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Dövlətimizin başçısı 2012-2013-cü il-
lərdə Azərbaycanın 155 ölkənin dəstəyini
qazanaraq dünyanın ən mötəbər qurumu
olan BMT Təhlükəsizlik Şurasında təmsil
olunduğunu xatırladaraq 2014-cü ildə
ölkəmizin Avropa Şurası Nazirlər Komi tə -
sinə sədrlik etdiyini, Avropada demokra -
tiyanın inkişafına, insan haqlarının qo  run -
masına öz dəyərli töhfəsini verdiyini bil -
dirib.

Prezident İlham Əliyev deyib: “Biz bü -

tün ölkələrlə bərabərhüquqlu münasibətlər
qurmuşuq. Qonşu dövlətlərlə və bütün digər
dövlətlərlə səmərəli əməkdaşlıq edirik. İki -
tərəfli əlaqələrimiz inkişaf edir. Eyni za-
manda Azərbaycan çoxtərəfli formatda öz
müsbət rolunu oynayır. Xüsusilə, regional
inkişaf məsələlərində Azərbaycanın rolu
danılmazdır. Azərbaycanın iştirakı olmadan
regionda heç  bir  layihə – siyasi,  iqtisadi,
enerji və digər la yihələr icra edilə bilməz”.

2014-cü ildə ölkəmizdə iqtisadi inki şafın

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

RƏSMİ

1/2015

Prezident İlham Əliyev: “Azərbaycan xalqı 
təhlükəsizlik şəraitində yaşayacaq və ildən-ilə

xalqımızın rifah halı yaxşılaşacaqdır”

n “2014-cü il ölkəmiz üçün uğurlu il olmuşdur. Ölkə qarşısında duran bütün və zifələr
uğurla icra edilmişdir. Ölkəmizin dinamik inkişafı təmin edilmişdir. Bizim beynəl -
xalq mövqelərimiz daha da möhkəmlənmişdir. Azərbaycan dünyada etibarlı tərəf-
daş kimi tanınır və bizim təsir imkanlarımız da genişlənir”. Prezident İlham Əliyev
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə Azərbaycan
xalqına təbrikində belə deyib.
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təmin edildiyini söyləyən dövlətimizin
başçısı dünyada iqtisadi böhranın və ma -
liyyə böhranının hələ də davam etdiyi bir
vaxtda bunun çox önəmli ol duğunu, Azər-
baycanın iqtisadi inkişafının təməlində
uğurla həyata keçirilən islahatların dayan -
dığını bildirib. “Təsadüfi deyil ki, dünyanın
ən mötəbər iqtisadi qurumu olan Davos
Ümum dünya İqtisadi Forumu rəqabətqa-
biliyyətliliyinə görə Azərbaycanı 38-ci yerə
layiq görmüşdür. Bu, böyük və tarixi nai -
liyyətdir”, - deyə ölkə rəhbəri bəyan edib.

Qeyri-neft sektorunun inkişafının ölkə -
mizdə prioritet olaraq qaldığını vurğula-
yaraq 2014-cü ildə bu sektorda, təx minən, 7
faiz artım qeydə alınmasından məmnun-
luğunu ifadə edən Prezident İlham Əliyev
ölkə iqtisadiyyatına 27 milyard dollar sər-
mayə qoyulmasını çox önəmli hadisə kimi
səciyyələndirib və deyib: “...İndi dünyada
sərmayələrin cəlb edilməsi üçün mübarizə
gedir. Azərbaycanda sərmayə qoyuluşu yük-
sək səviy yədədir. Əminəm ki, gələn il də
belə olacaq”.

Dövlətimizin baçısı təbrik nitqində
sosial-itisadi inkişafın digər uğurlu nə ti -
cələrindən də söz açaraq bildirib ki, öl kə -
mizdə yoxsulluğun, işsizliyin səviyyəsi 5
faizdir. Bu da dünya miqyasında çox gözəl
göstəricidir. Dövlət xarici borcumuz ümumi
daxili məhsulumuzun cəmi 8 faizini təşkil
edir. Bu da nadir göstəricidir. Makroiqtisadi
vəziyyət sabitdir. Valyuta ehtiyatlarımız 50
milyard dollardan çoxdur. 

Dünyada neftin qiymətinin düşməsi ilə
əlaqədar müəyyən gərginliklərin yaşan dığını
və bunun bizim bölgəmizə təsirsiz qal-
madığını qeyd edən Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın sabitlik adası, nümunəvi ölkə
olduğunu bildirərək deyib: “Ölkəmizdə istər
siyasi, istər iqtisadi sabitlik təmin edilir və
ediləcək. Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik
şəraitində yaşayacaq və ildən-ilə xalqımızın

rifah halı yaxşılaşacaqdır”.
Ölkəmizdə sosial siyasət bütün dövrlərdə

əsas vəzifə olub. 2014-cü ildə Azərbaycanda
sosial infrastrukturun yara dılmasına böyük
vəsait qoyulub, 60-dan çox tibb ocağı, 50-yə
yaxın məktəb, uşaq bağçası tikilib təmir
edilib. Dövlətimizin başçısı bunları xatır-
ladaraq 2015-ci ildə bu müsbət proseslərin
davam edəcəyinə əminliyini ifadə edərək
deyib: “Azərbaycanda inflyasiya 1,4 faizdir.
Əhalinin pul gəlirlərinin artımı isə 5 faizə
yaxındır. Maaşların, pensiyaların, sosial
müavi nətlərin ildən-ilə artırılması əlbəttə ki,
insanların rifah halını yaxşılaşdırır”.

Ölkə rəhbəri ən ağır vəziyyətdə olan soy-
daşlarımızın – məcburi köçkünlərin prob-
lemlərinin də uğurla həll edildiyini diqqətə
çatdıraraq, hər il 20 mindən çox köçkünün
yeni evlərə köçürüldüyünü, həmin məq -
sədlər üçün bu il də böyük vəsait ayrıldığını,
bu məsələnin də tədricən öz həllini ta -
pacağını bəyan edib.

Xalqımız üçün ən ağrılı məsələ olan Er-
mənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin 2014-cü ildə də öz həllini
tapmamasını təəssüflə bildirən Prezident
İlham Əliyev deyib: “Buna səbəb Ermə nis -
tanda kriminal, qanlı diktatura rejiminin
mövcudluğudur. Ermənistan sülh istəmir.
Bütün səylərini ona qoyub ki, sülh danı -
şıqları aparılmasın, yaxud da ki, imitasiya
naminə aparılsın. Bu il vasitəçilər fəallıq
göstərmişdilər, bunu biz qeyd etməliyik.
Rusiya, Amerika, Fransa – bu ölkələrin rəh-
bərləri ardıcıllıqla avqust, sentyabr, oktyabr
aylarında üçtərəfli görüşlər keçirmişlər. Mən
bunu yüksək qiymətlən dirirəm və bu
ölkələrə minnətdaram. Ancaq Ermənistan bu
görüşlərdə özünü səmimi aparmamışdır.
Bundan əlavə, Paris görü şündən iki həftə
keç məmiş işğal edilmiş torpaqlarda geniş -
miqyaslı hərbi təlimlərə başlamışdır. Bu
təlimlərin bir məqsədi var idi – Azərbaycanı

Prezident İlham Əliyev: “Azərbaycan xalqı təhlükəsiz-
lik şəraitində yaşayacaq və ildən-ilə xalqımızın rifah...”
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provokasiyaya çəkmək, təxribat törətmək və
danışıqlar prosesinə zərbə vurmaq. Eyni
hadisəni biz yay aylarında görmüşdük. O
vaxt da erməni təxribatçı qrup ları Azərbay-
can mövqelərinə hücum çəkmişdilər. Ancaq
Azərbaycan Ordusu onlara layiqli cavab ver-
mişdir, 50-dən çox işğalçı məhv edilmişdir.
Bu ilin sonlarında da buna oxşar hadisə baş
vermişdir. Yenə də Azərbaycan Ordusu
düşmənə layiqli cavab verərək onu yerinə
oturtdu. İşğalçı dövlət bilməlidir ki, qüdrətli
Azərbaycan Ordusu istənilən vaxtda öz ərazi
bütöv lüyünü bərpa edə bilər. Sadəcə olaraq,
biz hələ ümid edirik ki, danışıqlar prosesi
müsbət nəticə verə bilər və bu ümidi güc -
ləndirən amillər kifayət qədər çoxdur. Bizim
siyasi gücümüz, iqtisadi potensialımız, qüd -
rətli ordumuz var. Gələn il ordu qurucu-
luğuna, ordumuzun inki şafına 5 milyard
dollara yaxın vəsait ayrılacaq ki, bu da yox-
sul, dilənçi Ermə nistanın ümumi büd-
cəsindən iki dəfədən çoxdur”.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara bağ
münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri əsasında öz həllini tapa
biləcəyini diqqətə çatdıran dövlətimizin
başçısı deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şu -
rasının qətnamələri icra edilməlidir. İşğalçı
qüvvələr Azərbaycanın işğal edilmiş tor-
paqlarından çıxarılmalıdır, ölkəmizin ərazi
bütövlüyü bərpa edilməlidir. Bu, əsas prin-
siplərdir. Biz bu prin siplər əsasında istənilən
müqavilənin im zalanmasına hazırıq.

2014-cü ilin Azərbaycanda “Sənaye ili”
elan edildiyini xatırladan Prezident İlham
Əliyev ölkəmizin sənaye potensialının
gündən-günə gücləndiyini vurğulayıb:
“Azər baycan bu istiqamətdə çox böyük
uğurlara imza atmışdır və bu sahədə görülən
işlər bu il də istisna olmamışdır. Beləliklə,
bu il 230-dan çox yeni sənaye müəssisəsi
açılmışdır və bu da həm işsiz liyin aradan
qaldırılmasına, həm də ixrac potensialımızın

inkişafına öz müsbət təsirini göstərir. Biz
özümüzü əsas ərzaq məhsulları ilə artıq
təmin edirik. Eyni mənzərəni tikinti mate -
rialları bazarında da görmək istəyirik və biz
bu məqsədə çatırıq. Bildiyiniz kimi, icra
edilən regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramının əsas məqsədi də məhz
bundan ibarətdir”.

Ölkəmizdə yüksək texnologiyalara da
böyük investisiyalar qoyulduğunu və 2014-
cü ilin bu sahədə də yaddaqalan il olduğunu
qeyd edən dövlətimizin başçısı deyib ki, bu
il Azərbaycan ikinci peykinə sahib oldu.
Noyabr ayında bu peyk Azərbaycana təhvil
verildi və beləliklə, bizim indi iki peykimiz
var: “Azərspace” və “Azərsky”. “Azərsky”
peykinin xüsusiy yəti ondan ibarətdir ki, –
dünyada cəmi 20 ölkə belə peyklərə ma-
likdir, – bu peyk yer səthini yüksək dəqiq-
liklə mü şahidə edir. Beləliklə, Azərbaycanın
milli maraqları, təhlükəsizliklə bağlı
maraqları tam şəkildə təmin olunur, eyni za-
manda kosmik sənayemiz də inkişaf edir.

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə kor -
rupsiya və rüşvətxorluğa qarşı ciddi mü -
barizə aparıldığını bir daha bəyan edib. Bu
sahədə “ASAN xidmət”in xüsusi yeri
olduğunu, bu xidmətin respublika əra zisində
artıq 7 mərkəzinin yaradıldığını və həmin
mərkəzlərə indiyədək 3 milyon 500 min
müraciətin qeydə alındığını vurğulayan
dövlətimizin başçısı deyib: “ASAN xidmət”
ictimai xidmətlər sahəsində, korrupsiya və
rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə xüsusi rol
oynayır. Bu xidmətin yaradılmasından cəmi
iki il keçdiyini nəzərə alsaq, görürük ki, biz
nə qədər böyük irəliləyişə nail ola bilmişik.
Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı bundan
sonra da ciddi mübarizə aparılacaq, həm
cəza tədbirləri, inzibati tədbirlər və sistem
xarakterli tədbirlər görüləcəkdir”.

Dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi
tanınan ölkəmizdə dinlərarası və mil-

Prezident İlham Əliyev: “Azərbaycan xalqı təhlükəsiz-
lik şəraitində yaşayacaq və ildən-ilə xalqımızın rifah...”
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Prezident İlham Əliyev: “Azərbaycan xalqı təhlükəsiz-
lik şəraitində yaşayacaq və ildən-ilə xalqımızın rifah...”

lətlərarası münasibətlər sahəsindəki təc -
rübənin əhəmiyyətinə toxunan dövlətimzin
başçısı 2014-cü ildə Beynəlxalq Multikul-
turalizm Mərkəzinin yaradılması ilə əlaqə-
dar müvafiq Sərəncam imza ladığını
xa tırladıb. “Dünyada Azərbaycanın nadir
rolu yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan
sivilizasiyalararası bir körpüdür. Həm coğ -
rafi, həm siyasi, həm bütün başqa cəhət -
lərdən Azərbaycan nadir bir ölkədir. Bizim
təcrübəmiz öyrənilir. Əminəm ki, başqa
ölkələrdə Azərbaycan təcrübəsi tətbiq olun-
duqda o ölkələrdə də dinlərarası, mil-
lətlərarası münasibətlər sağlam zəmində öz
həllini tapacaqdır”, – deyə Prezident İlham
Əliyev bildirib.

2014-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin
müqaviləsi”nin 20-ci ildönümü tamam olub
və elə həmin gün də “Cənub” qaz dəhlizinin
təməli qoyulub. Prezident İlham Əliyev bu
hadisənin rəmzi məna daşıdığını vurğula-
yaraq deyib: “Cənub” qaz dəhlizi Avropanın
ən böyük infrastruktur layihəsidir. Bu nə -
həng transmilli layihənin icrasında Azərbay-
can öz liderlik keyfiy yətlərini bir daha
nümayiş etdirmişdir. Məhz Azərbaycanın
uzun illər ərzində apardığı enerji siyasəti
nəticəsində, qə tiyyətli siyasət nəticəsində bu
böyük la yihə artıq reallaşır. “Şahdəniz-2”,
TANAP və TAP Azərbaycan üçün nadir və
əvəzolunmaz layihələrdir və uzun illər, onil-
liklər bundan sonra bizim milli maraq -
larımızı, iqtisadi və siyasi maraq larımızı
təmin edəcək. Azərbaycan bey nəlxalq əmək-

daşlıq məsələlərində olduğu kimi, bu la -
yihədə də liderliyi öz üzərinə götürüb və bu
missiyanı şərəflə yerinə yetirəcəkdir”.

Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbay-
canlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə
xalqımızı bir daha təbrik edərkən dünyada
yaşayan bütün azərbaycanlıların, haqlı
olaraq, bu gün qüdrətli, müstəqil Azərbay-
can dövlətinin varlığı ilə fəxr etdiklərini
məmnunluqla diqqətə çatdıraraq deyib:
“Müstəqillik bizim üçün ən böyük xoşbəxt-
likdir, ən böyük sərvətdir. Biz 23 ildir ki,
müstəqilik və müstəqil siyasət aparırıq. Milli
maraqlar, milli dəyərlər üzərində qurulmuş
bu  müstəqil  siyasət  bugünkü  Azərbaycan
reallıqlarını təmin edir. Bu gün Azərbaycan
dinamik, sürətlə inkişaf edən ölkədir. Azər-
baycan demokratiya, azadlıq, müstəqillik,
tərəqqi, inkişaf yolu ilə uğurla gedən ölkədir.
Əminəm, dünyada yaşayan bütün azərbay-
canlılar fəxr edirlər ki, bu gün dünya
xəritəsində Azərbaycan kimi dövlət var, öz
sözünü deyir, deyəcək və bizim uğurlu
inkişafımız bundan sonra da təmin edi -
ləcəkdir”.

Hər bir Azərbaycan ailəsinə səadət,
xoşbəxtlik, yeni uğurlar arzulayan dövlə-
timizin başçısının Dünya Azərbaycan-
lılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı
münasibətilə təbriki 2014-cü il dekabrın 31-
də, yeni ilə keçid ərəfəsində ölkəmizin bütün
teleradio kanalları vasitəsilə yayımlanıb.

v
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Prezident İlham Əliyev: “2015-ci ildə də
bütün sosial proqramlar tam həcmdə 

təmin ediləcəkdir”

n “Düz bir il bundan əvvəl biz keçən ildə görüləcək işlərlə bağlı geniş fikir mübadiləsi
aparmışdıq, qarşıya mühüm vəzifələr qoyulmuşdu və il ərzində çox gərgin iş
aparılmışdır. Keçən il dünyada və bölgədə müxtəlif proseslər gedirdi. Gərginlik,
demək olar ki, böyük dərəcədə artmışdır. Ancaq Azərbaycan öz sürətli inkişaf
tempini saxlaya bilmişdir. Ölkəmizin təhlükəsizliyi təmin edilmişdir, iqtisadi və
sosial proqramlar icra olunmuşdur. Azərbaycan xalqı 2014-cü ildə də təhlükəsizlik
şəraitində yaşamışdır”. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu
söz ləri Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı giriş sözündə deyib. 

1/2015
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Qeyri-neft sektoru gələcəkdə 
iqtisadi inkişafda daha böyük 
yer tutacac
Dövlətimizin başçısı bir neçə il bundan

əvvəl dünyanı bürümüş iqtisadi və maliyyə
böhranının, eyni zamanda bölgədə baş verən
xoşagəlməz hadisələrin, toqquşmaların da
Azərbaycanın uğurlu inkişafına təsir et-
mədiyini xatırladaraq bunu ölkəmizdəki ic-
timai-siyasi sabitliklə, xalqla iqtidar ara -
 sındakı birliklə, qəbul edilmiş proqramların
uğurlu icrası ilə əlaqələndirib.

O, keçən ilin əvvəlində həm ümumi da -
xili məhsulun, həm də qeyri-neft sektorunun
artması vəzifəsinin qarşıya qoyulduğunu, bu
iki əsas vəzifənin tam şəkildə təmin
edildiyini, iqtisadiyyatımızın təxminən 3
faiz artdığını vurğulayaraq, bunun hazırda
dünyada çox gözəl göstərici olduğunu
bildirib. Qeyd edib ki, bəzi ölkələrdə artım
yoxdur, əksinə, tənəzzül müşahidə edilir.
Artım olan ölkələrdə isə bu, 1 faizə qədərdir.

Ölkə rəhbəri qeyri-neft sektorunda 7 faiz
artım qeydə alınmasını sevindirici hal kimi
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səciyyələndirərək, bu sektorun gələcəkdə
iqtisadi inkişafda daha böyük yer tutacağını
bəyan edib.   

Prezident İlham Əliyev ötən il inflya -
siyanın çox aşağı səviyyədə – 1,4 faiz
olduğunu, əhalinin pul gəlirlərinin isə 4,8
faiz artdığı, bu göstəricinin inflyasiyanı üç
dəfədən çox üstələdiyini diqqətə çatdıraraq
deyib ki, son illərdə müşahidə olunan bu
amil da insanların rifah halının yaxşılaş-
masına müsbət təsir göstərir.

Dövlətimizin başçısı ölkə iqtisadiyyatına
27 milyard dollar investisiya qoyulduğunu,
bunun 16 milyardının daxili sərmayə ol -
duğunu, son illər ərzində daxili sərmayələrin
qoyulan investisiyaların həcmində üstünlük
təşkil etdiyini vurğulayaraq bildirib ki,
qoyulan 11 milyard dollar xarici sərmayə
göstərir ki, Azərbaycan xarici investorlar
üçün cəlbedici ölkə kimi qalır. İndiki
şəraitdə, dünyada və bölgədə müşahidə olu-
nan çox ağır vəziyyəti nəzərə alaraq 11 mil-
yard dollar xarici investisiya cəlb etmək
böyük uğurumuzdur. Qeyd edib ki, bu uğu-
run təməlində son illərdə aparılan siyasət
dayanır. Əgər bu siyasət, investorların Azər-
baycanın sabitliyinə, gələcəyinə inamı ol-
masaydı, heç kim Azərbaycana vəsait
qoy mazdı. 

Ölkə rəhbəri bir il bundan əvvəl infra-
struktur layihələrinin və neft strategiyasının
icrası, “Cənub” qaz dəhlizinin inşası ilə
bağlı böyük xərclər olacağına baxmayaraq
valyuta ehtiyatlarının artırılması barədə
göstəriş verdiyini xatırladaraq deyib ki, bu
artım təmin edilib, hazırda bizim 50 milyard
dollardan çox valyuta ehtiyatlarımız vardır. 

Prezident İlham Əliyev deyib: “Bir sözlə,
2014-cü ildə əsas iqtisadi göstəricilərimiz
çox müsbətdir, deyə bilərəm ki, bəlkə dünya
miqyasında ən gözəl göstəricilərdir. Azər-
baycan son 11 il ərzində dünyada iqtisadi
artım templərinə görə ən sürətlə inkişaf edən
ölkədir. Bunu əhali, xalqımız görür, gözəl-

ləşən ölkəmiz bunun bariz sübutudur. Eyni
zamanda bunu mötəbər beynəlxalq iqtisadi
qurumlar qeyd edirlər. Davos Dünya İqtisadi
Forumunun hesablamalarına görə, 2014-cü
ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada
rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 38-ci yerə
layiq görülmüşdür. Yəni biz dünyanın ən
rəqabətli 40 iqtisadiyyatı arasındayıq. Bu,
tarixi nailiyyətdir”.

Sosial sahə prioritetdir
Güclü iqtisadiyyatın, düşünülmüş siya -

sətin sosial sahəyə də diqqət göstərilməsinə
imkan yaratdığını vurğulayan dövlətimizin
başçısı bu sahənin daim prioritet olduğunu,
bu il də prioritet olaraq qalacağını bildirərək
deyib. “...Hazırda Azər baycanda yoxsulluq
5 faiz səviy yəsin dədir. Keçən il də yoxsulluq
aşağı düşübdür, işsizlik 5 faizdən aşağıdır.
Bizim gördü yümüz işlərin nəticələri bax,
budur. Bu rəqəmlər özlüyündə bizim uğurlu
inki şafımızı təsdiq edir”, - deyə Prezident
İlham Əliyev bildirib.

Keçən il ölkəmizdə “Sənaye ili” elan
edildiyi və 230-dan çox sənaye müəssisəsi
yaradıldığı, 123 min yeni iş yerinin açıldığı,
onlardan təxminən 100 mininin daimi iş yeri
olduğu qeyd edilib. Dövlətimizin başçısı
deyib ki, bu proses də sürətlə getməlidir.
Çünki Azərbaycanda yeni iş yerlərinin
yaradılmasına hələ də ehtiyac var. İşsizlik
hələ var, eyni zamanda sürətli iqtisadi
inkişaf demoqrafik vəziyyətə müsbət təsir
edib. Keçən il Azərbaycanda əhalinin sayı
116 min nəfər artıb. Odur ki, yeni iş yer-
lərinin yaradılması daimi proses olmalıdır.
Bu, belədir və bu il də bu istiqamətdə əlavə
tədbirlər görüləcəkdir.

İri layihələri ancaq güclü dövlətdə 
icra edilə bilər
Prezident İlham Əliyev keçən il ölkə -

mizdə icra edilmiş iri layihələrdən danı -
şarkən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero -

Prezident İlham Əliyev: “2015-ci ildə də bütün sosial
proqramlar tam həcmdə təmin ediləcəkdir” 
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portunun yenidən qurulmasını, Ələt Bey -
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanının birinci
mərhələsinin birinci hissəsinin icrasını,
Şəmkirçay su anbarının və “Norm” sement
zavodunun istifadəyə verilməsini qeyd edib
və deyib ki, belə əsas infrastruktur və sənaye
layihələri ancaq güclü dövlətdə icra edilə
bilər. 

