici konstruksiyalı borulardan axıdılması
məqsədəuyğun hesab edilir.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatlarda tullantı sularının su obyektlərinə axıdılmasına aid metodik və-
saitlərdən və bu sahədə apardığımız elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrindən istifadə
olunmuşdur. Tullantı sularının çaylara səpələyici borulardan axıdılmasında qarışma
proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi tullantı sularının bir borudan toplu axıdıl-
masının hesabatı metodikasına əsasən yerinə yetirilmişdir.

(Səh. 48-53)

TULLANTI SULARININ ÇAYLARA
SƏPƏLƏYİCİ  BORULARDAN AXIDILMASINDA

QARIŞMA PROSESLƏRİNİN 
RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ

Əhmədov F. Ş.
“Azərsu” ASC, “Sukanal” ETLİ, Bakı şəhəri, fizuli.axmedov@mail.ru

Abstract. The article deals with mathematical modeling of the mixing process
with the release of sewage into the river. The results can be used for the solution of
environmental problems of water sources and design issues scattering sewage in the
river.

Açar sözlər: tullantı suyu, riyazi model, konsentrasiya, səpələyici boru, suyun
sərfi, ekoloji məsələlər, çayın məcrası, qarışma prosesləri.



Tədqiqatın şərhi

Tullantı sularının çaylara axıdılmasında səpələyici borunun uzunluğundan və
konstruksiyasından asılı olaraq, başlanğıcda tullantı suyunun çay suyunun daha çox
hissəsi ilə qarışması təmin olunur və burada çirkləndirici maddələrin konsen-
trasiyası, tullantı suyunun toplu şəklində buraxıldığı hala nisbətən xeyli azalır. 

Başlanğıc konsentrasiyanın azaldılmasına tullantı sularının təmizlənməsi
dərəcəsini artırmaqla da nail oluna bilər. Bu, suyun mühafizəsi baxımından əlverişli
olmasına baxmayaraq, böyük vəsaitlər tələb edir və həmişə mümkün olmur. Bu
baxımdan tullantı sularının səpələyici borulu konstruksiyalardan axıdılması və
başlanğıc konsentrasiyanın azaldılması imkan daxilində səmərəli hesab olunur. şəkil
1-də tullantı sularının səpələyici borulardan axıdılmasının hesabat sxemi verilmişdir. 

Şəkil 1. Tullantı suların səpələyici borulardan axıdılması sxemi.

Tullantı sularının səpələyici borulardan axıdılmasında çirkləndirici maddənin
başlanğıc kəsikdə konsentrasiyasının  təyini üçün maddə kütləsinin saxlanması qa-
nunu aşağıdakı kimi yazılır:

Qs Cf +qC0=(Qs+q)∙Cs (1)
Burada Qs=ϑH∙ls , səpələyici hissədən keçən çay suyunun sərfidir, m3/s;  ϑ -

səpələyici borunun yerləşdiyi yerdə çayın axın sürətidir, m⁄(san;) H - suyun dərin-
liyidir, m; ls - səpələyici hissənin uzunluğudur, m-lə; q - tullantı suyunun sərfi;  C0 -
tullantı suyunda çirkləndirici maddənin konsentrasiyasıdır; Cf - çirkləndirici mad-
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dənin fon konsentrasiyasıdır; Cs - başlanğıc kəsikdə konsentrasiyadır, (1) ifadəsindən
təyin olunur.

(2)

Başlanğıcda tullantı suyu ilə qarışmayan çay suyunun Q1 sərfi üçün yazarıq:

Q1=Q0-Qs (3)

Burada Q0 - çayda suyun sərfidir, m3⁄(san;)
Tullantı sularının səpələyici borulardan axıdılmasında çirkləndirici maddənin

tam qarışma kəsiyindəki konsentrasiyası aşağıdakı ifadəyə görə təyin olunur:
Q1 Cf+(Qs+q)Cs=(Q0+q)∙Ct (4)

Buradan alarıq:

(5)

Bu ifadədə  Q1=Q0 - Qs olduğunu nəzərə alsaq yazarıq:

(6)

Səpələyici borudan tam qarışma məsafəsinə qədər istənilən kəsikdə konsentrasiya
aşağıdakı bərabərlikdən təyin olunur:

(7)

Buradan ixtiyarı  i-kəsiyindəki konsentrasiya üçün alarıq:

(8)

Burada, Yi - tullantı sularının səpələyici konstruksiyalı borulardan çaya axıdıl-
masında səpələyici hissədən keçməyən çay suyunun axın boyunca hansı hissəsinin
səpələyici hissədən keçən su ilə qarışmasına müvafiq qarışma əmsalıdır.

Tullantı sularının borulardan toplu şəkildə axıdılmasına uyğun olaraq, səpələyici
borulardan axıdılmasında Yi - əmsalı aşağıdakı kimi təyin olunur [5, 6]:

(9)

Burada, li - konsentrasiyanın təyin olunduğu i - kəsiyinə qədər tullantı suyunun
çay suyu ilə qarışması məsafəsidir; i - hidravliki əmsaldır, tullantı sularının
səpələyici borulardan axıdılmasında aşağıdakı ifadədən tapılır:
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(10)

Burada, ƺ - tullantı sularının səpələyici borulardan axıdılması yerinə müvafiq
ƺ=1,...1, 5 qəbul olunur; φ - tullantı suyunun axıdıldığı yerdən çay boyunca i-kəsiy-
inə qədər li məsafəsinin bunları birləşdirən düz xəttin ld uzunluğuna nisbəti ilə təyin
olunan əmsaldır, |1,2|:

(11)

İfadədə ki,  D - diffuziya əmsalı çay axınları üçün aşağıdakı kimi təyin olunur, |3|:

(12)

Burada, g=9,81 m⁄san2 sərbəstdüşmə təcilidir; ϑ - çayın orta axın sürətidir, m⁄san;
H– suyun tədqiq olunan hissəsinin orta dərinliyidir; m; nk - çay məcrasının kələ-
kötürlük əmsalıdır.

[1] ədəbiyyatında sərfi 567 m3⁄san olan çaya sahildən 3,3 m3⁄san tullantı suyunun
axıdılmasında, çayın tullantı suyu axıdılan hissəsinin  l1=1,5 km uzunluğunda dif-
fuziya əmsalının D1= 0,034 m2⁄san, l2= 14 km hissəsi üçün D2=0,013 m2⁄san olduğu
təyin olunmuşdur. Bunlara əsasən tullantı suyunun səpələyici borularla çaya axıdıl-
maslnda (10) ifadəsinə görə tədqiq olunan çay hissələri üçün hidravliki əmsalların
1=0,075, 2=0,055 və 0r=0,065 olduğu müəyyən olunmuşdur. Hidravliki əmsalın
0r qiymətinə görə tam qarışma məsafəsinə qədər istənilən çay hissəsi üçün (9)
ifadəsindən Yi qarışma əmsallarını təyin etmək olar.

Tullantı sularının səpələyici borulardan axıdılmasında tam qarışma
məsafəsinin azalması səpələyici borunun uzunluğu artdıqda, bu hissədən keçən tul-
lantı suyu ilə qarışan çay suyunun sərfi artdığı üçün, çirkləndirici maddələrin kon-
sentrasiyasının azalması da daha qısa məsafədə alınır. Cədvəl 1-də [1] ədəbiyyatının
göstəricilərinə əsasən sərfi 567 m3⁄san olan çaya sərfi 3,3 m3⁄s olan tullantı suyunun
bir borudan toplu axıdılmasında xloridlərin konsentrasiyasının tam qarışma kəsiyinə
qədər təyini parametrlərinin qiymətləri verilmişdir. Tədqiq olunan çay hissəsi üçün
suyun bir borudan axıdılmasında hidravliki əmsal 0r=0.187 olmuşdur. Cədvəl 1-
dən göründüyü kimi sərfi 3,3 m3⁄san olan tullantı suyunun çay suyunun 77,67 m3⁄san
hissəsi ilə qarışması başlanğıcdan 5000 m məsafədə alınır. Bu da H0r=4 m dərin-
liyində, ϑ0r=0,5 m⁄san axın sürətində Q=ϑHls ifadəsinə əsasən, tullantı sularının
başlanğıcda ls=39 m uzunluğunda səpələyici borudan axıdılmasında qarışan çay
suyunun sərfinə bərabərdir.

Ölçmələrin aparıldığı müddətdə tullantı suyunda xloridlərin konsentrasiyası 331
mq⁄l, çayın fonunda 11,5 mq⁄l olmuşdur.

Əhmədov F.Ş. Tullantı sularının çaylara səpələyici
borulardan axıdılmasında qarışma proseslərinin...
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Cədvəl 1. Tullantı sularının sərfi 567 m3⁄san olan çaya axıdılmasında
xloridlərin konsentrasiyasının tam qarışma məsafəsinə qədər dəyişməsinin

təyini parametrlərinin qiymətləri

Yuxarıdakı (2) ifadəsinə görə tullantı suyunun səpələyici borudan axıdılmasında
başlanğıc kəsikdə xloridlərin konsentrasiyasını hesablayaraq:

Cədvəldən göründüyü kimi xloridlərin bu konsentrasiyası tullantı sularının toplu
şəkildə bir borudan çaya axıdılmasında l = 5 km məsafədə alınır. Müqayisədə bu, o
deməkdir ki, tullantı suyu borusunun səpələyici hissəsinin uzunluğu ls = 39 m
olduqda qarışma məsafəsi 5 km azalır. Səpələyici borunun bu uzunluğu üçün tam
qarışma məsafəsindəki kəsiyində xloridlərin konsentrasiyasını təyin edək:

Cədvəllə müqayisədə göründüyü kimi bu qiymət səpələyici boru halında 20915-
5000=15915 m məsafəsində alınır.

Səpələyici borudan li=10 km məsafədə xloridlərin konsentrasiyasını tapaq. (9)
ifadəsinə görə qarışma əmsalını hesablayaraq:

(8) ifadəsinə görə li=10 km-dəki kəsikdə konsentrasiyanı təyin edək:

Cədvəldəki göstəricilərdə müqayisədə bu qiymət tullantı sularının toplu şəklində
bir borudan axıdılmasında başlanğıc kəsikdən l =15 km məsafədə alınır.
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S № Q0,
m3⁄san

q, 
m3⁄san

Q(i,)

m3⁄san
Yi li, 

m
Cf , 
mq⁄l

Co , 
mq⁄l

Ci , 
mq⁄l

1 567 3,3 27,92 0,049 1500 11,5 331 44,27
2 - - 38,0 0,067 2500 - - 36,15
3 - - 77,67 0,137 5000 - - 24,70
4 - - 124,85 0,221 7500 - - 19,63
5 - - 181,94 0,327 10000 - - 17,26
6 - - 249,46 0,440 12500 - - 15,73
7 - - 327,16 0,577 15000 - - 14,70
8 - - 416,75 0,735 17500 - - 14,01
9 - - 524,42 0,925 20000 - - 13,52
10 - - 567,0 1,00 20915 - - 13,35
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Səpələyici borunun uzunluğunu başlanğıcda ls=91 m götürsək, buradan keçən
çay suyunun sərfi uyğun olaraq 182 m3⁄san olar və tam qarışma məsafəsi 10 km
azalar.

Nəticə

Apardığımız müqayisəli hesabatdan göründüyü kimi, tullantı sularının çaylara
səpələyici borulardan axıdılması üçün işlənmiş riyazi modellər su mənbələrinin
ekoloji məsələrinin praktiki həlli və çaylarda tullantı suyu qurğularının layi-
hələndirilməsi üçün istifadə oluna bilər. Alınmış riyazi ifadələr əsasında çay boyunca
lazımi yerlərdə çirkləndirici maddələrin norma hədd konsentrasiyalarının ödən-
məsini təmin edən səpələyici kostruksiyanın elementləri və ölçüləri təyin olunur.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Родзиллер И.Д. Прогноз качества воды водоемов-приемников  сточных вод.
Москва, Стройиздат, 1984 г., 263 c.

2. Методика расчета нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) за-
грязняющих веществ  в поверхностные водные объекты со сточными во-
дами. Москва. 2004 г. 65c.

3. Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микро-
организмов в водные объекты для водопользователей. Москва.2007 г.

4. Tullantı suları ilə su obyektlərinə axıdılan zərərli həddinin (BBAH) tərtib olun-
masına dair metodika. Bakı-2009, 20 c.

5. Əhmədov F.ş., Əyyubov İ.A. Çaylarda tullantı suların tam qarışması məsafəsinin
təyini. “Su təsərrüfatı, mühəndis kommunikasiya sistemlərinin müasir problem-
ləri və ekologiya” mövzüsunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın Material-
ları, Bakı-2014.

6. Əhmədov  F.ş. Tullantı suların çaylarda durulaşması proseslərinin riyazi model-
ləşdirilməsi. 2-ci Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları Konfransın materialları.
Bakı-2014, s. 236-241.

Əhmədov F.Ş. Tullantı sularının çaylara səpələyici
borulardan axıdılmasında qarışma proseslərinin...

552/2016

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR



SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIş SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI UOT  621.311.22

56 2/2016

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Hazırda elm sübut etmişdir ki, su xüsusi fiziki xassələrə və su molekulunda qonşu
hidrogen və oksigen atomları arasındakı çoxsaylı az ömürlü hidrogen bağlantılara
malik olduğundan məlumatı qəbul edən, saxlayan və ötürən xüsusi quruluşlar-
klasterlər (klaster ingilis sözü cluster olub toplanma, dəstə, yığın mənalarını verir)
yaradır (şəkil 1) [1]. Maye suda hidrogen rabitələri fasiləsiz yaranır və qırılır. Ra-
bitənin davametmə müddəti 10-10 - 10-11 saniyə olur və bəzən rekombinasiya reak-
siyası nəticəsində klasterlər 10 saniyədən də çox bir müddətdə parçalanmaya bilirlər.
Bu da suyun bir çox anomal fiziki-kimyəvi xassələrə, eləcə də məlumatı saxlamaq
və ötürmək qabiliyyətinə malik olmasını təmin edir [2].

Yapon alimi Masaru Emotonun tədqiqatlarının nəticələri göstərir ki, su insan
düşüncələri və emosiyalarını qəbul edərək saxlamaq və ötürmək qabiliyyətinə ma-
likdir. Emoto apardığı tədqiqatlarla sübut etmişdir ki, su dondurulduqdan sonra
ondan yaranmış kristalların görünüşü tək suyun təmizliyindən asılı olmayıb bu su
üstündə çalınan musiqi, ona göstərilən təsvirlər və deyilən sözlərdən, hətta insanların
onun haqqında düşünməsi və ona olan münasibətindən də asılı olaraq müxtəlif şə -
kildə olur. Yeni distillə edilmiş sudan alınan kristallar altıbucaq qar dənələrini xatır-
ladır. Lakin zaman keçdikcə suyun onu əhatə edən mühitdən topladığı məlumat bu
kristalların quruluşunu dəyişərək onları daha mürəkkəb edir, gözəlləşdirir, yaxud
eybəcər hala salır. Bunu şəkil 2-dən də görmək mümkündür [3].

(Səh. 54-59)

TƏBİİ SU KRİSTALLARININ SİRLİ KODLARI

Kəngərli A.C.  
AzMİU, Bakı şəhəri, asif-kengerli@mail.ru

Abstract. The article provides information about the wonderful properties of nat-
ural water. 

Açar sözlər: Su mənbələri, içməli su, suyun keyfiyyəti, su kristalları.

Şəkil 1.



Sən axmaqsan sözü söylənmiş sudan alınan kristal şəkil 3-də, məhəbbət və
təşəkkür sözləri eşidən sudan alınmış kristal isə şəkil 4 və 5-də göstərilmişdir.

Bəzən gözlənilməz hallar da baş verir. Kristallar  suyun yanında qoyulmuş güllərə
bənzəyirlər (şəkil 6). Bu da suyun nəinki toxunduğu maddələrin, eşitdiyi səslərin
yaxşı və pis xassələrini yadda saxlamaq, eləcə də ətraflarındakıları “görmək” qa-
biliyyətinə malik olmasına işarədir.
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Şəkil 6.

Şəkil 2.
1- Heç bir təsirə məruz qalmayan distillə edilmiş sudan alınmış kristal;
2 - Bulaq suyundan alınmış kristal;
3 - Antarktika buzu
4 - Bethovenin “Pastoral” musiqisini dinləmiş sudan alınmış kristal
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Masaru Emoto dünyanın müxtəlif bölgələrinin, eləcə də şəhərlərinin su kəmərləri
və su təchizatı mənbələrinin sularından aldığı kristalların 10 mindən çox şəklini çək-
miş və onların heç birinin digərinə oxşamadığını aşkar etmişdir. Bunlardan bəziləri
şəkil 7-13-də göstərilmişdir.
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şəkillərdən görünür ki, dünyanın müxtəlif bölgələrində olan mənbələrdəki sular
onları əhatə edən mühitdən və onlara göstərilən münasibətin fərqli olmasından asılı
olaraq müxtəlif kristal quruluşlarına malikdir.

Son illərdə suyun zərərsizləşdirilməsi üçün istifadə edilən xlordan tədriclə imtina
edilməsi də təsadüfi deyildir. şəkil 11-də Tyudzendzi gölü yaxınlığındakı mənbənin
suyundan  və bu suyun xlorlanmasından alınmış kristalların görünüşləri verilmişdir.
şəkillərin müqayisəsindən görünür ki, xlorlandıqdan sonra eyni suyun kristalı ey-
bəcər şəklə düşür. Xlor sudakı bakteriyaları məhv etməklə yanaşı onun təbii quru-
luşunun dəyişməsinə və  keyfiyyətinin korlanmasına səbəb olur.
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qar suları ilə qidalanır 
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Nəticə 

Bütün yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ilk baxışdan
çox sadə görünən su özünə məxsus ecazkar xassələrə malikdir. Onların daha
dərindən öyrənilməsi üçün yeni təcrübələrin aparılmasına böyük ehtiyac var. Biz
isə düşünməliyik ki, hansı suyu içirik və içdiyimiz su necə olmalıdır ki,
orqanizmimizin tələblərini ödəsin.

Ədəbiyyat siyahısı:
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info/voda/18.htm
4. Память воды-исследование ученых. h2o-vrn.ru/pamyat_vodi_ issledo -

vaniya_uchenih.html.
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Giriş

Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və bütövlükdə Abşeron regionunun su ilə təchiz
olun ması həmişə dövlətimizin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu regionun su təchiza-
tında Ceyranbatan su mənbəyinin cox önəmli rolu vardır. 2016-cı ilin sentyabr
ayında bu su mənbəyinin istifadəyə verilməsinin 55 ili tamam olur. İstifadə müddəti
ərzində qurğuların etibarlılığını və sabitliyini saxlamaq məqsədilə bir necə dəfə tək-
milləşdirmə və yenidənqurma işləri aparılmışdır. Müəllif tərəfindən yığılmış və
təfərrüatı ilə işlənmiş arxiv materialları Ceyranbatan Su Kəmərləri Kompleksinin
Bakı, Sumqayıt, Xırdalan və Abşeron rayonunun digər qəsəbələrinin su təchizatın-
dakı mühum rolunu göstərir. 

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Məqalədə müəllif tərəfindən yığılmış və təfərrüatı ilə işlənmiş arxiv material-
larından istifadə olunmuşdur. Ceyranbatan Su Kəmərləri Kompleksinin inkişaf yolu
araşdırılmışdır.

Tədqiqatın şərhi

XX əsrin ortalarınadək Abşeron yarımadasının su təchizatı yalnız 1-ci Bakı (şol-
lar) su kəməri vasitəsilə təmin olunurdu. 2-ci Bakı (Xacmaz) su kəmərinin tikintisi
2-ci Dünya Müharibəsi səbəbindən təxirə salınmış, yalnız 1958-ci ildə istismara
verilməsi mümkün olmuşdur. Bu dövr ərzində: 1949-cu ildə Abşeron yarımadasının
şimal-şərq sahillərində, Bakı şəhərindən 35 kilometr məsafədə yerləşən Sumqayıt
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şəhərinin təməli qoyulmuş, sonralar - 1963-cü ildə Abşeron rayonu yaradılmışdır.
Rayonun yaradılmasında əsas məqsəd Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin əhalisini kənd
təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmək idi. Bununla bağlı rayonda bir çox kolxoz və
sovxoz təsərrüfatları yaradılmışdır [1, 4].