Dünyada neftin qiymətinin kəskin şə -
kildə, 2 dəfədən çox aşağı düşdüyünü vurğu-
layan Prezident İlham Əliyev bunun, əlbəttə,
ölkəmizin gəlirlərinə mənfi təsir edəcəyini
bildirib və deyib: “Ancaq buna baxmayaraq,
iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi istiqa -
mətində görülən və bundan sonra görüləcək
işlər, institusional islahatlar və daha da
səmərəli idarəetmə üsullarının tətbiq edil -
məsi nəticəsində, əminəm ki, Azərbaycan bu
vəziyyətdən də şərəflə çıxacaq...”

Keçən il ikinci peykimizin orbitə buraxıl-
masını çox gözəl hadisə adlandıran ölkə rəh-
bəri qeyd edib ki, artıq bizim iki peykimiz
var. Biri telekommunikasiya peyki, ikincisi
Yer səthini müşahidə edən peyk. “Azərbay-
canda kosmik sənayenin inkişafı sürətlə
gedir. Biz yeni texnolo giyalara, innovasiya
layihələrinə sərmayə qoyuruq və bu layi-
hələr həm elmin inkişafına xidmət göstərir,
idarəetmə məsələlərini təkmilləşdirir, eyni
zamanda cəmiyyətdə hələ də mövcud olan
xoşagəlməz halların qarşısını alır”, – deyə
dövlətimizin başçısı bildirib.

Cəmiyyətin çox müsbət qarşıladığı
“ASAN xidmət”in korrupsiya və rüşvətxor-
luğa qarşı son illər ərzində aparılan institu-
sional islahatlar içərisində ən önəmlisi
olduğunu diqqətə çatdıran Prezident İlham
Əliyev bu təcrübənin başqa ölkələrdə də
öyrənildiyi qeyd edib.

Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu 
getdikcə artır
Dövlətimizin başçısı ötən il beynəl xalq

əlaqələr sahəsində görülmüş işləri də təhlil

edib. O, Azərbaycanın həm ikitərəfli, həm
çoxtərəfli formatda çox uğurlu xarici siyasət
apardığını vurğulayaraq, ölkəmizin dünyada
çox böyük hörmətə malik olduğunu, etibarlı
tərəfdaş kimi tanındığını və beynəlxalq nü-
fuzunu getdikcə artırdığını, regional məsə -
lələrin həllində, regional əməkdaşlıq
mə sə  lələrində əvəzolunmaz rol oynadığını
bildirib və deyib: “Biz keçən il beynəlxalq
təşkilatlarla uğurlu əməkdaşlıq etmişik. Üzv
olduğumuz bütün beynəlxalq təşkilatlarda
Azərbaycan fəal iştirak edir, öz mövqeyini
müdafiə edir və bu təşkilatların uğurlu
fəaliyyətinə öz dəyərli töhfəsini verir. Keçən
il  biz  Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə
sədrlik etmişik. Bu, çox uğurlu sədrlik dövrü
idi. Bu dövr ərzində Avropada demok -
ratiyanın inkişafına, insan haqlarının qorun-
masına, ədalətin bərqərar olmasına Azər -
bay can çox böyük və dəyərli töhfələr ver-
mişdir”. 

Ölkəmizin üzv olduğu təşkilatlar qarşı -
sın da götürdüyü öhdəlikləri vaxtında və
artıqlaması ilə yerinə yetirdiyini vurğulayan
Prezident İlham Əliyev onu da qeyd edib ki,
üzv olmadığımız təşkilatlar qarşısında bizim
heç bir öhdəliyimiz ola bilməz. 

Düşmənə laqyiqli cavab verilib
Prezident İlam Əliyev Ermənistan-Azər-

baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
istiqamətində ötən il də heç bir irəliləyişin
olmamasını təəssüf hissi ilə qeyd edib və Er-
mənistanın yenə də, sadəcə olaraq, danı -
şıqlar prosesində imitasiya taktikası
seç diyini vurğulayıb. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul et-
diyi 4 qətnamənin 20 ildən artıq bir müd-
dətdə icra edilmədiyini, ancaq başqa
yerlərdə qəbul edilmiş qətnamələrin dərhal
icra olunduğunu qeyd edən Prezident İlham
Əliyev bunu ədalətsizlik və ikili standart ad-
landırıb. 

Dövlətimizin başçısı keçən il yay ay-
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larında və ilin sonunda Ermənistanın bir
neçə dəfə açıq təxribatlara əl atdığını da
xatırladıb, hər iki dəfə Azərbaycan Ordusu-
nun düşmənə layiqli cavab verərək onu ye -
rinə oturtduğunu bildirib. Qeyd edib ki, yay
aylarında 50-dən çox işğalçı məhv edilib,
noyabr ayında isə ermənilərin təxribatı ca -
vabsız qalmayıb. 

Azərbaycan Prezidenti bütün bu təxri -
batların nəticəsində baş verən hadisələrə
görə Ermənistan rəhbərliyinin – kriminal,
diktatura rejiminin məsuliyyət daşıdığını
bəyan edib. Eyni zamanda bildirib ki, Er-
mənistanın bugünkü acınacaqlı vəziyyətinə
görə də bu ölkənin indiki və əvvəlki rəhbər-
liyi bilavasitə cavabdehlik daşıyır, məhz on-
ların işğalçı siyasətinə görə Ermənistan
müstəqil ölkə kimi özünü göstərə bilməyib,
faktiki olaraq heç müstəqilliyi əldə etməyib.

Azərbaycanın prinsipial mövqeyinin
beynəlxalq hüquq normalarına əsas landığını
qeyd edən Prezident İlham Əliyev deyib ki,
bizim mövqeyimizi gücləndirən ordumuz-
dur. Bizim ordumuz keçən il öz qüdrətini,
nəyə qadir oldu ğunu göstərdi. Düşmənə də,
düşmənin havadarlarına da göstərdi ki,
istənilən vaxtda Azərbaycan Ordusu öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edə bilər. Sadəcə, bu
məsələ öz həllini danışıqlar yolu ilə tapsa,
əlbəttə ki, daha yaxşı olar. 

Prezident İlham Əliyev 2015-ci ildə ordu
potensialımızın daha da gücləndiriləcəyini
bəyan edərək, ölkəmizin hərbi xərclərinə
ayrılan vəsaitin Ermənistanın ümumi büd-
cəsindən 2 dəfədən çox olduğunu, ordu-
muzda nizam-intizamın, döyüş qabiliy yə -
tinin artdığını, vətənpərvərlik ruhunun yük-
sək səviyyədə olduğunu bildirib: “Biz daha
da güclü oluruq, Ermənistan daha da zəif -
ləyir. Bu, qaçılmaz bir prosesdir. Yəni
növbəti illərdə ancaq bu proses daha da
sürətlə gedəcək”.

Dövlətimizin başçısı giriş sözünün so-
nunda bir daha bəyan edib ki, 2014-cü ilin

yekunları və 2015-ci il bir daha bizim
gücümüzü göstərəcək. Nə neftin qiymətinin
düşməsi, nə böhranlar, nə yaxınlıqda baş
verən qanlı toqquşmalar bizim sürətli
inkişafımıza təsir edə bilməz. Mən tam
əminəm ki, biz 2015-ci ili də uğurla başa vu-
racağıq və ölkəmizin inkişafını təmin
edəcəyik.

***
İclasda iqtisadiyyat və sənaye naziri

Şahin Mustafayev, Baş nazirin müavini,
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri
üzrə dövlət komitəsinin sədri Əli Həsənov,
Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov çıxış
ediblər.

***

Makro iqtisadi sabitliyin 
qorunub saxlanması vacibdir
Prezident İlham Əliyev iclasda yekun

nitqi söyləyib. O, 2015-ci il dünya iqtisadiy -
yatı üçün çox ağır il olacağını, dünyadakı
mövcud qeyri-sabit iqtisadi vəziyyətin hələ
bir müddət davam edəcəyini, neftin qiymə-
tinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinin təbii
resurslarla zəngin ölkələr üçün bir sınaq ola-
cağını qeyd edib və deyib ki, ancaq əvvəlki
illərdə apardığımız siyasət, şaxələndirmə,
düşünülmüş iqtisadi islahatlar, ictimai-siyasi
sabitlik, xalqla iqtidar arasındakı birlik və
eyni zamanda böhranlı vəziyyətlərə hazır ol-
mağımız, əminəm ki, 2015-ci ili də uğurla
başa vurmaq üçün bizə imkan yaradacaqdır.

Sahibkarlığın inkişafına 
dövlət dəstəyi təmin ediləcəkdir
Ölkə rəhbəri regional inkişaf proq -

ramının icrasını, sahibkarlığın inkişafını,
sahibkarlığa dövlət tərəfindən güzəştli
şərtlərlə kreditlərin verilməsini, düşünülmüş
sənayeləşmə siyasəti aparılmasını, xarici in-
vestisiyaların cəlb edilməsini, neftdən əldə
olunan gəlirlərin düzgün istiqamətə yö -

Prezident İlham Əliyev: “2015-ci ildə də bütün sosial
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nəldilməsini qeyri-neft sektorunun inkişafını
təmin edən başlıca amillər kimi dəyər-
ləndirib. “Mən həmişə demişəm, bu gün də
demək istəyirəm ki, neft-qaz amili bizim
üçün bir vasitədir. Bu, inkişaf etmək,
dayanıqlı və çoxşaxəli iqtisadiyyat qurmaq
üçün bir vasitədir. Biz bu vasitədən səmərəli
şəkildə istifadə edirik,” – deyə dövlətimizin
başçısı vurğulayıb. Qeyd edib ki, bu il də
sahibkarlara güzəştli şərtlərlə kreditlərin ve -
rilməsi təmin ediləcəkdir. Eyni zamanda
dövlət tərəfindən sahibkarlara böyük mənəvi
dəstək göstərilir. 

Prezident İlham Əliyev güzəştli kreditlər
alan və uzun illər ərzində öz kapitallarını
əldə edən sahibkarlara bu il həm də öz və-
saitlərindən istifadə etməklə ölkəmizin real
sektoruna sərmayə qoymağı tövsiyə edib.
Eyni zamanda, xarici investorları da qeyri-
neft sektoruna cəlb etməyin vacibliyini
vurğulayıb. Xüsusi proqramlar çərçivəsində
ölkəmizdə texnoparkların, aqroparkların
salınacağını və bütün bunların xarici in-
vestorları da cəlb edəcəyini bildirib. 

İçməli su ilə bağlı olan layihələr
icra ediləcəkdir
Prezident İlham Əliyev ünvanlı sosial

yardım, əhalinin pul gəlirlərinin artırılması,
məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələrin
salınması, məktəb, xəstəxana tikintisi kimi
proqramları nəzərdə tutaraq 2015-ci ildə də
bütün sosial proqramların tam həcmdə təmin
ediləcəyini bəyan edib. 

Eyni zamanda  infrastruktur layihələ -
rinin, ilk növbədə, içməli su ilə bağlı olan
layihələrin icra olunacağını bildirib. Bu ilin
əvvəlində və keçən ilin sonunda bu is-
tiqamətə Prezidentin ehtiyat fondundan
böyük vəsait ayrıldığını vurğulayan ölkə
rəhbəri bu il ən azı 300 artezian quyusunun
qazılacağını və ən azı 50 kənddə modul tipli
təmizləyici qurğular quraşdırılacağını deyib,
içməli su layihələrinin, həm çinin kənd yol-

larının hazırda infrastruktur layihələri
arasında prioritet olduğunu diqqətə çatdırıb.

Dövlətimizin başçısı deyib: “Qazlaş -
dırma, elektrik xətlərinin təmiri, çəkilişi
prosesi gedir. Bu infrastruktur layihələri və
meliorasiya ilə bağlı olan tədbirlər ölkəmiz
üçün çox önəmlidir. Çünki biz keçən il və
2013-cü ildə iki nəhəng layihəni istismara
vermişik – Şəmkirçay və Taxtakörpü su an-
barlarının tikintisi başa çatıbdır. Azərbaycan
tarixində bu layihələrin çox böyük yeri var.
Biz bu layihələri ancaq müstəqillik döv -
ründə icra edə bilmişik və bu layihələr Azər-
baycanın nə qədər güclü ölkə olduğunu bir
daha göstərir”.

Ərzaq təhlükəsizliyi 
enerji təhlükəsizliyi qədər 
önəmlidir
Bu layihələrin davamı olaraq kanallar

çəkilməsinin, dövriyyəyə yeni əkin sahə -
lərinin verilməsinin vacibliyini vurğulayan
Prezident İlham Əliyev meliorativ tədbir-
lərin də prioritet olaraq qalacağını söyləyib.
Bunların bilavasitə ərzaq təhlükəsizliyi ilə
bağlı layihələr olduğunu önə çəkən ölkə rəh-
bəri ərzaq təhlükəsizliyinin hər bir ölkə üçün
enerji təhlükəsizliyi qədər önəm daşıdığını
bildirib.

“Azərbaycanın bəzi ərzaq məhsullarını
xarici bazarlardan idxal etməsinə baxma-
yaraq biz çalışmalıyıq ki, öz daxili is-
tehsalımızı maksimum artıraq, fövqəladə
hallardan özümüzü qoruyaq”, – deyən döv -
lətimizin başçısı bir daha vurğulayıb ki, da -
xili bazarların daxili resurslar hesabına
təmin olunması prosesi davam etdiriləcəkdir.

“Sənaye ili” elan edilmiş keçən ildə səna -
yenin inkişafı ilə bağlı bir çox tədbirlər gö -
rüldüyünü qeyd edən Prezident İlham
Əli yev hər bir rayonda sənaye zonası yara -
dılması barədə tapşırıq verdiyini xatırladıb
və deyib ki, yəqin bu il biz  layihənin başlan-
masını görəcəyik. 
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Bakı təmiz göllər şəhəri 
olacaq
Dövlətimizin başçısı ekologiya sahə sində

görülən işlərdən və qarşıda duran vəzi fə -
lərdən danışıb. Qeyd edib ki, eko logiya
məsələləri prioritet olaraq qalır. 

Keçən il Azərbaycanda 4 milyona yaxın
ağac əkildiyini, neftlə çirklənmiş ərazilərin
təmizləndiyini, eyni zamanda içməli su la -
yihələri və digər layihələrin ekoloji və -
ziyyətin yaxşılaşmasına xidmət göstər diyini
vurğulayan ölkə rəhbəri deyib: “Böyükşor
gölündə işlər sürətlə gedir. Bir neçə aydan
sonra Böyükşor gölünün təmizlənməsinin
birinci mər hələsi başa çatacaq. Hesab
edirəm ki, bu, buna oxşar bütün başqa layi-
hələr üçün bir nümunə olacaqdır. Çünki biz
bu istiqamətdə çox fəal iş aparırıq, neftlə
çirklənmiş bütün yerləri, gölməçələri təmiz -
ləyirik: Bibiheybət, “Ağ şəhər”, Böyükşor.
Bu il Zığ gölünün təmizlənməsi nəzərdə tu-
tulubdur. Bu da çox önəmli layihədir. Biz
Bakının ətrafında yerləşən, neftlə və lay su-
ları ilə çirklənmiş bütün gölləri tədricən
təmizlə yəcəyik. Orada istirahət və əyləncə
zonaları, ictimai yerlər yaradılacaq”. 

Bakıda son illərdə çoxsaylı ictimai yer-
lərin, park və bağların yaradıldığını diqqətə
çatdıran Prezident İlham Əliyev bu ictimai
yerlərin sayına görə Bakının bəlkə də dünya
miqyasında ön sıralarda olduğunu bildirib və
paytaxtımızn təmiz göllər şəhəri olacağına
da əminliyini ifadə edib.

Avropa Oyunlarının standartları 
Bakıda müəyyənləşəcəkdir
Prezident İlham Əliyev beş aydan sonra

Bakıda birinci Avropa Oyunlarının keçi -
riləcəyini vurğulayaraq deyib: “Təş kilat

Komitəsi çox fəal işləyir, bütün vəzifələri
icra edir. Bütün dövlət qurumları bu işdə fəal
iştirak edirlər. İndi hazırlıq son mərhə -
lədədir. Biz Avropa Oyun larını Yay Olim -
piya Oyunlarının səviyyəsində keçirmək
əzmindəyik. Bu Oyunlar bir Avropa bayra-
mına çevrilməlidir. Azərbaycan burada yenə
də liderlik keyfiyyətlərini göstərir. Çünki
Avropa Oyunlarının standartları əslində
Bakıda qoyulacaq. Çünki heç vaxt bu günə
qədər belə oyunlar keçiril məmişdir. Bu
oyunlar müxtəlif səviyyədə keçirilə bilərdi.
Ancaq biz istəyirik ki, bu möh təşəm idman
bayramı möhtəşəm dostluq bayramına
çevrilsin”.

Azərbaycanın  öz inkişaf modelini ortaya
qoyduğunu qeyd edən dövlətimizin başçısı
həm iqtisadi inkişaf, həm də siyasi islahatlar
modelinə görə ölkəmizin nümunə ola
biləcəyini vurğulayaraq deyib: “…İqtisadi
islahatları aparmaqla, eyni zamanda siyasi
islahatlara da böyük önəm veririk. Bütün
demokratik təsisatlar yaradılıb. Bütün
azadlıqlar – söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq
azadlığı, vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı,
internet azadlığı, din azadlığı təmin edilib.
Bu azadlıqlar nəinki təmin edilib, eyni za-
manda bu, bizim həyat tərzimizdir, bu,
dövlət siyasətidir. Ona görə Avropa Oyun-
larının keçirilməsi, sadəcə olaraq, bir idman
tədbiri deyil. Hesab edirəm ki, bu tədbirdə
iştirak edəcək idmançılar, qonaqlar Azərbay-
canla, əlbəttə ki, tanış olacaqlar və Azərbay-
canın uğurlu inkişaf modelini görəcəklər”.

Dövlətimizin başçısı ölkəmizin 2015-ci
ili də uğurla başa vuracağına əminliyini
bildirib.

v

RƏSMİ

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

14



Azərbaycan dünya miqyasında 
ən sürətlə inkişaf edən ölkədir
Dövlətimizin başçısı bildirib ki, Azərbay-

canda xalqla iqtidar arasında birlik var və
bizim bütün təşəbbüslərimiz xalq tərəfindən
dəstəklənir. Ölkəmizdə ictimai, siyasi və -
ziyyət sabitdir, iqtisadiyyata böyük həcmdə
investisiyalar qoyulur və iqtisadiyyatımızın
şaxələndirilməsi istiqamətində çox önəmli
addımlar atılır. Bu gün Azərbaycan nəinki

regionda, həm də dünya miqyasında seçilən
ölkə lərdən biridir və dünyada bizə olan
maraq artır. 

Prezident İlham Əliyev deyib ki, son 11
il ərzində Azərbaycan dünya miqyasında
iqtisadi və sosial baxımdan ən sürətlə inkişaf
edən ölkə olub. 2004-cü ildən bu günə qədər
ümumi daxili məhsulumuz 3,4 dəfə, sənaye
istehsalı 2,7 dəfə artıb. On bir il ərzində ölkə
iqtisadiyyatına 180 milyard dollar in-

Prezident İlham Əliyev: “İçməli su layihələri 
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n “Bir il ərzində dünyada müxtəlif hadisələr baş vermişdir, müxtəlif proseslər get-
mişdir. Dünyada gərginlik artır, həm Yaxın Şərqdə, həm Avropada qanlı toqquş-
malar baş verir, müharibələr davam edir. Bir sözlə, dünyada siyasi böhran davam
edir, maliyyə və iqtisadi böhranın yeni mərhələsi başlamışdır. Azərbaycanda isə
keçən il ərzində bütün işlər müsbət istiqamətdə getmişdir. Azərbaycan inamla irəliyə
gedir, dayanıqlı inkişaf təmin edilmişdir. Azərbaycan dünyada sabitlik adasıdır,
inkişaf məkanıdır”. Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
yanvarın 27-də Heydər Əliyev Mərkəzində, “Azərbaycan Respublikası regionlarının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci
ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda bəyan edib.



vestisiya qoyulub. 2004-cü ildə bizim val -
yuta ehtiyatlarımız 1,8 milyard dollar idisə,
bu gün 50 milyard dollardan çoxdur.  İşsiz-
liklə bağlı aparılan tədbirlər nəticəsində iş-
sizlik 5 faizə düşüb, yoxsulluq da 5 faiz
sə viyyəsindədir. 

Ölkə rəhbəri bildirib ki, Azərbaycan
bütün nailiyyətlərə təkbaşına çatıb: «Biz
bəzi hallarda əsassız təzyiqlərə məruz
qalmışıq, bizə qarşı kampaniyalar aparılıb və
aparılır. Bəzilərinin xoşuna gəlmir ki, Azər-
baycan bu qədər müstəqil ölkədir, Azərbay-
can çiçəklənir, gündən-günə inkişaf edir».

İqtisadi gücümüzün siyasi səhnədə də
heç kimdən çəkinmədən sözümüzü deməyə,
milli maraqlarımızı qorumağa imkan ver di -
yini vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib:
“Ona görə iqtisadi güc bizə, bax, bu imkan-
ları yaradır. Ona görə xatırlayıram, hə lə
2003-cü ildə demişdim ki, əgər biz iqtisadi
müstəqilliyə nail olmasaq, bizim siyasi müs -
təqilliyimiz də yarımçıq olacaq. Bu gün biz
ətrafdakı ölkələrin vəziyyətini görürük. Ba -
xın, dilənçi Ermənistana nəzər yetirin. Er -
mə nistan nəinki müstəmləkə deyil, hətta o,
bəlkə heç nökər adına da layiq deyil. Milli
ləyaqət kriminal xunta tərəfindən tapdalanır
və son hadisələr bunu bir daha göstərir. Gö -
rün, nə qədər bunlar aciz durumdadırlar ki,
hətta haqlı tələbləri də irəli sürə bilmirlər. Bu
ölkə artıq sübut edib ki, müstəqil ölkə kimi
yaşaya bilmir. Müstəmləkə kimi yaşaya bi -
lər...”

İçməli su layihələri  
prioritet xarakter daşıyır
Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azər-

baycanda sosial islahatların təməlində güclü
iqtisadiyyat dayanır. 2004-cü ildə Azərbay-
canda orta aylıq əməkhaqqı 100 dollar idisə,
hazırda bu, 565 dollardır. Orta aylıq pensiya
24 dollar idisə, hazırda 221 dollardır. Azər-
baycanda sosial infrastruktur layihələri son
on bir ildə uğurla icra edilib, 2900 məktəb

binası, 560 tibb ocağı tikilib və ya təmir
edilib. Təkcə regionlarda 41 olimpiya idman
mərkəzi və 30 gənclər mərkəzi yaradılıb.

“Bu illər ərzində sosial cəhətdən ən ağır
vəziyyətdə olan soydaşlarımıza – məcburi
köçkünlərə də biz daim qayğı ilə yanaş -
mışıq. Son on bir il ərzində 84 qəsəbə
yaradılmışdır. Hazırda, 210 min köçkün ye -
ni, gözəl evlərə, mənzillərə köçürülmüş -
dür”, – deyən Prezident qeyd edib ki, biz bu
illər ərzində bütün əsas tarixi, mədəni, dini
abidələrimizi əsaslı şəkildə bərpa etmişik və
yenilərini tikmişik. 

Bu illər ərzində infrastruktur layihələrinə
də böyük diqqət göstərildiyini vurğulayan
Prezident İlham Əliyev son 11 il ərzində 23
elektrik stansiyası ti kildiyini, ölkəmizdəki
mövcud 6300 meqavat ümumi enerji poten-
sialının 2400 meqavatının son 11 ildə yara -
dıldığını bildirib. Dövlətimizin başçısı bütün
şəhərlərdə qazlaşdırmanın yüz faiz səviy -
yəsində olmasını tarixi nailiyyət adlandırıb. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, son 11
il ərzində 10 min kilometr yol çəkilib, 340
körpü və tunel tikilib. Bakı-Tbilisi-Qars ki -
mi beynəlxalq strateji əhəmiyyət daşıyan
layihə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə başlayıb
və hazırda tikintisi başa çatmaq üzrədir. Böl-
gələrdə 6 aeroport tikilib ki, onlardan 4-ü
beynəlxalq aeroportdur. Heydər Əliyev bey -
nəlxalq aeroportunun yeni terminal binası
tikilib. “Bu infrastruktur layihələrinin ara -
sında, əlbəttə, içməli su layihələri də prio -
ritet xarakter daşıyır və son illər ərzində bu
sa həyə daha da böyük diqqət göstərilir.
Bizim bütün şəhərlərimizdə Dünya Səhiyyə
Təşkilatının standartlarına uyğun içməli su
24 saat təmin ediləcək”, – deyən ölkə rəhbəri
qeyd edib ki, artıq bir neçə şəhərdə bu layi-
hələr başa çatıb. 

“İnfrastruktur layihələrinin arasında me-
liorasiya layihələri də böyük önəm daşıyır.
Biz bu layihələrin icrasını təmin etmişik. İki
nəhəng meqalayihəni icra etmişik – Şəm -
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kirçay və Taxtakörpü su anbarları, kanallar,
elektrik stansiyaları”, – deyən dövlətimizin
başçısı vurğulayıb ki, bütün bunlar onillik-
lər, yüzilliklər bundan sonra da Azərbay-
cana, kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət
edəcək. 

“Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ər -
zurum, “Şahdəniz”, TANAP, TAP, “Cənub”
qaz dəhlizi – bu layihələr regionun, Avro -
panın enerji xəritəsini dəyişir. Bunların hər
biri nadir tarixi layihədir. Bu layihələr son 9
il ərzində icra edilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan
2006-cı ildə istifadəyə verilmişdir, dəhliz
yaradılmışdır. O dəhliz indi xidmət göstərir,
yeni layihələr ortaya çıxır. Yenə də Azərbay-
can liderlik keyfiyyətlərini ortaya qoyur.
Əgər biz liderliyi göstərməsəydik, heç vaxt
“Cənub” qaz dəhlizi icra edilməyəcəkdi”, –
deyə  Prezident İlham Əliyev bəyan edib.

*** 
Sonra konfransda iqtisadiyyat və sənaye

naziri Şahin Mustafayev, kənd təsərrüfatı
naziri Heydər Əsədov, “Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
sədri Əhməd Əhmədzadə və “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hü -
seynov çıxış ediblər.  

***
Prezident İlham Əliyev yekun nit qində

deyib: “Bu il görüləcək işlərlə bağlı müvafiq
göstərişlər verilmişdir. Dövlət İnvestisiya
Proqramı qəbul edilmişdir. Kifayət qədər
geniş həcmli proqramdır. Əminəm ki, proq -
ram icra ediləcək və beləliklə, 2015-ci il də
Azərbaycanda uğurlu il kimi tarixdə qala-
caq. Bütün planlarımızı həyata keçirmək
üçün ilk növbədə, ölkədə makroiqtisadi
vəziyyət sabit olmalıdır. Bu istiqamətdə
böyük işlər aparılmışdır. Uzun illər mak -
roiqtisadi vəziyyət diqqət mərkəzin dədir.
Bizim göstəricilərimiz də çox müsbətdir.
Keçən il inflyasiya cəmi 1,4 faiz olmuş, iqti-
sadiyyat təxminən 3 faiz, qeyri-neft sektoru-
muz isə 7 faiz artmışdır”.

İsrafçılığa yol verilməməlidir
Dövlətimizin başçısı bildirib ki, maliyyə

resurslarımız kifayət qədər böyükdür. Xarici
borc ümumi daxili məhsulun cəmi 8 faizini
təşkil edir. Hazırda Azərbaycanın kredit
reytinqi, makroiqtisadi vəziyyəti, valyuta
ehtiyatları o qədər müsbət mənzərə yaradır
ki, biz xarici bazarlardan istənilən məbləğ -
də – 10 milyard, 20 milyard, 30 milyard dol-
lar vəsait götürə bilərik, ancaq götürmürük.
Çünki, bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşırıq.
Xarici borc daim aşağı səviyyədə olmalıdır.
Biz əslində bu borcu bir gündə də ödəyə
bilərik. Çünki xarici borcumuz valyuta ehti -
yatlarımıza nisbətdə təxminən 10 faizdən bir
qədər çox rəqəm təşkil edir. Ona görə xarici
borc aşağı səviyyədədir. Bu, müsbət haldır.
Müsbət hal kimi də qalmalıdır. Bu il də
bizim büdcəmizdə xarici borcun qaytarıl-
ması üçün vəsait nəzərdə tutulur.

“Bununla bərabər, qeyd etməliyəm ki,
neftin qiymətinin düşməsi istər-istəməz
bizim gəlirlərimizə təsir göstərir. Biz daha
əvvəlki illərdə olduğu kimi, valyuta ehtiyat-
larımızı artıra bilməyəcəyik. Bu, reallıqdır,
bunu hamı bilməlidir. Belə olan halda əlbəttə
ki, israfçılığa yol verilməməlidir. Əgər
əvvəlki illərdə biz bəzi hallarda o qədər də
böyük prioritet təşkil etməyən layihələri də
investisiya proqramına daxil edirdiksə, artıq
o dövr bitdi. İnvestisiya proqramına ancaq
prioritet məsələlər salınır. Eyni zamanda,
ciddi nəzarət aparılmalıdır. Həm dövlət
strukturları, həm dövlət şirkətləri artıq xərc -
lərə yol verməməlidirlər”, – deyən ölkə rəh-
bəri qeyd edib ki, ümumi makroiqtisadi
vəziyyətimizin bundan sonra da yüksək
səviyyədə olması üçün hər bir vəsaitdən
böyük səmərə ilə istifadə edilməlidir.
Bununla bərabər, prioritet xarakter daşıyan
bütün  layihələr icra ediləcək, o cümlədən
infrastruktur layihələri, sosial layihələr. 

Prezident İlham Əliyev: “İçməli su layihələri 
prioritet xarakter daşıyır”
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İnfrastruktur layihələrinin icrası 
davam etdiriləcəkdir
“İnfrastruktur layihələrinin icrası davam

etdiriləcək. Burada elektrik xətlərinin təmiri
xüsusi əhəmiyyət daşıyır, çünki artıq yeni
güclər yaranıb. Ötürücü xətlərə də vəsait
ayrılıb. Bütün xətlər yenidən qurulmalıdır,
təmir edilməlidir. İçməli su, kanalizasiya
layihələri, – burada qeyd olundu “Azərsu”,
eyni zamanda, “Meliorasiya və Su Təsərrü-
fatı” Səhmdar Cəmiyyəti, Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən icra
edilir. Yəni, üç qurum bu işlərlə məşğul olur.
Çaylar boyunca yerləşən kəndlərdə modul
tipli təmizləyici qurğular quraşdırılır. Bu
məqsədlə Prezidentin ehtiyat fondundan və-
sait ayrılmışdır. Artezian quyularının qazıl-
ması bu il davam etdiriləcək”, – deyən
döv lətimizin başçısı qeyd edib ki, bu sahə
daim diqqət mərkəzindədir.

Ölkə rəhbəri bildirib ki, qeyri-neft sek-
torunun inkişafı bizim üçün həmişə prioritet
olub. Bunun nəticəsidir ki, bu gün ölkə iqti-
sadiyyatı dünyada çoxşaxəli iqtisadiyyat
kimi tanınır. Keçən il qeyri-neft sektorumuz
7 faiz, 2013-cü ildə isə 9 faiz artıb. Bizim
ümumi daxili məhsulumuzun tərkibində
qeyri-neft sektoru üstünlük təşkil edir. Get-
dikcə bu rəqəm daha da artacaq və art-
malıdır.

Kənd təsərrüfatı, sənaye inkişafı 
qeyri-neft sektorunun 
əsas istiqamətləridir 
Keçən il Azərbaycanda “Sənaye ili”nin

elan edildiyini xatırladan ölkə rəhbəri vurğu-
layıb ki, Azərbaycanda sənayeləşmə uğurla
aparılır, texnoparklar, sənaye klasterləri
yaradılır və yaradılacaq. Nəhəng sənaye
obyektlərinin bundan sonra da tikiləcəyini
qeyd edən dövlətimizin başçısı deyib:
“Bakı, Sumqayıt, Gəncə bizim əsas sənaye
şəhərlərimizdir. Eyni zamanda, Mingəçevir
də böyük sənaye şəhərinə çevrilməlidir.

Sumqayıt, nəinki Azərbaycanın, Cənubi
Qaf qazın ikinci böyük sənaye şəhəridir.
Gəncə şəhəri isə əminəm ki, gələcəkdə
Cənubi Qafqazın üçüncü böyük sənaye
şəhərinə çevriləcəkdir”.

Bu il “Kənd təsərrüfatı ili”nin elan olun-
duğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev
deyib ki, bu sahə bizim üçün prioritetdir.
Gələcəkdə kənd təsərrüfatı, sənaye inkişafı
bu qeyri-neft sektorunun əsas istiqamət -
ləridir. Ərzaq təhlükəsizliyi hər bir ölkə üçün
böyük önəm daşıyır. 

“Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən
işlərin statistik əksi bu arayışdadır. Mən indi
bəzi rəqəmləri səsləndirəcəyəm. Mal əti -
özümüzü təminetmə səviyyəsi 87 faiz,
qoyun əti - 97 faiz, quş əti - 98 faiz, yumurta
- 100 faiz, süd və süd məhsulları - 76 faiz,
taxıl - 60 faiz, üzüm - 98 faiz, kartof - 90
faiz, bostan məhsulları - 100 faiz, meyvə və
giləmeyvə - 120 faiz, tərəvəz - 103 faiz, duz
- 87 faiz, şəkər və şəkərdən hazırlanan məh-
sullar - 170 faiz. 

Ancaq burada nəzərə alınmalıdır ki,
şəkər tozunun istehsalının maya dəyərində
64 faiz xam şəkər idxal olunur, 36 faiz dəyər
Azərbaycanda formalaşır. Bitki yağları və
marqarin - 77 faiz, kərə yağı - 52 faiz,
makaron məmulatları - 58 faiz. Bu cədvəldə
göstərilir ki, bizim gələcək fəaliyyətimiz
hansı istiqamətlərdə daha da ciddi olmalıdır.
Biz bütün bu pozisiyalar üzrə 100 faiz
səviyyəsinə çatmalıyıq. Burada ən ağır
pozisiya əlbəttə ki, taxıldır. Ancaq hesab
edirəm ki, iri fermer təsərrüfatlarının ya -
radılması nəticəsində biz bu məqsədə çata-
cağıq”, – deyən dövlətimizin başçısı qeyd
edib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafının
üçüncü proqramının başa çatması nəticə -
sində biz bütün bu rəqəmləri 100 faizdən
artıq səviyyədə görməliyik və görəcəyik.

Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, re-
gionlarda, ümumiyyətlə, ekoloji vəziyyət
yaxşıdır. Biz ekoloji tədbirlərin görülməsi
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üçün daha çox diqqəti Bakıya yönəldirik, bu
da təbiidir. 

Korrupsiyaya və rüşvətxorluğa 
qarşı mübarizədə böyük 
uğurlar var
Ölkə rəhbəri bildirib ki, “ASAN xidmət”

mərkəzlərinin sayı yeddiyə çatıb, üç mərkəz
də bu il açılacaq. Beləliklə, bölgələrdə altı,
Bakıda dörd mərkəz fəaliyyət göstərəcək.
Gələcəkdə onların sayı artırılacaq. Korrup-
siyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə
“ASAN xidmət” bir dönüş yaradıb. Ona
görə də biz bu sistemi bütün sahələrdə tətbiq
etməliyik. Azərbaycanda korrupsiyaya və
rüşvətxorluğa qarşı mü barizədə böyük
uğurlar var. Bunu beynəl xalq qurumlar da
qeyd edir, əhali də yüksək qiymətləndirir.
Cəza tədbirləri, inzibati tədbirlər və sistem
xarakterli islahatlar aparılır ki, biz bu bəlanı
aradan götürək.

“Ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün vətən-
daş-məmur münasibətləri mühüm əhəmiy -
yət kəsb edir. Azərbaycan bu sahədə də
nü munəvi ölkə olmalıdır. Məmurlar yaddan
çıxarmamalıdırlar ki, onlar xalq üçün işləyir-
lər, onlar xalqın xidmətçiləridir. Dəfələrlə
demişəm ki, mən birinci xidmətçiyəm. Xal -
qın birinci xidmətçisi Prezident olmalıdır,
çünki xalq bizə inanır, bizə bu missiyanı
aparmağı həvalə edib, tapşırıb. Biz bütün
məmurlar da bu yüksək etimadı doğrult-
malıyıq. Məmurlar, dövlət qurumlarının nü-
mayəndələri xalqla bir yerdə olmalıdırlar,
onların qayğıları ilə yaşama lıdırlar, kobud-

luğa, yekəxanalığa yol verilməməlidir. Bəzi
hallarda yekəxanalıq müşahidə olunur, bəzi
hallarda məmurlar özlərini çox təkəbbürlü
aparırlar. Buna yol vermək olmaz. Siyasi
mədəniyyət olmalıdır və insanlara hörmətlə
yanaşmaq lazımdır. Deyə bilərəm ki, əksər
hallarda biz müsbət mənzərə görürük. Ancaq
mənfi mənzərə ilə üzləşəndə tədbir də
görülür, məmurlar cəzalandırılır. Etimadı
doğrultmayan məmurlar bundan sonra da
cəzalandırılacaqlar. Hər də fə icra başçılarını
işə təyin edərkən mən onlara öz sözlərimi
deyi rəm: Gedin təmiz iş ləyin, xalqla bir
yerdə olun, rüşvətxorluqla məşğul olma yın,
dövlətə, müstəqilliyə sadiq olun. Budur
mənim tələblərim, əsas tələb lərim”, – deyə
dövlətimizin başçısı bəyan edib.

Prezident İlham Əliyev dərin məzmunlu
nitqini bu sözlərlə yekunlaşdırıb: “Bu gün
dünyada nadir Azərbaycan inkişaf modeli
var. Artıq biz bu barədə də danışa bilərik,
çünki bu model, doğrudan da, bir nümunə
kimi hər bir ölkə üçün maraqlı olmalıdır.
Siyasi, iqtisadi islahatlar, müstəqil siyasət,
dinlərarası dialoq, yüksək səviyyəli milli
dini tolerantlıq, dözümlülük, sosial siyasət
və görülən işlər göz qabağındadır. Bunu dost
görür sevinir, düşmən gəlib görəndə kefi
pozulur. Biz bundan sonra da elə işləməliyik
ki, xalqımız, dostlarımız sevinsin, düşmənin
pis niyyəti gözündə qalsın. Əminəm ki, belə
də olacaq, Azərbaycan bundan sonra da
uğurla inkişaf edəcəkdir”. 

v
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- Möhtərəm cənab Prezident.
Hörmətli konfrans iştirakçıları.
Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının

sürətli inkişafı infrastrukturun digər sa -
hələrində olduğu kimi, içməli su təchizatı və
kanalizasiya sahəsində də köklü dəyişiklik-
lərə səbəb olmuşdur. Cənab Prezident, Sizin
rəhbərliyinizlə uğurla həyata keçirilən
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası regionların
dinamik inkişafını sürətləndirmiş, bölgələri
əhatə edən bütün layihələr Azərbaycan
vətəndaşlarının həyat şəraitinin yüksəl -
dilməsinə xidmət etmişdir.

2004-2008 və 2009-2013-cü illəri əhatə
edən Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarına
uyğun olaraq su təchizatı və kanalizasiya sis-
temlərinin yenidən qurulması üzrə böyük
layihələr həyata keçirilmişdir və hazırda icra
olunan Dövlət Proqramı çərçivəsində işlər
davam etdirilir. Ötən dövrdə dövlət in-
vestisiyaları və beynəlxalq maliyyə qurum-
ları tərəfindən cəlb olunmuş kreditlər
hesabına 40 şəhərdə içməli su və kanaliza-
siya layihələri icra olunmuş, artıq 12 şəhərdə
işlər yekunlaşmış, digər 28 şəhərdə isə
davam etdirilir.

Görülmüş işlər nəticəsində bu şəhərlərdə
480 min nəfər içməli su ilə təmin olunmuş-
dur ki, onların da 175 mini ilk dəfə mərkəz -
ləşdirilmiş qaydada su alanlardır.

Möhtərəm Prezident, xüsusi vurğulamaq
istəyirəm ki, memarı ulu öndərimiz Heydər
Əliyev olan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri

Abşeron yarımadası ilə yanaşı, su çatışmaz -
lığı müşahidə olunan bəzi regionların prob-
lemlərinin həllinə də imkan vermişdir. Belə
ki, bu kəmər istismara veriləndən sonra Bakı
şəhərinin digər mənbəyi olan Kür sutəmiz -
ləyici qurğularında emal olunan suyun bir
hissəsi Aran və Muğan bölgəsinə yönəl -
dilmişdir. Bundan əvvəlki proqramın icrası
dövründə Şirvan-Muğan qrup su kəməri ti -
kilmiş və Kür sutəmizləyici qurğularının
potensialından istifadə etməklə Biləsuvar,
Şirvan və Hacıqabul şəhərləri keyfiyyətli
içməli su ilə təmin edilmişdir. Gələcəkdə bu
mənbədən Salyan və Neftçala şəhərlərinə,
həmçinin 121 kəndə də suyun verilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.

2014-cü ildə həyata keçirilən ən böyük
layihə Kür sutəmizləyici qurğularından
Sabirabad və Saatlı şəhərlərinə qədər çəkilən
magistral su kəmərinin tikintisi olmuşdur.
Diametri 810 millimetr olan 62 kilometr
uzunluğunda magistral kəmərin inşası 8 aya
başa çatdırılmışdır. Cənab Prezident, Sizin
iştirakınızla ötən ilin dekabr ayında Sa -
birabad şəhərinə içməli suyun verilməsi
mərasimi keçirilmiş, eyni zamanda, Saatlı
şəhərinə də suyun verilməsi təmin edil -
mişdir. Kəmərlə ötürüləcək suyun həcmi
perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Sa -
birabad şəhəri və rayonun 28 kəndinin 100
min, Saatlı şəhəri və rayonun 12 kəndinin 47
min, Hacıqabul rayonunun isə 4 kəndinin 10
min sakininin tələbatının ödənilməsinə
imkan verəcəkdir.
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin

yekunlarına həsr olunan konfransda
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 

Qorxmaz Hüseynovun çıxışı



Bu il ölkəmizdə keçiriləcək birinci
Avropa Oyunlarının hazırlıq planına uyğun
olaraq, Bakı şəhəri ilə yanaşı, Mingəçevir
şəhərində də su təchizatı və kanalizasiya sis-
temlərinin tikintisi ilə bağlı mühüm işlər
görülmüşdür. Bu məqsədlə Dövlət Proqramı
çərçivəsində Mingəçevir şəhərində 41 kilo-
metr yeni su xətti, 30 kilometr kanalizasiya
xətti, 3 ədəd kanalizasiya nasos stansiyası
tikilmiş, şəhərin əsas küçə və prospekt -
lərində tikinti işləri qısa müddətdə yekun-
laşmışdır.

Eyni zamanda, şəhərdə müasir texnolo -
giyalara əsaslanan və məhsuldarlığı sutkada
50 min kubmetr olan sutəmizləyici qurğu-
nun tikintisinin birinci mərhələsi may ayına
qədər başa çatdırılacaqdır. Növbəti illərdə
Yevlax şəhərinin içməli su təminatı məq -
sədilə qurğunun ikinci mərhələsinin tikintisi
davam etdiriləcəkdir.

2014-cü ildə Ucar şəhərində su şəbə kə -
sinin tikintisi tam başa çatdırılmış, 4900
mənzildə smart sayğac quraşdırılmış və şə -
hər sakinləri fasiləsiz su ilə təmin olun-
muşlar.

Almaniya İnkişaf Bankı ilə birgə maliy -
yələşdirilən “Açıq Kommunal İnfrastruktur”
layihəsi çərçivəsində 24 kilometr uzun-
luğunda Göygöl-Gəncə magistral su kəməri
istismara verilmişdir. Layihəyə uyğun olaraq
hazırda Gəncə şəhərinin bir hissəsinin su
təchizatı bu mənbədən təmin olunur. Ötən il
şəhərdə 78 kilometr su və kanalizasiya xətti,
həcmi 17 min kubmetr olan 4 su anbarı ti -
kilmiş, 170 yaşayış binasının daxili kommu-
nikasiya xətləri və məhəllədaxili şəbəkələri
yenilənmiş, 7000 abonent smart sayğacla
təmin olunmuşdur.

Gəncə şəhərinin digər su mənbəyi – Qı -
zılqayada drenaj sistemlərinin və magistral
xəttin çəkilişi yekunlaşmış, şəhərə suyun

verilməsinə hazırlıq görülür.
Ötən il bölgənin suvarma və içməli suya

olan tələbatının ödənilməsində müstəsna
əhəmiyyət daşıyan Şəmkirçay su anbarının
istismara verilməsi nəticəsində Gəncə
şəhəri, Şəmkir və Samux rayonlarının eti -
barlı içməli su mənbəyi yaradılmışdır. Gəncə
şəhərini qidalandıran 27 kilometr uzun-
luğunda Şəmkirçay-Gəncə magistral kəmə -
rinin inşası artıq yekunlaşmışdır. Dövlət
Proqramına uyğun olaraq sutəmizləyici
qurğunun, Şəmkir və Samux rayonlarına
suyun verilməsi üçün magistral xəttin tikin-
tisi üzrə layihələndirmə işləri davam et-
dirilir.

Ötən il Asiya İnkişaf Bankının krediti
hesabına Beyləqan və Göyçay şəhərlərində
su şəbəkəsinin tikintisi başa çatdırılmış,
Ağdaş  şəhərində  isə  bu işlər 70 faiz icra
olunmuşdur. Artıq hər üç şəhərin sakinləri
yeni mənbələrin suyundan istifadə edir.
Bununla yanaşı, Göyçay şəhərində kanaliza-
siya şə bəkəsinin 97, Beyləqan şəhərində 92,
Ağdaş şəhərində isə 70 faizinin tikintisi başa
çatdırılmışdır.

2014-cü ildə daha bir beynəlxalq maliyyə
qurumu – İslam İnkişaf Bankı ilə layihənin
icrasına başlanılmışdır. “Azərbaycanın 6
rayonunda milli su təchizatı və kanalizasiya”
layihəsi çərçivəsində Gədəbəy və Astara
şəhərlərinin su təchizatı və kanalizasiya sis-
temlərinin yenidən qurulmasına start veril -
mişdir. 2015-ci ildə bu layihə çərçivəsində
Daşkəsən, Tərtər, Qazax və Samux, həmçi -
nin Ağcabədi və Qobustan şəhərlərində in-
frastrukturun yenidən qurulmasına başla -
nılacaqdır.

Qeyd etmək istəyirəm ki, rayon mərkəz -
ləri və respublika tabeli şəhərlərdə həyata
keçirilən layihələr çərçivəsində yeni su mən-
bələrinin yaradılması, anbarların, nasos stan-
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siyalarının və paylayıcı şəbəkələrin tikintisi
ilə yanaşı, tullantı sularının zərərsizləşdirilib
kənarlaşdırılması üçün müasir təmizləyici
qurğular da inşa olunur. Artıq Oğuz, Za-
qatala, Goranboy, Göygöl şəhərlərində
ekoloji tarazlığın qorunması baxımından xü-
susi əhəmiyyət daşıyan belə qurğular is-
tismara verilmişdir. Digər şəhərlərdə isə
onların layihələndirilməsi və tikintisi davam
etdirilir.