Keçən əsrin 40-cı illərin sonu və 50-ci illərin əvvəlində Bakı şəhərində yeni fabrik
və zavodlar, Qaraçuxur, Razin (indiki Bakıxanov), 8-ci kilometr, Montin
qəsəbələrində, Nərimanov prospekti və şəhərin bir şox yerlərində yaşayış məhəllələri
və fərdi evlər istismara verilmişdir. Sumqayıt şəhərində yeni yaradılmış sənaye kom-
plekslərinə, Abşeron rayonunun kənd təsərrüfatına içməli və texniki suya olan təla-
bat xeyli artmış, Abşeron yarımadasında böyük su qıtlığı (defisit) yaranmışdı. Bakı
şəhərində gün ərzində adambaşına düşən  su sərfi 45 litr təşkil edirdi.

Regionun su təminatı Azərbaycan hökuməti qarşısında duran ən vacib və
təxirəsalınmaz məsələlərdən biri olmuşdu. Hələ keçən əsrin əvvəlində ingilis
mühəndisi V.H.Lindley tərəfindən təklif olunmuş və iqtisadi cəhətdən səmərəli olan
bir varianta müraciət olunmuşdur [1, 3, 5, 8].

Bu variant, Samur çayından suyun Samur-Abşeron kanalı (SAK) vasitəsi ilə Bakı
şəhəri yaxınlığında yeni yaradılacaq su anbarına ötürülməsi və burada xam suyun
təmizlənməsi və “İçməli su” standatına çatdırılması üçün təmizləyici qurğularının
inşasını nəzərdə tuturdu. Texniki su isə birbaşa su anbarından götürülərək Abşeron
regionunun müəssisələrinin texnoloji poseslərində istifadəsinə və yaşıllıqların su-
varılmasına xidmət etməli idi. 

Samur çayının suyu 2 kanala ötürülür: Samur-Abşeron (182 km) və Samur-Dər-
bənd (33 km). Bunlardan başqa Dağıstan Respublikasında Samur çayından bir neçə
yerli əhəmiyyətli kiçik suvarma kanalları fəaliyyət göstərir.   

1938-ci ildə Zaqafqaziya Su Layihə-Axtarış İdarəsi tərəfindən Samur-Abşeron
kanalının birinci hissəsinin layihə sənədlərinin hazırlanması başa çatdırılmışdı.
1939-40-cı illərdə “xalq tikintisi” ilə inşa edilən kanalın Samur çayından Dəvəçi
(indiki şabran) şəhərinin yaxınlığındakı Ataçayadək hissəsi (108 km) 28 aprel 1940-
cı ildə istifadəyə verilmiş və o dövrdə Samur-Dəvəçi  kanalı adlandırılmışdı.

Sonralar Azərbaycan SSR Su Təsərrüfatı Nazirliyinin tərkibində yeni yaradılan
“Azdövsutəclayihə” institutu tərəfindən kanalın ikinci hissəsinin (74 km)   və
Ceyrabatan su anbarının (sonradan “Ceyranbatan gölü” adlanacaq) layihə-smeta
sənədləri hazırlanmış  və 1951-ci ildə tikintisinə başlanılmışdır [2, 6, 7, 8].  

Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası sərhədində Samur çayı üzərində
baş suqəbuledici hidrotexniki qurğular vasitəsilə kanala verilən su  Bakı şəhərinin
20 km məsafəsində yerləşən Ceyranbatan gölünə ötürülür.

Ceyranbatan su anbarı (gölü) 1951-56-cı illərdə Abşeron yarımadasının şimal-
şərqində yerləşən “Dəvəyatağı” və “Ceyranbatan” şoran kiçik göllərin yerində ti -
kilib. Ceyranbatan gölündən Zirə kəndinədək istismara verilmiş magistral su kanalı,
Abşeronda suvarma sisteminin yaradılmasına imkan vermişdi. 
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Abşeron yarımadasında içməli və texniki suya təlabatın kəskin artması ilə əlaqə-
dar yaradılan Ceyranbatan gölünün su tutumu 186 milyon kubmetr, faydali iş həcmi
isə 150 milyon kubmetrdir. Gölün uzunluğu 8,74 km, maksimum eni 2,15 km, sahil
xəttinin uzunluğu 23,3 km, maksimal dərinliyi 28,5 metr, su güzgüsünün sahəsi
1389 hektar təşkil edir. Gölün əsas üstünlüklərindən biri odur ki, burada toplanan
suyun 90 faizindən artıq hissəsi təbii durulmadan keçdikdən sonra sutəmizləyici
qurğulara-emal prosesinə ötürülür.  

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 17 iyun 1955-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı
və Bakı şəhər Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin 23 iyun 1955-
ci il tarixli 05/284 saylı Sərəncamına uyğun ”Qafqazenerjiquraşdırma” podratçı
təşkilata gölün su ilə doldurulması ilə əlaqədar, sutəmizləyici qurğuların 1-ci
növbəsinin gölün daxilində “Qrib” tipli suqəbuledici qüllənin, qüllədən sahilə kör-
pünün və 2 ədəd öz axımlı - “sifon” xətlərinin  tikintisi tapşırılmışdır. Paralel olaraq,
gölün cənubunda texniki su təchizatı üçün suqəbuledici qurğular üzrə işlər
aparılmışdı. Artıq, 1956-cı ilin sonuna hər iki suqəbuledici qovşaq istismara hazır
vəziyyətdə idi.   

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Ceyranbatan gölünün cənub qovşağından Bakı
şəhərinin qərb  hissəsinə və Biləcəri dəmir yolu stansiyasına texniki suyun verilməsi
barədə 21 noyabr 1957-ci il tarixli 655 nömrəli Qərar qəbul etmişdi. 1957-ci ildən
gölün su ilə doldurulmasına başlanılır. Bununla yanaşı paralel olaraq, gölün
cənubunda texniki su təchizatı, şimalında isə 1-ci növbə sutəmizləyici qurğular kom-
pleksinin layihə-smeta sənədlərinin hazılanmasına başlanılır [5, 6]. 

Gələcəkdə gölün içməli su mənbəyi kimi istifadə olunacağını nəzərə alaraq, Azər-
baycan SSR Nazirlər Soveti “Ceyranbatan gölünün sanitar - mühafizəsi” barədə 02
iyun 1960-cı il tarixli 420 nömrəli Qərarı qəbul etmişdir. Bu Qərara uyğun gölün
ətrafında 3 zolağdan ibarət sanitar-mühafizə zonası yaradılmışdır. “Azneft” bir-
liyinin Dövlət Layihə İnstitutunun (“Гипроазнефть”) hazırladığı layihəyəyə uyğun
1-ci  ciddi nəzarət zolağı gölün perimetri boyu suyun kənarından 50-150 metrlik
sahələr daxildir. 2-ci məhdudiyyətli zolağa qərbdən Bakı-Moskva dəmir yolu, cənub
və cənub-şərqdən Bakı-Sumqayıt avtomobil yolu və şimaldan Ceyranbatan qəsəbə -
sinədək sahələr daxildir. 3-cü zolaq isə nəzarət zonası olmaqla, gölün perimetri boyu
1000 metrlik sahələri əhatə edir.

2011-ci ilədək Ceyranbatan gölü Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin balan-
sında olmuş və Daxili İşlər Nazirliyinin polis alayı tərəfindən qorunurdu. 2011-ci
ilin fevral ayından gölün balans münasibəti və mühafizəsi Azərbaycan Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibində yeni yaradılmış Su Ehtiyatları Dövlət
Agentliyinə həvalə edilmişdir. 

Ceyranbatan gölünün yaradılması ilə bağlı yeni su təchizatı obyektlərinin layi-
hələndirilməsinə və tikintisinə başlanıldı. Ceyranbatan su kəmərləri sistemi üç
müstəqil qurğular kompleksindən ibarətdir. Bunlar “Cənub”, “Cənub-şərq” və
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“şimal”  suqəbuledici qovşağlardır. 
İlkin olararaq, 1957-ci ildən tikintsinə başlanmış və 1959-cu ildə istismara ve -

rilmiş gölün “Cənub” qovşağının layihə məhsuldarlığı saniyədə 0,64 kubmetr olan
texniki su nasos stansiyası kompleksi olmuşdur.

1957-60-cı illər ərzində suyun göldə  yığılması, suyun sanitar-gigiyenik göstəri-
cilərinə müsbət təsiri nəticəsində, Ceyranbatan gölü içməli su mənbəyinin tələblərinə
(DÜST 2761-57) tam cavab verdiyindən,  Azərbaycan SSR  Səhiyyə nazirliyi bu
mənbədən içməli su kimi istifadəsinə razılıq vermişdi.

1958-cu ildə gölün  şimalında içməli  sutəmizləyici qurğuların 1-ci növbəsi üzrə
tikinti işlərinə başlanılmış  və 1961-ci ilin 08 sentyabr tarixində obyekt istismara
verilmişdi. 1-ci növbənin layihə məhsuldarlığı 2,64 m3/saniyə (gün ərzində 228 min
kubmetr) olmuşdu. Xam su, göldəki “Qrib” tipli suqəbuledici qurğudan diametri
1400 mm olan iki ədəd “Sifon” borular və 1 nömrəli vakuum nasos stansiyası va-
sitəsi ilə sutəmizləyici qurğulara nəql edilir. Burada 3 ədəd PMK-4 və 2 ədəd BBH-
12 vakuum nasosları quraşdırlımışdır. Suqəbuledici qurğunun məhsuldarlığı göldə
suyun səviyyəsindən asılı olaraq 2,60 m3/san-dən 7,5 m3/san-dək dəyişir. Məhsul-
darlıq aşağıdakı düsturla təyin olunur:

Burada X –təyin edilməsi belə aparılır: göldəki suyun səviyyəsi ilə sutəmizləyici
qurğularındakı reagent qarışdırıcısının (дозаторная) səviyyəsi (+12,60 m) arasın-
dakı fərq. Misal olaraq: əgər göldə suyun səviyyəsi +19,00 metrdisə, bu halda 19,00-
12,60 = 6,40 olacaq ki, bu rəqəmin kök altından çıxışı 2,53 bərabərdir. Deməli,
suqəbuledici  qurğunun məhsuldarlığı:  Q = 1,88 X 2,53 = 4,75 m3/san olacaqdır.

Cədvəl 1. “Qrib” tipli suqəbuledici qurğunun  məhsuldarlığı

Göldən götürülən xam su ilkin mərhələdə xlorlama prosesini keçərək,
qarışdırıcıya (дозаторная) nəql edilir və burada suyun bulanlıqlığından asılı olaraq,
tələb olunan dozada kaoqulyant və flokulyantla qarışdırılaraq, 8 ədəd dairəvi şəf-
faflandırıcılarda (professor E.F. Kurqayevin ixtirası olan ЦHИИ-3 tipli) birinci pillə
lillərin çökdürülməsi aparılır. Bulanlıqlıq dərəcəsi 8-12 mq/litrə çatdırılan su, son
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təmizləmə prosesi olan süzgəclər sexinə ötürülür. Burada hər birinin sahəsi 79,5
kvadratmetr olan 12 ədəd sürətli (V=12 m/saat) iki   qatlı (çınqıl və kvars qumu)
süzgəclərdə təmizlənərək, 2-ci dəfə xlorlanmış içməli su, hər birinin həcmi 2000
kubmetr olan anbarlara verilir. Süzgəclərin ayrı-ayrılıqa hər 24 saatdan bir yuyul-
ması məqsədilə hər birinin həcmi 550 kubmetr olan 2 ədəd təmiz su anbarı və təz -
yiqli /P=25 metr/ yuma sisteminin yaradılması üçün sənaye çirkab nasos stansiyası
inşa edilmişdir.  Süzgəclərdə təmizlənmiş suyun bulanlıqlığı 1.5 mq/litrdən az olur
ki, bu da DÜST 2874-82 “İçməli su” standartına cavab verir. İçməli su anbarından
götürülən su 2-ci qaldırıcı nasos sansiyasında quraşdırılmış D 3200-75 markalı na-
soslar vasitəsilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə nəql edilir. (1994-96-cı illərdə bu na-
soslar daha məhsuldar D 4000-95a markalı nasoslarla əvəzlənmişdir). 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 06 may 1966-cı il 286 nömrəli Sərəncamı
ilə  məhsuldarlığı 2,64 m3/saniyə (gün ərzində 228 min kubmetr) olan Ceyranbatan
sutəmizləyici qurğuların 2-ci növbəsinin inşası Sumqayıt Kimya Kombinatının si-
farişi ilə 1966 - 68-ci illərdə aparılmış və 1968-ci ilin iyul ayında istismara veril -
mişdir. Layihə sənədləri “Azərdövlətsənayelayihə” institutu tərəfindən hazırlan -
 mışdı. Hazılanmış layihə sənədlərinə uyğun  1-ci növbənin “sol” magistral su
kə mərilə Bakı şəhərinə verilən texniki su, içməli su ilə əvəzləndirilmişdir. 

2-ci növbədəki sutəmizləyici qurğuların tərkibi, texnoloji sxemi və reqlamenti
1-ci növbədə olduğu kimi qəbul edilmişdi.  Lakin, burada 1-ci növbədən fərqli
olaraq, Ceyranbatan gölündən xam suyun  üzən nasos stansiyaları (ÜNS) vasitəsilə
götürülməsi nəzərdə tutulmuşdu. “Azneft” birliyinin elmi-tədqiqat və layihə insti-
tutunun (“Гипроазнефть”) layihəsi əsasında Bakıdakı gəmi təmiri zavodunda hazır-
lanmış 2 ədəd üzən nasos stansiyaları  1966-cı ildə suya buraxılmışdı.  1968-ci ildən
yalnız  1 saylı  ÜNS  istismarda  olmuş, 2 saylı ÜNS  isə  quraşdırılmada  buraxılmış
səhvlər  nəticəsində batmış,  sonradan sahilə çıxarılmışdı.  4 illik istismar dövründə
(1971-ci ildə “Xəzərdənizneft” birliyinin Elmi-Tədqiqat və layihə institutu
tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində) 1 saylı ÜNS  böyük problemlərlə
üzləşməsi səbəbindən bu sistem istismardan çıxarılmışdı. Belə ki, küləyin sürətinin
25-30  metrə çatması, dalğaların  hündürlüyünün 2-3 metrə qalxması və nasosların
işləməsi vaxtı həddən artıq titrəmələrin (vibrasiya) olması şarnir birləşmələrinin
dəfələrlə qırılması və batma təhlükəsi,  onun gələcəkdə  istismarını qeyrimümkün
etmişdi. Vəziyyətdən çıxış yolu kimi, həmin ərazinin yaxınlığındakı sahildə  təcili
iki ədəd diametri 1400 mm olan “sifon” boruları çəkilmiş və 2 saylı vakuum nasos
stansiyası inşa edilmişdi. Nasos stansiyasında, göldəki suyun səviyyəsindən asılı
olaraq, məhsuldarlığı  4700-6500 m3/saat olan bir komplekt 32D-19 markalı və
məhsuldarlığı 2000-3800 m3/saat olan bir komplekt  20HDH markalı nosos aqre-
qatları quraşdırılmışdı. Suqəbuledici borularda vakuum yaratmaq üçün 3 ədəd PMK-
4 markalı vakuum nasoslardan istifadə olunurdu. Bu qovşağdan götürülən su
diametri 1200 mm olan boru ilə 2-ci növbə sutəmizləyici qurğulara ötürülürdü. 
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1970-71-ci illərdə 1-ci növbə Kür Su Kəmərinin istifadəyə verilməsinə baxma-
yaraq, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yeni sənaye müəssisələri və yaşayış məhəl-
lələri (Bakıda: Əhmədli, Köhnə Günəşli, 9 və 9”A” saylı mikrorayonları və
Sumqayıtda bir neçə mikrorayonlarda yaşayış kompleksləri ) istismara verilsə də,
onların su təchizatında böyük problemlər yaşanırdı. Gələcəkdə, Bakı şəhərində hər
il bir milyon kvadratmetr yaşayış mənzillərinin istifadəyə velməsini nəzərə alaraq,
Azərbaycan SSR  Nazirlər Sovetinin 05 iyul 1973-cü il tarixli 249 nömrəli Sərən-
camı ilə Ceyranbatan su kəmərləri kompleksinin 3-cü növbəsinin tikintisi barədə
göstəriş vermişdi. Məhsuldarlığı saniyədə 2,38 kubmetr, gündəlik 205600 kubmetr
olan yeni sutəmizləyici qurğuların tikintisinə 1973-cü ildə başlanmış  və  1978- ci
ilin iyul ayında istismara verilmişdir.

Su sektorunda yaranmış  problemlərin  həlli  üçün böyük məbləğdə maliyyə və-
saiti tələb olunurdu.

1993-cü ildə Heydər Əliyevin yenidən müstəqil Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçiləndən sonra Abşeron yarımadasının su təchizatı probleminin həllinə
yeni təkan vermişdir.  Onun göstərişilə Azərbaycan Hökuməti bu problemin həlli
üçün məqsədli kreditin ayrılması barədə Dünya Bankına və Avropa Yenidənqurma
və İnkişaf Bankına müraciət etmişdir.

Dünya Bankının ekspertlərinin, məsləhətçi firmaların və yerli mütəxəssislərin
birgə apardıqları araşdırılmalar nəticəsində su təchizatı sisteminin dünya standartları
səviyyəsinə çatdırılmasına böyük məbləğdə maliyyə vəsaitinin tələb olunması təs-
diqləndi.

Respublikanın o vaxtlar maliyyə vəziyyətini nəzərə alaraq, bu işlərin mərhələlərlə
aparılması qərara alınmışdır. Azərbaycan Hökuməti banklarla aparılan danışıqlardan
sonra “Böyük Bakının Su Təchizatı Sisteminin Yenidənqurulması Layihəsi”nə
güzəştli şərtlərlə kreditin ayrılması barədə  1995-ci ildə Sazişlər imzalanmışdır.

Azərbaycan hökümətinin pay iştirakı da daxil olmaqla, layihə üzrə görülən rea -
bilitasiya xarakterli işlərə 100,93 milyon ABş dolları, o cümlədən yalnız Ceyran-
batan sutəmizləyici qurğularının bərpasına 11 milyon ABş dolları vəsait
xərclənmişdir. Ayrılmış vəsait ilk növbədə suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə
bağlı obyektlərin yenidən qurulmasına yönəldilmişdir. Qurğular kompleksində
reagent təsərrüfatı, 1-ci növbə süzgəclər, şəffaflandırıcılar tam bərpa olunmuş, 2-ci
və 3-cü süzgəclər qismən bərpa olunmuşdur. Zəlzələ nəticəsində tam yararsız hala
düşmüş üç xlorator binaları sökülərək, bütün texnoloji tələblərə cavab verən hər üç
növbəyə xidmət edən müasir yeni xlorator təsərrüfatı inşa edilmişdir. 1-ci süzgəclər
tam avtomatik-kompüterlə idarəetmə sisteminə keçmiş, 1-ci və 2-ci növbədə süzgəc -
lərin yuyulmasında “hava-su” sisteminin tətbiqi həm vaxt baxımından, həm də təmiz
yuma suyunun 50 faiz qənaət edilməsinə imkan vermişdir.

Kredit vəsaitilə görülmüş bərpa işləri nəticəsində Ceyranbatan baş sutəmizləyici
qurğularında emal olunmuş içməli suyun keyfiyyətinin Ümumdünya Səhiyyə Təş -
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kilatının standartlarına tam cavab verməsi, səhiyyə orqanları tərəfindən təsdiqlən-
mişdir.

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ceyranbatan su kəmərləri kompleksində
görülən işlər regionun ekoloji durumuna və ətraf mühitə təsiri Beynəlxalq standartlar
səviyyəsində qiymətləndirilmişdir.

2001-ci ildə “Azərsu” ASC-nin  “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə insitutu ilə
Almanıyanın Federal Ekolgiya Nazirliyinin Əmək və Sosial  Gigiyena institutu
(İAS) arasında bağlanmış müqaviləyə uyğun Ceyranbatan su kəmərləri müəs-
sisəsində ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində böyük həcmdə iş
aparılmışdır.