Dövlət Proqramında içməli sudan əziyyət
çəkən kəndlərdə də layihələrin icrası nəzərdə
tutulmuşdur. Ötən il düşmən mövqelərindən
bir neçə yüz metr məsafədə yerləşən
Tovuzun Əlibəyli, Goranboyun Tapqara -
qoyunlu kəndlərinin içməli su problemi öz
həllini tapmışdır. Eyni zamanda Ağdam,
Tərtər, Füzuli, Xocavənd rayonlarının 8
sərhəd   yaşayış   məntəqəsinə,  həmçinin
Ağcabədidə Laçın rayonundan olan məcburi
köçkünlərin yaşadığı ərazilərə su xətləri çə -
kilmişdir. Hesabat dövründə Balakən, Za-
qatala, Qazax, Ağsu, İsmayıllı, Qobustan,
Yardımlı, Biləsuvar, Salyan, Saatlı rayon-
larının kənd və qəsəbələrində də işlər
görülmüş, nəticədə 35 min nəfərin su təmi-
natı yaxşılaşmışdır.

Dövlət Proqramı çərçivəsində Şirvan
şəhərinin Yeni Yaşayış massivində 49 kilo-
metr su şəbəkəsi yaradılmış, Şirvan-Muğan
kəmərindən əraziyə magistral xətt çəkil -
mişdir.

Cənab Prezident, Dövlət Proqramının
icrasının birinci ilində “Azərsu” Açıq Səh-
mdar Cəmiyyəti tərəfindən regionlarda ümu-
milikdə 832 kilometr magistral və paylayıcı
su xətti, 256 kilometr kanalizasiya kollek-
toru və şəbəkəsi, 39 su anbarı, 4 nasos stan-
siyası tikilmiş, 50 min ədəd smart sayğac
quraşdırılmışdır. Qeyd etmək istəyirəm ki,
Dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş
işlərin icrası nəticəsində son bir ildə ölkə
üzrə fasiləsiz su alanların xüsusi çəkisi 7,5
faiz artaraq 62,5 faizə çatdırılmışdır.

Möhtərəm cənab Prezident!
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-

iqtisadi inkişafının yekunları və 2015-ci ildə
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş
iclasındakı “İnfrastruktur layihələri, ilk
növbədə, içməli su ilə bağlı olan layihələr
icra ediləcək” fikriniz, Azərbaycan vətən-
daşına, onun sağlamlığına və həyat səviy -
yəsinin yaxşılaşdırılmasına göstərdi yiniz
qayğı ilə yanaşı, həm də “Azərsu” Açıq Səh-
mdar Cəmiyyətinin kollektivinin üzərinə
ciddi məsuliyyət qoymuşdur. Sizi əmin
edirəm ki, ölkə əhalisinin, xüsusən region-
larda yaşayan insanların içməli su təmi-
natının yaxşılaşdırılması və verilmiş tap -
 şırıqların həlli üçün kollektivimiz daha
əzmlə çalışacaqdır.

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.

v
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QANUNVERİCİLİK
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«Su təchizatı və tullantı suları haqqında» 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi
barədə» Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 may tarixli 

970-IVQd nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq,
«Su təchizatı və tullantı suları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər
edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 may tarixli 970-IVQD nömrəli Qa-
nununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara
alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının

«Su təchizatı və tullantı suları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər
edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. «Su təchizatı və tullantı suları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 23-cü mad-
dəsinin 5-ci hissəsinə uyğun olaraq, su təsərrüfatı pasportunun nümunəsini, tərtibi və razılaşdırılması
qaydasını üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla müəyyən
etsin;

1.3. həmin Qanunun 12-ci maddəsinin «a» yarımbəndinə uyğun olaraq, istehlakçıların məişət
(təsərrüfat)-içməli, istehsalat və digər məqsədlər üçün təmin edilməli olduqları suyun miqdarını
müəyyən etsin;

1.4. beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla, «Su təchizatı və tullantı suları haqqında» Azərbaycan
Respublikası Qanununun yeni layihəsini dörd ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;

1.5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının «Su təchizatı və
tullantı suları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə»
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbay-
can Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.6. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğun-
laşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respub-
likasının Prezidentinə məlumat versin;

1.7. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ

hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların «Su təchizatı və tullantı suları haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

3. Müəyyən edilsin ki, «Su təchizatı və tullantı suları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun 12-ci maddəsinin «a» yarımbəndində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 iyun 2014-cü il
№ 192
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2014-cü il 17 iyul tarixli 262 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

Sudan istifadə Qaydaları

"Elektroenergetika haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, "Qaz təchizatı
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və "Su təchizatı və tullantı suları
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2009-cu il 30 oktyabr tarixli 168 nömrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinin icrasını
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: "Sudan
istifadə Qaydaları"  təsdiq edilsin. 

Artur RASİ-ZADƏ,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
13 avqust 2014-cü il tarixli 275 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

”İstehlakçılara su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə
qoşulması üçün texniki şərtlərin verilməsi və qoşulması Qaydaları”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azər-
baycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respub-
likasının 2011-ci il 18 mart tarixli 90-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və "Su təchizatı və
tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 26 yanvar tarixli 266 nömrəli Fərmanında
dəyişiklik edilməsi haqqında" 2011-ci il 20 aprel tarixli 423 nömrəli Fərmanının 1.4-cü
bəndinin və "Elektroenergetika haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, "Qaz
təchizatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və "Su təchizatı və tullantı suları
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan
Respublikasının 2010-cu il 2 aprel tarixli 980-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi
haqqında" 2010-cu il 24 may tarixli   262 nömrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinin icrasını təmin
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

"İstehlakçıların su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulması üçün
texniki şərtlərin verilməsi və qoşulması Qaydaları" təsdiq edilsin.

Artur RASİ-ZADƏ,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

QANUNVERİCİLİK
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TƏSİSÇİDƏN

Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsəri olan müasir
müstəqil Azərbaycan davamlı inkişaf yolundadır.
Dövlətimizin iqtisadi gücü ilbəil artır, xalqımızın ri-
fahı yüksəlir. Son illərdə dünyanı bürümüş maliyyə-
iqtisadi böhranın ölkəmizə ciddi təsir göstərməməsi
də möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin apardığı
düşünülmüş və uzaqgörən siyasətin ən mühüm nəticə-
sidir. Bu siyasət Azərbaycana bütün sahələrdə böyük
uğurlar, nailiyyətlər, beynəlxalq aləmdə nüfuz və eti-
mad qazandırır. 

Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbər-
liyi ilə ölkəmizdə içməli su təchizatı və kanalizasiya
infrastrukturunun yaradılması və yenidən qurulması
istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlər də
müsbət nəticələr verməkdədir. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının, Bakı şəhə -
ri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair
Dövlət proqramlarına uyğun olaraq Bakı şəhəri və
onun qəsəbələri, digər şəhər və rayon mərkəzləri,
həmçinin bir sıra qəsəbə və kənd yaşayış mən-
təqələrinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması ilə bağlı işlər sürətlənmiş, mühüm
əhəmiyyət kəsb edən iri layihələrin icrasına baş -
lanılmış və bəzi layihələrin icrası başa çatdırılmışdır. 

Layihələr köklü tədqiqatlara, elmi nailiyyətlərə, in-
novativ texnologiyalara əsaslanmaqla icra olunur. Bu
məqsədilə “Azərsu” ASC-nin alim və mütəxəssisləri
dünyanın müxtəlif ölkələrində su sektorunda əldə
edilmiş nailiyyətlərin, innovativ texnologiyaların,
yeni avadanlıqların öyrənilməsi və Azərbaycanda tət-
biq edilməsi üçün səylə çalışırlar. Buna əyni sübut
“Abşeron yarımadasının su təchizatı, kanalizasiya və
yağış suları, tullantı sularının təmizlənməsi və kə-
narlaşdırılması” Master Planıdır. 

Qorxmaz Hüseynov
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri
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Bundan əlavə, Ceyranbatanda inşa olunan ultrasutəmizləyici qurğunun, Mərkəzi
Laboratoriyanın və Təlim-Tədris Mərkəzinin  istifadəyə verilməsi, həmçinin Bakı
Dövlət Universiteti və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə əməkdaşlıq
memorandumlarının imzalanması aparılan elmi-tədqiqat işlərinin genişlənməsinə
daha da böyük təkan verəcəkdir. 

Eyni zamanda,  “Azərsu” ASC dünya su forumlarının, su ilə əlaqədar beynəlxalq
sammitlərin, konqreslərin, konfrans və elmi-texniki seminarların fəal iştirakçısına
çevrilmişdir. Cəmiyyətin əməkdaşları beynəlxalq su qanunvericiliyinin təkmil-
ləşdirilməsinə, su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsinə, transsərhəd su
obyekt ləri üzrə bir sıra beynəlxalq və regional layihə və proqramların hazırlan-
masına öz töhfələrini verir, nüfuzlu elmi nəşrlərdə məruzə və məqalələrlə çıxış
edirlər. 

Bütün bunları nəzərə alaraq,  Azərbaycanda su sektorunda aparılan elmi-tədqiqat
işlərinin nəticələrini əks etirən elmi jurnalın təsis olunmasına ehtiyac duyulmuş, “Su
problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı təsis olunmuşdur. Elmi məqalələrlə
yanaşı, jurnalda dövlətimizin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətləri, ölkəmizin su və
kanalizasiya təsərrüfatının vəziyyəti, bu sahədə aparılan islahatlar, həyata keçirilən
layihələr, həmçinin mövcud qanunvercilik aktları, yeni texnologiyalar haqqında
məlumatlar yerləşdiriləcəkdir.   

Jurnalın ilk sayı artıq qarşınızdadır. Göründüyü kimi, jurnalda 3 dildə - Azərbay-
can, ingilis və rus dillərində elmi  məqalələr dərc edilmişdir ki, bu da nəşrin beynəl -
xalq statusu ilə əlaqədardır. 

Redaksiya çalışmalıdır ki, jurnalın dizayn və çap keyfiyyəti, dərc edilmək üçün
seçilən məqalələrin məzmunu və strukturu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının elm nəşrlər üçün məyyənləşdirdiyi tələblərə
cavab versin. 

Ümidvaram ki, “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı tezliklə  Azər-
baycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə
edilən dövri elmi nəşrlər sırasında öz yerini tutacaq, su sektorunda elm və
texnologiyanın  yeni nailiyyətlərini əks etdirən elmi məqalələr dərc edəcək, beynəl -
xalq miqyasda uğur qazanacaqdır. 

Jurnalının redaksiyasına və yaradıcı heyətinə uğurlar arzulayıram!

v
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Tədbiri giriş sözü ilə açan “Azərsu”
ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov bil -
dirib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən
həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici
siyasət yeni-yeni töhfələr verib. Qlobal
iqtisadi böhranın təsirlərinə baxmayaraq
2014-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı di-
namik inkişaf edib, yeni infrastruktur la -
yihələri həyata keçirilib, əhalinin sosial
rifahı daha da yaxşılaşıb.  

Dövlət başçısının diqqət və qayğısı
nəticəsində infrastruktur sahələrində, o
cümlədən su təchizatı və kanalizasiya sek-
torunda mühüm layihələr həyata keçirilib:
“Əhalinin içməli su təchizatının yax şı -
laşdırılmasını Möhtərəm Prezident İlham
Əliyev prioritet vəzifə kimi müəyyən-

ləşdirmişdir. Bu vəzifələrdən irəli gələrək
Cəmiyyətimiz tərəfindən 2014-cü ildə
geniş tikinti-quraşdırma işləri həyata keçi -
rilmişdir. Saatlı və Sabirabad şəhərlərinin
içməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasına
hesablanmış Kür Sutəmizləyici Qurğuları-
Saatlı-Sabirabad magistral su xəttinin ti -
kintisi  başa çatdırılmışdır. Həmçinin yeni
mənbələrdən Gəncə, Beyləqan şəhərlərinə
içməli suyun verilməsi təmin edilmişdir.
Hesabat dövründə beynəlxalq maliyyə qu-
rumları ilə birgə layihələrin icrası sürət -
ləndirilmişdir. Göyçay və Ağdaş şəhər  -
lə rində su və kanalizasiya şəbəkələri yara -
dılmış, Gədəbəy və Astara şəhərlərində
yeni  layihənin icrasına başla nıl mışdır”. 

“Azərsu” ASC-nin sədri bildirib ki, il
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2014-cü ilin yekunları və 2015-ci ildə qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunmuş iclas keçirilib

n Fevralın 4-də “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində içməli su təchizatı və kana -
lizasiya sektorunda 2014-cü ilin yekunları və 2015-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunmuş iclas keçirilib.



ərzində  istehlakçılara 285  milyon kub-
metr içməli su verilib, 184 milyon kubmetr
tullantı sularının axıdılması xidmətləri
göstərilib.

İl ərzində ölkə üzrə 1185 km içməli  su,
325 km kanalizasiya xətləri çəkilib,  39
ədəd su anbarı  tikilib, 10 ədəd artezian və
subartezian quyusu qazılıb, 146 minə
qədər  sayğac quraşdırılsb.  Bununla da
ölkə üzrə sayğaclaşma səviyyəsi 57 faizə
yüksəlib.

Görülmüş tədbirlər nəticəsində 357
min nəfərin içməli su təchizatı yaxşı -
laşdırılıb. Belə ki, 259 min nəfər fasiləsiz
içməli su ilə təmin olunub,  156  min nəfər
ilk dəfə mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli
su alıb. İl ərzində abunəçilərin sayı 113
min artaraq 1 milyon 322 minə çatıb.

Hesabat dövründə ümumi tutumu 753
min kubmetr olan 44 mərkəzi və 338 mə -
həllədaxili su anbarı, 551 km uzunluğunda
kanalizasiya kollektoru və xətləri yuyu-
laraq təmizlənib.

Qeyd olunub ki, kadr  hazırlığı  və tə -
limlərin keçirilməsi Səhmdar Cəmiyyətin
prioritet vəzifələri olaraq qalır. 2014-cü
ildə  regionlarda 7 təlim keçirilib və Cə -
miy yətin müxtəlif sahələrini təmsil edən
1250 əməkdaş təlimlərə cəlb olunub.
Ümumilikdə 2014-cü ildə 3800 işçiyə
təlim verilib.

Sonra “Azərsu” ASC sədrinin iqtisadi
məsələlər üzrə müavini Mahir Məmmə-
dov, İşlər idarəsinin rəisi Möhsün Quliyev,
“Sumqayıt Sukanal” İdarəsinin rəisi
Ədalət Bağırov, “Mingəçevir Sukanal”
İdarəsinin rəisi Mustafa Kərimov və
Səbail rayon Sukanal idarəsinin rəisi  Rauf
Osmanov hesabat məruzəsi ilə çıxış
edərək, müvafiq sahələr üzrə  2014-cü ildə
görülmüş işlər və həyata keçirilmiş tədbir-
lər barədə ətraflı məlumat veriblər.   

“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüsey nov iclasa yekun vuraraq 2015-ci
ildə görüləcək işlər və qarşıda duran vəzi -
fələr barədə tapşırıqlarını verib. 2015-ci
ildə Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə, eləcə
də regionlarda su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması isti -
qamətində işlərin davam etdiriləcəyini
deyən Səhmdar Cəmiyyətin sədri cari ildə
beynəlxalq layihələr çərçivəsində bir sıra
rayonlarda işlərə başlanılacağını diqqətə
çatdırıb.

2015-ci ildə Ceyranbatan ultrasüzgəcli
sutəmizləyici qurğusunun, Su sayğac -
larının təmiri və sınağı laboratoriyasının,
Təlim-Tədris Mərkəzinin fəaliyyətə başla-
ması planlaşdırılır.

“Azərsu” ASC-nin sədri su itkilərinin
azaldılması məqsədi ilə abunəçilərlə işin
təkmilləşdirilməsi,  içməli  sudan  qeyri-
qanuni istifadə hallarının azaldılması, is-
tismar, yığım səviyyəsinin yüksəldilməsi
sahəsində tədbirlərin davam etdirilməsi
barədə ciddi tapşırıqlar verib.  Qeyd olu -
nub ki, Müştəri informasiya sistemlərinin
yaradılması istiqamətində işlər müsbət
nəticələr verir və bu sistemin tətbiqi digər
rayonlarda da həyata keçiriləcəkdir.

2015-ci ildə  Birinci  Avropa Oyunla -
rının keçirilməsi ilə əlaqədar xidmət təş -
kilatı kimi “Azərsu”  ASC-nin də üzərinə
mühüm vəzifələr düşür. “Azərsu” ASC-
nin sədri bildirib ki, ölkəmizə xa ricdən
xeyli sayda idmançı və turistin gələcəyi
nəzərə alınaraq idman yarış larının keçi -
riləcəyi yerlərdə, turizm və iaşə obyekt -
lərində içməli su və kanalizasiya sis -
temlərinin   normal  fəaliyyətinin  təmin
olunması diqqətdə saxlanılacaqdır.

v
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Konfransın açılışında çıxış edən
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov Azərbaycanda su təchizatının
tarixi, ölkənin əsas su mənbələri və su
təchizatı sistemləri barədə məlumat
verərək bildirib ki, əhalinin içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması istiqa -
mətində ümummilli lider Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə böyük işlər
görülüb. Son illər Prezident İlham
Əliyevin bu sahənin inkişafına gös -
tərdiyi böyük diqqət və qayğı  sayəsində
Bakı şəhəri və Abşeron  yarımadası,
eləcə də regionlarda içməli su təchizatı

və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması üzrə layihələr uğurla həyata
keçirilir. Fəaliyyətində yeni texnolo -
giyaların istehsalata tətbiqinə, təhsil və
elmi müəssisələrlə əməkdaşlığa, kadr
hazırlığı məsələlərinə xüsusi diqqət ye-
tirən Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən
mütəmadi olaraq elmi konfranslar, tre -
ninq və təcrübə kursları təşkil olunur:
“Qlobal miqyasda su çatışmazlığı prob-
leminin kəskinləşməsi  son illər sudan
səmərəli istifadə məsələsinin aktuallığını
daha da artırır.  Bu konfrans içməli su və
kanalizasiya təsərrüfatının qlobal prob-
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“Azərbaycanda sudan istifadənin müasir
problemləri və onun idarə olunması”
mövzusunda elmi-praktiki konfrans

n “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  ilə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
arasında imzalanmış “Təhsil, elm, ixtisasartırma və əmək məşğulluğu sahəsində
əməkdaşlığa dair” Müqavilə çərçivəsində bu il fevralın 20-21-də “Azərsu” ASC-də
“Azərbaycanda sudan istifadənin müasir problemləri və onun idarə olunması”
mövzusunda ikigünlük elmi-praktiki konfrans keçirilib. Konfransda “Azərsu” ASC-
nin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni-
versitetinin (AzMİU) gənc alim və mütəxəssisləri, tələbələr,  magistr və doktorantlar
iştirak ediblər. 



lemlərinin öyrənilməsi və onların aradan
qaldırılması, yeni texnologiyalardan is-
tifadə imkanlarının araşdırılması ba -
xımından olduqca əhəmiyyətlidir. İçməli
sudan səmərəli istifadə, tullantı sularının
emal edilərək digər məqsədlərə yönəl -
dilməsi hazırda dünyada prioritet mə -
sələlər sayılır. Ümidvaram ki, konfrans
yüksək səviyyədə keçiriləcək və səmə -
rəli nəticələrlə yekunlaşacaqdır”.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Uni-
versitetinin rektoru, professor Gülçöhrə
Məmmədova  qlobal miqyasda su prob-
lemlərinə böyük diqqət yetirildiyini
bildirib, bu baxımdan konfransın əhə -
miyyətli olduğunu diqqətə çatdırıb. Rek-
tor “Azərsu” ASC ilə əməkdaşlığın real
nəticələrindən və faydasından  bəhs edib:
“Nəzəri bilikləri təkmilləş dirmək üçün
təcrübə keçmək, istehsalat sahələrində
olmaq vacibdir. İstehsalatla sıx əlaqənin
yaradılması və təcrübə mübadiləsinin
aparılması baxımından “Azərsu” ASC
ilə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk.
Bu əməkdaşlıq çər çivəsində ötən müd-
dətdə birgə tədbirlər keçirilmiş, univer-
sitetin tələbələri “Yay məktəbi”nə,
isteh salat təcrübələrinə cəlb olunmuş,
“Təqaüd Proqramı”nın imkanlarından
faydalanmışlar. “Azərsu” ASC-nin
maddi texniki bazası, həyata ke çirdiyi
layihələr universitetimizin elmi poten-
sialının zənginləşdirilməsi baxı mından
əhəmiyyətlidir”.

Azərbaycan Milli Elmlər Akade -
miyasının Coğrafiya İnstitutunun direk-
toru professor Ramiz Məmmədov su
ehtiyatlarının respublika üzrə paylan-
ması, suyun keyfiyyəti ilə bağlı xəri -
tələrin işlənməsi, bu sahədə yeni
tex nologiyaların tətbiqi istiqamətində
son illər görülən işlər barədə məlumat
verib.

“Azərsu” ASC “Sukanal” Elmi-
Tədqiqat Layihə İnstitutunun direktoru,
professor Yaşar Kəlbiyev, AzMİU-nun
kafedra müdiri, professor Fəqan Əliyev,
“Azərsu” ASC-nin Elmi araşdırmalar və
xarici əlaqələr şöbəsinin rəisi, professor
Çingiz Abdullayev   konfransın əhəmiy -
yətindən, belə tədbirlərin gənc alim və
mütəxəssislər  üçün  faydasından  bəhs
ediblər.

Sonra konfrans işini bölmə iclasları
ilə davam etdirib. Bölmə iclas larında
içməli su təchizatı və kanalizasiya sek-
torunun aktual problemləri haqqında
məruzələr  dinlənilib, ətraflı müzakirələr
aparılıb.

Konfransın ikinci günü, fevralın 21-
də  tədbir  iştirakçılarının  Ceyranbatan
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Komp leksinə, Mərkəzi Laboratoriyaya
səfərləri təşkil olunub.

v
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Açılış mərasimində çıxış edən
AzMİU-nun rektoru, professor Gülçöhrə
Məmmədova müasir laboratoriyanın
yaradılmasını universitetin tarixində
əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirərək
bunun “Azərsu” ASC ilə uğurlu  əmək-
daşlığın bariz nümunəsi olduğunu
diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Respub-
likasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə
bağlı Fəaliyyət Planında təhsil müəs-
sisələrinin maddi-texniki bazasının
yaxşılaşdırılmasının başlıca vəzifə
olduğunu xatırladan rektor yeni ya -
radılmış laboratoriyanın təhsilin inki -
şafına töhfə verəcəyini diqqətə çatdırıb.

“Azərsu” ASC-nin Elm, texnika və
xarici əlaqələr şöbəsinin rəisi Çingiz Ab-
dullayev 2012-ci ildə AzMİU ilə “Azər -
su” ASC arasında imzalanmış mü qa -
vi lədən irəli gələn məsələlərin uğurla
icra   edildiyini   xatırladıb.   Qeyd  olu -
nub ki,  ötən dövrdə  “Azərsu” ASC və
AzMİU-nun təşkilatçılığı ilə birgə təd-
birlər keçirilib, universitetin tələbələri
“Yay məktəbi”nə, istehsalat təcrübə -
lərinə cəlb olunub, “Təqaüd Proq -
ramı”nın imkanlarından faydalanmışlar.

Sonra su təchizatı problemləri üzrə
elmi-tədqiqat və tədris laboratoriyasının
açılışını bildirən rəmzi lent kəsilib.
“Azərsu” ASC-nin Mərkəzi Labora-
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“Azərsu” ASC-nin dəstəyi ilə Azərbaycan Memarlıq
və İnşaat universitetində su təchizatı problemləri

üzrə elmi-tədqiqat və tədris laboratoriyası yaradılıb

n Bu il fevralın 17-də Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində (AzMİU)
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dəstəyi ilə yaradılmış su təchizatı problemləri
üzrə elmi-tədqiqat və tədris laboratoriyasının açılışı olub.



toriyasının müdiri Elşən Nəzərov  yeni
yaradılmış laboratoriya barədə ətraflı
məlumat verərək bildirib ki, bu sahədə
“Azərsu” ASC-nin Mərkəzi La bora -
toriyasının təcrübəsi əsas götürül üb.
Laboratoriyada  Almaniya, ABŞ və digər
ölkələrin beynəlxalq səviyyədə tanınmış
şirkətlərinin avadanlıqları və cihazları
quraşdırılıb. Bu cihaz  və avadanlıqların
köməyi ilə içməli su və tullantı sularının
fiziki-kimyəvi göstəricilərini təyin
etmək, operativ, dəqiq və etibarlı analiz -
lər aparmaq mümkün olacaqdır. Hazırda
laboratoriyada quraş dırılmış cihaz və
avadanlıqlar içməli su və tullantı su-
larının 40-dək göstəricisini təyin etməyə
imkan verir. “Azərsu” ASC-nin Mərkəzi
Laboratoriyası tərə findən kadr hazırlığı

sahəsində müvafiq tədbirlər də həyata
keçiriləcəkdir.

Tədbirdə çıxış edən AzMİU-nun
əmək  daşları – professor Fəqan Əliyev və
do sent Asif Kəngərli yeni yaradılan
labora toriyanın imkanlarından bəhs
edərək bildiriblər ki, burada müəllim-
lərin elmi-tədqiqat işləri aparması,
tələbələrin isə tədqiqat prosesləri ilə
əyani tanış olması üçün hər cür şərait
vardır. 

Universitetin rəhbərliyi və müəllimlər
su təchizatı problemləri üzrə elmi-
tədqiqat və tədris laboratoriyasının ya -
radılmasında göstə rilən dəstəyə görə
“Azərsu” ASC-nin rəhbərliyinə minnət-
darlıqlarını bildir iblər.
v
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AZƏRBAYCANIN SU EHTİYATLARININ 
İNTEQRASİYALI  İDARƏ EDİLMƏSİ: 
PROBLEMLƏR VƏ HƏLL YOLLARI

Hüseynov Q.C., Ələkbərov A.B.
“Azərsu” ASC, Bakı şəhəri, office@azersu.az

Abstract. The article informs the essence of integrated management of water re-
sources, the basics and the principles. Here the problems of integrated water re-
sources,  uneven distribution of water resources in the country, pollution of
transboundary waters, re-evaluation of water resources are described detailed. Stages
of Integrated Water Resources Management, the issues that must be solved, the pro-
vision of geo-ecological sustainability of environment and other issues are described,
also provides information about common work of all relevant organizations, scien-
tists and specialists which is important for preparation of integrated management
schemes and plans.

Açar sözlər: su ehtiyatları, inteqrasiyalı idarəetmə, transsərhəd sular, yenidən
qiymətləndirmə, çirklənmə.

Problemin mahiyyəti

XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq su ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatların  kon-
vensiyalarının, direktiv sənədlərin əsasını su ehtiyatlarından ətraf mühitə ziyan vur-
madan  ədalətli istifadənin təmin edilməsi prinsipi təşkil edir. Beynəlxalq təşkilatlar
və dünyanın əksər ölkələri bu prinsipin həyata keçirilməsinin su ehtiyatlarının inteq -
rasiyalı idarə edilməsi nəticəsində mümkün olacağı qənaətindədirlər. Ərazisinin
böyük hissəsi transsərhəd Kür və Araz çaylarının hövzəsində yerləşən Azərbaycan
üçün su ehtiyatlarının qorunması, problemlərin həll edilməsi, su ehtiyatlarından
bütün istehlakçıların maraqları gözlənilməklə ədalətlə istifadə edilməsi  və inteq -
rasiyalı idarəetməyə nail olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.    

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi nədir?

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi – ölkə ərazisində  istifadəyə yararlı
bütün mümkün su mənbələrinin  ehtiyatları əsasında hər bir  su istifadəçisinin
sahələrarası maraqları   təmin edilməklə ekoloji təhlükəsiz  və dayanıqlı su təchiza-
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tını təmin etməyə imkan verən  idarəetmə sistemidir. Su ehtiyatlarının bu əsasda
idarə edilməsi tələb olunan miqdarda və tələb olunan keyfiyyətdə suyun zəruri məs-
rəflər ödənilməklə tələb olunan yerə və tələb olunan vaxtda çatdırılmasını təmin et-
məyə imkan verir.

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi – həyati əhəmiyyətli ekosistem-
lərin dayanıqlığına zərər vermədən su, torpaq və bunlarla əlaqədar digər ehtiyatların
ədalətli əsasda koordinasiyalı istifadəsinə, inkişafına və idarə edilməsinə imkan
verən fasiləsiz prosesdir.  Bu proses sosial, iqtisadi və ekoloji problemlər nəzərə
alınmaqla su ehtiyatlarının fasiləsiz  dayanıqlı bərpasını, paylanmasını və isti-
fadəsinin monitorinqini təmin etməlidir.  

Davamlı inkişafa nail olunması üçün su ehtiyatlarının idarə edilməsinə daha kom-
pleks yanaşmanın  konturları və aşağıda göstərilmiş əsas prinsipləri beynəlxalq
miqyasda ilkin olaraq Su və ətraf mühitə dair 1992-ci ildə keçirilmiş Dublin kon-
fransında və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1992-ci ildə  keçirdiyi   ətraf mühitə
və inkişafa dair Rio-de-Janeyro   konfransında  müəyyən edilmişdir  [5, 6]: 

1. İçməyə yararlı su – həyatın mövcudluğu, insan fəaliyyətinin inkişafi və ətraf
mühit üçün mühüm amil olaraq tükənə bilən və zəif qorunmuş ehtiyatdır;

2. Su təsərrüfatının inkişafı və idarə ounması istehlakçıların, planlama orqanları
işçilərinin və bütün səviyyələrdə siyasi qərarlar qəbul edən şəxslərin cəlb
edilməsi ilə əhatəli yanaşmaya əsaslanmalıdır;

3. Qadınlar su ehtiyatlarından  daha çox istifadə etməklə onun idarə edilməsi və
qorunmasında əhəmiyyətli  rol oynamalıdırlar;

4. Su bütün rəqabətli istifadə növləri üzrə iqtisadi qiymətə   malikdir və iqtisadi
əmtəə, eləcə də sosial əmtəə kimi qəbul edilməlidir.

Bu yanaşmaların inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini  nəzərə alaraq Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı və  digər beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə
1994-cü ildə Hövzə Təşkilatlarının Beynəlxalq Şəbəkəsi və 1996-cı ildə Qlobal Su
Tərəfdaşlığı təşkilatları yaradılmışdır. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə
edilməsinin mahiyyəti, əsasları, prinsip və qaydaları sonrakı illərdə əsasən bu təşk-
ilatlar tərəfindən geniş müzakirələr əsasında müəyyən edilmişdir. Su ehtiyatlarının
inteqrasiyalı idarə edilməsində aşağıdakılar əsas götürülür [9, 10]:

1. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsinin çay hövzələri ilə uzlaş -
dırılaraq,   çay hövzələri hüdudlarında aparılması;

2. Çay hövzələri hüdudunda su ehtiyatlarından içmək, suvarma, enerji alınması,
sənaye məqsədi ilə istifadənin planlaşdırılaraq birlikdə idarə olunması;

3. Sosial, iqtisadi və ekoloji amillərin su ehtiyatlarından istifadənin planlaşdırıl-
ması və idarə  edilməsi daxilində eyni əhəmiyyətə malik inteqrasiyası;

4. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi qərarlarının qəbulunda qeyri-
hökumət və ictimai təşkilatların iştirakı və şəffaflıq.   
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Qlobal Su Tərəfdaşlığı su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsində aşağıdakı
əsas sütunlara istinad edir [10]:

1. İdarəetmə vasitələri
- Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 
- Məlumat mübadiləsi 
- Sosial-iqtisadi və normativ sənədlər

2. Əlverişli mühit
- Normativ-hüquqi baza
- Maliyyələşdirmə və stimullaşdırma strukturları

3. İnstitutsional münasibətlər
- Çay hövzələri
- Mərkəzi-lokal
- Dövlət-özəl
- Potensialın gücləndirilməsi və digər. 

Dünyanın bütün ölkələrində su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsində
transsərhəd su problemləri mühüm yer tutur. Su ehtiyatlarının beynəlxalq səviyyədə
və ya dövlətlərarası səviyyədə idarə edilməsi ilə milli səviyyədə idarə edilməsi
arasında “yuxarı axın  ölkələri” ilə “aşağı axın ölkələrinin” yerləşdikləri ərazilərin
fziki-coğrafi  şəraitindən irəli gələn “yuxarı axın  ölkələrinin” su ehtiyatlarından is-
tifadədə üstün mövqeyə malik olmaları, “yuxarı axın  ölkələrinin” su ehtiyatlarını
çirkləndirməsi, “yuxarı axın  ölkələrinin” su obyektlərindən hidrosiyasi təzyiq va-
sitəsi kimi istifadə imkanlarından və s. irəli gələn fərqlər mövcuddur.  

Transsərhəd su problemlərinin tənzimlənməsi məsələləri  Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının 1992-ci ildə Helsinki şəhərində qəbul edilmiş “Sərhəddən keçən su
axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə konvensiyasında”
öz əksini əsasən tapmışdır [7].  Konvensiyaya əlavə olaraq, transsərhəd yeraltı axın-
ların problemlərinin tənzimlənməsi məsələləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Avropa İqtisadi Komissiyası tərəfindən tərtib edilmiş “Transsərhəd yeraltı sular üzrə
ümumi qaydalarda” əks olunmuşdur [11]. Lakin Helsinki konvensiyası bir çox
“yuxarı axın  ölkələri”, o cümlədən Azərbaycanın Kür-Araz çaylarının hövzələri
üzrə qonşuları  tərəfindən imzalanmadan qalmaqdadır. 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi hər bir ölkənin su təhlükəsizliyinin
əsasını təşkil edir. Bu yanaşma 2000-ci ildə Haaqa şəhərində keçirilən 2-ci Dünya
Su Forumunda nazirlərin “XXI əsrdə su təhlükəsizliyi” deklarasiyasında su təhlükə-
sizliyinə nail olunması üçün 7 “əsas çağırışları” ilə  təsbit  olunmuşdur [10]:

1) baza tələbatlarının təmin olunması;
2) ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması;
3) ekosistemlərin mühafizəsi;
4) su ehtiyatlarının birgə idarə edilməsi;
5) risklərin idarə edilməsi;
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6) suyun yüksək dəyərləndirilməsi;
7) su ehtiyatlarının müdrikliyə əsaslanmaqla idarə edilməsi.
Kifayət qədər əhatəli və dolğun sənəd olan Azərbaycan Respublikasının Su

Məcəlləsinin 22-ci maddəsində mahiyyəti etibarilə su ehtiyatlarının ölkə daxilində
inteqrasiyalı idarə edilməsi ilə analoji sistem olan su ehtiyatlarının kompleks isti-
fadəsi və mühafizəsi sxemlərinin hazırlanması nəzərdə tutulur [1].  Məcəllənin 22-
ci maddəsində göstərilir ki, su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sx-
emləri su ehtiyatlarının vəziyyəti, su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi perspek-
tivləri barədə sistemli tədqiqat və layihə materiallarını özündə birləşdirir. Su
ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemləri su təsərrüfatı tədbirlərini
və ölkənin su ehtiyatlarına olan perspektiv tələbatı  müəyyən etmək, su obyektlərinin
səmərəli istifadəsi və mühafizəsini təmin etmək, habelə suların zərərli təsirinin
qarşısını almaq və onun nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə işlənib hazırlanır.
Lakin, hələlik ölkənin nə su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxem-
lərinin, nə də su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxemlərinin işlənib hazır-
lanması mümkün olmamışdır.

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi ilə əlaqədar problemlər

Azərbaycanda su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi və inteqrasiyalı
idarəetmə sxeminin hazırlanması ilə əlaqədar bir sıra problemlər mövcuddur:

1. Su ehtiyatlarının ölkə ərazisində qeyri-bərabər paylanması
Azərbaycan ərazisində su ehtiyatları ilə əlaqədar əsas problem istifadəyə yararlı

suların məhdud ehtiyatlara malik olmaqla   qeyri-bərabər paylanmasıdır.  
Azərbaycanın su ehtiyatları onun öz ərazisindəki yerüstü və yeraltı sularla yanaşı,

Kür, Araz, Samur və digər çaylar vasitəsi ilə qonşu respublikaların ərazisindən daxil
olan yerüstü axınla formalaşır.   Su ehtiyatlarının bazisini atmosfer yağıntıları, bu
yağıntılardan qidalanaraq çaylarda və digər yerüstü axarlarda daimi hərəkətdə olan
sular, yeraltı su hövzələrinin suları, eləcə də göllərdə, su anbarlarında,  buzlaqlarda
toplanmış sular təşkil edir. 

Azərbaycan ərazisinə il ərzində düşən 37,4 mlrd.m3 yağıntının cəmi 6 mlrd.m3-i
yerli çay axınına sərf olunur. Respublikada çay axını resurslarının  ən böyük poten-
sialı Böyük Qafqazda (1141 mln.m3) 2000-3000 m və bundan bir qədər az (970
mln.m3) 1000-2000 m  yüksəklik zolaqlarında, Kiçik Qafqazda isə əksinə - daha
çox  (775 mln.m3) 1000-2000 m  yüksəklik zolaqlarında və bir qədər az (671 mln.m3)
2000-3000 m  yüksəklik zolaqlarında, Dağlıq Talış-Lənkəran regionunda isə daha
çox (341 mln.m3) 500-1000 m və bir qədər az (252 mln.m3) 200-500 m yüksəklik
zolaqlarında qeydə alınır. 
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Ümumi ehtiyatları orta hesabla 27 mlrd.m3 təşkil edən yerüstü suların 19-21 km3-
i  transsərhəd çayların  hesabına formalaşır.   

Azərbaycan Respublikası ərazisində içməyə yararlı yeraltı suların illik proqnoz
ehtiyatları 9 mlrd.m3-a yaxındır [2]. Yeraltı suların   istismar ehtiyatları qeyri-bərabər
paylanmışdır və əsasən yüksək sukeçiricilik xüsusiyyətlərinə malik çaqıl-çınqıl və
qumlu süxurların geoloji kəsilişdə üstünlük təşkil etdiyi, yaxşı inkişaf etmiş çay
şəbəkəsinin və bol yağıntıların  yeraltı suların qidalanması üçün əlverişli şərait yarat-
dığı Samur-Dəvəçi, Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax, Qarabağ, Mil, Şirvan, Lənkəran,
Cəbrayıl, Naxçıvan dağətəyi düzənliklərində toplanmışdır. 

Ölkə ərazisində transsərhəd sular da daxil olmaqla yerüstü və yeraltı suların
adambaşına düşən gündəlik miqdarı 10 min litrə yaxın, transsərhəd sular nəzərə
alınmadıqda isə 4 min litrə yaxındır.

2. Transsərhəd  suların  ifrat   çirklənməsi 
Azərbaycanın iki əsas çayının – Kür və Araz çaylarının hövzələri bütünlüklə Er-

mənistanın ərazisini, Gürcüstanın ərazisinin böyük hissəsini, eləcə də Türkiyə və
İran ərazilərində xeyli sahəni əhatə edir. 

Gürcüstan ərazisindən hər il 330 mln.m3 çirkab suları təmizlənmədən Kür çayına
və onun qollarına axıdılır. Ermənistan ərazisindən axan Kürün sağ qolu – Ağstafaçay
İcevan, Dilican  və Ermənistanın digər şəhərlərinin çaya axıdılan çirkab suları ilə
(ildə 1mln.m3-dən artıq) gətirilən boyaq maddələri, neft məhsulları, fenollar, am-
monium və digər birləşmələrlə çox çirkləndirilmişdir.  Kürün sol qolları olan Alazan
və İori çayları da Gürcüstan ərazisində çirkləndirilərək  Azərbaycan ərazisinə daxil
olur [3, 4].  

Azərbaycanın ikinci böyük çayı Araz ifrat dərəcədə çirkləndirilmişdir. Onun sol
qolları olan Razdan, Arpaçay, Oxçuçay və digər çaylar öz sularında Ermənistan
ərazisindən başlayaraq axın boyunca konsentrasiyası sanitar normaları dəfələrlə
üstələyən ammonium, nitrat, ağır metallar, bioloji çirkləndiricilər daşıyır. Hər il Er-
mənistan ərazisindən Araz çayı hövzəsinə 350 mln.m3-ə yaxın çirkləndirilmiş sular
axıdılır. Qacaran filiz-zənginləşdirmə və Qafan mis filizi müəssisələrinin tullantı
sularının axıdıldığı Oxçuçayı daha çox çirkləndirilmişdir. Kütləvi su axınları
dövründə Azərbaycan ərazisinə Oxçuçayla  daxil olan “çay suyu” qaramtıl, qonur-
qırmızı lil axınından ibarət olur.   Bu məhlulda daim alüminium, mis, sink, manqan,
titan, bismut və bir çox digər elementlərin yüksək miqdarı müşahidə edilir.
Müharibə vəziyyətində olan ölkə ərazisindən transsərhəd   axın  və işğal olunmuş
ərazilərdən yerüstü və yeraltı su axını  risk elementləridir.

3.  Su ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi zərurəti 
Azərbaycanda su ehtiyatlarının son qiymətləndirilməsindən 30 ildən çox vaxt

keçmişdir. Bu müddət ərzində ölkə ərazisində su təsərrüfat şəraiti, sudan istifadənin
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strukturu dəyişmiş, su ehtiyatlarının qidalanma mənbələrində ciddi dəyişikliklər baş
vermiş, iqlim dəyişiklikləri tendensiyaları meydana çıxmışdır.

Ölkə ərazisində yerüstü suların ehtiyatları ilə əlaqədar müvafiq qurumlar,  insti-
tutlar, alim və mütəxəssislər arasında ümumi qəbul edilmiş vahid mövqe,
razılaşdırılmış kəmiyyət göstəriciləri yoxdur. Yerüstü axını förmalaşdıran atmosfer
yağıntılarının illik miqdarı, atmosfer yağıntılarının yerüstü axına və yeraltı axına
sərf olunan hissələrinin təyini üzrə metod və yanaşmalarda, hesablamalarda, bu el-
ementlərin ümumi su balansındakı yerinin təyin edilməsində boşluqlar mövcuddur.
Atmosfer yağıntılarının buxarlanmaya sərf olunan 70%-dən artıq hissəsinin təyini
eksperimental tədqiqatlara əsaslanmadan təxmini yanaşmalarla müəyyən edilir. 

Yeraltı suların əsas ehtiyatlarının toplandığı dağətəyi məsamə-lay hövzələrində
yeraltı suların regional istismar ehtiyatları keçən əsrin 70-80-ci illərində hesablan-
mışdır. Dağətəyi  hövzələr hüdudunda 50-dən artıq konkret yataq üzrə yeraltı suların
sugötürücü qurğuların tikintisinə əsas verən ehtiyatları hesablanmış və Dövlət Ehtiy-
atlar Komitəsində təsdiq edilmişdir. 

Son illər Azərbaycanda bir sıra yeraltı sugötürücü qurğuların tikintisi və istismarı
işləri həyata keçirilir. Bir sıra konkret sugötürücü qurğularla   əlaqədar aparılan kəş-
fiyyat – istismar tədqiqatlarının nəticələrinin təhlili yeraltı suların təsdiq edilmiş re-
gional istismar ehtiyatlarının indiki real vəziyyəti tam əks etdirmədiyini və
qiymətləndirilmiş ehtiyatların əsasən azaldıldığını göstərir.  Bu əsasən ehtiyatların
qiymətləndirilməsindən keçən vaxt ərzində su təsərrüfatı şəraitində, yeraltı suların
qidalanma mənbələrinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərində baş verən dəyişik-
liklərlə əlaqədardır. Bununla yanaşı, hidrogeoloji parametrlərin və ehtiyatların
qiymətləndirmə metodikasının və yanaşmaların da korrektə edilməsinə ehtiyac
vardır. 

Dağətəyi düzənliklərin məsamə-lay hövzələrində yeraltı suların regional istismar
ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi sahə və xətt üzrə bərabər məsafələrdə yer-
ləşdirilmiş abstrakt quyulardan ibarət  sugötürücülərin sabit rejimli  məhsuldarlığının
analitik hesablama metodları ilə 10000 gün  müddətinə  aparılmışdır. 

Yeraltı suların qiymətləndirilmiş ehtiyatlarının real şəraitlə uyğun gəlməməsi bir
neçə səbəblərlə əlaqədardır. 

Əsas məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, yeraltı suların intensiv istismar edildiyi
70-80-cı illərdə onların istismar və istifadə dinamikasının, eləcə də hidrogeoloji
parametrlərin dəyişməsinin təhlili regional istismar ehtiyatlarının hətta o dövr üçün
etibarlılıq dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verir. Məsələ ondadır ki, o dövrdə
istehlak edilən yeraltı suların 80%-dən çoxu suvarma məqsədləri üçün istifadə
edilirdi. Bu zaman, suvarma rejimi vegetasiya dövründə yeraltı suların maksimal,
ilin qalan dövrlərində isə çox az miqdarda çıxarılması   ilə səciyyələnirdi. Yeraltı
suların ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi il ərzində bərabər istismar rejimi üçün
aparıldığı halda,   faktiki istismar suvarmadan asılı olaraq  qeyri-bərabər rejimdə
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aparılırdı. Başqa sözlə, hesablamanın riyazi asılılıqları faktiki olaraq real istismar
rejiminə uyğun gəlmirdi.  

İkincisi, texnogenez şəraitində əlavə qidalanma mənbələrinin (çay suları, digər
laylardan sorulmalar, suvarma sahələrindən infiltrasiyalar və s.) cəlb olunması
nəticəsində  yeraltı suların mövcud istismar ehtiyatları yaranır. Yearltı suların ehtiy-
atlarının qiymətləndirilməsində istifadə edilən metodikalar mövcud ehtiyatların
strukturunu formalaşdıran əlavə qidalanma mənbələrini tam nəzərə almağa imkan
vermir. Yuxarıda qeyd edilənlər yeraltı suların çıxarılması və istifadəsinin 1980-ci
illərdə - onların daha intensiv istismar edildiyi  dövrdə   aparılmış qeydiyyatı üzrə
fak tiki göstəricilərdə öz əksini tapır.  Belə ki, Qarabağ və Mil düzənliklərində yeraltı
suların o dövrdəki istismar həcmi təsdiq edilmiş ehtiyatları 3 dəfə, Cəbrayıl düzən-
liyində  2 dəfə üstələmişdir. Lakin, bu yataqlarda yeraltı suların ehtiyatlarının
tükənmə si və ya keyfiyyətinin pisləşməsi halları müşahidə edilməmişdir. Digər
yataqlarda yeraltı suların istismarının maksimal intensivliyi təsdiq edilmiş ehtiyat-
ların 20-25%-dən artıq olmamışdır ki, bu da təsdiq edilmiş ehtiyatların dürüstlüyünü
qiymətlən dirməyə imkan vermir. Qeyd olunan faktlar bütün yataqlar üzrə yeraltı
sula rın istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinin dürüstlülük dərəcəsinə mənfi
təsir etmişdir.  

Bu məsələdə mühüm məqamlardan biri hesablamalrda istifadə edilən hidroge-
oloji parametrlərin son dövrlərdə qazılmış kəşfiyyat və kəşfiyyat-istismar quyu-
larında aparılan  suçəkmə sınaqlarının  nəticələri ilə müqayisə əsasında  müəyyən
edilmiş yüksək olmayan dürüstlülük dərəcəsidir. Məsələn, Qanıx-Əyriçay düzən-
liyində yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsini əsaslandıran 70-
ci illərdə qazılmış kəşfiyyat quyularının maksimal sərfi  58 l/s-ni keçmədiyi halda,
2009-2010-cu illərdə eyni sahələrdə qazılmış kəşfiyyat-istismar quylarının sərfi həm
özüaxar rejimdə və həm də, nasoslarla suçəkmə sınaqları zamanı 100-250 l/s və
daha çox olmuşdur. Qeyd edilməlidir ki, 70-ci illərdə qazılmış quyuların diametri
273 mm, 2009-2010-cu illərdə   qazılmış   quyların diametri isə 354 mm olmuşdur.
Yəni quyuların diametrindəki fərqlər sərflərdəki böyük fərqlərə səbəb ola biləcək
qədər deyildir. Başqa bir misal. Qarabağ düzənliyində 1980-ci illərdə yeraltı suların
istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinin əsaslandırılması üçün qazılmış quyu-
larda 22-25 l/s sərflə aparılan suçəkmə sınaqları zamanı səviyyənin enməsi 8-17 m
təşkil edirdisə, eyni sahədə 2012-ci ildə qazılmış kəşfiyyat quyusunda 27 l/s sərflə
aparılan suçəkmə sınaqları zamanı səviyyə cəmi 2 m enmişdir.