2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasında ilk olaraq, Ceyranbatan su kəmər-
lərinin ekoloji idarə olunmasının İSO 14001 standartına cavab verməsi  haqqında
beynəlxalq sertifikat  təqdim olunmuşdur. 

Kredit çərçivəsində yerinə yetirilən işlər reabilitasiya xarakterli olsa da, su
təchizatında yaranmış gərginliyin nisbətən tənzimlənməsinə imkan vermişdir.  Lakin
Abşeron regionunun gələcək inkişafını nəzərə alaraq, su sektorunun da inkişafı və
müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsini tələb edirdi. Yarımadanın şərq hissəinin
bir sıra kənd və qəsəbələrinin sakinlərinə  mərkəzləşdirilmiş su təchizatı xidmətləri
göstərilmirdi. 

2011-ci ildən başlayaraq, Azərbaycan Respublikasının bütün regionlarında, o
cümlədən Abşeron yarımadasının içməli su və kanalizasiya sistemlərində
genişmiqyaslı işlərə başlanıldı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
ilə “Azərsu” 

ASC-ə yeni rəhbərin təyinatından sonra qısa müddətdə cəmiyyətin maddi-texniki
bazası zənginləşdirilmiş, peşəkar işçi personalı ilə komplektləşdirilmişdir. Aparılan
islahatlar və görülmüş təxirəsalınmaz işlər “Azərsu” ASC-nin nüfuzunu yüksəltmiş
və onu beynəlxalq standartlara cavab verən bir təşkilata çevirmişdir.

Ceyranbatan baş sutəmizləyici qurğuların 4-cü növbəsinin tikintisinə ayrılmış
5,6 hektar sahədə, Master Plana uyğun yeni müasir sutəmizləyici qurğular komp -
leksinin layihə sənədləri hazırlanmışdır. Master Planda tikilməkdə olan Taxtakörpü
su anbarı kompleksinin Ceyranbatan sutəmizləyici qurğular sisteminə müsbət  təsiri
qiymətləndirilmişdir. 

Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi layihələndirilərkən
onun mövcud 1-ci və 2-ci Bakı, Kür, Ceyranbatan, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərlərilə
əlaqələndirilməsi, hazırda istismarda olan magistral kəmərlərdə baş verəcək qəzalar
zamanı su təchizatında dayanıqlığın təmin edilməsi əsas götürülmüşdür.

08 sentyabr 2011-ci il tarixində Ceyranbatan su kəməri idarəsinin 50 illik yubileyi
ərəfəsində, Azərbaycan Respublikasının Pezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə məh-
suldarlığı saniyədə 6,6 kubmetr və ya sutkada 570 min kubmetr olan  Ceyranbatan
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Kompleksinin  (IV növbə) təməli qoyulmuşdur.
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2015-ci ilin oktyabr ayının 28-də dünyanın ən böyük Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici
Qurğular Kompleksi Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı
ilə istismara verilmişdir. Prezident  Kompleksin açılışı mərasimində çıxışında bir
daha qeyd etmişdir: “....şadam ki, bu gün Bakıda və bütün bölgələrdə içməli su la -
yihələri icra edilir. Biz artıq bir çox şəhərlərimizdə mənim iştirakımla bu layihələrin
açılışını etmişik. Hələ ki, bəzi rayonlarda işlər davam edir və qarşıya məqsəd qoyul-
muşdur ki, Azərbaycanın bütün şəhərlərində təmiz içməli su fasiləsiz və bütün
əhaliyə veriləcək. ...”.

Nəticə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin həyata keçirdiyi çoxşaxəli iqtisadi isla-
hatlar, innovativ iqtisadi inkişaf proseslərinin elmi əsaslarla planlaşdırılması və tən -
zimlənməsi sayəsində son illər respublikada, o cümlədən su təsərrüfatında qazanılan
uğurlar, gələcəkdə də yüksək nailiyyətlərin əldə edilməsinə əminlik yaradır.  

Beləliklə, Ceyranbatan Su Kəmərləri Kompleksi bütövlükdə Abşeron yarı-
madasının su təchizatında çox mühüm rolu olmaqla, daim əhalinin keyfiyyətli içməli
su ilə təminatına  xidmət  edəcəkdir.
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Giriş

İqtisadi ədəbiyyatlarda  idarəetmə uçotu məqsədləri üçün xərclərin uçot və ya
idarəedilməsi sistemi təsərrüfat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı xərcləri
mənfəət (zərərin) müəyyən edilməsi və istehsal ehtiyatı-inventarların (bitməmiş və
ya hazır məhsulun qalığının) dəyərləndirilməsi, xərclərlə bağlı operativ və ya strateji
qərarların qəbulu və icrasının təmin edilməsi, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və
nəzarət məqsədləri üçün uçot, təhlil və koordinasiya funksiyalarını həyata keçirir. 

Tədqiqatın şərhi

Ümumiyyətlə, idarəetmə uçotu məqsədləri üçün xərclərin idarəedilməsi iki əsas
funksiyanın yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur:

• Daxili və xarici mənfəət və zərər hesabatı məqsədləri üçün xərclərin satışın
maya dəyəri və hazır məhsulun qalığı (inventar) arasında bölgüsünün təmin
edir;

• Bütöv müəssisə üzrə həm də məsuliyyət mərkəzləri üzrə səmərəli və səmərəsiz
təsərrüfat əməliyyatlarının müəyyən etmək üçün qərar qəbul edənləri relevant
informasiya ilə təmin edir [1].

(Səh. 68-73)

İDARƏETMƏ UÇOTU MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN
MÜƏSSİSƏDƏ XƏRCLƏRİN 

İDARƏ EDİLMƏSİNİN MÜASİR METODLARI

Camalov E.S.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı şəhəri,

elchincamalov@mail.ru

Abstract. For each entrepreneurial subject accurate cost information provides a
competitive advantage. It helps a company to develop and to carry out its startegy
by providing accurate information about the cost of its cost objects.  Therefore, as
cost accountinf method Activity-based costing (ABC system) is considered a recent
innovation in managerial or cost accounting. Thus, it is very important to expand
applying this method not only business units but also government or nor-profit or-
ganization in order to achieve accurate and relative information, preserve competitive
advantages and implement cost-competitive startegy effectively.

Açar sözlər: xərc, xərc drayveri, xərc mərkəzi, direkt xərc uçot sistemi, ənənəvi
xərc uçotu sistemi, fəaliyyət əsaslı xərc uçotu sistemi.
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Xərclərin kalkulyasiyası (kostinq) birbaşa material, birbaşa əmək və ümümtəsər-
rüfat və ya üstəlik xərclərin toplanmasını (akkumliyasiyasını), klassifikasiyasının
və müxtəlif məhsul (iş, xidmət) və ya layihələr üzrə yönəldilməsini təmin edən
mürəkkəb mexanizmli bir prosesdir. Müəssisədə xərclərin idarəedilməsinin ən zəruri
mərhələlərindən hesab edilən kostinq prosesi aşağıdakı metodlar vasitəsilə həyata
keçirilir: xərclərin akkumliyasiya metodları - sifariş və ya iş əsaslı xərclərin
hesablanması, proses və birgə (müştərək) xərc metodları;  xərclərin hesablanması
metodları – faktiki, normal və standard metodlar; üstəlik (qaimə) xərclərin
bölüşdürülməsi metodlar- həcm əsaslı və fəaliyyət əsaslı kostinq xərc metodlar [2].

Təsərrüfat proseslərinin həyata keçilməsi zamanı hər bir müəssisə qeyd edilən
xərc idarəetmə metodundan istifadə edir. Bu metodlardan istifadə etməklə müəssisə
özünün xərc idarəedilməsi sistemini formalaşdırır. Qeyd etmək lazımdır ki, xərc
idarəetmə sistemi məhsul və ximətlərin növündən, müəssisənin strateji
məqsədlərindən, idarəetmə məqsədləri üçün informasiyaya olan tələblərlə yanaşı
həmin xərc idarəetmə sisteminin tətbiqi, layihələndirilməsi, modifikasiyası və isti-
fadəsi ilə bağlı çəkilən xərclərdən və əldə olunan faydalardan bilavasitə asılıdır. 

Hazırda müsəsisələrdə təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi və
rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsi məqsədilə əsasən aşağıdakı xərc idarəetmə
sistemlərindən geniş istifadə olunur:

1. “Direkt-kostinq” (“marjinal” və ya “dəyişən”) xərc uçotu sistemi;
2. “Abzorpşen-kostinq” xərc uçotu sistemi. 
Hər iki xərc idarəetmə sisteminin tətbiqi bilavasitə istehsal edilmiş məhsul (iş ,

xidmət) maya dəyərinə birbaşa və dolayı xərclərin daxil edilməsi ilə bağlıdır. Daha
çox daxili idarəetmə məqsədləri üçün istifadə olunan “direkt-kostinq” xərc
idarəetmə sistemi məhsulun maya dəyərinə yalnız birbaşa əmək, birbaşa material,
dəyişən istehsal qaimə xərclərindən ibarət olan dəyişən xərcləri daxil edir.  Alternativ
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uçot sistemi kimi tanınan “Marjinal” uçot sistemi “xərc-həcm-mənfəət” analizindən
geniş istifadə etməklə istehsalın və ya fəaliyyət səviyyəsinin optimal həcminin
müəyyən edilməsi yanaşı, xərclərin strateji idarəedilməsini təmin etməklə təsərrü-
fatın rəqabətqabiliyyətliyinin artırılmasına  zəmin yaradır [3-4].

Bundan fərli olaraq, “Abzorpşen-kostinq” xərc idarəetmə sistemi birbaşa xərc -
lərlə yanaşı dolayı xərcləri də xərc obyektinin maya dəyərinə daxil edilməsini
nəzərdə tutur. 

“Abzorpşen-kostinq” uçot sistemi dolayı və ya qaimə xərclərinin maya dəyərinə
yönəldilməsi xüsusiyyətlərinə görə  “Ənənəvi-kostinq” və “Fəaliyyət əsaslı-kostinq”
(Activity-based costing) və ya ABC sistemi xərc uçotu sistemlərinə bölünürlər. 

Xərclərin uçot sistemləri arasında olan fərqləri sxem 1-də öz əksin tapmışdır. 

Sxem 1.  Xərc uçot sistemləri üzrə fərqlər

Birbaşa xərclərlə müqayisədə dolayı xərclərin xərc obyektinə bölünməsi prosesi
mürəkkəb xarakterli olub, bölünmə bazasının seçilməsini (allocation base) və ya
xərc daşıyıcılarından  (xərc drayverlərin) istifadəni nəzərdə tutur. 

Xərc drayveri (daşıyıcısı)  – ümumi xərclərin dəyişməsinə təsir göstərən və ya
səbəb olan hər hansı bir faktordur. 

“Ənənəvi abzorpşen kostinq” xərc uçot sisteminin dolayı xərclərin bölünməsi
üzrə rasional metodların tətbiqində və qiymətqoyma qərarlarında əsas üstünlükləri
ilə yanaşı dolayı xərclərin məmulat növləri üzrə dəqiq bölgüsünün aparılması, dəyər
zəncirinin hər bir mərhələsi üzrə xərclərin səmərəliliyinin artırılması və idarəetməni
lazımi informasiya ilə təmin edilməsində əhəmiyyətli çatışmazlıqları vardır.

Bu çatışmazlıqların aradan qaldırlmasında xərclərin uçot sistemində nisbətən son
innovasiya hesab edilən ABC uçot sisteminin əvəzsiz rolu vardır.  Kaplan qeyd
edirdi ki,  müəssisələr üç əsas funksiyanı – maliyyə hesabatlarının hazırlanması
məqsədləri üçün inventarların (hazır məhsulun qalığı və bitməmiş istehsal) dəyər-
ləndirilməsi, fəaliyyət və səmərəliliyin qiymətləndirilməsi üzrə opertiv nəzarət, fərdi
məhsul vahidinin maya dəyərinin müəyyənləşdirilməsi - həyata keçirə bilən xərc
uçot sisteminə ehtiyacı vardır ki, bu da  yalnız təkmil ABC uçot sisteminin imkan-
larından istifadə etməklə mümkündür [5].
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“Direkt-kostinq” xərc uçot sistemi “Abzorpşen-kostinq” xərc uçot sistemi

1. Daxili məqsədlər üçün nəzərdə tutulur.  
2.Dolayı (qaimə) xərcləri tam istehsal

maya dəyərinə aid edilmir. 
3.Məhsulun satış qiyməti ilə onun maya

dəyəri arasında olan marjinal mənfəət
fərqləndirilir.

1. Kənar istifadəçilər üçün qəbul edilir.
2. Dolayı (qaimə) xərclər tam istehsal maya

dəyərinə aid edilir. 
3. Ümumi mənfəət (zərər) fərqləndirilir.



XX əsrin 80-ci illərindən etibarən rəqabət mühitinin kəskinləşməsi ilə müəs-
sisələr tərəfindən sürətlə qəbul edilən ABC sistemi ilk öncə “həcm əsaslı-kostinq”
xərc uçot sisteminin təhriflərinin azaldılmasına istiqamətlənmişdir. ABC uçot sistemi
məhsul və xidmətlər üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyasını daha dəqiqlə aparmaqla
aşağıdakı üstünlüklərin əldə edilməsinə imkan verir;

1) Məhsul vahidi və ya dəsti üzrə daha yaxşı mənfəətliliyin müəyyən edilməsi;
2) Daha yaxşı idarəetmə qərarların qəbul edilməsi;
3) Təsərrüfat proseslərinin təkmilləşdirilməsi;
4) Qiymətqoyma qərarları, büdcələşdirmə və planlaşdırma üzrə xərclərin

smetasının hazırlanması:
5) İstifadə edilməmiş ehtiyatlar üzrə xərclərin müəyyən edilməsi.
Dolayı xərclərin xərc obyektlərinə paylanmasında istifadə olunan “iki mərhələli

paylama” proseduru “Ənənəvi kostinq” və ABC sistemlərində geniş tətbiq edilərək
öncə dolayı xərclərin xərc mərkəzlərinə (departament və təsərrüüfat əməliyyatlarına)
daha sonra məhsul və xidmətlərin maya dəyərinin hesablanması məqsədilə xərc
obyektlərinə istiqamətlənməsini nəzərdu tutur. 

Ənənəvi və ABC xərc uçot sistemləri üzrə iki mərhələli paylanma sisteminin
ümumi sxemi aşağıdakı kimidir [2].
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Sxem  3. Xərclərin ABC uçot sistemi  



Beləliklə, ABC sistemini yuxarıda göstərilən sxemə uyğun olaraq ənənəvi həcm
əsaslı xərc uçot sistemindən iki əsas fərqi vardır.

Əvvəla, ABC sistemində ənənəvi uçot sistemindən fərqli olaraq daha çox xərc
mərkəzindən istifadə edir. İkincisi isə ənənəvi uçot sistemində bölüşdürmə bazası
və xərc drayverləri kimi götürülən birbaşa adam/saat və ya maşın/saatlardan fərqli
olaraq ABC sistemində daha çox və müxtəlif tipli xərc drayverlərindən istifadə ol-
unur ki, buda məhsul və xidmətlər eləcədə istehlakçılar üzrə maya dəyərinin daha
dəqiq kalkulyasiya edilməsinə və rəqabətqabiliyyətli qiymətqoymanın təmin
edilməsinə imkan yaradır.

Beləliklə, yüksək rəqabətli bazar mühitində məhsulun (iş, xidmət) maya
dəyərinin dəqiq hesablanması, qiymətqoyma qərarlarının təkmilləşdirilməsi, səmərə-
siz təsərrüfat əməliyyatlarının müəyyənləşdirilməsi və operativ aradan qaldırılması,
istehsal resurslarından effektiv istifadənin təmin edilməsi və məhsul növləri üzrə
mənfəətliliyin təhlilinin optimallaşdırılmasında ABC uçot sisteminin tətbiqi  starteji
əhəmiyyəti olduqca böyükdür. İstehsal xərclərinin struturunda dolayı xərclərin xü-
susi çəkisinin payı çox olduğu əksər xidmət müəssisələrində ABC uçot sistemindən
istifadə rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsi ilə yanaşı, onların fəaliyyət göstərdik-
ləri bazar seqmentində uzunmüddətli dayanıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsinə öz
töhvəsini verir.

Nəticə

Bazar iqtisadi münasibətlərinin təbiətindən irəli gələn dayanlıqlılıq, yüksək
rəqabətqabiliyyətlilik, resursların effketiv və starteji istifadəsi, mənfəətliliyin yük-
səldilməsi və əlverişli qiyməqqoyma mexnizmlərinin tətbiqi kimi tələblərə adekvat
biznes mühitinin yaradılmasında təsərrüfat fəaliyyəti üzrə yaranan xərclərin uçotu
və idarəedilməsi sistemlərinin təkmilləşdirilməsinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu
məqsədlə məqalədə araşdırılan müxtəlif xərc uçot sistemləri və ya maya dəyərinin
kalkulyasiya metodları müəssisədə baş verən bütün təsərrüfat əməliyyatlarına
nəzarətin edilməsi ilə səmərəsiz proseslərin və ya əməliyyatların müəyyənləşdirərək
onların aradan qaldırılmasını şərtləndirir.    
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Abstract. The article reviews the essence of compiling the project estimation
documents, based on Construction Norms and Regulations,  in carrying out the in-
stallation of water net, sewer lines, sewage  water treatment devices, water  ware-
house and micro tunnel, which is a new technology, in Azerbaijan. For carrying out
the project work of construction and installation efficiently and quickly, “ESTIMA-
TION”, which is a financial  collection for estimation of values of objects, which
will be built with state or private allocations, based on Construction Norms and Reg-
ulations and correctly, is of great importance.

Açar sözlər: Layihələndirmə və smeta, Smetaların hazırlanmasıda İnşaat Norma
və Qaydaları.

Giriş

Ölkəmizdə hər bir sahədə qazanılan nailiyyət dövlətimizin yüksək potensiala
malik olduğunun göstəricisidir. Hazırda Azərbaycan Respublikasının iqtisadiy -
yatının bütün sahələrində sürətli inkişaf gedir. Azərbaycanda  su xətlərinin, su qurğu-
larının, çirkab su xətlərinin və çirkab su təmizləyici qurğularının tikintisi yüksək
səviyyədə elmi əsaslarla, yeni texnika və texnologiya tədbiq etməklə, dünya stan-
dartlarına uyğun olaraq layihələndirilir. Tikinti işlərinin yerinə yetirilməsində  əsas
sənədlər layihə smeta sənədləridir ki, bu sənədlər əsasında tikinti planlaşdırılır və
tikinti aparılır. 

Layihə-smeta sənədlərini xüsusi təyinatlı  Elmi-Tədqiqat və Layihə İnsitutlarının
təkmilləşmiş və ixtisaslaşmış xüsusi şöbələri hazırlayır. Layihələrin və smetaların
hazırlanmasında İnşaat Norma və Qaydaları əsas götürülür. Yuxarda qeyd etdiyimiz
kimi, layihələrin düzgün və İnşaat Norma və Qaydalarına əsasən qiymətləndirilməsi
vacib bir məsələdir. 
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Həşimova H.Ə. Azərbaycanda  tikinti  quraşdırma
işlərinin  inkişafı  və  yerinə yetirilməsi...

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat  işinin aparılması üçün hal-hazırda Respublikamızda qüvvədə olan və
smetaların hazırlanmasında  istifadə edilən   1991-ci il baza qiymətləri  toplusu  İN
və Q-dan (СНиП-IV-2-82; СНиП-IV-4-82; СНиП-IV-5-82),  ”Методическими
указаниями по техническому нормированию расхода материалов в строитель-
стве” СН  485 – 76 baza qiymətinin mövcud ilin bazar qiymətlərinə keçirilməsi
üçün)  istifadə olunmuşdur.

Tədqiqatın şərhi

Xalqın maddi və mədəni həyat səviyyəsinin yüksəlməsi hər hansı bir dövlətin
iqtisadi strategiyasinin əsasını təşkil edir. Ölkəmizin sürətli və davamlı inkişaf strate-
giyası, regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin həllinin uğurlu  həyata
keçirilməsi, təbii sərvətlərdən əldə olan gəlirlərin digər sektorların inkişafına cəlb
edilməsi, o cümlədən su xətlərinin, su qurğularının, çirkab su xətlərinin və çirkab
su təmizləyici qurğularının tikintisinin inkişafında səmərəli  istifadə olunmasını
tələb edir. 

Smeta sənədləri İnşaat Normalarına əsasən  hazırlanır. Smetaların düzgün tərtibatı
tikiləcək bina və qurğuların keyfiyyətli olacağına təminat verir. Smeta sənədlərini
hazırlayan mütəxəssislər  tikintinin bütün sahələri üzrə ixtisaslaşmış mühəndis və
texniki işçilər olmalıdır. 

Smetaçı mühəndislər layihələrdən tikintinin iş həcimləri düzgun çıxarmalı, lay-
ihələrdə çatışmazlıqları təhlil etməli və 1991-ci il baziz qiymətlərində, “СНиП-lərə,
ПРЕЙСКУРАНТ”-ra əsaslanmadan düzgün istifadə etməli və resusları
qiymətləndirməyi, yeni dünya standartlarında mal-materialların şifrələrini oxumağı
bacarmalıdır. Layihələrin qiymətləndirilməsində, tikintinin düzgün və keyfiyyətli
yerinə yetirilməsində smeta mühüm amillərdən biridir.

Tikinti obyektinin yaradılmasında  smeta dəyərlərinin öz əhəmiyyəti var. Düzgün
aparılmış hesablamalar smetada tələb olunan xərcləri göstərir və layihənin
məqsədəuyğunluğunu müəyyən edir, lakin eyni zamanda bu hesablamalar xərcləri
planlaşdırmağa imkan verir və vaxtında nəzarəti həyata keçirməyə şərait yaradır.

Smeta dəyəri yeni istehsal müəssisəsinin yaranması zamanı tikinti quraşdırma
işlərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan layihələrin yerinə yetirilməsində lazım
olan mal və materiallarının, əmək haqlarının, maşın mexanizmlərin istismar və
nəqliyyat xərclərinin və digər xərclərinin 1991-ci il üçün təsdiq olunmuş İnşaat
Norma və Qaydalarına əsasən pulla qiymətləndirilməsi cəmidir. Smeta dəyəri bazar
qiymətləri ilə resursların  pulla qiymətləndirilmsi və tikintinin maliyyələşdirilməsi,
razılaşdırılmış qiymətlərin formalaşması, kapital qoyuluşlarının həcminin müəyyən
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edilməsi,tikinti məhsulları üçün podratçı təşkilatın (tikinti-quraşdırma, təmir-tikinti
və s.) işlərin  yerinə yetirilməsi üçün ödəniləcək maliyyə toplusudur [4, 6].

Smeta sənədləri, bəzən layihə olmadan Texniki-iqtisadi əsaslandırma əsasında
da hesablana  bilər. Bu smetalar layihələrin təxmini kütləsinə əaslanaraq  şəhər və
rayonlarda gələcəkdə tikiləcək su xətlərinin, su qurğularının, çirkab su xətlərinin və
çirkab su təmizləyici qurğularının tikintisinin planlaşdırılmasına hesablanır. Layi-
hələndiriləcək  hər hansı bir işin tərkibində smetanın xüsusi yeri var. Yəni İnşaat
Norma və Qaydaları ilə layihə cizcilərinin tam iş həcimlərinə əsasən qiymətlən -
dirilmiş smeta və ya planlaşdırma smetası olmadan aparılacaq inşaat işlərinin dəyəri,
gəlir və mənfəətinin nə qədər olacağı əvvəlcədən bilinməz.Ona görədə smeta sənədi
bütün dünyada əsas hesabat cədvəli kimi tanınır və yüksək  dəyərli sənədlər
siyahısına daxildir. Smeta sənədi yeni yaradılan bütün sahələr üçün hazırlanır.

Smetaların aşağdakı növləri var;
- Əsaslı tikinti quraşdırma,bərpa,yenidən qurma,əsaslı və cari təmir işləri üçün

layihəsiz planlaşdırma smetaları;
- Əsaslı tikinti quraşdırma,bərpa,yenidən qurma, əsaslı və cari təmir işləri üçün

hazırlanmış layihə əsasında İnşaat Norma və Qaydalarla layihə həcmlərinin
qiymətləndirilməsi smetaları.

Bu tip smetaların olması gələcəkdə inşaa olunacaq , tikintinin yüksək keyfiyyətlə
tikilməsinə, işlərin kəsirsiz və tam yerinə yetirilməsinə çox böyük təsiri var. İnşaat
Norma və Qaydaları ilə hazırlanacaq smetalarda layihələndirilən obyektin bütün iş
həcmləri öz əksini tapmalıdır.Yəni tikinti quraşdırma zamanı yaddan çıxmış
qiymətləndirilməmiş işlər olmamalıdır.Bu da bir daha göstərir ki,istər layihə qrupu,
istərsə də smeta tərtib edən qrup İnşaat Norma və Qaydalarını,yeni texnika və
texnologiyanı, yerli və beynəlxalq standartları bilməlidir [1, 2, 3].                                                                                                                           

İnşaat Norma və Qaydalarına əsasən 1991-ci il bazis qiymətləri ilə smetanın tək-
ibi üç formada hazırlanır.                                                                  

1. Lokal smeta;
2. Obyekt smeta;
3. Toplu smeta
Lokal smeta ayrı ayrı iş növləri və xərclər üçün hazırlanır və lokal smeta aşağıda

göstərilən tərkibdə hazırlanır.
1. tikinti işləri;
2. avadanlığın quraşdırılması işləri;
3. əsas və yardımçı texnoloji avadanlığın, mebel və inventarın alınması ilə bağlı

xərclər;
4. sair xərclər (layihə axtarış, elmi təqdiqat işləri, istismar üzrə kadrların hazır-

lanması, xidmət xərcləri və s.);
Uçot və planlaşdırma təcrübəsində inşaat və quraşdırma işləri bir adla  tikinti-

quraşdırma işləri adlanır. Tikinti quraşdırma işlərinin smeta dəyəri hesablama
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metodu və iqtisadi məzmununa görə üç əsas hissəyə bölünür.
Düzünə xərclər, üstəlik xərclər və plan yığımı (smeta mənfəəti) bu metoda görə

vahid inşaat məhsulunun (Uc işin fərdi smeta dəyəri) smeta dəyəri aşağıdakı düsturla
hesablanır.

Uc=Dx+Üx+Py (1)

Burada: Uc - smetanın cəmi, Dx - düzünə xərclər, Üx - üstəlik xərclər, Py - plan
yığımı xərcləri.

Düzünə xərclərə fəhlələrin əsas əmək haqqları, material, detal və konstruk-
siyaların dəyəri, tikinti maşınları və mexanizmlərin istismar xərcləri aiddir. Xərclər
konstruksiya, işin növü, smeta normaları və qiymətlər üzrə fiziki həcmlər əsasında
birbaşa hesablama ilə təyin olunur [5, 6].

Üstəlik xərclər – tikinti-quraşdırma işlərinin smeta dəyərinin bir hissəsi olaraq
inşaat istehsalının ümumi şəraiti, onun təşkili, idarə olunması və xidmətlər ilə bağlı
olan xərclər toplusudur.

Üstəlik xərclər 4 hissəyə bölünür.
1. İnzibati təsərrüfat xərcləri:
• qulluqçu və kiçik yardımçı heyətin əmək haqqı;
• ezamiyyət xərcləri;
• dəftərxana, poçt teleqraf  xərcləri;
• məsləhət, auditor xidmətləri xərcləri;
• digər xərclər.
2. İnşaatda çalışan işçilər üçün xidmət xərcləri:
• kadrların hazırlanması və ixtisaslarının artırılması;
• tibb və sosial sığortaya ayırmalar;
• əmək mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası;
• sanitar gigiyena və məişət şəraitinin təmin olunması;
• digər xərclər.
3. İnşaat meydançasındakı işlərin təşkilinə çəkilən xərclər:
• yanğın və keşikçi mühafizəsi;
• laboratoriyaların saxlanması;
• işlərin layihələndirilməsinə ayırmalar;
• inşaat meydançasının abadlaşdırılması və saxlanması;
• digər xərclər
4. Digər üstəlik xərclər:
• təşkilatın mülkiyyətinin sığorta edilməsi;
• bank kreditləri üzrə ödənişlər;
• reklam üzrə təmsilçilik xərcləri.
Üstəlik xərclərin həcminin hesablanması üçün baza olaraq birbaşa smeta xər-

clərinin həcmi və inşaat maşınlarına xidmət edən inşaatçı fəhlələrin və fəhlələrin
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əmək haqqında ayrılmış vəsaitin faktiki həcmindən istifadə olunur.
Smeta mənfəəti plan yığımı – tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinə aid

edilməyən ayrı-ayrı xərclərini ödəmək üçün, eyni zamanda inşaat məhsulunun
dəyərinin normativ hissəsi vəsaitlərin cəmidir.

Obyekt smetası ayrı ayrı iş növləri və xərclər üçün hazırlanmış lokal smetaların
cəmidir.

Toplu smeta və (ya yekun smetaya) daxil olan xərclər. 
Tikinti ərazisinin hazırlanması tikintinin əsas obyektləri və tikiləcək əsas tikinti

və quraşdırma işlərinin,avadanlıqların dəyəri və sair xərclər daxildir.

Nəticə

Beləliklə, layihələrin smetalarının  tərtibinə  laqeydliklə yanaşmaq olmaz. Smet-
aların İnşaat Norma və Qaydalarla  hazırlanmaması,  layihələrin tikintiyə tədbiqində
mühüm problemlər yaradar ki, bu hal da tikintinin bütün mərhələlərinə öz təsirini
göstərər.Yəni tikintinin başlanması zamanı bağlanacaq müqavilənin bağlanma müd-
dətini xeyli uzadar, işin yerinə yetirilməsinin  təqvim planının təsdiq olunmasını
gecikdirər. Obyektin tikinti mərhələsində -  podratçı və sifarişçi arasında narazılıq
yaradar və aralıq ödəmə aktlarının imzalanmasında, yerinə yetirilmiş işlərin akt-
larının ödənişində fasilələr yaradar. Lazım olan mal-materialların və avadanlıqların
alınmasına əngəl törədər. Bu da tikintinin sürətli aparılmasına  mane olar. Başqa
sahələr kimi  su xətlərinin,su qurğularının, çirkab su xətlərinin və çirkab su təmi-
zləyici qurğularının tikintisidə smeta sənədi çox vacib olan sənədlər toplusudur.                                                                                                            

Vaxtında və peşəkarcasına tərtib olunmuş smeta - gələcəkdə problemlərin olma-
masına zəmanətdir!

Ədəbiyyat siyahısı:

1. CН и П-IV-2-82 Строительные нормы и правила.
2. CН и П-IV-4-82 Строительные нормы и правила.
3. CН и П-V-5-82 Строительные нормы и правила.
4. С.И.Днипровский «Расход материалов на общестроительные работы»
5. Eyniye T.T. “Tikintidə smeta işi” Bakı 2003.
6. Фокин В. И. Сметная стоимость строительства 1986 г.
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İRRİQASİYA VƏ HİDROENERGETİKA
MƏQSƏDİ İLƏ YENİ DURULDUCU 
KONSTRUKSİYASININ İŞLƏNMƏSİ

Əbilov R.S
Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu, Bakı şəhəri

abilov.rashad54@mail.ru

Abstract. The article presents the results of many years of experience and oper-
ation of septic tanks and clarified they do not work well.

The solution of the problem of combating sediments remain open. Apply with a
stream of passes in the derivation channel or pipe to cause significant complicate
and worsen the operation of water systems, reduce their capacity, abrade the walls
of turbines and pumps. The many studies developed new designs curved sump.

Açar sözlər: Dib gətirmələri, məcra, sərf, yuxarı byef, durulducu, maillik.

Giriş

Çoxillik istismar təcrübələrinin nəticəsi göstərir ki, dağ və dağətəyi çay hissə -
lərindən suyun dayanıqlı olaraq, su tələbatı qrafikinə uyğun fasiləsiz götürülməsi
yalnız çayların öz axınları ilə birlikdə gətirdiyi lillərlə (çöküntü) mübarizə tədbir-
lərinin lazımi səviyyədə həll edilməsi ilə mümkündür. Mürəkkəbliyi və çətinliyi ilə
xarakterizə olunan bu məsələnin həllinə aid çoxlu təkliflər işlənmiş və nəzəri
tədqiqatlar aparılmışdır [1, 2]. Lakin suqəbuledicilərdə lillərlə mübarizənin bir sıra
problemləri özünün son həllini tapmayıb açıq qalmışdır. Bu və digər faktlarla əlaqə-
dar dağ çayları üzərində tikilmiş və istismar olunan suqəbuledicilərin əksəriyyəti
qeyri-məqbul işləyir və çayın lil axmının çox hissəsi kanala keçirilir. Lil gətir-
mələrinin fraksiyalarından asılı olaraq onların sistemə (suvarma və derivasiya kanal-
larına, boru kəmərinə) keçirilməməsi məqsədilə nəzərdə tutulan mühəndisi tədbirlər
müxtəlif pillələrdə aparılır. İlkin pillələrdə lil gətirmələrinin daha zərərli iri frak-
siyaları ilə mübarizə aparılır və bunun bilavasitə çayın məcrasında, eləcədə
suqəbuledici qurğunun dəhlizində aparılması məqsədyönlü sayılır. Onda lil gətir-
mələrinin iri fraksiyaları suqəbuledicinin frontuna buraxılmayıb su qovşağının
yuxarı byefindəki çay məcrasında tutulub akkumulyasiya edilir və vaxtaşırı çayın
axını ilə hidravliki yuyulub aşağı byefə ötürülür. Suqəbulediciyə keçən nisbətən
kiçik fraksiyalı dib gətirmələri isə onun dəhlizində tutulur və xüsusi yuma qurğusu
ilə fasiləsiz aşağı byefə axıdılır. Çayın dib gətirmələrinin tutulub saxlanması və
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yuyulub təmizlənməsi üçün aparılan tədbirlərdə çay axınının daxili strukturası qu-
ruluşunun, eləcə də suqəbuledici və digər qurğularının konstruktiv xü-
susiyyətlərindən əsaslı surətdə istifadə edilir. Buna baxmayaraq çay axınındakı asılı
lillər sistemə keçir və onların çökdürülməsi üçün qravitasiya qanununa əsaslanaraq
işləyən müxtəlif konstruksiyalı durulduculardan geniş istifadə olunur [1;2].

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatlarda Az.ET və LA Energetika İnstitutunun arxiv materiallarından və
mövcud ədəbiyyatdan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatların şəhri

Durulducular kimi suvarma və kiçik su elektrik stansiyalaının derivasiya kanalına
və boru kəmərlərinə lillərin və daha iri dib gətirmələrinin keçməsinin qarşısını almaq
üçün tikilir.

Texniki həllinə görə əyrixətli durulducu məlumdur. Bu durulducu, əyrixətli olub,
axının eninə dövranı prinsipinə əsaslanır. Suqəbuledici qurğu frontal tipli
suqəbuledici qurğulara aiddir. Dib gətirmələri və lillər durulducunun qabarıq tərəfinə
doğru hərəkət edir. Nisbətən  təmizlənmiş su axını suqəbuledici tərəfindən götürülür
[3].

Bu durulducunun mənfi cəhəti dib gətirmələrini yumaq üçün əlavə yuyucu də-
liklər və borucuqlar qoyulmadığından, durulducuda intensiv şəklində çökmüş lillər
və qum yaxşı yuyula bilmir, bərkiyir. Onu təmizləmək üçün əl işinə ehtiyac olur. 

Daha bir durulducu, axının eninə dövranına əsaslanaraq əyrixətli yerinə yetir-
ilmişdir. Bu növ durulducunun qabarıq divarının orta hissəsində 1 ədəd lilötürücü
bağlayıcısı olan dəlik qoyulmuşdur və oradan lillər aşağı byefə ötürülür [4].

Bu durulducunun mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, durulducunun uzunluğu boyu
çökən dib gətirmələri, lillər hamısı dəliyə yaxınlaşma ehtimalı olmur. Çöküntülərin
çökmə trayektoriyası fərqli olduğundan, onların  çökməsi bir-birindən fərqli olur.
Ona görə də bu durulducuların yuyulması və istismarı çətinləşir, qurğunun iş effekti
səmərəsiz olur.

Təklif olunmuş durulducuya nisbətən yaxın olan durulducusu, kanalda çökə
biləcək, diametri d≤20mm-ə qədər olan qum-çınqıl tutan məlumdur. Bu durulducu
planda əyrixətli olub, kamerasının en kəsiyi düzbucaqlı şəklindədir. Onun dib
yuyucu borucuqları düzbucaqlı en  kəsikli olub qurğudan kənara çıxıb açıq su yığıcı
kanala tökülür və oradan çaya ötürülür [5].

Bu qurğunun nöqsan cəhəti borucuqların düzbucaqlı və uzun olması, suyığıcı
açıq kanalın qurğudan kənarda çəkilməsidir. Ona görə də lillərin yuyulması çətin-
ləşir. Suyığıcı açıq kanalın kənarda və düzbucaqlı olması lillərin yuyulmasının çətin



olması və dolması, qamışlıqların inkişafına şəraitin yaradılması, istismarı çətin ol-
masıdır. Suyığıcı kanalında çökən lillərin təmizlənməsi mexanizmlə alınmadığından
əl işinə ehtiyac duyulur. 

Əyrixətli durulducu suvarma və kiçik su elektrik stansiyalaının derivasiya kanal-
larına eləcə də boru kəmərlərinə qum-çınqılların, lillərin və iri dib gətirmələrinin
keçməsinin qarşısını almaqla, hidrotexniki qurğuların möhkəmliyinin dayanıqlığını
və onun iş səmərəliyinin artırılmasından ibarətdir.

Qarşıya qoyulan məsələyə nail olmaqdan ötrü, əyrixətli durulducu kamerasının
en kəsiyi düzbucaqlı formasında, mərkəzi dönmə bucağı 90o- yə qədər və əyrixətli
radiusunun uzunluğunu kameranın enindən 3-4 dəfə böyük götürülür. Kameranın
dibi qabarıq sahilə tərəf eninə mailliyə malikdir (i=0,07...0,10 qəbul edilir). Yuyucu
boruların sayı 6...12 arasında qəbul oluna bilər. Əyrixətli durulducu planda bu şək-
ildə yerinə yetirildikdə, durulducu kamerasına düşən qum-çınqıl lil və iri dib gətir-
mələri axının eninə dövranı hərəkəti nəticəsində asanlıqla yuyucu borucuqlara
yaxınlaşır və orada axının vintvarı hərəkəti nəticəsində, axının sürəti artır, yığıcı
boruya keçir və orada vintvarı hərəkət nəticəsində asanlıqla aşağı byefə ötürülür.
Əyrixətli durulducu aşağıdakı cizgi ilə izah edilir.

Şəkil 1.  Əyrixətli durulducunun plan və kəsikləri.

Suqəbuledicinin polad toru 1; Düzbucaqlı en kəsikli nov 2; yuyucu borucuqlar 3; dairəvi
en kəsikli boru 4; bağlayıcı 5; durulducunun sonunda bağlayıcı 6; tənzimləyici bağlayıcı
7;
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şəkil 1-də əyrixətli durulducunun planı, uzununa 1-1 kəsiyi və qurğunun eninə
2-2 kəsiyi verilmişdir.

Əyrixətli durulducu başlanğıcında suqəbuledicinin polad toru (1) olan dibi maili
düzbucaqlı en kəsikli novun (2) qabarıq divarının aşağısında dairəvi en kəsikli
yuyucu borucuqları (3) qabarıq divarın daxilində  yığıcı dairəvi en kəsikli boru (4)
şəklində yerinə yetirilmişdir. Durulducunun çökük divarında suqəbuledici bağlayıcı
(5), durulducunun  sonunda bağlayıcılar (6) qoyulmuşdur. Yuyucu borucuqların (3)
işini tən zimləmək üçün bağlayıcılar (7) nəzərdə tutulmuşdur. 

Əyrixətli durulducu, tərkibinə dibi qabarıq divara tərəfə maili düzbucaqlı en
kəsikli nov,  bağlayıcıları olan düzbucaqlı en kəsikli yuyucu borucuqları və açıq
şəkildə düzbucaqlı en kəsikli yığıcı boru, onunla fərqlənir ki, bağlayıcısı olan dairəvi
en kəsikli yuyucu  borucuqlar qabarıq divarın aşağı səviyyəsində, qabarıq divarın
daxilində dairəvi en kəsikli yığıcı boru şəklində yerinə yetirilmişdir.