Son illərdə aparılan bu və ya digər tədqiqatların  nəticələrinə əsasən müəyyən
edilən hidrogeoloji parametrlər  təsdiq edilmiş ehtiyatların qiymətləndirilməsinin
əsasını təşkil edən  hidrogeoloji parametrlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir və
xeyli yüksəkdir.  Tədqiqatların nəticələri bu fərqin əsas səbəbinin quyuların kon-
struksiyası  və quyularıda aparılan suçəkmə sınaqları ilə əlaqədar olduğunu deməyə
əsas verir. Ehtiyatların qiymətləndirilməsini əsaslandıran kəşfiyyat quyuları əsasən
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rotor üsulu ilə və əksər hallarda quyunun dibinə qədər bir diametrlə gil məhlulu ilə
yuyulmaqla qazılırdı. Quyuların erlift üsulu ilə işlənilməsi quyunun açdığı su hori-
zontlarının gil məhlulundan tam təmizlənməsini təmin edə bilmirdi. Bu səbəbdən
quyularda aparılan suçəkmə sınaqları vaxtı su horizontu bütün qalınlığı boyunca sı-
naqlanmaya cəlb oluna bilmirdi və sınaqlama faktiki olaraq su horizontunun qalın-
lığının bir hissəsini əhatə edirdi. Yəni suçəkmə sınaqları vaxtı alınan sərf və səviyyə
düşməsi su horizontunun bütün qalınlığını deyil, onun bir hissəsini səciyyələndirirdi.
Lakin quyulardan alınmış nəticələr layın bütün effektiv qalınlığına aid edilirdi ki,
bu da düzgün olmayan nəticələrə gətirirdi.       

Əvvəlki illərdə qazılmış quyularda borunun arxa hissəsi bir qayda olaraq çınqıl
ilə doldurulmurdu. Son illər qazılmış hidrogeoloji quyuların nəticələri xüsusilə
əlaqəsiz süxurlara qazılmış quyularda boruarxası hissənin çınqılla keyfiyyətli doldu-
rulmasının çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. 

Hidrogeoloji quyuların qazılmasında quyunun konstruksiyasının düzgün
seçilməsi, qazmanın son diametrə müvafiq genişləndirmə mərhələləri ilə çatdırıl-
ması, layların mümkün qədər yaxşı yuyulması etibarlı hidrogeoloji parametrlərin
alınmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.

Bu siyahıya Azərbaycan ərazisində dağətəyi hövzələrdə yeraltı suların yaran-
masında dağ-qırışıqlıq strukturların çat-damar sularının   rolunun tam aydınlaşdırıl-
maması da əlavə edilməidir. 

Göstərilənləri və eləcə də 10000 gün üçün qiymətləndirilmiş ehtiyatların təsdiq
edilməsindən keçən vaxtın artıq bitdiyini nəzərə alaraq  yeraltı suların ehtiyatlarının
yenidən qiymətləndirilməsi Azərbaycanda hidrogeoloji tədqiqatların həll edilməsi
zəruri olan problemi və su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxeminin hazır-
lanmasının əsas elementlərindəndir.  Ehtiyatların yenidən qiymətləndirilməsində
yeraltı suların mövcud ehtiyatlarının strukturunu yaradan amillərin və xü-
susiyyətlərin, ətraf mühitə təsirin əhatəli nəzərə alınmasını təmin edən  metodlardan
istifadə edilməsi zəruridir. Eyni zamanda   dağ-qırışıqlıq strukturlarda   çatödamar
sularının aktiv mübadilə zonası və dərin axınlar zonası üzrə istismar ehtiyatlarının
qiymətləndirilməsi tədqiqatlarının aparılması nühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsinin mərhələləri   

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsinin həyata keçirilməsi üçün idarəet-
mənin mərhələlərini, üsullarını, mexanizmini özündə əks etdirən  sxem və planların
hazırlanması zəruridir.   Bununla əlaqədar aşağıda göstərilən məsələlərin həll
edilməsi zəruri hesab edilir:

1. Su ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi. Yerüstü və yeraltı su ehtiyat-
larının qiymətləndirilməsi mühüm, məsuliyyətli və kifayət qədər mürəkkəb və çətin
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prosesdir.  Ehtiyatların qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə artıq qiymətləndirilmiş
ehtiyatlar haqqında  mövcud məlumatların təhlili və sistemləşdirilməsi zəruridir. Bu
məqsədlə ölkənin bütün ərazisi  və eləcə də çay hövzələri, iqtisadi regionlar, inzibati
rayonlar üzrə çaylarda daimi hərəkətdə olan, göllərdə, su anbarları və buzlaqlarda
toplanmış  yerüstü suların qiymətləndirilmiş ehtiyatları haqqında məlumatlar təhlil
edilərək  sistemləşdirilməlidir. Yerüstü su mənbələri  inventarlaşdırılmalı,   bütün
mənbələrin  kadastr və kataloqları hazırlanmalı,   bütün yerüstü su mənbələri  əhatə
edilməklə hidroqrafik şəbəkənin   dislokasiya xəritələri tərtib edilməlidir. Eyni sis-
temlər və eləcə də  yeraltı su hövzələri    üzrə yeraltı suların resurs potensialı,
qiymətləndirilmiş regional istismar ehtiyatları, yeraltı su yataqları üzrə
qiymətləndirilmiş mərkəzləşdirilmiş sugötürücü qurğuların istismar ehtiyatları
haqqında məlumatlar təhlil edilərək  sistemləşdirilməlidir.  Yeraltı   su horizontları,
bulaqlar, kəhrizlər, digər təbii su çıxışları, istismarda olan su quyuları   inventar-
laşdırılmalı, qiymətləndirilmiş yeraltı su ehtiyatlarının və bütün  su çıxışlarının
kadastr və kataloqları, dislokasiya xəritələri   tərtib edilməlidir. Transsərhəd yerüstü
və yeraltı su axınları və obyektləri  təhlil edilərək    sistemləşdirilməli, transsərhəd
suların kadastr və kataloqları, dislokasiya xəritələri tərtib edilməlidir.

Atmosfer yağıntılarının buxarlanmaya, yerüstü və yeraltı axına sərf olunan hiss-
lərinin qiymətləndirilməsi metodları, yeraltı suların  regional istismar ehtiyatlarının,
mərkəzləşdirilmiş sugötürücülər üzrə    ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi metodları,
transsərhəd yerüstü və yeraltı su axınlarının qiymətləndirilməsi metodları təhlil
edilməli, aparılmış qiymətləndirilmələrdə müəyyən edilmiş çatışmamazlıqların
araşdırılması ehtiyatların yenidən qiymətləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.   Əvvəllər tətbiq eilmiş və müasir qiymətləndirilmə metodları təhlil edilməklə
analitik hesablamalara əsaslanan metodlardan fərqli olaraq daha çox amilləri təbii
şəraitə yaxın vəziyyətdə nəzərə almağa imkan verən riyazi modelləşdirməyə
əsaslanan  metodların imkanları araşdırılmaqla Azərbaycanın su hövzələrinin spe-
sifik xüsusiyyətlərini nəzərə almağa imkan verən  daha optimal qiymətləndirmə
metodunun seçilməsi təmin edilməlidir.  

Su ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üçün əvvəlki illərdə aparılmış
tədqiqatların nəticəsində əldə edilmiş məlumat bazası təhlil edilməli və bu məlumat-
ların yararlılıq dərəcəsi müəyyən edilməlidir. Bu məsələdə əsas problemlərdən biri
məlumat bazasının dağınıq olması, məlumatların əldə edilməsinində   çətinliklərin
mövcudluğudur. 

Əvvəlki illər ərzində aparılmış tədqiqatların yararlılığı və yetərliliyi qiymətlən -
dirildikdən   sonra aparılması zəruri olan tədqiqatlar müəyyənləşdirilməlidir. Buraya
yerüstü sular üzrə atmosfer yağıntılarının  sərf parametrlərinin təyini üçün təcrübə-
sınaq poliqonlarının,  ehtiyac olduğu müəyyən edilən yerlərdə əlavə meteoroloji və
hidroloji müşahidə məntəqələrinin  yaradılması, hidroloji müşahi dələrin, labora-
toriya sınaqlarının  aparılması və s. aiddir.
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Yeraltı sular üzrə hidrogeoloji parametrlərin dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə hidro-
geoloji quyuların qazılması, hidrogeoloji təyinatlı geofiziki tədqiqatların, quyularda
suçəkmə sınaqlarının, laboratoriya tədqiqatlarının, əlavə monitorinq quyuları  qazıl-
maqla hidrogeoloji müşahidələrin, yeraltı və yerüstü suların qarşılıqlı əlaqəsinin
təyini məqsədli xüsusi tədqiqatların    aparılması zəruri hesab edilir. 

Yuxarıda göstərilən araşdırmaların, sistemləşdirmələrin, əlavə tədqiqatların
nəticəsində alınmış yeni məlumatların  əsasında ölkənin yerüstü və yeraltı su ehtiy-
atlarının yenidən qiymətləndirilməsi həyata keçirilə bilər. Yerüstü suların
qiymətləndirilməsi ümumi və istismar oluna bilən  ehtiyatlarının keyfiyyət
qradasiyalarına görə çay hövzələri, iqtisadi regionlar, inzibati rayonlar və bütünlüklə
ölkə üzrə  aparılmalıdır. Yeraltı suların ümumi və istismar oluna bilən  ehtiyatları
keyfiyyət qradasiyalarına görə yeraltı su hövzələri, çay hövzələri, iqtisadi regionlar,
inzibati rayonlar və bütünlüklə ölkə üzrə qiymətləndirilməlidir. Bununla yanaşı çay
hövzələri, iqtisadi regionlar, inzibati rayonlar və bütünlüklə Azərbaycanın  su bal-
ansının tərtib edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Su balansı istifadə edilməsi
mümkün olan su ehtiyatlarının təminatlılıq dərəcəsinin müəyyən edilməsində əsas
göstəricidir və   etibarlı balansın tərtib edilməsi çox önəmlidir. 

2. Sudan istifadənin strukturunun təhlili və proqnoz hədəfləri. Su ehtiyatlarının
inteqrasiyalı idarə edilməsi sxeminin hazırlanması üçün ölkə ərazisində sudan
içmək və təsərrüfat-məişət ehtiyacları, suvarma və kənd təsərrüfatının digər
sahələrində  istifadə,  sənaye və texniki məqsədlər, hidroenergetika,  kurortologiya
və balneoloji məqsədlər üçün istifadənin   mövcud vəziyyətinin  araşdırılması
zəruridir.  Sudan müxtəlif məqsədlərlə istifadə  ilə yanaşı bütün   çaylar üzrə ekoloji
su buraxılışlarının vəziyyəti araşdırılmalıdır. Bununla yanaşı     su ehtiyatlarının in-
teqrasiyalı idarə edilməsi   sxeminin hazırlanması nəzərdə tutulan qısa müddətli (10
il) və uzun müddətli (20 və 35 il) proqnoz hədəflər üçün hər bir  istifadə istiqaməti
üzrə suya  tələbatın müəyyənləşdirilməsini tələb edir.

Eyni zamanda istifadə sahələri üzrə tətbiq edilən sudan istifadə normaları
araşdırılmalı və təhlil edilməli, bu normaların yetərliliyi dəyərləndirilməlidir.

3. Su ehtiyatlarının idarə və istifadə edilməsi üzrə milli hüquqi bazanın yaradıl-
ması və beynəlxalq qanunvericiliyə implementasiyası. Su ehtiyatlatrının inte-
qrasiyalı idarəetmə sxeminin hazırlanması  üçün başlıca şərtlərdən  biri su sektoru
üzrə milli qanunvericilik bazasının yaradılmasıdır.  Azərbaycanda su sektoru ilə
əlaqədar normativ-hüquqi baza əsasən yaradılmışdır. Cənubi Qafqazın digər
ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycan Respublikası BMT-nin “Sərhəddən keçən su
axınlarının və Beynəlxalq göllərin  mühafizəsi və istifadəsi üzrə”  Helsinki Kon-
vensiyasını ratifikasiya etmişdir və Konvensiyanın tələblərinə ciddi riayət edir.         

Sxemin hazırlanması ilə əlaqədar beynəlxalq qanunvericiliyin, Avropa Su Çərçivə
Direktivinin, milli normativ-hüquqi bazanın təhlili,  yeni qanun və qaydaların hazır-
lanması, milli qanunvericiliyin beynəlxalq qanunvericiliyə implementasiyası is-
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tiqamətində təhlillər aparılmalı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim
etmək üçün təkliflər hazırlanmalıdır.  

4. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı istifadə  sxemlərinin hazırlanması.   Regionların
inkişaf perspektivləri əsasında inzibati rayonlar, iqtisadi regionlar və çay hövzələri
ərazisində   sudan istifadənin prioritet ardıcıllığı    təyin edilməli, prioritet istifadə
variantları   və prioritet istifadə ardıcıllığı əsasında iqtisadi regionlar və çay hövzələri
üzrə su ehtiyatlarından inteqrasiyalı idarəetmə sxemləri  tərtib edilməlidir.

Eyni zamanda su ehtiyatlarından inteqrasiyalı idarəetmə sxemlərinin institut-
sional strukuru müəyyən edilməli, su sektorunda siyasət, qanunvericilik və idarəet-
mənin inteqrasiyası mexanizmi işlənilməli, su sektorunun özünü maliyyələşdirmə
mexanizmi təşkil edilməlidir.

Su ehtiyatlarının tərtib edilmiş  inteqrasiyalı idarəetmə sxemlərinin  coğrafi in-
formasiya bazasının yaradılmasının idarəetmə sistemlərinin tərkib hissəsi kimi
nəzərdə  tutulması məqsədəuyğundur.

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxemində ətraf mühitin daya -
nıqlığının təmin edilməsi ilə əlaqədar   ekoloji su buraxılışlarının təminatlılığı, su
ehtiyatlarının tükənməkdən qorunması, su mənbələrinin çirklənməkdən mühafizəsi,
daşqın risklərinin önlənməsi, su infrastrukturu ilə əlaqəli subasma, bataqlıqlaşma,
şoranlaşma  prosesləri, su ehtiyatları və iqlim dəyişiklikləri, işlənmiş suların təmi-
zlənməsi və təkrar emalı, su mənbələrindən istifadə və fauna-flora qarşılıqlı əlaqələri
və digər ekoloji və geoekoloji yönümlü məsələlər öz əksini tapmalıdır.  

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsində ictimaiyyətlə məsləhət ləşmələrin
təşkili, maraqlı tərəflərin qərarların qəbuluna  cəlb edilməsi, su ehtiyatlarının inte-
qrasiyalı idarə edilməsində gender məsələləri, su istifadəçiləri assosiasiyalarının
təşkilinin hüquqi mexanizminin təkmilləşdirilməsi, su təsərrüfatçıları assosiasiyaları
və şuraları   ilə tələbatçılar arasında koordinasiya mexanizminin yaradılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.  

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxem və planlarının hazırlanması
su sektorunda fəaliyyət göstərən bütün icra strukturlarının, elmi-tədqiqat institut-
larının, ali məktəblərin müvafiq kafedralarının, təcrübəli və səriştəli alim və
mütəxəssislərin birgə səyləri nəticəsində mümkündür. 
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HİDROLOGİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

İmanov F.Ə. 
Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəhəri, farda_imanov@mail.ru

Abstract. Hydrology is very useful for country and society and very interesting
and perspective sphere of activity for creative young people. The modern problems
of hydrology are considered in 3 levels (international, regional, country) and appro-
priate ways of their solution were indicated in the article.

Açar sözlər: hidrologiya, su ehtiyatları, müasir problemlər, su ehtiyatlarının
idarə edilməsi 

Giriş
Hidrologiya coğrafi elmlərə aid olmaqla digər fiziki-coğrafi elmlərlə-meteo-

rologiya və iqlimşünaslıq, geomorfologiya, landşaftşünaslıq, qlyasiologiya, karto-
qrafiya və s. ilə sıx əlaqəlidir. Bu əlaqələr təbii mühitin bütövlüyünü, onun ayrı-ayrı
komponentlərinin bir-birinə qarşılıqlı təsirini əks etdirir.

Su təsərrüfatı, kommunikasiya, enerji, ətraf mühitin mühafizəsi, çay hövzələrinin
idarə olunması ilə bağlı layihələrin elmi əsaslandırılmasında hidrologiyanın rolu
əvəzsizdir. Hidrologiyanın digər tətbiq sahələri çay axımı və təhlükəli hidroloji
hadisələrin-daşqın və sellərin proqnozu ilə əlaqədardır.

C.Duq hesab edir ki, XX əsrdə hidrologiyanın inkişafının ən başlıca xüsusiyyəti
elmi hidrologiyanın yaranmasıdır [8]. O, XX əsrdə dörd dövr ayırır: empirizm
(1900-1930), rasionalizm (1930-1950), nəzəriyyənin inkişafı (1950-1975) və
kompyuterləşmə (1975-2000) dövrləri.

Əsas vəzifələr 
Tətbiqi hidrologiyanın iki əsas vəzifəsi məlumdur:
1. Çay axımının müxtəlif xarakteristikalarının (illik, maksimal, minimal axım

və s.) hesablanması;
2. Səviyyə və çay axımı proqnozlarının tərtibi.
Lakin bir çox digər məsələlərin həllində də bilavasitə hidroloqların iştirakı tələb

olunur. Bu məsələlər daha çox sudan istifadə ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər plan-
larının elmi hidroloji əsaslandırılması ilə bağlıdır.

Tətbiqi hidrologiyanın birinci vəzifəsi ilə əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki,
hazırda çaylar üzərində inşa edilmiş və müvəffəqiyyətlə istismar olunan bütün su
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anbarları, su elektrik stansiyaları, sugötürmə qurğuları, körpülər, neft və qaz kəmər-
lərinin körpü keçidləri və s. hidrotexniki qurğular çay axımının müxtəlif xarakte -
ristikalarının hesabi qiymətlərinə görə layihələndirilmişdir. Keçmiş SSRİ-də bu axım
xarakteristikaları dövlət səviyyəsində təsdiqlənmiş normativ sənədlərdəki me tod və
düsturlara görə hesablanırdı. İlk belə sənəd 1966-cı ildə təsdiqlənmiş, 1972 və 1983-
cü illərdə isə onun təkmilləşdirilmiş variantları qüvvəyə minmişdir. 2003-cü ildə
Rusiya Federasiyası üçün oxşar normativ sənəd hazırlanmışdır. ABŞ və Qərbi
Avropa ölkələrində müəyyən standartların olmasına baxmayaraq, hidroloji xa rak -
teristikaların hesabi qiymətləri hər bir layihə üçün fərdi qaydada-çöl tədqiqatla rı
yerinə yetirilməklə, hövzənin yerli xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla təyin olunur [1].

Hidrologiyanın ikinci vacib vəzifəsi çay, göl və su anbarlarının rejim ele-
mentlərinin və ya bu su obyektlərində baş verən hadisələrin proqnozu ilə əlaqədardır. 

Hazırda su sərfləri və səviyyənin çoxsaylı qısa və uzunmüddətli proqnoz metod-
ları işlənib və onlar operativ hidrologiyada geniş istifadə olunur. Bu metodları iki
əsas qrupa bölmək olar:

• fiziki-statistik (və ya su balansı) metodlar: çay hövzəsində axımın formalaşma
xüsusiyyətlərini nəzərə alır;

• statistik metodlar: su rejiminin tələb olunan elementlərinin ehtimallı proqnoz -
larını tərtib etməyə imkan verir.

Hidrologiyanın digər vəzifələri öz həllini başlıca olaraq hidroloji hesablama
metodlarının, qismən isə hidroloji proqnoz metodlarının tətbiqi ilə tapır. Əlavə
olaraq, suyun keyfiyyəti, gətirmələr axımı, məcra prosesləri, sudan istifadə və s.
haqqında məlumatlardan da istifadə olunur.

Müasir dövrdə hidrologiyanın nailiyyətləri tətbiqi hidrologiyanın ehtiyaclarının
ödənilmə səviyyəsi ilə  müəyyən olunur. Bu gün birmənalı etiraf etmək olar ki, tət-
biqi hidrologiya bütövlükdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri, sosial sfera və fərdi
sektorun hidroloji təminatı üzrə qarşıya qoyulan vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəlir.

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, nəzəri hidrologiyanın nailiyyətləri azdır. Nəzəri
hidrologiya və tətbiqi hidrologiya arasında müəyyən boşluq var: nəzəri hidrologiya
öz inkişafında praktikanın tələblərindən geri qalır.

Hidrologiyanın müasir problemləri

Hidrologiyanın müasir problemlərinə üç səviyyədə baxıla bilər: beynəlxalq, re-
gional və Azərbaycan.

YUNESKO-nun Beynəlxalq Hidroloji Proqramı 2014-2021-ci illəri əhatə edən
VIII faza üçün 6 əsas prioritet istiqamət müəyyən etmişdir:

1. Su obyektlərinin hidroloji rejiminin dəyişmələri və su ilə bağlı təhlükəli hadi -
sələr;

2. Yeraltı suların hidrologiyası;

SU EHTIYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

1/201546



3. Su çatışmazlığı və suyun keyfiyyəti problemi;
4. Urbanizasiya olunmuş ərazilərin hidrologiyası;
5. Ekohidrologiya;
6. Su ehtiyatları üzrə mütəxəssis hazırlığı.
“Rusiya Federasiyasının 2020-ci ilə kimi Su Strategiyası”nda ölkənin su təsər-

rüfatı kompleksinin inkişafının başlıca məqsədləri müəyyən edilmişdir [7]:
• Əhali və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin su ehtiyatları ilə təminatlı təchiz

olunması;
• Su obyektlərinin mühafizəsi və bərpası;
• Suların mənfi təsirindən müdafiənin təmin olunması. 
2013-cü il 19-21 noyabr tarixlərində  Rusiya Federasiyasının Sankt Peterburq

şəhərində VII Ümumrusiya Hidroloji Qurultayı keçirilmişdir. Bu Qurultayda
həmçinin 15 müxtəlif ölkənin mütəxəssisləri iştirak etmişdilər. Qurultayın yekun
qərarında yaxın on il üçün əsas hidroloji problemlər və tədqiqat istiqamətləri
müəyyən edilmişdir. Bunlarin ən mühümləri və Azərbaycan üçün də aktual olanları
aşağıdakılardır: 

• Iqlim dəyişmələri və təsərrüfat fəaliyyətinin inkişafı şəraitində yerüstü və ye -
raltı suların yenidən qiymətləndirilməsi;

• Təhlükəli hidroloji hadisələr də daxil olmaqla, hidroloji proqnozlaşdırma sis-
teminin inkişaf etdirilməsi;

• Hidroloji proseslərin riyazi və fiziki modelləşdirilmə metodlarının təkmil-
ləşdirilməsi;

• Hidroloji monitorinq məlumatlarının su kadastrının illik və çoxillik sorğu
kitabları şəklində nəşri;

• Məcra proseslərinin elmi əsaslarının tədqiqi və onların idarə olunması üzrə
praktik tövsiyələrin hazırlanması;

• Su obyektlərinin (kiçik çaylar da daxil olmaqla) bərpa proqramlarının hazır-
lanması və həyata keçirilməsi;

• Su ehtiyatlarından ekosistem yanaşmalı istifadənin metodoloji və texnoloji
əsaslarının işlənməsi;

• Hidrologiya elmində peyk məlumatları və metodlarından istifadənin geniş tət-
biqi.