Əyrixətli durulducu aşağıdakı kimi işləyir. 
Çay axını suqəbuledici polad tordan (1) keçərək planda əyrixətli düzbucaqlı en

kəsikli dibi qabarıq divara tərəfə maili nova (2) daxil olur. Bu zaman axının eninə
dövranı yaranır. Axının gətirdiyi dib gətirmələri cərəyan xətləri qabarıq divara tərəf
istiqamətlənib hərəkət edirlər. 

Dib gətirmələri yuyucu borucuqların (3) qarşısına yığılır və oradan fasiləsiz
olaraq yığıcı boruya (4) daxil olur. Yığıcı borudan (4) axının burada vintvari hərəkəti
nəticəsində lil axını çox sürətlə yığıcı boru daxilində hərəkət edir və aşağı byefə
ötürülür. Dib gətirmələrindən təmizlənmiş su axının üst hissəsi çökük divarda
nəzərdə tutulmuş suqəbuledici bağlayıcıdan (5) keçərək tələbatçıya ötürülür.
Əyrixətli durulducunu fasilə ilə onun dibinə çökmüş lillərdən yumaq üçün, durul-
ducunun sonunda bağlayıcıları (6) açmaqla aşağı byefə yuyulur. Əyrixətli duruldu-
cunun qabarıq divarının aşağısında yuyucu borucuqların (3) işini tənzimləmək üçün
bağlayıcılar (7) nəzərdə tutulmuşdur. Beləliklə təklif etdiyimiz əyrixətli durulducu
özünün protitipindən üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, Prototip əyrixətli durulducuda
qabarıq divarının aşağı səviyyəsində yuyucu borucuqlar düzbucaqlı en kəsikli
olduğundan ona yaxınlaşmış qum-çınqıl, lil və dib gətirmələri çox çətinliklə yuyucu
borucuqlara keçir və yuyucu borucuqlar uzun olduğundan (qabarıq divardan kə-
narlara çıxır)  orada axının lil aparma qabiliyyəti passiv olur, onların çökməsi in-
tevsivləşir, yığıcı boruya keçməsi gecikir, borucuqların tutulması ehtimalı daha çox
olur. 

Analoq qurğu su yığıcı boru əyrixətli durulducusundan kənarda açıq düzbucaqlı
en kəsikli formasında yerinə yetirildiyindən axının hərəkəti passiv olur, qum-çınqıl,
lil və dib gətirmələrinin çökməsi ehtimalı çox olur. Onları təmizləmək çox çətin
olur. Qurğunun istismarı pisləşir, kanalı ot, kol və qamış basır, qurğu sıradan çıxır. 

Ona görə də prototip, əyrixətli durulducunun işini yaxşılaşdırmaq üçün təklif et-
diyimiz əyrixətli durulducunun qabarıq divarının aşağısında yerinə yetirilmiş dairəvi
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en kəsikli, qısa yuyucu borucuqlarına axının eninə dövranı nəticəsində qum-çınqıl,
lil və dib gətirmələrinin yaxınlaşması intensiv olur, yuyucu boruda yaranan vintvari
hərəkəti sayəsində, isə axın çox sürətlə su yığıcı boruya keçir. Qabarıq divarın dax-
ilində yerinə  yetirilmiş yığıcı boru dairəvi en kəsikdə yerinə yetirildiyindən ora
daxil olan qum-çınqıl, lil və dib gətirmələri ilə qarışıq axının vintvarı hərəkəti
sayəsində qarışaraq çox sürətlə aşağı byefə ötürülür. Bu isə əyrixətli durulducunun
kamerasında qum-çınqıl, lil və dib gətirmələrinin çökməsinə imkan vermir. Yuyucu
borularda və yığıcı boruda onların çökməsi heçə enir. Bundan başqa əyrixətli du-
rulducunun sonunda qoyulmuş bağlayıcını açmaqla da kameranı fasilə ilə yumaq
mümkündür. Yuyucu borucuqların başlanğıcında qoyulmuş kiçik bağlayıcıları növbə
ilə açıb-bağlamaqla , durulducunun işini nizamlamaq olar. 

Nəticə

Məqalədə, durulducuların çoxillik istismarının analizi göstərir ki, onlar qeyri qə-
naət bəxş işləyirlər və dib gətirmələri ilə mübarizənin həlli açıq qalır,  onlar çay
axını ilə derivasiya kanalına və boruya daxil olur, su təsərrüfatı sisteminin işini çətin-
ləşdirir, onları lilləndirir, su buraxma qabiliyyətini aşağı salır, nasos və turbinlərin
divarını aşılayır. Aparılmış çoxsaylı tədqiqatların nəticəsində yeni konstruksiyalı
əyrixətli durulducu işlənib hazırlanmışdır.
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Abstract. One of the greatest water intake facility in the world has been con-
structed in the distance of 260 km to the north-west in Oguz field of Azerbaijan with
the aim of water supply of the Baku city. The water intake facility consists of 79
water wells with the depth of 150-170 m and with the productivity 5 m3/sec. So very
important assessment environmental impact during hight capacity production
groundwater resources. 

Açar sözlər: Alazan-Əyriçay vadisi, Oğuz yeraltı su yatağı, Oğuz-Qəbələ-Bakı
su kəməri, su səviyyəsi, ətraf mühit.

Giriş

Abşeron yarımadasında məskunlaşan əhalinin keyfiyyətli və fasiləsiz içməli su
təchizatının əlavə olaraq təmin edilməsi məqsədi ilə Alazan-Əyriçay vadisinin, Oğuz
rayonu ərazisində formalaşmış yeraltı sularının istismarı məqsədi ilə 2007-2010-cu
illər ərzində Oğuz yeraltı su yatağında quyular qazılmış, Oğuz rayonundan Bakı
şəhərinə 260 km uzunluğunda Ø 2000 mm olan magistral su kəməri inşa edilmiş və
2010-cu ilin dekabr ayından yataq istismara verilmişdir.

Oğuz yeraltı su yatağının beş ildən artıq müddətdə böyük məhsuldarlıqla (3500-
5000 l/san) istismarı prosesində ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi zəruri
məsələlərdən biri sayılır.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat işinin aparılması üçün ərazi üzrə meşələrin, su çıxışlarının, quyuların
yerləşmə planları əsasında istismardan əvvəl və istismar prosesində müxtəlif para-
metrlər üzrə aparılmış müşahidə işlərindən, peyk görüntülərindən, foto görün-
tülərdən, hidroloji məlumatlardan, fond və arxiv materiallarından istifadə
olunmuşdur. Tədqiqat işində faktiki məlumatlar əsasında xəritələr qurulmuş, qrafik-
lər hazırlanmış, hidrodinamiki və digər qiymətləndirmə metodlarından istifadə
edilmişdir.



Tədqiqatın şərhi

Böyük-Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəyində Alazan-Əyriçay vadisinin, Oğuz
rayonu ərazisində, Daşağılçay, Əlicançay və Türyançayın gətirmə konuslarında və
konuslararası depresiyalarında, dördüncü dövrün qum dolduruculu çaqıl-çınqıl və
qayma çöküntülərində formalaşmış yeraltı suların istismarı məqsədi ilə beynəlxalq
elm ələmində böyük nüfuza malik Azərbaycanın görkəmli alimi, geologiya-
minerologiya elmləri doktoru Adışirin Ələkbərovun rəhbərliyi ilə kompleks geoloji-
hidrogeoloji-hidrogeokimyəvi-geofiziki tədqiqat işləri aparılmış, yeratlı su yatağının
istismar ehtiyatı hesablanmış, istismar və müşahidə quyularının yerləşməsi və
texniki parametrləri təyin edilmiş, 2007-2010-cu illər ərzində yataq üzrə quyular
qazılaraq istismara verilmişdir [3]. 

Belə ki, hər bir quyunun qazılması və tamamlanması aşağıda göstərilmiş ardıcıl-
lıqla yerinə yetirilmişdir: 1) 30-70 m dərinliyə qədər 673 mm-lik balta ilə quyunun
qazılması, 2) 30-70 m dərinliyə qədər 530 mm-lik mühafizə kəmərinin buraxılması,
3) mühafizə kəmərinin arxası dairəvi boşluğun sement məhlulu ilə doldurulması, 4)
sement məhlulunun bərkiməsindən sonra 508 mm-lik balta ilə 150-170 m-ə qədər
quyun qazılması, 5) quyu dibinə qədər geofiziki-karotaj işlərinin aparılması, 6) ge-
ofiziki-karotaj nəticəsinə və quyunun çıxan şlamlara əsasən filtrlərin yerləşmə in-
ervallarının təyini, 7) 356 mm-lik fitir və istismar kəmərinin quyuya buraxılması,
8) istismar kəməri arxası dairəvi fəza boşluğunun çınqıl fraksiyaları ilə doldurul-
ması, 9) quyunun yuyulması, 10) quyu inkişafı, 11) quyu başlığının yığılması, 12)
təcrübi-suçəkmə işlərinin aparılması, 13) istismar nasosunun buraxılması və 14)
quyunun istismara verilməsi [2].

Özüaxar və nasos rejimi ilə quyular vasitəsi ilə Oğuz yeraltı su yatağının böyük
məhsuldarlıqla istismarı prosesində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi məqsədi
ilə əsasən aşağıda göstərilmiş məsələlər geniş təhlil edilmişdir:

- quyuların yerləşməsinin və konstruksiyasının təhlili;
- istismardan əvvəl və istismar prosesində su səviyyəsi üzrə müşahidələrin

təhlili;
- istismar prosesində mövcud quyularda və su çıxışlarında baş vermiş dəyişik-

lərin təhlili;
- istismardan əvvəl və istismar prosesində mövcud kollektor sisteminin

fəaliyyəti üzrə müşahidələrin təhlili;
- istismardan əvvəl və istismar prosesində nisbətən bataqlıq (su çıxışları

hesabına) sahələrin vəziyyəti  üzrə müşahidələrin təhlili;
- istismardan əvvəl və istismar prosessində yerüstü su axarların sərfləri üzrə

müşahidələrin təhlili;
- istismardan əvvəl və istismar prosesində bitki örtüyü üzrə müşahidələrinin

təhlili.
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Oğuz yeraltı su yatağında istismar quyuları bir-birinə paralel olmaqla iki profil
üzrə (profillər arası məsafə 1000 m, quyular arası məsafə 500 m olmaqla) meşə
sahəsindən kənarda yerləşdirilmişdir. Oğuz yeraltı su yatağının əhatə etdiyi
Türyançayın, Əlicançayın və Daşağılçayın gətirmə konusları sahəsi hündür ağaclarla
və kollarla xarakterizə edilən sıx meşəlik, açıq sahələrə hakimlik edən kol bitkiləri
və müəyyən sahələrdə təsərrüfat məqsədli fındıq kolları ilə xarakterizə edilir (şəkil
1).

Şəkil 1. Türyançayın gətirmə konusundan görüntü

Yeratı su yatağında aparılmış rejim-müşahidə işlərinin nəticəsinin təhlilinə əsasən
istismar zamanı yatağın hidrodinamiki şəraitinin qeyri-simmetrik formada paylan-
ması məlum olmuşdur. Belə ki, Oğuz yeraltı su yatağı hidrogeoloji xüsusiyyətlərinin
müxtəlifliyinə görə Daşağılçay, Əlicançay və Türyançayın gətirmə konuslarında
formalaşan yeraltı suların təhlil zamanı məlum olmuşdur ki, istismardan əvvəl
Daşağılçayın aşağı profili, Əlicançay və Türyançayın hər iki profilləri üzrə yerləşən
quyularda su səviyyəsi yer səthindən yuxarıda qərarlaşdığı halda, Daşağılçayın
yuxarı profilindəki quyuların əksəriyyətində yer səthindən təxminən 2-3 m dərin-
likdə qərarlaşmışdır. İstismarın ilk illərində Əlicançayın yuxarı profilinin mərkəz
hissəsində, daha sonra Daşağılçayın yuxarı profilinin şərq hissəsində su səviyyəsi
yer səthindən aşağıya doğru yönəlməyə başlamış və sonrakı illərdə isə yeraltı suların
səviyyəsi əlavə cəlb edilən resurs hesabına asimmetrik dəyişikliyə uğrayaraq nis-
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bətən qərarlaşmış və vahid sistem halında formalaşmışdır [1]. Həmçinin,
Türyançayın gətirmə konusuda meşəliyin olmasına baxmayaraq bu sahədə yeraltı
suların səviyyəsinin dəyişdiyi müşahidə edilməmişdir.

Bununla yanaşı yataq ərazisindən axan Daşağılçay, Əlicançay, Türyançay və on-
ların qollarının sərfləri üzrə dəyişikliklərin region üzrə müşahidə edilən ümumi iqlim
amillərindən asılı olaraq dəyişmə tendensiyasına uyğun olduğu müşahidə edilmişdir.  

Oğuz yeraltı su yatağının istismarı prosesində bitki və heyvanat aləminə mənfi
təsirlərin minumuma endirilməsi məqsədi ilə hər bir quyu üzrə 50-70 m dərinliyə
qədər gil layının daxilinə nüfuz etmək şərti ilə mühafizə kəmərinin endirilməsi və
kəmərarxası dairəvi fəza boşluğunun sement məhlulu ilə doldurulması nəticəsində
istismar prosesində yuxarı laylardan, xüsusi ilə də təzyiqsiz laylardan suların quyu-
daxilinə hərəkət edərək istismara qoşulmasının qarşısı alınmışdır.

Beləliklə, tədqiqat işi  zamanı yeraltı su yatağı ərazisində müşahidə işləri aparılan
zaman meşə sahəsində və ya digər ərazilərdə kol, ağac, fındıq bağları və s. kimi
bitki örtüyündə quruma və ya digər ciddi mənfi təsirlər aşkar edilməmişdir (şəkil
2).

Şəkil 2. Oğuz yeraltı su yatağı ərazisində hündür ağaclardan görüntü
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Nəticə

Oğuz yerlatı su yatağının istismarı prosesində ətraf mühitə təsirin qiymətlən -
dirilməsi zamanı faktiki müşahidə materiallarından, peyk və foto görüntülərin
müqayisəli təhlili və s. materiallarının təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, quyu-
ların meşə örtüyündən kənarda yerləşməsi və quyuların konstruksiyasında mühafizə
kəmərinin mövcudluğu istismar prosesində ətraf mühitə təsirlər minimum olmuş və
hər hansı bir ciddi dəyişikliklər müşahidə edilməmişdir.

Lakin buna baxmayaraq yeraltı suların istismarı prosesində dövrü olaraq
müşahidə işlərinin davam etdirilməsinin zəruri olduğu bildirilir.
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Введение

Геоэкологические  условия Апшеронского полуострова определяются ес-
тественным состоянием геоэкологических условий и воздействием на них тех-
ногенных факторов. Анализ сложившегося состояния природно-техногенных
систем Апшеронского полуострова показывает то, что за последние годы  в
связи развитием нефтедобывающей промышленности,  увеличением народо-
населения, развитием сельскохозяйственного производства, гражданского и
промышленного строительства, поступлением на  полуостров крупного коли-
чества хозяйственно-питьевых, оросительных, технических вод, природные
условия полуострова подвергаются самому интенсивному техногенному воз-
действию. Озера полуострова, являются приемниками промышленных, ком-
мунальных стоков, промысловых вод нефтяных месторождений. 

Описание исследований

Климат полуострова, которому свойственны скудность атмосферных осад-
ков, высокая испаряемость и сильные ветры, способствовал формированию
на его территории, наряду с другими факторами, сложных естественных эко-
логических и, в частности, геоэкологических условий. На полуострове имею-
щей очень слабую речную сеть с территорией 2000 км2 под воздействие
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различных естественных и искуственных факторов явилось причиной возник-
новения более 200-х озер, луж, затопленных участков. В современном этапе
воплощение в жизнь различных хозяйственных мероприятий, (в бассейне
озер) развитие процесса урбанизации в басейне озер Апшерона стало причи-
ной изменения показателей количества и качества озерных вод [1, 3, 4].

Озеро Масазыр занимает впадину, соответствующую синклинальной
мульде, сложенной отложениями верхнего отдела продуктивной толщи. Вы-
сота берегов местами доходит до 34 м. Из этого озера по сей день, добывается
поваренная соль. Величина минерализации вод озера от 60 до 168 г/л, хими-
ческий состав Сl Na.

Озеро Мирзалади расположено к востоку  от оз. Масазыр, в той же синкли-
нальной мульде. Озеро вытянуто с север-запад на юг-восток. Дно озера нахо-
дится на абсолютной высоте 10 м. По съемке 1899 г. озера Мирзалади,
Алибабашор и Сияншор представляли одно целое. Но впоследствии они об-
особились в самостоятельные бессточные озера, в результате чего утерялась
связь этих трех озер. Озеро питается атмосферными осадками и поливными
водами. По-видимому, благодаря этому обстоятельству величина минерализа-
ции вод озера Мирзалади более чем в два раза меньше вод соседнего Маса-
зырского озера. Колеблется она в основном в пределах 26-34 г/л. Химический
состав озерных вод также Cl Na.

Озеро Ходжа Гасан занимает северную часть Ясамальской долины. Озеро
является собирателем воды с территории равной 22 км2. Сюда поступает по-
верхностный сток со склонов Шабандагского хребта, со скатов Зигиль-Пирин-
ского поднятия, Баладжарского плато. Озеро Ходжа Гасан в начале нынешнего
века приняло вид соленого озера, только после выпадения дождей, в остальное
время года впадина озера бывала только влажной от вод источников на север-
запад конце, и только в жару летом становилась сухой. В настоящее время
озеро постоянно заполнено водой, высотой 6-7 м, благодаря промысловым
водам из окружающих промыслов, поливных вод массивов зеленых насажде-
ний, канализационных стоков пос. Хырдалан, Ходжа Гасан и, конечне же, ат-
мосферными осадками. Величина минерализации озерных вод 1,8-2,2 г/л,
химический состав- Cl-SO4-HCO3 Na. Подъем уровня озера Ходжа Гасан при-
вел к заболачиванию территории между ним и оз. Красное. С 70-х годов озеро
Ходжа Гасан создало угрозу железно-дорожному полотну Баку-Тбилиси [2, 3,
4].

Озеро Красное находится в южной части Ясамальской долины у самого по-
бережья Путинского залива, юг-восток озера Ходжа Гасан. Потеряв связь с
морем, оно высохло, а впадина его заполнялась водой периодически, после
дождей. После организации промыслов в Ясамальской долине, озеро это за-
топлено промысловыми водами, границы его значительно расширены и сего-
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дня оно площадью 7,2 км2, занимает территорию от пос. Локбатан до мыса
Пута, разделенную искусственными дамбами, шоссейными дорогами. Во
время обильных дождей, сильных ветров, эти дамбы и дороги затапливаются
водой. В годовом режиме уровня воды в озере, наблюдается некоторый его
спад в июле-сентябре месяцах. Максимальное стояние уровня приходится на
январь-март месяцы. В озеро ежесуточно поступает порядка 25 тыс.м3 неочи-
щенных СтВ пос. Локбатан. Озеро также принимает излишки воды озера
Ходжа Гасан. Повышение уровня воды приводит к подтоплению магистраль-
ной дороги, выводу из стороя нефтянных скважин. Минерализации озерных
вод меняется от 7 до 49 г/л, в большее время года в пределах 22-27 г/л. Хими-
ческий состав вод Cl Na. Воды сильно загрязненные.

Озеро Зых расположено к востоку от г. Баку. Котловина озера вырабо-
талась в виде чаши с берегами под углом 45о. В центре озера имеется жерло
грязевого вулкана, который образовался после отложения среднеапшеронских
глин. От конца бакинского века до начала современного, впадина Зыхского
озера существовала, как морской залив с узкой горловиной, открытой на вос-
ток-юг-восток. Озеро принимает сбросные буровые воды нефтепромыслов из
сопредельных территорий.

Озеро Бюль-Бюля находится в восточной части г. Баку. Имеет продолгова-
тую форму, вытянутую с север-запад на юг-восток. Озеро Бюль-Бюля до на-
чала 30-х годов жило своей нормальной естественной жизнью, и лишь с
середины 40-х годов эта жизнь была прервана пуском промыслов. С возведе-
нием жилых массивов в пос. Бакиханова в 70-х годах усилилось питание озера
за счет сбросов, благодаря чему величина минерализации озерных вод состав-
ляет 1,9-2,2 г/л. Химический состав Cl-SO4 Na и Na-Ca [1, 3, 4].

Озеро Ганлы-гель расположено в западной части г. Баку. Озеро Ганлы-гель
расположено на 90-100 м выше Ясамальской долины. Плошадь озера в 1942-
1943 г составляла всего 0,18 км2, а абсолютный уровень воды в нем 89 м. К
1970 г площадь озера увеличилась до 0,43 км2, уровень воды поднялся до
94,6м, величина минерализации воды превышала 10 г/л. В 1985 г площадь
озера увеличилась до 2,5-3,0 км2, уровень воды поднялся до 105,3-105,9 м,ве-
личина минерализации уменьшилась до 1,2-1,5 г/л. В химическом составе при-
нимают участие все анионы и катионы. Максимальной уровень воды в озере
установился в 1989 г на отметке 106,9 м. С 1998 г проложена специальная от-
водная линия для сброса вод озера в море через городскую канализацию. В
результате уровень на конец 2000 г снизился до отметки 97 м.

Озеро Беюк Шор, располагаясь между пос. Сабунчи, Балаханы, Бинагади
и Биладжары, является как бы венцом Бакинского синклинального плато. Оно
имеет неправильную овальную форму. Озеро Беюк Шор занимает особое
место среди озер Апшеронского полуострова как по занимаемой площади, так



и по условиям формирования и питания, под господствующим влиянием хо-
зяйственной деятельности человека. В начале XX века площадь озера состав-
ляла 8,97 км2, объем воды в нем 0,5 млн/м3. В 1961 г площадь зеркала воды в
озере составляла 9,98 км2, в 1966 г 10,75 км2, в 1990 г более 12,0 км2. С сере-
дины 90-годов идет интенсивная засыпка затапливаемой озером территории,
и ее площадь сокращается. С сентября 1994 г в эксплуатацию введена насосная
станция Бинагадинского района, которая откачивает в городской канализа-
ционный коллектор и далее на очистные сооружения пос. Говсаны 35 тыс. м3

стоков пос. Баладжары и Расулзаде, сбрасываемых ранее в озеро Беюк Шор.
Величина минерализации озерных вод, меняется в основном в пределах 7-10
г/л, химический состав Сl-SO4 Na-Mg. Вода озера загрязнена. Степень загряз-
нения озера представляет опасность для населения [1, 4].

Рис. 1. Схематический план озера Беюк Шор.

Однако 2015 г во время проведения Европейских игр были проведены ряд
работ для улучшения экологического состояния озера Беюк Шор. В работы
проведенные в бассейне озера помимо Азербайджанского государства была
вовлечена Голландская компания "Witteven+Boss".  В рамках проведенных
работ озеро было разделено по середине земляной плотиной на 2 части,
южную и северную (рис. 1). Для улучшения геоэкологического состояния
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озера, согласно 1-ой стадии проведения работ в южной части озера были на-
чаты работы. Для начала, была реконструирована систем водоснабжения и ка-
нализации всех жилищных домов по периметру озера, очищены со дна озера
и с поверхности воды нефтяные отходы, были пробурены наблюдательные
скважины для контроля за режимом подземных вод.

Выводы

Благодаря неблагоприятным природным условиям все озера полуострова в
естественных условиях являются солеными, не пригодными для использова-
ния. И по сей день из большинства озер добывается соль. Эти озера преврати-
лись в серьезный негативный фактор, осложняющий  геоэкологическую
обстановку. Для улучшения геоэкологического состояния озер требуется про-
ведения некоторых мероприятий: проведение систем водоснабжения и кана-
лизации; очищение со дна озер и с поверхности воды нефтяных отходов;
проведение мониторинга по состоянию озер и т.д. 
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Giriş

İstilik elektrik stansiyaları (İES) üçün duzsuzlaşdırılmış su istehsal prosesini
kimyəvi, əks osmos və ya termiki üsulların birindən istifadə etməklə yerinə yetirmək
olar. Baxılan İES üçün xam suyun duzsuzlaşdırılmasında yuxarıda qeyd edilən
üsullardan hansından istifadə edilməsi məsələsi, əsasən, xam suyun duzluluq
dərəcəsindən, ion tərkibindən, duzsuzlaşdırılmış suyun tələb olunan keyfiyyətindən
asılıdır.

Xam suyun duzluluğu 0,6-0,7 q/dm3-a qədər olduqda, hazırda olan normalara
əsasən iqtisadi baxımdan, kimyəvi üsuldan istifadə olunur. İlkin suda duzların
qatılılığı yuxarıda göstərilən qiymətdən yüksək olduqda isə əks osmos və ya termiki
üsuallardan istifadə olunur.

Ənənəvi üsulla suyun kimyəvi duzsuzlaşdırılması zamanı istifadə olunan turşu
və qələvinin miqdarı stexiometrik miqdarlardan uyğun olaraq 2-3 və 1,8-2,5 dəfə
çox alınır. İonitləri regenerasiya etmək üçün verilən reagentlərin sərfinin nəzəri miq-
dardan dəfələrlə çox olmasına baxmayaraq, onların tam mübadilə tutumunun yalnız
bir hissəsindən istifadə olunur. Məsələn, qüvvətli turşulu КУ-2-8 kationitlərinin tam
mübadilə tutumları 1700 q-ekv/m3 olmasına baxmayaraq, H-kationlaşdırma pro -
sesində işçi mübadilə tutumu orta hesabla 450-500 q-ekv/m3 təşkil  edir, yəni tam
mübadilə tutumunun 25-30%-dən istifadə olunur [1, 2].
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Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində (AzMİU) işlənilmiş suyun
kimyəvi üsulla duzsuzlaşdırılması texnologiyası ionitlərin regenerasiyasına sərf olu -
nan turşu və qələvi miqdarını stexiometrik qiymətə qədər azaltmağa imkan verir ki,
bu da orta hesabla reagentlərin sərfini 2-2,5 dəfə azaltmaq deməkdir. Bundan başqa,
ionitlərin mübadilə tutumları 1,5-2,5 dəfə yüksəldiyindən baxılan məhsuldarlıqda
ionitlərin sərflərinin azalması ilə yanaşı qurğuda istifadə olunan süzgəclərin də sayı
xeyli azalmış olur. Nəticədə su hazırlayan qurğunun tikintisinə kapital qoyuluşu da
kəskin azalmış olur.

Tədqiqatların şərhi

Yuxarıda qeyd edilənlərdən aydın olur ki, AzMİU-da işlənilmiş texnologiyalar-
dan istifadə etməklə kimyəvi üsulla suyun duzsuzlaşdırılmasının tətbiq sahəsini
xeyli yüksəltmək, yəni duzluluğu daha yüksək olan suları da (1500-2000 mq/dm3)
bu üsulla duzsuzlaşdırmaq olar.

Kimyəvi üsulla suyun duzsuzlaşdırılmasının tətbiq dairəsini daha da
genişləndirmək üçün birinci pillə anionit süzgəcinin regenerasiyasını NaOH qələvisi
əvəzinə, ondan dəfələrlə ucuz olan və ən geniş yayılmış Ca(OH)2 qələvisi ilə
aparmaq olar [1].

Birinci pillə anionit süzgəclərini 0,5-1,5%-li əhəng suspenziyası və ya əhəng
məhlulu ilə regenerasiya etmək olar.

Anionit süzgəclərinin əhəng suspenziyası ilə regenerasiya etməyin mənfi
cəhətləri – regenerasiya prosesinin mürəkkəbliyi, anionitin mübadilə tutumundan
az istifadə olunma dərəcəsi, kalsium ionları ilə çirkləndiyindən filtratın keyfiyyətinin
pisləşməsi və anionit süzgəclərinin işlənmiş regenerasiya məhlulu ilə su hövzələrinin
çirklənməsidir.

Əhəngin suda az həll olması (44-46 mq-ekv/dm3) ondan anionit süzgəclərini ef-
fektiv regenerasiya etməyə imkan verir. Anionit süzgəclərini əhəng məhlulu ilə re-
generasiya etdikdə, məhlulu hazırlamaq üçün suyun sərfi çoxalır, külli miqdarda
tullantı suları əmələ gəlir və su hövzələrinin çirklənməsi baş verir.

Ca(OH)2-nin qiymətinin NaOH-ın qiymətindən kəskin aşağı olmasına baxma-
yaraq, anionitin Ca(OH)2-lə regenerasiyasiyası prosesi zamanı yaranan yuxarıda
göstərilən səbəblərdən anionitləri regenerasiya etmək üçün ondan istifadə olunmur.
Ca(OH)2 qələvisindən  birinci pillə  anionit süzgəclərini regenerasiya etmək üçün
elə texnologiya işlənilməlidir ki, yuxarıda göstərilən çatışmazlıqlar aradan götürül-
sün.

Anionit süzgəclərinin əhəng məhlulu ilə regenerasiya edilməsinin effektiv
texnologiyası AzMİU-da işlənmiş və tədqiq edilmişdir [1,3]. Bu texnologiyada tul-
lantı suları alınmır və regenerasiya məhsulları kalsium sulfat suspenziyası şəklində
sistemdən xaric edilir. 
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İşlənilmiş texnologiyanın prinsipial sxemi şəkil 1-də göstərilmişdir. Sulfat ion-
larını tutmaq rejimində işləyən anionit süzgəcinin (1) işlənmiş regenerasiya məhlulu
çənə (2) yığılır və oradan nasos (3) vasitəsilə götürülərək əhəng suspenziyası ilə
yüklənmiş aparatdan, məsələn, saturatordan (4) keçirilir. Burada kalsium sulfat
çökür və məhlul kalsium hidroksidlə doyur. Sonra içərisində müəyyən qədər kalsium
sulfat olan əhəng məhlulu 10-15 m/saat sürətlə anionitdən buraxılır və orada
hidroksid ionları sulfat ionlarına dəyişilir, yəni anionit süzgəcinin regenerasiyası
baş verir və anionitdən kalsium sulfat məhlulu çıxır. Həmin məhlul yenidən, əhəng
suspenziyası ilə yüklənmiş aparatdan buraxılır, orada kalsium sulfat çökür və məhlul
kalsium hidroksidlə doyur, bundan sonra məhlul anionit süzgəcinə göndərilir. Belə-
liklə, eyni məhlul anionit süzgəci və əhəng suspenziyası ilə yüklənmiş aparat
arasında dövr edir. Bu halda anionit süzgəcindən sulfat ionları əhəng suspenziyası
ilə yüklənmiş aparata keçirilir və orada kalsium sulfat şəklində ayrılır, OH-ionları
əhəng suspenziyası ilə yüklənmiş aparatdan anionit süzgəcinə keçirilir və onu re-
generasiya edir. Dövr edən regenerasiya məhlulunu adi şəffaflaşdırıcı aparatlarda
da bərpa etmək olar.

Anionit süzgəci (1) 1-ci pillə H-kationit süzgəcinin suyu ilə yuyulur və qatı
hissəsi anionit süzgəcinin işlənmiş regenerasiya çəninə (2), durulaşmış hissəsi isə
(5) çəninə yığılır, oradan (6) nasosu vasitəsilə ilkin suyun şəffaflaşdırıcısına verilir. 

Zəif əsaslı anionitlə yüklənmiş birinci pillə anionit süzgəci iki rejimdə işləyə
bilər. Birinci halda birinci pillə anionit süzgəcində, əsasən, SO4 ionları tutulur, ikinci
halda isə süzgəcdə SO4 və Cl ionlarının hər ikisi tutulur. 

Şəkil 1. Anionit süzgəclərinin əhəng məhlulu ilə regenerasiyası sxemi



Birinci pillə anionit süzgəcində, əsasən, SO4 ionları tutulduğundan, Cl ionları
yüksək əsaslı anionitlə yüklənmiş ikinci pillə anionit süzgəcində tutulur. İkinci pillə
anionit süzgəclərində silikat və CO2 ionları da tutulduğundan, o, NaOH qələvisi ilə
regenerasiya olunmalıdır. Nəticədə də ikinci pillə anionit süzgəcini regenerasiya
etmək üçün NaOH qələvisinin sərfi təkcə silikat və CO2 ionlarının regenerasiya et-
məsinə görə bir neçə dəfə çox olar. Həm də ikinci pillə anionit süzgəcinin regen-
erasiyası üçün NaOH qələvisinin xüsusi sərfi stexiometrik miqdardan bir neçə dəfə
çox olduğundan işlənmiş regenerasiya məhsulu, əsasən, qələvi məhlulundan ibarət
olar ki, o da çox sular üçün zəif əsaslı anionitlə doldurulmuş birinci pillə anionit
süzgəcini regenerasiya etmək üçün kifayət edər.

Zəif əsaslı anionitlə yüklənmiş birinci pillə anionit süzgəcində SO4 və Cl ion-
larının birlikdə tutulması rejimində işləyən halda anioniti əhəng məhlulu ilə regen-
erasiya etməmişdən əvvəl SO4 formasına keçirmək üçün ondan sulfatlı duz
məhlulunu buraxmaq lazımdır. Sulfatlı duz məhlulu kimi kationit süzgəclərinin sul-
fat turşusu məhulu ilə regenerasiyasından yaranan işlənmiş neytral sulfatlı duz məh-
luldan istifadə etmək olar. İlkin suyun tərkibindəki duzların ion növlərindən və
kationitlərin regenerasiya rejimindən asılı olaraq, işlənmiş regenerasiya məhlulu na-
trium və codluq duzlarının qarışığından ibarət ola bilməz. 

Şəkil 2. Birinci pillə anionit süzgəcini əhəng məhlulu ilə regenerasiya etməklə  
duzlu suyu şirinləşdirici qurğunun sxemi
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Ümumi duzluluğu 1702 mq/dm3, ion tərkibi Ca=5,2; Mg=11,6; Na=9,36;
Cl=5,35; SO4=16,56; HCO3=4,25 mq-ekv/dm3 olan şoran suyu (“şimal” ES-də)
duzsuzlaşdırmaq üçün təklif edilmiş qurğunun sxemi şəkil 2-də göstərilmişdir.

Xam şoran su (XşS) birinci və ikinci pillə anionit süzgəclərinin regenerasiya
məhlullarından yuma suları ilə qarışdırılaraq mexaniki süzgəcdən (1), birinci pillə
kationit (2) və anionit (3) süzgəclərindən yuxarıdan aşağı istiqamətində keçirilərək
karbonsuzlaşdırıcıya (4) verilir. Karbonsuzlaşdırılmış su nasos (5) vasitəsilə yuxarı-
dan aşağı istiqamətdə ikinci pillə kationit (6) və anionit (7) süzgəclərindən keçir-
ilərək duzsuzlaşdırılır. Duzsuzlaşdırılmış su (DS) təlabatçılara verilir. Birinci pillə
kationit və anionit süzgəclərinin iş rejimlərinə uyğun olaraq emal Na və Cl ionlarının
filtrata keçməyə başlamasına qədər davam edir. 

Məlum olduğu kimi, yüksək turşulu kationitləri turşu ilə regenerasiya etdikdə ən
yaxşı regenerasiya olunan Na-, ondan bir az pis regenerasiya olunan Mg, lap pis re-
generasiya olunan isə Ca ionlarıdır [1]. Yuxarıda ion tərkibi göstərilən suda Ca ka-
tionları ümumi kationların cəmi 20%-ni təşkil edir. Na və Mg kationları Ca
kationlarına nisbətən 4, Na kationları isə təxminən 2 dəfə çoxdur.

Xam suyun tərkibinin analizi göstərir ki, əks axınlı prinsiplə işləyən süzgəclərdən
istifadə etməklə birinci pillə H-kationit süzgəcini stexiometrik qiymətdə və ya ona
yaxın turşu ilə regenerasiya etmək və yüksək mübadilə tutumu almaq olar.

H-kationitin süzgəcləri aşağıda göstərilən qaydada regenerasiya olunurlar.
Əvvəlcə, 2-3%-li sulfat turşusu ikinci pillə H-kationit süzgəcindən yuxarıdan və
aşağıdan buraxaraq orta drenajdan götürülür, sonra həmin qayda ilə birinci pillə H-
kationit süzgəcindən buraxılır. İşlənmiş regenerasiya məhsulunun (İRM) qatı hissəsi
çənə (8) yığılır. Növbəti regenerasiyalarda birinci pillə H-kationit süzgəcinin orta
drenaj sisteminin yuxarı tərəfində olan kationit layı (8) çənindən götürülən İRM-lə
regenerasiya olunur, İRM atılır. Sonra isə H2 və H1-kationit süzgəcləri əvvəlki qayda
ilə 3-5%-li sulfat turşusu məhlulu ilə regenerasiya olunur.

H-kationlaşma zamanı kalsium ionları, əsasən, orta drenaj sisteminin üst tərəfində
olan kationit ilə tutulduğundan onu (8) çənindən götürülən və tərkibi, əsasən, na-
trium və maqnezium duzlarından ibarət olduğundan, İRM-i regenerasiya etdikdə
kationit demək olar ki, tamam Na, Mg formaya keçir. Bu zaman isə sulfat turşusu
məhlulunun qatılığını 4-5%-ə və daha yuxarı qaldırmaq olar. Nəticədə də kationitin
mübadilə tutumunu kəskin yüksəltmək olar.

Birinci pillə anionit süzgəcində SO4 və Cl ionları tutulduğundan onu tamamilə
SO4 formasına keçirmək üçün ondan əsasən natrium və maqnezium duzlarından
ibarət olan birinci pillə kationit süzgəcinin İRM-i olan və çənə (8) yığılan duz məh-
lulunu keçirmək lazımdır.

Birinci pillə anionit süzgəci əhəng məhlulu ilə ikisellli əks-axınlı sxemlə rege -
nerasiya edilir. İRM orta drenaj sistemindən götürülərək qatı hissəsi 10 çəninə
yığılan İRM nasos (11) vasitəsilə əhəng suspenziyası ilə yüklənmiş aparatdan (12)
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süzülərək çənə (13) yığılır. Aparatda (12) kalsium sulfat çökür və məhlul kalsium
hidroksidlə doyur. Sonra içərisində müəyyən qədər kalsium sulfat olan əhəng məh-
lulu nasos (14) vasitəsilə mexaniki süzgəcdən (15) keçirilərək birinci pillə anionit
süzgəcini regenerasiya etmək üçün ondan keçirilir, beləliklə, tsikl təkrar olunur.

İkinci pillə anionit süzgəci ikiselli əks-axınlı sxemlə NaOH qələvisi ilə regen-
erasiya olunur, İRM-in qatı hissəsi 13 çəninə, duru hissəsi isə 16 çəninə yığılır və
oradan 17 nasosu vasitəsilə mexaniki süzgəcindən əvvəl şoran xam suya qarışdırılır.

Beləliklə, şəkil 2-də göstərilən sxemdən istifadə edərək kimyəvi üsulla duzsuz -
laşdırılmanın tətbiq dairəsini xeyli genişləndirmək olar.

Birinci pillə anionit süzgəcinin əhəng məhlulu ilə regenerasiya texnologiyası
Rusiyanın Nijniy Novqorod şəhərində olan istilik elektrik mərkəzində məhsuldarlığı
500 m3/saat olan kimyəvi duzsuzlaşdırma qurğusunda sənaye şəraitində təcrübədən
keçirilmişdir. Sənaye şəraitində aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, əhəng məhlulu ilə
AH-31 anionitinin tullantısız texnologiya ilə regenerasiyası çox effektiv gedir. An-
ionlaşdırma prosesi xlorid ionlarının filtrata keçməyə başladığı anadək aparılarsa
AH-31 anionitinin mübadilə tutumu 1100-1300 q-ekv/m3, xlorid ionlarının anionitdə
müvazinət halına qədər apardıqda isə 1600-1800 q-ekv/m3 alınır [4,5].