2011-2014-ci illərdə BMT-nin İnkişaf Proqramı və Qlobal Ekoloji Fondun
maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən "Kür-Araz hövzəsində transsərhəd deq -
radasiyanın azaldılması" layihəsi çərçivəsində yerli və beynəlxalq ekspertlər
tərəfindən Cənubi Qafqaz regionu üçün ümumi Strateji Fəaliyyət Planı hazırlan-
mışdır. Bu planda 4 əsas məqsəd qarşıya qoyulmuşdur:

• Suya tələbatı və ekosistem xidmətlərini təmin etmək üçün su ehtiyatlarının
davamlı istifadəsinə nail olmaq;

• İndiki və gələcək nəsillər üçün təmiz sudan istifadə imkanını təmin etmək və
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Kür-Araz hövzəsində ekosistem funksiyalarını gücləndirmək  üçün  tələb olu -
nan suyun keyfiyyətinə nail olmaq;

• Kür-Araz çayları hövzəsində davamlı olaraq əhəmiyyətli ekoloji və sosial-
iqtisadi xidmət edəcək  ekosistemlərə  nail olmaq və onu qorumaq;

• Daşqın və iqlim dəyişmələrinin infrastruktur, sahilyanı ekosistemlər və ic-
malara mənfi təsirlərinin azaldılmasına nail olmaq.

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün 10 əsas fəaliyyət növü müəyyən edilmiş və onlar
prioritetləşdirilmişdir: 

1. Hidroloji idarə etmənin təkmilləşdirilməsi; 
2. Su ehtiyatlarının itkilərinin azaldılması; 
3. Suyun keyfiyyət monitorinqinin təkmilləşdirilmiş proqramı; 
4. Çirklənmənin azaldılması və qarşısının alınması; 
5. Suyun keyfiyyət standartlarının uyğunlaşdırılması; 
6. Çay ekosistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; 
7. Çay ekosistemlərinin mühafizəsi  və bərpası; 
8. Inkişaf planlarında çay ekosistemlərinin əhəmiyyətinin nəzərə alınması; 
9. Daşqın və quraqlıq  risklərinin azaldılması;
10.Iqlim dəyişmələrinə razılaşdırılmış adaptasiya.
Yuxarıda adı çəkilən layihə çərçivəsində Azərbaycan üçün su ehtiyatlarının inteq -

rasiyalı idarə edilməsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı hazırlanmışdır. Bu planda həlli
mühüm sayılan problemlər Regional Strateji Fəaliyyət Planında göstərilən problem-
lərlə kəsişir. Milli Fəaliyyət Planında 4 əsas problem müəyyən edilmişdir: 

• Su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunması;
• Su ehtiyatlarının mühafizəsi üçün iqlim dəyişmələrinə adaptasiya;
• Su ekosistemlərinin mühafizəsi;
• Suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
Hazırda hidrologiyanın çoxsaylı problemləri var [1].
Problem 1. Nəzəri bazanın zəif olması. 
Ümumiyyətlə, Yer elmlərində istifadə olunan metodologiyaları, onların nəzəri

əsaslarına görə üç səviyyəyə bölmək olar [3]:
1. Empirik təsviri metodologiyalar;
2. Nəzəri əsasları digər elm sahələrindən götürülən metodologiyalar;
3. Öz nəzəri əsasları olan metodologiyalar.
Ənənəvi hidrologiya birinci səviyyəyə uyğundur. Onun əsasları XX əsrin 30-50-

ci illərində formalaşmışdır. Hidrologiyanın ikinci səviyyəyə uyğun nəzəri əsası mex-
anika, hidrodinamika, riyazi statistika və fiziki coğrafiyadan götürülmüşdür. 

Y.B.Vinoqradov və T.A.Vinoqradovaya görə, hazırda üçüncü səviyyəyə uyğun
nəzəri əsas yoxdur və onlar, bu əsası yalnız riyazi modelləşmənin inkişaf et-
dirilməsində görürlər [3]. 

Ümumiyyətlə isə, etiraf etmək lazımdır ki, hazırda bir çox hidroloji məsələlərin
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həllinin nəzəri yolları çox məhduddur [5].  
Belə şəraitdə sual olunur: elmi hidrologiyanın inkişafını necə sürətləndirmək

olar? Elmi nəzəriyyənin bir çox tərifləri məlumdur. Hans Selyefə  görə
“nəzəriyyələr-mövcud faktları birləşdirən saplardır”. Hesab olunur ki, elmi
hidrologiyanın informasiya bazasını reprezentativ sutoplayıcılarda yerinə yetirilən
müşahidə məlumatları təşkil etməlidir [4]. Belə eksperimentlər müxtəlif təbii zon-
alarda və landşaft tiplərində yerinə yetirilməlidir. Lakin belə eksperimentlərin təşkili
külli miqdarda vəsait tələb edir. Hazırda Azərbaycanda reprezentativ sutoplayıcılar
və axım meydançalarının yaradılması məqsədəuyğun olardı. 

Problem 2. Axım sıraları qeyri-stasionar olduqda hidroloji hesablamaların ye -
rinə yetirilməsi. 

Keçən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq axım xarakteristikaları statistik metodlarla
hesablanır. Bu metodların tətbiqi müşahidə sıralarının stasionarlığını nəzərdə tutur
[1]. Lakin müasir iqlim dəyişmələri şəraitində bir çox hidrometeoroloji xaraxteris-
tikaların müşahidə sıralarında statistik baxımdan əhəmiyyətli xətti trendlər aşkar-
lanır. Belə sıraların statistik parametrlərinin təyini yolları haqqında mütəxəssislər
arasında fikir birliyi yoxdur. Əksər mühəndis-hidroloqlar hesablamaları hələ də sta-
sionar sıralar  üçün işlənmiş ənənəvi metodlarla yerinə yetirirlər.

Azərbaycan şəraiti üçün bu problem çox aktualdır. Belə ki, müstəqil ölkəmizdə
hələ də hidroloji hesablamaları tənzimləyən normativ sənəd yoxdur. Körpülərin, su
anbarlarının, su-elektrik stansiyalarının və müxtəlif hidrotexniki qurğuların layi-
hələndirilməsi  zamanı axım xarakteristikalarının hesabi qiymətlərinin necə təyin
olunduğu aydın deyil. Bu məsələ ilə əlaqədar Rusiya alimləri arasında fikir ayrılığı
var. Bir qrup alim “qısaldılmış əyrilər”dən, digər qrup isə bütöv müşahidə sıraların-
dan istifadə etməyə üstünlük verir.

Problem 3. Hidroloji proseslərin riyazi və fiziki modelləşdirilməsinin zəif inkişafı.
Bu, müasir hidrologiyanın ən perspektivli istiqamətlərindən biridir. Belə hesab

olunur ki, hidroloji məsələlərin hamısını müxtəlif riyazi modellərin istifadəsi ilə həll
etmək mümkün olacaq [6]. Son 50-60 ildə hidroloji modellərin hazırlanmasına çox
enerji sərf olunmasına baxmayaraq bu problem hələ də öz həllini gözləyir. Bu prob-
lemin mövcudluğu birbaşa hidrologiyanın nəzəri və informasiya bazasının zəif ol-
ması ilə bağlıdır (Problem 1). Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, kiçik çay hövzələri
üçün işlənmiş modelləri fiziki-coğrafi şəraiti mürəkkəb olan iri çay hövzələrinə tət-
biq etmək qeyri-mümkündür. 

Tədqiqat metodlarını nəzərə almaqla hidrologiyanı “ənənəvi hidrologiya”ya (XX
əsrin 70-ci illərinə kimi) və “yeni nəsil hidrologiya”sına (riyazi modellər nəzərdə
tutulur) bölmək olar [3]. Lakin müəlliflər etiraf edir ki, “yeni nəsil hidrologiya”sının
inkişafında hələ ki, gözlənilən sıçrayış baş verməyib.

Azərbaycanda axımın əmələgəlmə prosesinin riyazi modelləşdirilməsi ilə
yetərincə məşğul olunmamışdır. Bu, yuxarıda göstərilən səbəblərlə yanaşı, təcrübəli

İmanov F.Ə. Hidrologiyanın muasir problemləri

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

SU EHTIYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

1/2015 49



SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

İmanov F.Ə. Hidrologiyanın muasir problemləri

hidroloq mütəxəssis və gənc tədqiqatçıların fizika və ali riyaziyyat üzrə biliklərinin
lazımi səviyyədə olmaması ilə əlaqədardır.

Problem 4. “Hidrologiya”  və  “Su ehtiyatlarının idarə edilməsi” terminlərinin
eyniləşdirilməsi.

Bir çox hidroloqlar, xüsusilə mühəndis-hidroloqlar hidrologiyaya elm sahəsi kimi
yox, texnologiya kimi baxırlar. Onların əsas məqsədi hidroloji məlumatları  infor-
masiyaya çevirib su ehtiyalarının idarə olunmasında və ya hidrotexniki qurğuların
layihələrində istifadə etməkdir. Lakin bu terminlərin eyniləşdirilməsi düzgün de -
yildir. Çünki, hidrologiya Yer elmlərinə, su ehtiyalarının idarə olunması isə qərar-
ların qəbul edilməsi elmlərinə aiddir. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, su
ehtiyatlarının idarə olunmasında su siyasəti, su qanunvericiliyi, instusional
məsələlərə və s. də baxılır ki, bunlar da klassik hidrologiyanın predmeti deyildir.

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, 1997-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Res -
publikasının Su Məcəlləsinin bir sıra müddəalarının yenidən işlənməsinə ehtiyac
vardır.  Bu sənəd, xüsusilə su ehtiyatlarının idarə edilməsı ilə əlaqədar müasir
beynəlxalq təcrübəyə və ölkədə su sektorunun real durumuna uyğunlaşdırılmalıdır.

Problem 5. Kadr hazırlığı.
Bu problemə Azərbaycanın misalında baxılır. Bakı Dövlət Universitetində

hidrologiya ixtisası üzrə ilk buraxılış 1975-ci ildə olub. O vaxtdan fasiləsiz olaraq
hidroloq mütəxəssislərin hazırlığı davam etdirilir. 

Azərbaycanda hidroloq kadları hazırlığının səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün
aşağıdakılar məqsədəuyğun hesab edilir:  

• bakalavriatın I kursuna daha yüksək hazırlıqlı abituriyentlərin qəbulunun
təmin edilməsi üçün      qəbul ballarının aşağı həddinin qaldırılması;

• hidroloq ixtisasının gənclər arasında prestijliyinin  təbliği ;   
• xüsusi istiqamətlər üzrə təhsil hazırlığı;
• hidroloq mütəxəssislərin, xüsusilə çöl tədqiqatlarında çalışan mütəxəssislərin

maddi maraqlarının daha yüksək səviyyədə təmin edilməsi
Hal-hazırda bir sıra mühüm istiqamətlər üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssis çatış-

mazlığı mövcuddur. Buna görə də, bu istiqamətlər üzrə istedadlı gənclərin öz bilik-
lərinin artırılması məqsədilə xarici ölkələrin tanınmış universitet və elmi-tədqiqat
mərkəzlərinə göndərilməsi məsqədəuyğundur.

Azərbaycanın su obyektlərinin hidroloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində aşağı-
dakılara diqqət yetirilməsi məqsədəuyğundur:  

• Çay hövzələrinin su balansının elementlərinin, yerüstü və yeraltı su ehtiyatları
haqqında məlumatların yenilənməsi;

• Yeni hidroloji müşahidə məntəqələrinin  təşkili;
• Hidroloji müşahidə məlumatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi  və onların

tədqiqatlar məqsədi ilə əldə edilməsinin asanlaşdırılması;
• Hidroloji proseslərin riyazi və fiziki modelləşdirilməsi, məcra prosesləri,
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hidroloji proqnozlaşdırma, daşqın (sel) və quraqlıq risklərinin
qiymətləndirilməsi istiqamətində tədqiqatların  aparılması.

Nəticə
Müasir dövrdə hidrologiyanın əsas problemləri kimi aşağıdakıları göstərmək olar:
1. Nəzəri bazanın zəif olması;
2. Qeyri-stasionar axım sıraları üçün hidroloji hesablamaların yerinə yeti -

rilməsində metodoloji  boşluqların olması;
3. Hidroloji proseslərin riyazi və fiziki modelləşdirilməsinin zəif inkişafı.
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Abstact. The paper presents possibility usage of underground water resources
for farming facilities of the Fergana valley, within proposed scientifically - technical
work shall promote the improvement of hydrogeological situation in southern parts
of Fergana valley. Study of mathematical modeling and examines the dynamics of
the process in aquifers of Fergana Valley of the Syrdarya basin on basis GIS tech-
nology.

Ключевые слова: водоносный комплекс, типы водообмена, минерализация
подземных вод, расчеты естественных ресурсов, моделирования геофильтра-
ционных процессов, баланс, геоинформационная система, особенности гид-
родинамических систем. 

Введение
Гидрогеологические условия Ферганской долины отличаются сложностью,

обусловленной разнообразием геоструктурного строения, факторами форми-
рованием подземных вод и техногенной нагрузкой. Здесь развиты мощные во-
доносные комплексы, содержащие воды различного состава, свойств,
происхождения и имеющие различные условия залегания и циркуляции [1, 2].
Митгарц (1956 г) выделены следующие гидрогеологические районы второго
порядка [3]: 1) бассейны трещинных вод (гидрогеологические массивы) гор и
высоких предгорий; 2) артезианские – зона низких предгорий или адыров
(окраинные структуры: барьерные гряды  и прогибы, межадырные и  зоадыр-
ные впадины); 3) артезианские центральная равнинная зона (мегасинклиналь,
состоящая из северного и южного бортов и центрального грабена).

Методика исследований
Методика исследований заключается: в анализе и камеральной обработке

данных, создание геоинформационной системы, методы расчета водного ба-
ланса подземных вод, принципы выделения гидродинамических структур, ме-
тоды расчета гидрогеологических параметров, разработка математического
моделирования  геофильтрационных процессов,   анализ карт, графиков и диа-
грамм.
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Описание  исследований
В современных гидрогеологических структурах Ферганского бассейна вы-

деляются три структурно-гидрогеологических этажа [1], которые, расчле-
няются на более дробные единицы - водоносные комплексы и горизонты:
первый –нижний структурно-гидрогеологический этаж сложен метаморфизо-
ванными, осадочными и изверженными породами докембрия и палеозоя; вто-
рой –средний структурно-гидрогеологический этаж включает водоносные
комплексы юры, мела, палеогена и нижнего неогена; третий –верхний струк-
турно-гидрогеологический этаж содержит водоносные комплексы верхнего
плиоцена (бактрий) и четвертичных отложений. Подземные воды бактрия при-
урочены, главным образом, к пластам песчаников и конгломератов с маломощ-
ными линзами песка и галечника. Вскрываются они на адырах и в центральной
части депрессии на глубинах 100-280 м, характеризуются невысокой минера-
лизацией (от 0,3 до 2-3 г/л). По химическому составу воды, в основном, суль-
фатно-гидрокарбонатные натриевые. Дебиты скважин от десятых долей до 28
л/с. Термальные и щелочные свойства воды позволяют ее использовать для ле-
чебных целей.

Наиболее широко распространены, подземные воды четвертичных отложе-
ний. Они играют большую роль в гидрогеолого-мелиоративной обстановке ре-
гиона, имеют народно хозяйственное значение как источник водоснабжения
и орошения земель. Приурочены они к горизонтам,  слоям крупно- и мелкооб-
ломочных пород, отделенные друг от друга не выдержанными по простиранию
песчано-глинистыми породами. Но они находятся в тесной гидравлической и
балансовой взаимосвязи, а также образуют единую гидродинамическую си-
стему.

Регионального водоупора в четвертичных (и верхнеплиоценовых бактрий-
ских) отложениях не существует. Относительными водоупорами служат, ма-
лопроницаемы горизонты сохских (QI) и ташкентских (Q2) конгломератов (в
прибортовой  части). Внутри системы имеются и существенные различия в
гидрогеологической характеристике подземных вод, зависящие от геоморфо-
логических, фациально-литологических условий. 

В.А. Гейнц [3] выделяет два водоносных комплекса четвертичных отложе-
ний а) водоносный комплекс аллювиально- пролювиальных четвертичных от-
ложений (apQ), распространенный на периферии Ферганской впадины; б)
Водоносный комплекс аллювиальных четвертичных отложений (aQ), распро-
страненный в долинах рек Нарына, Карадарьи и Сырьдарьи.

В юго - восточной части Ферганы, в Ош-Араванскной впадине наблюдается
полное завершение гидрогеологического цикла т.е. здесь происходит питание,
транзит  и полное выклинивание  (дренирование) подземных вод вдоль под-
нятия Андижанского и южно-Аламышикского малопроницаемых адыров.

Джуманов Ж.Х. Моделирование 
гидрогеологических систем Ферганской долины  
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На остальной территории естественные потоки, берут начало на границе
сочленения  гор с предгорьями,  частично выклиниваются в средней части ко-
нусов выноса (в зоне литологического подпора за счет сокращения водопро-
водимости пород) и движутся к региональному базису дренирования (р.
Сырдарья, Карадарья и приустьевая часть р.Нарына). В центральной части
Ферганы в результате развития переслаивающих суглинков и песков распро-
странены субнапорные воды (с пьезометрическим уровнем +10+30 м. над по-
верхностью земли). В распределении напоров проявляется закономерное
увеличение напоров с глубиной. Кроме общего фронтального направления
подземного стока (от гор к долине р. Сырдарьи), отмечаются направления к
межконусным понижениям и дренам [2].

Причём, в верхних горизонтах напорных вод (QII-III), снижение пьезометри -
ческого уровня (по пути движения) происходит быстрее, чем в нижних (QI-II).
Фильтрационные свойства отложений характеризует фа ци аль но-литологи -
ческую неоднородность (суглинки-0,1-0,01 м/сут, песчано –галечниковые по-
роды 3-160 м/сут ). Проницаемость уменьшается  с глубиной (Q3-Q4-25-60
м/сут, QII=7-22 м/сут, QI -3-7 м/cут.

Воды в основном  пресные до 0,5 г/л гидрокарбонатно-сульфатные. На этом
общем фоне имеются локальные  гидрохимические поля с минерализаций (до
1-2,5 г/л). По происхождению они делятся на три группы: 

1) растворение гипса (правобережная  предгорная равнина), 
2) вторая группа приурочена к контактам подземных потоков с соленос-

ными  отложениями неогена (северная Фергана ).
3) Третья группа формируется в центральной части депрессии под влия-

нием скрытой (глубинной) разгрузки водоносных  горизонтов (N-P) Гидрохи-
мические  и гидротермальное аномалии выявлены вдоль правого берега р.
Сырдарьи  (западняя часть) размером 40х6 км; северо-восточнее г. Ферганы;
между городам Маргилан и Кокандом в Сох-Шахимардан межконусном  по-
нижении.

Грунтовые воды на периферии конусов выноса, на неорошаемой террито-
рии имеют минерализацию 5-80г/л (до глубины 10-15 м). Глубже 10-15 м ми-
нерализация снижается в песках–до 0,5-1,0 г/л, в суглинках  до 1,6-2,5 г/л.

На орошаемых площадях грунтовые воды сверху опреснены (1-3-5 г/л) до
глубины 12-18 м (или, “сквозное ”опреснение). 

Водообмен подземных вод горных массивов и Ферганской впадиной осу-
ществляется тремя путями  а) непосредственно по контакту сочленения гор с
предгорьями; б) по зонам тектонических нарушений (разломам); в) в виде под-
русловых потоков [4].

Отток по контакту гор с предгорьями зависит от типа гидрогеологического
сочленения. В средней Азии выделяются два типа сочленения.
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1) Тектоническое со значительным вертикальным смещением пород по
линии разлома. В таких условий подземный приток с гор незначителен; 2)
Трансгрессивное с двумя подтипами:  налегания на породы палеозоя глини-
стых отложений, здесь приток из гор ничтожен; переход от гор к предгорью
через водопроницаемые отложения в том случае создаются благоприятные
условия для оттока подземных вод горных массивов в предгорья.

В Ферганской долине тектоническое сочленение характерно для миоцен-
юрских отложений (средний этаж), в которых формируется высокоминерали-
зованные седиментационные подземные воды геостатистического генезиса
напряженности бассейны (закрытые) артезианского типа с элизионным типом
водообмена. Водоносные комплексы четвертичных отложений впадины имеют
трансгрессивные сочленение с гидрогеологическими массивами. 

В восточной части Фергане контакт гор (кристаллический пород Д, С) с
предгорьями происходит путём налагания осадочного чехла (J-N) впадины на
породы палеозоя, т. е. сочленение трансгрессивное. Выход водоносных ком-
плексов (J-N2) на поверхность земли являются областью питания и создания
гидростатического напора Центральной Ферганы.

Оценить подземный приток с гор довольно сложно. Корректные определе-
ния можно произвести только для подрусловых потоков. Которой составляет
36-38 м3/с, или 85% от суммарного притока с гор 43,2 м3/с., [4] или 72 л/с пог.
км. Это величина видимо завышена.

Качество подземных вод притекающих с гор по подрусловым   потокам со-
ответствует качеству речных вод (на входе в долину).

Подземные воды, притекающие в долину по непосредственному  контакту
гор с предгорьяами, составляют  10-15% от общего притока с гор, линейный
модуль  10  л/с на пог.км2.  Качество подземных вод соответствует высотно-
зональному гидрохимическому распределению и  равно 1-3 г/л (низкогорные
зоны). Токовые закономерности наблюдается по многим межгорным и пред-
горным бассейнам по гидрохимическим профилям речных долины (в вблизи
сочленения гор с предгорьями вне подрусловых потоков отмечается законо-
мерное увеличение минерализации ГВ от русла основных рек к бортам долины
(от 0,5 до 1,5 и более г/л.)

На орошаемых землях гидродинамическая и гидрохимическая структура
формируется под влиянием конвергенции искусственных водонапорных си-
стем (местные потоки ирригационно-грунтовых вод) и естественных потоков
подземных вод [2], в результате которого трансформируется тип  водообмена.

Несмотря на интенсивное развитие техногенеза, естественные факторы
формирования и расходования подземных вод остаются преобладающими и
определяющими гидродинамическое и гидрохимическое состояние месторож-
дений подземных вод в региональном плане.
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Результаты исследования
Произведены расчеты естественных ресурсов и их модули естественных

ресурсов месторождении подземных вод по Ферганской долине: заадырные
впадины, центральная равнинная часть, конусы выноса и речные долины:

а) месторождения подземных вод заадырных впадин Северной Ферганы (1-
Алмаз-Варзыкское, 2-Касансайское, 3-Кукумбайское, 4-Нанайское, 5-Исковат-
Пишкаранское), суммарные Qе-1289,9 тыс.м3/сут или 14,93 м3/с. Ме=11,05 –
21,7 л/с.км2. 

б) месторождения подземных вод заадырных впадин Южной Ферганы (11-
Чимион-Аувальсоке, 12-Ярмазарское, 18-Ош-Араванскоое). Qе=4094.5
тыс.м3/сут или 47,39 м3/с. Ме=22,1 –30,97 л/с.км2.

в) месторождения подземных вод конусов выноса (8-Нарынское, 9-Майли-
суйское, 10- Караунгурское, 13-Исфаринское, 14-Сохское) . Qе=9412,9 тыс.
м3/сут или 108,94 м3/с. Ме=14,1 –38,4 л/с.км2. 

г) месторождения подземных вод равнинной части Центральной Ферганы
аллювиально-пролювиальных отложений (подгорно-верного) шлейфа (15-Аль-
тыарик-Бешалишское, 16-Андижан-Шахриханское)  Qе=4159,5 тыс. м3/сут или
48,12 м3/с. Ме=14,5-18,5 л/с.км2.