Nəticə

Suyun kimyəvi üsulla duzsuzlaşdırılması prosesində anionlaşdırmanın effek-
tivliyinin yüksəltmək yolları analiz edilərək müəyyən edilmişdir ki, bu üsulun tətbiq
dairəsini daha da genişləndirmək üçün birinci pillə anionit süzgəcinin regen-
erasiyasını NaOH qələvisi əvəzinə, ondan dəfələrlə ucuz olan Ca(OH)2 qələvisindən
istifadə etməklə aparmaq lazımdır. Anionit süzgəclərinin əhəng məhlulu ilə tullan-
tısız və H-kationit süzgəclərinin 3-5%-li sulfat turşusu ilə regenerasiya texno -
logiyaları işlənilmişdir. Təklif edilmiş regenerasiya texnologiyalarında qələvinin və
turşunun xüsusi sərfləri stexiometrik qiymətlərə bərabər olur.
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Giriş

Böyük Qafqaz təbii vilayəti çaylarının sularının əhalinin və xalq təsərrüfatının
müxtəlif sahələrinin su təminatında istifadəsi ildən-ilə artmaqdadır. Belə ki, tədqiq
olunan ərazidə əhalinin artması və ölkədə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsilə
müxtəlif növlü təsərrüfat sahələrinin formalaşaraq intensiv inkişaf etdirilməsi
nəticəsində onların çay sularının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə olan tələbləri
də yüksəlir. Buna görə Böyük Qafqaz təbii vilayətində su istehlakçılarının və su is-
tifadəçilərinin tələb olunan miqdarda, zəruri keyfiyyətdə su ilə təmin edilməsinin
elmi cəhətdən araşdırılması mühüm əhəmiyyəti kəsb edir. 

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat işinin aparılması üçün Azərbaycan Rеspubliкası Екоlоgiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit Üzrə Milli Mоnitоrinq Dеpartamеntinin matеri-
allarından və müəllifin çöl tədqiqatlarının nəticələrindən istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın şərhi

Azərbaycanda çay sularının istifadə məqsədlərindən asılı olaraq müхtəlif nоr-
maları mövcuddur. Bu nоrmalar məişət-mədəni və rекrasiоn, balıq təsərrüfatı, кənd
təsərrüfatı məqsədləri ilə istifadə оlunan sulara qоyulmuş tələblərdən ibarətdir. Ümu-
miyyətlə, suların keyfiyyətinə olan tələblər aşağıdakılardan ibarətdir:

(Səh. 99-103)

BÖYÜK QAFQAZ TƏBİİ VİLAYƏTİ 
ÇAYLARININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

İsmayılov R.A.
“Azərsu”ASC, Bakı şəhəri, rashail.ismayilov@gmail.com

Abstract. Detailed information on the ecological status of rivers and pollution
were analyzed. The quality of the rivers of the Greater Caucasus Natural Province
was done according to the hydro-chemical data. It was determined, that the sources
of pollution and contaminants in the rivers of the area more, than MCL (minimal
concentration level) that may lead to the destruction of hydrobionts in the rivers.

Açar sözlər: həll olunmuş oksigen,  suyun rəngi, suyun çirklənmə indeksi, yol
verilən qatılıq həddi.



1) Bütün il boyu gündüz saat 12-yə qədər götürülən su nümunələrindən çirk-
ləndirici maddələr qarışdırıldıqdan sonra həll olunmuş oksigenin miqdarı 4
mq-dan artıq olmamalıdır;

2) Asılı maddələrin miqdarı mütənasib olaraq 0,25 və 0,75 mq/l-dən artıq olma-
malıdır;

3) Suyun iyi və dadı bütün sutka ərzində iki baldan yuxarı qalxmamalı, ondan
ət, neft, balıq və digər iylər gəlməməlidir;

4) Çaylara sənaye və kommunal sahələrinin çirkab suları qarışdıqdan sonra turşu-
luq  pH 6,5-8,5 miqdardan artıq olmamalıdır;

5) Çay sularının səthində (təbəqə, mineral yağların ləkələri və s.) üzən qarışıqlar
müşahidə edilməməlidir;

6) Çaylara axıdılan suların temperaturunun yayda müşahidə edilən maksimum
temperaturdan 3Co-dən yuxarı qalxmasına imkan verilməməlidir;

7) Mineral çöküntülərin miqdarı 1000 mq-dən (o cümlədən xloridlər-350 və sul-
fatlar 500 mq) artıq müşahidə edilməməlidir.

Çay sularının öyrənilməsi həmişə tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur.
Çaylarının hidrокimyəvi хaraкtеristiкalarının ümumiləşdirilməsi ilк dəfə О.A.
Alyокin tərəfindən aparılmışdır [5]. Azərbaycanda bu tədqiqatlar S.H.Rüstəmоv
(1954, 1958), M.Ə.Məmmədov, R.Q.Əhmədov (1979), ş.B.Xəlilov (1996),
M.A.Abduyev (2012) və digər alimlər tərəfindən aparılmışdır. 

Çay sularının keyfiyyətinin dəyişməsi antropogen amillərin təsirindən, axımın il
ərzində paylanmasından, asılı gətirmələr və çirkləndirici maddələr axımının art-
masından asılıdır [1, 2, 3]. Böyük Qafqaz təbii vilayəti çaylarının ekoloji vəziyyətinə
təsir edən amilləri aşağıdakı qruplara bölmək olar:

- çay sularının fiziki xassələrinin dəyişməsi (şəffaflıq, suyun rəngi, iyi, dadı);
- çay sularının kimyəvi xassələrinin dəyişməsi;
- çay sularında oksigenin (hər hansı oksidləşmə baş verdikdə) azalması;
- çay sularında xəstəlik törədən mikroiqlimin yaranması;
- çay sularında biokimyəvi və hidrokimyəvi proseslər nəticəsində çöküntü və

üzən maddələrin əmələ gəlməsi.
Ərazi çaylarının hidrokimyəvi rejimində baş verən dəyişmələri tədqiq etmək üçün

çayların suyunun keyfiyyətinin illər üzrə dəyişməsinin hesablanmasına diqqət ye-
tirmək lazımdır. Tədqiq olunan çayların ekoloji vəziyyətini qiymətləndirməkdən
ötrü ötrü hər bir il üçün çay sularının çirкlənmə indeksi hesablanmışdır. Öyrənilən
ərazidə çay sularının çirklənmə indeksi aşağıdakı düsturla hesablanmışdır:

(1)

Burada, SÇİ-suyun çirklənmə indeksi; Ci-zərərli maddələrin konsentrasiyası;
YVQH-yol verilən qatılıq həddi; n-indeksin hesablanması üçün göstəricilərin
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sayıdır. Düstur 1-dən göründüyü kimi Ci (zərərli maddələrin konsentrasiyası, mq/l)
götürülən nümunələrin analiz nəticələri olaraq qeydə alınır. Burada əsas çirkləndirici
inqrediyentlər üzrə çay sularının çirklənmə indeksi hesablanmışdır. Bu maddələrdən
yalnız O2 (həll olmuş oksigen) YVQH-nin analiz nəticəsinə bölünür.

Böyük Qafqaz təbii vilayəti çaylarının sularının çirкlənmə indeksi hesablanarkən
aşağıdakı çirkləndirici inqrediyentlər nəzərə alınmışdır: neft və neft məhsulları, mis
birləşmələri, fenollar, OBT5, O2, NH4, cəm ionlar (Cl-, HCO-3, SO2-

4, Ca2+, Mg2+,
Na+, K+). Hesablama zamanı hər bir çirkləndirici inqrediyentin konsentrasiyası
YVQH-nə bölünmüş və neçə dəfə YVQH-ni keçdiyi müəyyənləşdirilmişdir. Qeyd
etdiyimiz çirkləndirici inqrediyentlərin YVQH-i cədvəl 1-də göstərilmişdir.       

Cədvəl 1. Çirkləndirici inqrediyentin yol verilən qatılıq həddi (YVQH)

Ərazidə çay sularının çirкlənmə indeksi hesablanmış və buna müvafiq olaraq
keyfiyyət sinfi müəyyənləşdirilmişdir. Ümumiyyətlə, çay suları keyfiyyət göstəri-
cisinə görə 7 sinfə bölünür: I sinif-çox təmiz (SÇİ-nin həcmi ≤0,3), II sinif-təmiz
(SÇİ-nin həcmi 0,3-1), III sinif-mülayim çirklənmiş (SÇİ-nin həcmi 1-2,5), IV sinif-
çirklənmiş (SÇİ-nin həcmi 2,5-4), V sinif-çirkli (SÇİ-nin həcmi 4-6), VI sinif-çox
çirkli (SÇİ-nin həcmi 6-10), VII sinif- fövqəladə çirkli (SÇİ-nin həcmi ≥10) [4].

Böyük Qafqaz təbii vilayəti çaylarında müхtəlif çirкləndirici maddələr qеydə
alınmışdır. Hesablamalarda transsərhəd çaylarıda nəzərə alınmışdır. Bu ərazidə hər
bir çayın çirklənməsi ayrı-ayrılıqda təhlil olunmuşdur. Samur çayının suyunun
tərкibində üzvi maddələr (окsigеnə biоlоji tələbat), fеnоllar və asılı maddələr aşкar
еdilmişdir. Çayda misin оrta illiк miqdarı 0,002 mq/l-dən 0,005 mq/l-ə кimi dəyişir.
Bu çayın suyunun tərкibində cüzi miqdarda ağır mеtallar, хlоr və üzvi pеstisidlər
də qеydə alınmışdır. Çoxillik müşahidələrin nəticələrinə görə çayda mis bir-
ləşmələrinin və fenolların  orta illik  miqdarı  YVQH-ni 2 dəfə keçmişdir. Çayda
SSAM, neft məhsulları, ağır metallar YVQH-dən aşağı olmuşdur. Aparılmış təhlil-
lərin nəticələrinə görə Samur çayının  mənsəb hissəsi son illərdə SÇİ-nə görə III
sinif-mülayim çirklənmiş su sinfinə aid olmuşdur.
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№ Çirkləndirici inqrediyent Yol verilən qatılıq həddi, mq/l

1. Neft və neft məhsulları 0,05

2. Mis birləşmələri 0,001

3. Fenollar 0,001

4. OBT5 3,0

5. O2 (həll olmuş oksigen) 4-6

6. NH4 (ammonium) 0,39

7. Cəm ionlar 1000



Qusarçay, Qaraçay, Vəlvələçay və Qudyalçayın  suları  son illərin müşahidələrin
nəticələrinə görə mülayim çirklənmiş su sinfindən təmiz su sinfinə  keçmişdir. Bu
çaylardan ən çox çirklənməyə məruz qalan çay  Qudyalçaydır ki,  bu da Quba və
Xaçmaz şəhərlərinin kommunal-təsərrüfat məişət və sənaye çirkab sularının axıdıl-
ması ilə əlaqədardır. Çaya ən çox sənaye çirkab suları axıdan müəssisələrdən Quba
konserv zavodunu qeyd etmək olar.

Son illərdə ərazidə həyata keçirilən su təchizatı və kanalizasiya layihələri ərazi
çaylarının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşmasına çox böyük təsir göstərmişdir.

Qusarçayda Quzun kəndi ərazisində çayın çirklənmə səviyyəsi  son illərin
müşahidələrin nəticələrinə görə mülayim çirklənmiş su sinfindən təmiz su sinfinə
keçmişdir. 

Qudyalçayda  Quba  kəndi ərazisində müxtəlif çirkləndiricilərin qatılığı  nor-
madan  aşağıdır. 2011-2012-ci illərdə biogen maddələrdən nitritlər YVQH-ni 1.3-
1.5  dəfə keçmişdir. 

Xaçmaz şəhəri ərazisində 2004-cü ildə mis birləşmələrinin orta illik miqdarı  4
dəfə,  2009-cu ildə biogen maddələrdən nitritlərin  orta illik  miqdarı 2.5 dəfə, 2005-
ci və 2012-ci illərdə əsas çirkləndiricilərdən fenolların orta illik miqdarı 3 dəfə, neft
məhsullarının orta illik miqdarı 2 dəfə YVQH-ni keçmişdir. 2008-2012-ci illərdə
digər inqrediyenlər norma daxilində olmuşdur.

Şəkil 1. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarında xarakterik 
çirkləndiricilərin qatılıqlarının YVQH-nə nisbətinin qrafiki təsviri

Qaraçay Rük və Vəlvələçay Təngəaltı məntəqələrində aparılan son illərin moni -
torinq məlumatlarının nəticələrinə görə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından
axan çaylardan ən az çirklənməyə məruz qalanıdır. Bu çaylar SÇİ-nə görə təmiz su
sinifinə aiddir. şəkil 1-dən göründüyü kimi biogen maddələrdən PO4-ün miqdarı
2011-ci ildə Vəlvələçay Təngəaltı müşahidə məntəqəsində 3,4 dəfə, Qaracay Rük
müşahidə məntəqəsində isə 2 dəfə YVQH-ni keçmişdir.
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Böyük Qafqazın cənub yamacından axan çaylar (Əyriçayın mənsəbi, Dəmira-
parançay, Balakənçay, Katexçay, Kürmükçay və Talaçay) əsasən kənd təsərrüfatı
çirkab suları ilə çirklənməyə məruz qalır. Bu çaylarda aparılmış çoxillik
hidrokimyəvi  monitorinqin nəticələirinin təhlili əsasında çirklənmə səviyyəsi  SÇİ-
nə görə mülayim  çirklənmiş su sinfindən təmiz su sinfinə keçmişdir . 

Qanıx (Alazan) çayında  Əyriçayın mənsəbindən 1,7 km aşağıda  yerləşən mən-
təqədə suyun keyfiyyəti mülayim çirklənmış su sinifinə aid olmuşdur. Çayda neft
məhsullarının orta  illik miqdarı və maksimal qatılığı norma daxilində olmuşdur.
Çayda mis ionlarının və fenolların miqdarı 2009-2010-cu illərdə uyğun olaraq 3 və
2 dəfə YVQH-ni keçmişdir. Çayda 2011-ci ildə fenollar 1 dəfə 2012-ci ildə isə 6
dəfə YVQH-ni keçmişdir. Biogen maddələrdən nitritlər 2011-ci ildə 3,5 dəfə am-
monium ionu 1,5 YVQH-ni keçmişdir. Çayda 2008-ci ildə isə biogen maddələr
norma daxilində olmuşdur.

Böyük Qafqazın cənub yamacı çaylarından Göyçay, Türyançayda və Qarasu
çayında aparılmış  hidrokimyəvi  müşahidələrin nəticələrinin təhlilinə əsasən çay-
ların suyu mülayim çirklənmiş  su sinifinə aid olmuşdir.

Nəticə

Təhlil nəticəsində həm Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı həm də cənub yamacı
çaylarında gursululuq dövründə çayların suyunun artması xarakterik çirkləndiri-
cilərin qatılığının aşağı düşməsinə səbəb olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Böyük
Qafqaz təbii vilayəti çaylarında suyun keyfiyyət göstəriciləri hər il üçün hesablanmış
və kompleks təsnifatı verilərək ildən-ilə dəyişməsi təhlil olunmuşdur. Ərazidə çay
sularının keyfiyyətinin illər üzrə dəyişməsi təhlil edilərək müəyyən olunmuşdur ki,
son illərdə ərazi çaylarının bir çoxunda suyun keyfiyyətində müəyyən dəyişkənlik
baş vermişdir. 
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“Azərsu” ASC-yə ağır itki üz ver-
mişdir. Cəmiyyətin “Sukanal” Elmi-
Tədqiqat və Layihə İnstitutunun elmi
işlər üzrə direktor müavini, tanınmış
alim, geologiya-mineralogiya elmləri
doktoru, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar Mühəndisi Adışirin Balaşirin
oğlu Ələkbərov 2016-cı il mayın 2-də
ömrünün 61-ci ilində faciəli şəkildə vəfat
etmişdir.

Adışirin Ələkbərov 1955-ci il noyab -
rın 25-də Bakı şəhərində anadan olmuş-
dur. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət
Neft və Kimya İnstitutunu bitirdikdən
sonra Azərbaycan Dövlət Geologiya və
Mineral Ehtiyatlar Komitəsində əmək
fəaliyyətinə başlamış, 1976-1992-ci il-
lərdə geoloji-kəşfiyyat partiyalarında
hidrogeoloq, baş hidrogeoloq, partiya
rəisi vəzifələrində işləmişdir. 1992-
1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Ge-
ologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi
Hidrogeologiya Ekspedisiyasının rəisi,
1993-2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət
Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komi -

təsi Hidrogeologiya və Mühəndis Ge-
ologiyası İdarəsinin rəisi vəzifələrində
çalışmışdır. 2002-2005-ci illərdə Ekolo -
giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
Kompleks Hidrogeologiya və Mühəndis
Geologiyası Ekspedisiyasının rəisi vəzi -
fəsində fəaliyyət göstərmişdir.

Adışirin Ələkbərovun əmək fəaliyyə-
tinin 2006-cı ildən sonrakı dövrü “Azər -
su” ASC ilə bağlı olmuşdur. 2006-
2014-cü illərdə  "Azərsu" ASC-də baş
mütəxəssis, şöbə rəisi, departament
rəisinin müavini vəzifələrində çalışmış,
2014-cü ildən “Sukanal” Elmi-Tədqiqat
və Layihə İnstitutunun elmi işlər üzrə di-
rektor müavini vəzifəsində fəaliyyət
göstərmişdir.

1986-cı ildə geologiya-mineralogiya
üzrə namizədlik, 2004-cü ildə isə dok-
torluq dissertasiyalarını müdafiə edən
alim Azərbaycan Milli Elmlər Akade -
miyasının Geologiya İnstitutunun aparıcı
elmi işçisi idi.

Geologiya-mineralogiya elmləri dok-
toru Adışirin Ələkbərov Azərbaycan
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Res publikası ərazisinin hidrogeoloji,
mü hən disi-geoloji, geoekoloji öyrənil -
məsi, yeraltı su yataqlarının ehtiyat-
larının qiymətləndirilməsi və onlardan
səmərəli istifadə olunması imkanlarının
araşdırılması, ekzogen geoloji proses-
lərin tədqiqi, o cümlədən sürüşmələr,
subasmalar, torpaq çökmələri, ətraf
mühitin mühafizəsi məsələləri,   yeraltı
suların monitorinqinin təşkili ilə bağlı
tədqiqatlar aparmış, bu sahədə elmi
işlərə rəhbərlik etmişdir.  Tanınmış alim
çoxsaylı monoqrafiyaların, xəritələr at-
lasının, 70-dən çox elmi işin, 30-a qədər
elmi-texniki hesabatın müəllifi olmuş-
dur. Professor Adışirin Ələkbərovun
fundamental araşdırmaları və əldə etdiyi
nailiyyətləri ilə respublikamızda elmin
inkişafına sanballı töhfələr vermişdir.
Onun tədqiqatları geologiya elmi qar -
şısında duran bir sıra aktual problemlərin
həllinə xidmət etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının su ehti -
yatlarının tədqiqi, içməli su mən-
bələrinin öyrənilməsi və işlənilməsi
sahəsində Adışirin Ələkbərovun apardığı

araşdırmalar ölkəmizin su təsərrüfatı
sektoruna dəyərli töhfələr vermişdir.

Adışirin Ələkbərov Hidrogeoloqların
Beynəlxalq Asossiasiyası, Beynəlxalq
Mineral Ehtiyatlar Akademiyası, Dünya
Su şurası kimi nüfuzlu təşkilatların üzvü
olmuş, ölkəmizi bu qurumlarda layiqincə
təmsil etmişdir. Tanınmış alim dünyanın
müxtəlif ölkələrində xidməti ezamiy -
yətlərdə olmuş, əldə etdiyi elmi nai -
liyyətlərə görə beynəlxalq mükafatlara
layiq görülmüşdür.

Azərbaycanda elmin və su təsərrü-
fatının inkişafında səmərəli fəaliyyəti
daim yüksək qiymətləndirilmiş, Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 4
iyun 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə
Əməkdar Mühəndis fəxri adına layiq
görülmüşdür.

Görkəmli alimin əziz xatirəsi elmi ic-
timaiyyətin və su təsərrüfatı işçilərinin
qəlbində daim yaşayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin!

“Azərsu” ASC-nin rəhbərliyi və
kollektivi

Adışirin Balaşirin oğlu Ələkbərov
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Jurnalımızın Redaksiya Heyətunun üzvü,
dünya şöhrətli alim – geologiya-minerolo -
giya elmləri doktoru, professor, Rusiya Fe -
de rasiyasının Əməkdar Elm Xadimi, Bey  -
nəlxalq Hidrogeoloqlar Assosiasiyasının
vitse-prezidenti İqor Semyonoviç Zektser
2016-cı il mayın 24-də vəfat etmişdir.

İ.S.Zektser 1937-ci ildə anadan olmuş-
dur. O, M.V.Lomonosov adına Moskva Döv -
lət Universitetinin geologiya fakültəsini
bi tirdikdən sonra bu ali təhsil ocağının elmi-
tədqiqat sektoruna təyinat alaraq həyatını
elmi yaradıcılığa həsr etmişdir. 1965-68-ci
illərdə Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Hidro-
geologiya və Mühəndis Geologiyası İnstitu-
tunda böyük elmi işçi vəsifəsində çalışaraq
yeraltı su axımlarının tədqiqi ilə məşğul ol-
muşdur.

1968-ci ildə SSRİ Elmlər Akademi -
yasının yeni yaradılmış Su Problemləri İns -
titutuna dəvət alan İ.S.Zektser burada
əvvəlcə böyük elmi işçi və laboratoriya
müdiri, 1972-ci ildən yerlaltı sular və yeraltı
axımların problemləri şöbəsinin müdiri
işləmiş, sonralar isə 50 ilə yaxın bir müd-
dətdə regional hidrogeoloji problemlər la -
boratoriyasına rəhbərlik etmişdir.

Professor İ.S.Zektser yeraltı axımların
formalaşmasının qanunauyğunluqları haq -

qın da təlimin əsasını qoymuşdur.  Alimin
“Yeraltı axımların formalaşması qanuna -
uyğunluqları və onun öyrənilməsinin elmi-
metodiki əsas ları” monoqrafiyası Rusiya
Elmlər Akade miyasının mükafatına layiq
görülmüşdür. İ.S.Zektser yeraltı suların təbii
resurslarının regional qiymətləndirilməsi,
proqnozu və xəritələşdirilməsi metodlarını
işləyib hazırlamışdır. O, SSRİ-nin, Avro -
panın Mərkəzi və şərq hissələrinin yeraltı
axımlarının xəri təsinin, YUNESKO-nun hi-
mayəsi ilə ABş-da nəşr olunmuş dünyanın
yeraltı axımları və hidrogeoloji şəraiti
xəritələrinin müəllif lərindəndir.

14 monoqrafiyanın müəllifi olan
İ.S.Zekt serin fundamental əsərləri ABş-da,
Fransada, Bolqarıstanda və başqa ölkələrdə
nəşr olunmuşdur.

İqor Semyonoviç Zektser istedadlı alim,
görkəmli pedaqoq idi, xeyirxahlığı və
səmimiliyi ilə hamının hörmətini qazan-
mışdı. O, bir neçə dəfə Azərbaycana gəlmiş,
“Azərsu” ASC-nin təşkil etdiyi konfrans -
ların iştirakçısı olmuş, azərbaycanlı həmkar-
ları ilə sıx əməkdaşlıq etmişdir. 

Görkəmli alimin xatirəsi onu tanıyanların
qəlbində daim yaşayacaqdır.

Redaksiya Heyəti

İqor Semyonoviç Zektser
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5-ci Çirkab Su Təmizlənməsinin Modelləşdirilməsi Seminarı

Seminarın ənənəvi şəkildə keçirilməsinə 2008-ci ildən başlanmışdır.  Seminar
Çirkab suyun təmizlənməsinin modelləşdirilməsi üçün mütəxəssislər arasında
davamlı dialoqu təmin edir.  Seminarın keçirilməsinin əsas məqsədi, çirkab su təmiz -
lənmə sənayesində qarşıya çıxan problemlərin həll edilməsi üçün təkliflərin təqdim
edilməsidir.  Seminar Fransanın Annesi şəhərində 2-4 aprel 2016-cı il tarixlərdə hə -
yata keçirilmişdir. 

6-cı SWAN Konfransı-Smart Su Şəbəkələri Forumu

Smart Su şəbəkələri Forumu su şəbəkələri sistemində məlumat bazası
texnologiyasından istifadə ondan daha səmərəli və daha davamlı istifadə etmək üçün
dünya miqyaslı sənaye forumudur. Forum 5-6 aprel 2016-cı il tarixlərdə Birləşmiş
Krallığın London şəhərində keçirilmişdir. Forumda su təsərrüfatı işçiləri,
texnologiya təchizatçıları, mühəndisi və məsləhətçi firmalar, alimlər və investorlar
iştirak etmişdir. İştirakçılar  biliklərini və araşdırmalarının nəticələrini bir-birilə
bölüşmüş, sənaye standartlarının formalaşması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmışlar. 

Asiyasu 2016, Sərgi və Konfransı

Asiyasu 2016, Sərgi və Konfransı yenidən Malayziyada və Cənub-Qərbi Asiyada
ən yaxşı su sərgisidir. Asiya regionunda su sahəsində ən son yeniliklər, içməli su
təchizatı, çirkab su təmizlənməsi qurğuları haqqında yüksək  səviyyəli sərgidir. Artıq
9-cü dəfədir ki, keçirilən sərgi eksponentləri, alıcıları, təchizatçıları potensial biznes
imkanları üçün bir araya gətirir. Sərgi Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərində 6-8
aprel 2016-cı il tarixlərdə keçirilmişdir. 

2-ci Su – Afrika Beynəlxalq Konfransı – Su və onun 
Afrikada mühüm məqsədi

2-ci Su – Afrika Beynəlxalq Konfransı – “SU və onun Afrikada mühüm məqsədi”
konfransı 11-13 aprel 2016-ci il tarixlərdə Kanadanın Kvebek şəhərində keçi -
rilmişdir. Konfransın 4 mühüm məqsədi var: 

Yeni institusional mexanizmlərin yaradılması və inkişafı;
Yeni yanaşma səmərəliliyi necə inkişaf etdirilə bilər;
Elmi, praktiki və yerli biliyin Minillik İnkişaf Hədəflərinə çatmasında rolu;
Mümkün fikirlər arasından müvafiq variantın seçilməsi;
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Kainatda Su: Buludlardan Okeana

Konfransda suyun astrofiziki aspektləri, suyun formalaşıb yer kürəsinə düşməsi,
fizika və kimya sahəsinin rolu, planetdə yaranan mövcud su ilə bağlı bütün mövzu-
ları əhatə etmişdir. Konfrans Hollandiyanın Noordwijk aan Zee şəhərində 12-15
aprel 2016-cı il tarixlərdə keçirilmişdir. 

Qlobal Su Sammiti 2016

19-20 aprel 2016-cı il tarixlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin  paytaxtı Abu
Dabi şəhərində keçirilmiş Qlobal Su Sammitində Ceyranbatan Ultrasüzgəcli
Sutəmiz ləyici Qurğular Kompleksi dünya su sənayesinə verilən dəyərli töhfə kimi
qiymətləndirilmişdir. 2015-ci ilin oktyabrında istismara verilmiş  Ceyranbatan Ul-
trasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi dünyada ilin 4 böyük və önəmli su
layihəsindən biri seçilmişdir. Abu Dabi şəhərində təşkil olunmuş sammitə dünyanın
müxtəlif ölkələrindən dövlət və özəl qurumlarının rəsmiləri ilə yanaşı, Su Təsərrüfatı
Liderləri Qrupunun üzvü qismində Azərbaycan da dəvət almışdır. Beynəlxalq təd-
birdə ölkəmizi “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmilərindən ibarət nü-
mayəndə heyəti təmsil etmişdir.
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XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq neft-mədən sənayesinin və digər sənaye
sahələrinin intensiv inkişaf etməsi ilə əlaqədar əhalisi yüksək sürətlə artan Bakı
şəhərinin içməli su ilə təmin edilməsi şəhər ərazisi və Abşeron yarımadasında
içməyə yararlı yerüstü su mənbələrinin olmaması, yeraltı su mənbələrinin məh-
dudluğu səbəbindən ciddi problemlərlə üzləşmişdir. şəhər əhalisinin artan tələ-
batının  Zuğulba bulaqlarından gətirilən, su quyularından çıxarılan, barjalarla
daşınan sular hesabına təmin edilməsi mümkün olmadığına görə Bakı şəhər Du-
ması mənbələrini Kür və Samur çaylarından götürməklə iki layihənin tərtib olun -
ması qərarına gəlmiş və bu məqsədlə 1899-cu ildə mühəndis V.Q.Lindleyi Bakıya
dəvət etmişdir. Bakıdan Kür və Samur çaylarına qədər olan ərazilərin öyrənilməsi
zamanı V.Q.Lindley şollar kəndi sahəsində çoxsaylı bulaqlara rast gəlir və o,
şəhərin su təchizatı məqsədi ilə bu bulaqların  tədqiqi məsələsini qaldırır. Lakin
ilk vaxtlar şəhər hakimiyyətinin bu tədqiqatları maliyyələşdirməyə razı olmaması
və bir sıra digər səbəblər üzündən layihələndirmə işləri yalnız 1909-cu ildə başa
çatdırılır və su kəmərinin tikintisinə 1911-ci ildə başlamaq mümkün olur.  Bakı
əhalisi üçün həyat çeşməsi olan şollar suyu 1917-ci ilin mart ayında Azərbay-
canda ilk mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemi ilə şəhər ərazisinə daxil olur.  

2017-ci ildə ölkənin   ictimai-iqtisadi tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edən
şollar mənbəyindən  I Bakı-şollar su kəmərinin çəkilişinin 100 illiyinin tamam
olması ilə əlaqədar olaraq

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
I Bakı-Şollar su kəmərinin 100 illik yubleyi ilə əlaqədar 

alim və tədqiqatçılar üçün ən yaxşı elmi-tədqiqat işləri üzrə

M ü S A B İ Q Ə

elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən tədqiqatçılar elmi-tədqiqat işlərini 2016-cı
ilin sonuna kimi “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə (“Sukanal” Elmi-Tədqiqat
və Layihə İnstitutu, AZ 1012 Bakı, Azərbaycan, Moskva prospekti 73; Tel:
(+99412) 430-08-25/35 (daxili: 27-37)) təqdim etmələri təklif edilir.  Hər işti-
rakçıdan həmmüəlliflərlə birlikdə və ya fərdi olmaqla, yalnız bir elmi-tədqiqat
işi qəbul olunur.

Qaliblər 2017-ci ilin mart ayında müəyyən ediləcəkdir. 
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Müsabiqənin tələbləri:
• Elmi-tədqiqat işi müsabiqəyə tədqim olunana qədər heç bir dövri nəşrdə çap

olunmamalıdır;
• Qaliblər Münsiflər heyəti (münsiflər heyəti xüsusi meyarlarla seçilmiş nü-

fuzlu alimlərdən təşkil olunacaqdır) tərəfindən seçiləcəkdir.

Müsabiqənin istiqamətləri:
• şollar su kəməri  –  dayanıqlı və etibarlı  su təchizatı sistemi;
• Qədim – tarixi su qurğuları;
• Müasir su təchizatı sistemləri: inkişaf, innovasiya və nailiyyətlər;
• İqlim dəyişikliyi, ətraf mühit və su təhlükəsizliyi; 

Məqalələrin tərtibi qaydaları:
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə müəllifin (və ya müəlliflərin) soyadı tam, adı və atasının adının

baş hərfləri, e-mail ünvanları və təqdim olunan işin yerinə yetirildiyi təşkilatın
adı göstərilməlidir.

2. Məqalənin mətni aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: giriş, tədqiqatın
şərhi, nəticə və ədəbiyyat siyahısı, annotasiya (10 sətirdən artıq olmamaq şərti
ilə ingilis dilində). Mətn 8-10 səhifə həcmindən artıq olmamaqla (cədvəl və şəkil-
lər daxil) Microsoft WORD proqramında (versiya 2003-2007) Times New
Roman, 12 ölçulu şriftlə, 1.0 interval və 1.25 sm abzas buraxılışı ilə A4 formatlı
vərəqlərdə aşağıdakı göstəricilərlə çap olunmalıdır:

• yuxarıdan 2 sm;
• aşağıdan 2 sm;
• soldan 2.5 sm;
• sağdan 1.5 sm.
şəkillərin adı şəkillərin altında, cədvəllərin adları isə cədvəllərin üstundə veril -

məlidir. şəkil və cədvəllərə istinad mötərizədə göstərilir (şəkil 1), (cədvəl 2). Düs-
turlar mətndə Equation Editorla göstərilir. Mətndən bir sətir sonra ədəbiyyat
siyahısı verilir. Mətndə ədəbiyyata istinad kvadrat mötərizədə rəqəmlərlə göstərilir
[1].  Ədəbiyyat  siyahısı 12-lik şriftlə, əlifba sırası ilə, nömrələnmiş şəkildə tərtib
olunur.

Məqalələrin müəllifləri məqalənin sonunda öz əlaqə nömrələrini qeyd etmə-
lidirlər.

Ən yaxşı elmi-tədqiqat işlərinin müəllifləri mükafatlandırılacaqdır. 





2/2016 113

Müəlliflər üçün qaydalar  

Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin 15 may 2014-cü il tarixli 226 nömrəli əmri
ilə təsis edilmişdir.

Jurnalın elmi missiyası: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalında əsasən su
sektorunun müasir problemlərini və su təsərrüfatının ümumkonseptual məsələlərini optimal
nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən məqalələrin dərcinə
üstünlük verilir.

Jurnalın dili: Məqalələr  Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində qəbul edilir. 

Əlyazmaların resenziyalaşdırılması: Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmaların dərc
edilib-edilməməsinə resenzentlərin rəyindən sonra   növbəlilik prinsipi əsasında qərar verilir.  

Müəlliflik hüquqları: Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və
bu məqalələrin bütün nəşr hüquqları eksklüziv olaraq “Su problemləri: elm və
texnologiyalar” jurnalına aiddir. Jurnalda cap edilmiş məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə
dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsi ilə, sitatların verilməsinə isə mənbə göstərilmək
şərtilə yol verilir.

Məqalələrin tərtibi qaydaları
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə müəllifin (və ya müəlliflərin) soyadı tam, adı və atasının adının baş hər-

fləri, e-mail   ünvanları və təqdim olunan işin yerinə yetirildiyi təşkilatın   adı
göstərilməlidir.

2. Məqalənin mətni aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: annotasiya  (10 sətrdən artıq
olmamaq şərti ilə ingilis dilində), açar sözlər (5-7 söz), giriş, istifadə edilən tədqiqat
materialları və metodika, tədqiqatların şərhi, nəticə və ədəbiyyat siyahısı.

Mətn 8-10 səhifə həcmindən artıq olmamaqla  (cədvəl və şəkillər daxil) Microsoft
WORD proqramında (versiya 2003-2007) Times New Roman, 12 ölçülü şriftlə, 1.0 interval
və 1.25 sm abzas buraxılışı ilə A4 formatlı vərəqlərdə aşağıdakı göstəricilərlə çap olun-
malıdır:

• yuxarıdan 2 sm
• aşağıdan 2 sm
• soldan 2.5 sm
• sağdan 1.5 sm
şəkillərin adı şəkillərin altında, cədvəllərin adları isə cədvəllərin üstündə verilməlidir.

şəkil və cədvəllərə istinad mötərizədə göstərilir (şəkil 1), (cədvəl 2).  Düsturlar mətndə
Equation Editorla göstərilir. Mətndən bir sətir sonra ədəbiyyat siyahısı verilir. Mətndə
ədəbiyyata istinad kvadrat mötərizədə rəqəmlərlə göstərilir [1]. Ədəbiyyat siyahısı əlifba
sırası ilə 12 ölçülü şriftlə nömrələnmiş şəkildə tərtib olunur.
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Tərtibat nümunəsi

Məqalələr çap formasında 2 nüsxədə və elektron şəkildə redaksiyaya (AZ1012. Bakı,
Azərbaycan, Moskva prospekti, 73) təqdim edilməlidir.

E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Əlaqə telefonları: (+99412) 430-08-25/35; (daxili: 27-37).

Su təchizatı və kanalizasiya......

Məmmədov E.A1., Əliyev S.Ə2.
1“Azərsu” ASC, Bakı şəhəri, mammadov@...

2AMEA Geologiya Institutu, Bakı şəhəri, aliyev@...

Abstract. The paper....

Açar sözlər: Su mənbələri, içməli su, suyun keyfiyyəti, kanalizasiya şəbəkəsi

Giriş
Müasir dövrdə Azərbaycanda.........

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Məqalədə..........

Tədqiqatların şərhi
Su təchizatı sistemləri..........

Nəticə 
Beləliklə, təhlil nəticəsində........

Ədəbiyyat siyahısı

Ədəbiyyat siyahısı aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır:

1. Rüstəmov S.H. Azərbaycan SSR-nin çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri. Baкı, Elm,
1960, 196 s.

2. Геология Азербайджана. Том VIII. Гидрогеология и инженерная геология. Баку, “Nafta-
Press”, 2008, 380 c.

3. Dakova S. Low flow and drought spatial analysis. BALWOIS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.
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NOTES FOR CONTRIBUTORS

About journal: Journal "Water problems: science and technology", being a peer-re-
viewed scientific publication, has been founed on the basis of the order dated May 15, 2014,
with number No:226, signed by the chairman of "Azersu" OJSC.

The scientific mission of the journal: In "Water problems: science and technology"
journal in mainly concentrated in publication of articles about contemporary problems of
water sector as well as articles reflecting common conceptual water management issues
from optimal-theoretical, practical and scientific-methodological points of view.

Language of the journal: The articles are accepted in Azerbaijani, Turkish, English
and Russian languages.

Review of the manuscripts: The Editorial Office will make decision on publishing of
manuscripts after their review by reviewers.

Copyrights: Copyrights of the articles published in the journal are reserved and publi-
cation right of these articles belongs exclusively to"Water problems: science and techno -
logy" journal. Publication of the same articles in other journals is permitted only upon
written permission of editorial house and source of the references should be mentioned if
reference to these articles is made in any other article.

Compilation of articles
The structure and volume of the manuscripts:
1. In the article full surname of the author(s) and first letter of his/her name and

patronymic should be mentioned, as well as email addresses, and name of the organ-
ization in which the work was done.

2. The text of the article should consist of the following parts: abstract (not more than
10 lines and in English language), keywords (5-7 words), introduction, study mate-
rials and methods used, interpretations of the studies, conclusion and references.

The text must be printed out on A4 sheets, with single-line spaced, saved in Microsoft
Word program (2003-2007) with Times New Roman font, font size of 12, interval of 1.0 ,
indentation of 1.25 cm and be no longer than 8-10 pages (including tables and pictures),
with the following margins:

• Top 2 cm
• Bottom 2 cm
• Left 2.5cm
• Right 1.5 cm
The names of tables should be mentioned above the tables, the names of pictures should

be mentioned below the pictures. References to the pictures and tables shall be given in
brackets (picture 1), (table 2).  Formulas shall be shown via Equation Editor. Reference list
should be given with one line space after the main body. Reference to external literature
shall be mentioned in square bracket and with numbers [1]. The reference list shall be drawn
up in alphabetical order, with 12 font size and in the sequentially numbered form.
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Formating sample

Articles must be submitted to the editorial office (“Azersu” OJSC, 73, Moscow-
Avenue, AZ 1012, Baku, Azerbaijan) in 2 copies .

E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Contacts: (+99412) 430-08-25/35; (ext.: 27-37).

Water supply and sanitation .......

Mammadov E A1., Aliyev, S. E.2
1Azersu ASC, Baku, mammadov@.......  

2ANAS Geology Institute Baku, aliyev@..... 

Abstract. The paper....

Key words: water sources, drinking water, water quality, sewage network

İntroduction
In modern times, in Azerbaijan .........

Materials and method used in the study
In the article ..........

İnterpretation of studies 
Water supply systems ..........

Conclusion  
So, as a result of the analysis ........

Reference List

References should be made in the following manner:

1. Rustamov S.H. Rivers of the USSR Azerbaijan and their hydrological features. Baku, Elm,
1960, p.196.

2. Геология Азербайджана. Том VIII. Hydrology and engineering hydrology. Baku, “Nafta-
Press”, 2008, p. 380.

3. Dakova S. Low flow and drought spatial analysis. BALWOIS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.
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