д) месторождения подземных вод аллювиальной долины р.Сырдарьи (17-
Сырдарьинская современная долина ) Qе=2263,7 тыс.м3/сут или 26,2 м3/с.
Ме=25,63 л/с.км2. 

При решении практических задач гидрогеологии, в частности  взаимосвязи
с поверхностными водами, сводятся к расчету движения подземных вод, их
питания, дренирования, определению изменения режима [5], т.е. типу водо-
обмена (см. рис. 1).  

Их численное исследование, адекватно отражающее основные свойства ре-
ального объекта, позволяет понять природу объекта, точно определить типы
водообмена и уменьшить количество дорогостоящих гидрогеологических экс-
периментов и сценариев, необходимых обычно на различных этапах больших
научно-исследовательских программ.

Различаются точечные, линейные и площадные инфильтрационные потери
(поверхностных вод) в зоне аэрации и тесная гидравлическая взаимосвязь с
грунтовыми водами в региональном плане. При моделировании территорий в
детальном масштабе линейные и площадные  потери принимаются как точеч-
ные. 

Каналы, оросители, в некоторых случаях дрены и коллекторы представ-
ляются объектами линейных инфильтрационных потерь. Подземные воды
формируются за счет притока из горных обрамлений, инфильтрации ороси-
тельной воды и атмосферных осадков, а расходуются выклиниванием в руслах
рек, и КДС в виде родников, подземным оттоком за пределы месторождения.
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Рис.  1. Схематическая карта генетических типов водообмена -1), 

и поперечный гидрогеологический разрез-2), характеризующий тип 

водообмена.

Площадные инфильтрационные потери поверхностных вод относятся глав-
ным образом к орошаемым полям и водохранилищам, в крупном масштабе
каскадным озерам. 

Необходимо все же отметить, что влияние грунтовых вод на поверхностные
воды (питания)  происходит  в  случаях, когда уровень воды выше, чем в реке
или в канале. 

Как известно, если размеры водотоков в плане пренебрежимо малы по
сравнению с областью фильтрации водообмен грунтового водоносного гори-
зонта с поверхностными водотоками (река, канал, дрена) и водоемами (озеро,
бассейн) моделируется линейными источниками и стоками. 

1)

2)
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Если площади водоемов в плане значительны, то инфильтрационное пита-
ние следует моделировать как площадное питание водоносного горизонта из
водоемов. Очень перспективна методика определения питания грунтовых вод
за счет инфильтрации из каналов и на полях путем моделирования – решением
обратных задач.

Общее решение уравнения приведено [6] зависит от произвольных функ-
ций. Поэтому для однозначного решения необходимы дополнительные усло-
вия, характер которых зависит от конкретной задачи, связанной с исследо -
ванием изменения уровня грунтовых и поверхностных вод. 

Исследуем изменение уровня грунтовых вод т. е. в области G рассматриваем
геофильтрационную задачу. Эту область назовем областью фильтрации и пред-
положим, что она ограничена достаточно гладкой кривой Г, когда мы рассмот-
рим разрез оно непрерывная линия. Одним из дополнительных условий
является так называемое начальное, которое представляет собой значение
уровня грунтовых вод в определенное «начальное» время t0. Можно считать,
что t0=0. начальное условие записывается в виде: 

H(x,t)=F1 (x,t);  xG;   tt0;
Граничные условия определяются исходя из природной гидрогеологической

и гидрологической обстановок. На границах области фильтрации должны за-
даваться либо отметки уровня грунтовых вод, либо расход воды, либо линей-
ная связь между расходом и уровнем, т. е. их можно называть граничными
условиями I, II, III рода. 

Если граница Г проходит по гидроизогипсе или водотокам, имеющим хо-
рошую гидравлическую связь с грунтовыми водами, т.е. в любой  момент вре-
мени известны уровни грунтовых вод, то задается граничное условие I рода.

H(x,t)=F2 (x,t);  xГ;   tt0; 
Если на участке границы Г имеется подземный приток и отток, или непро-

ницаемая граница, то задается расход грунтовых вод,  или граничное условие
II рода.

Если граница проходит по несовершенному водотоку или водоему, которые
в связи с колебанием расхода воды приводят к изменению уровня грунтовых
вод, то необходимо задавать линейную связь расхода воды в водоемах с уров-
нем грунтовых вод, т.е. граничное условие III рода.

Водообмен водотоков с водоносным горизонтом можно представить в сле-
дующем виде [6].
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при питании из реки, или канала:  

при дренировании грунтовых вод 

где G- область фильтрации, Г- граница области; F1, F2, F3- заданные функции;
 - характеризует гидравлические условия взаимосвязи подземных и поверх-
ностных вод; Qr- фильтрационное потери из реки; Qd- величина дренировании
грунтовых вод; - фильтрационное сопротивление водотоков; Нr- уровень воды
в реке или уровень воды в канале, Нd- уровень воды в дрене, k-коэффициент
фильтрации.

Приведенные выше уравнения позволяют нам моделировать процессы
фильтрации грунтовых вод и взаимосвязи поверхностных вод орошаемых мас-
сивов, приречных долин, участка  водозабора и т д. 

Тогда значения функции Н и аргументов x, время t заменяются сеточными
аналогами:

где N, M - число строк и столбцов сеточной области.
Размеры шагов t, х, а также смысл нижнего индекса i, j  указывается на

рис.1.
На каждый момент времени определяем состояние Hi, j и далее по формуле

вычисляем скорости фильтрации.

и пути движения S=Vi /T. Если S/x k, то граница будет двигаться на “k”
шагов по координате х. 

Стандартизация и унификация информации по типу водообмена, ее струк-
туры для сбора, хранения и работы произведена в диалоговом режиме на ГИС,
а также  предусматривалось составление перечня качественных и количествен-
ных показателей объекта исследований.

Моделирование рассматриваемой территории осуществлялось в три этапа:
на первом этапе решалась задача с целью уточнения геофильтрационных па-
раметров и статей баланса подземных вод; на втором этапе, уже с уточнен-
ными параметрами, для оценки достоверности модели, решалась калибро -
вочная  задача. 

Информационный массив по геофильтрационным показателям разнород-
ный: более корректный по QIII-IV и QII и менее точный по  QI - N2

3. При этом по
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площади и разрезу точечные информации распространялось с учетом литоло-
гического строения и изменения. 

Выделяются следующие типы водообмена по гидродинамическим призна-
кам, условиям синхронности питания (линейное, площадное и др.) и  раз-
грузки (суммарное испарение, выклинивание и др.) вектору движения
(водосолепереноса) потока. 

А. Региональный асинхронный (по питанию и разгрузке – дренирование
подземных вод) – латеральный тип водообмена (многолетний), характерен для
месторождений подземных вод прибортовых частей Ферганы и конусов вы-
носа с темпом (длительность) водообмена равным 3-5 лет.

По данным мониторинговых исследований уровенного режима грунтовых
вод, установлено на конусах выноса запаздывание (асинхронность) выклини-
вания от времени питания на 2-3 мес. (рис. 2) [7]. При нестационарном режиме
питания (инфильтрация) движение подземных вод происходит под действием
двух сил: а) передача гидростатических давлений (уровне- и пьезопровод-
ность), по закону Паскаля; б) миграция грунтовых вод, по закону Дарси. По-
этому величина выклинивания подземных вод на конусах выноса корре -
лируется не с хронологическим графиком расхода рек, а с интегральной кри-
вой [3, 9].
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Рис. 2. Совмещенные графики изменения среднемесячного расхода р. Сох и

уровен грунтовых вод скв. 600-головная часть конуса выноса; скв. 259-

центральная часть конуса выноса: скв. 136-зона выклинивания.



1/2015

SU EHTIYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Джуманов Ж.Х. Моделирование 
гидрогеологических систем Ферганской долины  

Б. Локальный (местный) асинхронный (сезонный) латеральный и верти-
кальный типы водообмена: запаздывание выклинивания и питания составляет
3-7 мес. (рис. 2), характерен для орошаемых земель при неглубоком залегании
уровня грунтовых вод (месторождения подземных вод периферии конусов вы-
носа и Центральной Ферганы) [8]. Наиболее интенсивный водообмен наблю-
дается в интервале 2-20 м.

В. Синхронный гидравлический (гидростатический) тип водообмена (и бе-
реговое регулирование) прибрежной зоны современной аллювиальной рав-
нины р.Сырдари. Грунтовые воды полностью соответствуют колебаниям
уровня воды в реке в сезонном и многолетнем периоде.

Г. Глубинный (Элизионный) тип водообмена. Вдоль левого берега р.Сыр-
дарьи на площади длиной 40 км и шириной 6 км выделена зона вертикальной
разгрузке глубоких элизионных вод. Площадь зоны совпадает с погребенной
положительной структурой в дочетвертичных отложениях (по сейсморазве-
дочным данным). Воды аномальной зоны хлоридно-натриевого типа с мине-
рализацией 1,8 г/л имеют повышенную температуру (на общем фоне 12-14С)
23-29,8С и малую геотермическую ступень (до 1 м/град) на глубине 3м-26С,
6м-29.4С.

Д. Вертикальный тип водообмена грунтовых вод для бессточных областей
(Центральная Фергана и межконусные понижения) формируется путем под-
питывания грунтовых вод субнапорными и процессами «континентального»
засоления грунтовых вод и почв.  Выделенные типы водообмена характери-
зуются особенностями гидродинамическим процессов и гидрохимических
полей.

Выводы
Таким образом, можно констатировать следующее: 1) водообмен (приток)

между подземными водами гор с предгорьями существенно не влияет на гид-
родинамическую и гидрохимическую структуру впадины.

2) в связи с слабой проницаемостью палеозойских пород и небольшой мощ-
ностью экзогенной тришинаватости происходит отрыв уровня подземных вод
на границе горных массивов и предгорий и поэтому не существует (как пра-
вило) гидродинамической и гидравлической связи между этими системами,
но четко фиксируется балансовые связи (приток с гор)

3) при всей сложности процессов водообмена в бассейне Ферганы можно
выделить а) гидродинамическую закономерность типов водообмена от регио-
нальных областей питания (окраины водоносных структур) до региональной
области дренировании (речная система р.Сырдарьи), заключающейся в после-
довательной смене латерального (горизонтального) типа водообмена на вер-
тикальныи (на неорашаемих землях) и вертикально -горизонтальный (на

61



SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Джуманов Ж.Х. Моделирование 
гидрогеологических систем Ферганской долины  

орошаемых землях); б) гидрохимическая закономерность проявляется в повы-
шении минерализации (и химического облика) ГВ по пути их движения. Ми-
нерализация напорных вод от областей  питания и создания  напора до
регионального базиса дренирования существенно не изменяется.

Выделенные типы и темпы водообмена могут быть использованы при ин-
тегрированном управлении ресурсами подземных и поверхностных вод, воз-
можности рационального использования для различных целей народного
хозяйства [5] и являются основой математического моделирования гидрогео-
логических процессов.
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О ВЛИяНИИ КЛИМАТИчЕсКИХ 
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Abstract. The research focuses on the planning of use of waters from the rivers
of the north-eastern slopes of the Greater Caucasus as well as the assessment of the
change of natural and existing water reserves under the influence of climate factors
as per time and location for the purpose of preservation of their environmental con-
dition. 

Ключевые слова: гидрологический режим,  модульный  коэффициент,
коэффициент вариации.    

Введение
Роль и влияние физико-географических факторов на гидрологический

режим водных объектов могут быть действительно вскрыты лишь в том слу-
чае, если будет правильно понято значение каждого из них и его место в ряду
других факторов. В связи с тем, что все эти  факторы действуют одновременно
и совместно, а влияние каждого из них по силе воздействия на гидрологиче-
ский режим неодинаково, то раскрытие роли каждого фактора создают неко-
торые сложности. 

Формирование речного стока, как продукта климата, тесно связано с про-
исходящими над бассейном атмосферными и климатическими процессами. Из
метеорологических факторов основная роль в формировании условий увлаж-
ненности бассейнов рек принадлежит атмосферным осадкам и термическому
режиму. Величина годового и сезонного стоков зависит от количества и вида
атмосферных осадков, а так же от изменения термических условий. Очевидно,
что при значительных атмосферных осадках и низкой температуре воздуха
уменьшается доля испарения и соответственно, величина годового стока уве-
личивается. Исключение могут составить более высокогорные части водосбо-
ров, где распространены ледники и вечные снега. В этом случае
положительные температуры воздуха могут содействовать росту стока.

Предгорная зона и равнинная часть бассейнов рек восточного Кавказа, по
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классификации М.И.Будыко [2], расположены в зоне недостаточного увлаж-
нения. Нижняя часть долины Куры и прибрежная часть Каспийского моря к
югу от Абшеронского полуострова – в зоне сухого климата [3]. Bнутригодовой
режим стока рек на рассматриваемой территории, сильно зависит от атмосфер-
ных процессов, происходящих над ней, и изменяется с изменением высоты
местности и экспозиции горных склонов. 

Для рек исследуемой территории построены зависимости изменения
количества осадков с высотой местности (по Шихлинскому Э.М.) (таб. 1) [4]:

Таблица. 1. Изменение осадков с высотой местности по выявленным 
закономерностям  

По исследованиям Э.М.Шихлинского увеличение осадков с высотой про-
исходит до определенного предела (рис.1). С дальнейшим повышением вы-
соты местности происходит уменьшение количества осадков [5].

Рис.1. Зависимости изменения количества осадков с высотой местности
(северо-восточные склоны Большого Кавказа)

Исходная информация и методика исследований
Максимальное годовое количество осадков на южном склоне Большого

Кавказа  выпадает на высоте 2400-2500 м, а на северо-восточном склоне - на
высоте 2800-3000 м. Рост осадков с высотой происходит с различными гради-
ентами в зависимости от экспозиции склонов. Устойчивый рост годового ко-

№ Район
Высота, м

0 200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4400

Осадки на Северо-восточные склоны Большого Кавказа, мм

1 Куба-Хачмас 300 390 550 710 590 590 660 780 900 1040 1140

2 < 410 ш. 270 305 360 450 530 620 710 - - - -
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личества осадков наблюдается в долинах горных рек, открытых для влагоне-
сущих  потоков. Так, в долинах реки Самура на высоте 2500 м в районе     ме-
теорологической станции Куруш осадки резко уменьшаются. Это вызвано тем
что, она закрыта с трех сторон высокими горами  Шалбуздаг (4142 м), Шахдаг
(4243 м) и Базардюзи (4466 м) [6]. 

В бассейнах рек Большого Кавказа с высоко расположенными водосборами
важную роль играют весенние дожди, выпавшие  в период снеготаяния. Фор-
мирование максимальных расходов связано с интенсивностью и слоем осад-
ков. Суточный слой осадков более 30 мм может привести к формированию
высоких паводков. Сумма годовых осадков на высокогорье увеличивается за
счет осадков менее 10 мм. Влияние высоты на интенсивность осадков незначи-
тельно [7].

Северо-восточный склон Большого Кавказа часто подвергается вторжению
холодных масс воздуха и влиянию  сибирского антициклона. Здесь в средне-
горной зоне зимой наблюдается холодная и сухая погода. Летом в низкогорной
зоне климат умеренно теплый, а осадки равномерно распределяются по сезо-
нам. Существующие водохозяйственные сооружения не полностью обеспечи-
вают потребность в воде, что связано с ограниченностью водных ресурсов и
отсутствием схемы экономного водопользования. Кроме того, при повышении
температуры воздуха происходит уменьшение относительной доли летного
стока и увеличение зимнего, т.е. происходит внутригодовое перераспределение
стока.

Определение адаптационных возможностей водных ресурсов для компен-
сации негативных последствий является завершающим этапом количествен-
ных оценок уязвимости, связанной с изменениями климата.

Режим и распределение температуры воздуха очень часто зависит от осо-
бенности рельефа местности территории и окружающего  его района. В усло-
виях Азербайджана, где перемещение воздушных масс затруднено горными
хребтами одним из важных факторов вертикального теплообмена является
термическая конвекция, обеспечивающая, с одной стороны, перенос тепла с
низменных районов в более высокогорные районы и с другой стороны, об-
условливающая адиабатическое охлаждение и нагревание при вертикальных
перемещениях воздуха.

Годовой ход вертикальных температурных градиентов по всем указанным
районам однотипный: минимум приходится на зимние месяцы, а максимум на
летние, вместе тем распределение его по высотам для каждого района разное.

По северо-восточным  склонам Большого Кавказа  наименьшее значение
градиента температуры (зимой)  приходится на высоту 800-1500 м. В марте-
апреле зона малых температурных градиентов понижается до 300-400 м. Выше
1500 м вертикальный температурный градиент постепенно увеличивается и
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на уровне около 3000 м составляет зимой 0,40-0,58С, а летом - 0,70-0,90С
[8]. 

В исследованиях С.Г.Сафарова [9,10] об изменении температуры воздуха
за  периоды осреднения были выбраны 1958-1977 и 1978-1997 годы и вы-
явлено что, уровень среднегодового потепления в Куба - Хачмазской зоне со-
ставляют 0,17-0,24С.

Климатические изменение приводит к активизации глобального гидроло-
гического цикла и оказывает значительное влияние на региональные водные
ресурсы [1,11]. Относительно небольшие  изменения температуры воздуха и
атмосферных осадков  могут  вызвать крупные изменения в формировании
водных ресурсов  в засушливых и полузасушливых регионах, к которым от-
носятся и территории, где расположены некоторые водосборные бассейны рек
северо-восточного склона Большого Кавказа.

В связи с климатическими изменениями и расширением хозяйственной дея-
тельности непосредственно в бассейнах рек, в результате повышения концент-
рации  выбрасываемых газов в атмосферу, оказывающих значительное влияние
на речные стоки, задача водоснабжения в будущем будет одной из самых труд-
ных и важных. Для решения этой проблемы под эгидой  ООН многие страны,
включая Азербайджан, подписали Конвенцию по изменению климата.  Влия-
ние климатических изменений на речные стоки главным образом выражается
в уменьшении общего объема годового стока и относительных величин лет-
ного стока. 

В работе использованы среднемесячные расходы вод рек северо-восточного
склона Большого Кавказа, опубликованные в справочных изданиях: «Основ-
ные гидрологические характеристики» с начала наблюдений по 1985 г. [12],
«Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши», вклю-
чающие в себя данные за период 1976-1980 гг. и «Гидрологические ежегод-
ники» Национального Гидрометеорологического Департамента Министерства
Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана. 

На исследуемой территории использованные пункты расположены  на вы-
соте 1000-2500 м, где в основном происходит процесс формирования стока
(таб. 2).

Таблица 2.  Распределение пунктов наблюдения за стоком рек 
Северо-Восточного склона Большого Кавказа по средней высоте  

водосбора Н (м)

Район <500 500-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 >2501

Северо-восточный
склон Большого

Кавказа
1 3 7 4 2 5
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Обзор исследований
Для определения «климатической нормы» Всемирная Метеорологическая

Организация (ВМО) рекомендует период 1961-1990 гг., как расчетный. Для
более длинных рядов характеристики стока рассчитаны за весь период при
условии их однородности.

В настоящей работе анализ циклических колебаний стока рек северо-вос-
точного склона Большого Кавказа осуществлен с помощью разностных интег-
ральных кривых. Важной особенностью разностных интегральных кривых
является их простота и наглядность. При помощи этих кривых можно опре-
делить фазы водности с различной продолжительностью периода, а также осу-
ществить анализ синфазности среднегодовых расходов воды рек исследуемых
территорий.

Разностные интегральные кривые строятся для опорных пунктов на реках-
аналогах с продолжительностью наблюдений не менее 50 лет [13], по данным
расходов воды, примеры которых приведены на рис. 2,3. Для построения такой
кривой последовательно суммируются отклонения модульных коэффициентов
хронологического ряда годового стока от их среднего многолетнего значения,
равного единице                        . Здесь модульный  коэффициент               .

Текущие ординаты разностной интегральной кривой на конец t-того года
от начала построения кривой определяются по формуле

(1)

Так как величины модульных коэффициентов зависят от степени изменчи-
вости стока в данном пункте, который характеризуется величиной коэффици-
ента вариации годового стока, то при сопоставлении многолетних колебаний
стока разных рек по их интегральным кривым исключается влияние Сv (коэф-
фициент вариации) и разностные интегральные кривые строятся по ордина-
там

(2)
Период времени, для которого участок интегральной кривой имеет наклон

вверх относительно горизонтальной линии и значение величин (k-1) положи-
тельное, соответствует многоводной фазе цикла колебаний водности, а период,
для которого участок кривой наклонен вниз и (k-1) имеет отрицательное значе-
ние, соответствует маловодной фазе.

Установлено, что для многолетних колебаний  стока изучаемых рек харак-
терно чередование группировок различной водности.

Изменение статистической структуры рядов средне - многолетних стока
рек, вызванное влиянием хозяйственной  деятельности, сказывается и на мно-
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голетних колебаниях стока. Результаты анализа разностных интегральных кри-
вых, построенных для рек северо-восточного склона Большого Кавказа, пока-
зали, что все реки по форме (очертанию) этих кривых, следовательно, и по
характеру многолетних колебаний стока могут быть разбиты на две группы.
Разностно-интегральные кривые рек первой группы имеют вогнутую форму,
а второй группы - смешанные.                                                                                                                                                                                               

Рис 2 . Разностно-интегральная кривая по данным наблюдений стока
реки р. Вельвеличай – п. Тянгаалты (к – модульный коэффициент)

Как видно из рис. 2 маловодная фаза начинается с конца 20-х, начала 30-х
годов и кончается в 1961 г., после чего начинается сравнительно многоводная
фаза, конец который приходится на 1962-1978 гг. и в 1979-2009 гг. снова про-
должается маловодная фаза. Из рис. 3 следует что, маловодные периоды на-
блюдались и в 1933-1952 и 1969-2009 гг. В приведенных интервалах объем
стока во всех случаях меньше многолетних норм.   На вышеприведенных при-
мерах по рекам р. Вельвеличай – п. Тянгаалты, р. Кудялчай – п. Кюпчал, хо-
рошо заметно увеличение зимнего и уменьшение летного стока в годовом
периоде. Причиной этих изменений по сравнению с предыдущим периодом
(таб.3) является повышение температуры воздуха в 1961-2010 гг. на 1,5-2,0С,
вследствие чего произошло увеличение испарения в летний период года.
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Рис. 3. Разностно-интегральная кривая по данным наблюдений стока
реки р. Кудялчай – п. Кюпчал (к - модульный  коэффициент)

Таблица 3. Внутригодовое распределение стока рек 
северо-восточного склона Большого Кавказа (в верхней части м3/с, 

в нижней – в % от годового)

1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год

р. Кусар – п. Кузун

1931-
1961

1,33
2,5

1,21
2,2

1,38
2,6

2,99
5,5

6,26
11,6

10,51
19,5

11,6
21,5

7,04
13,1

4,81
8,9

3,13
5,8

2,08
3,9

1,60
3,0

4,5
100

1962-
1990

1,70
3,0

1,66
3,0

1,91
3,4

3,19
5,7

5,96
10,6

9,7
17,3

11,2
20,0

7,71
13,8

5,24
9,4

3,40
6,1

2,41
4,3

1,92
3,4

0,4
100

р. Вельвеличай – п. Тянгаалты

1931-
1961

1,51
3,6

1,58
3,8

2,41
5,8

5,87
14,2

8,09
19,6

6,01
14,5

3,76
9,1

2,58
6,2

3,08
7,4

2,59
6,3

2,13
5,1

1,76
4,3

3,45
100

1962-
1990

1,53
3,0

1,63
3,2

3,12
6,1

7,49
14,6

9,76
19,0

8,65
16,8

5,29
10,3

3,39
6,6

3,15
6,1

3,09
6,0

2,44
4,8

1,81
3,5

4,28
100

р. Кудял – п. Кюпчал

1933-
1961

2,8
3,3

2,74
3,2

3,23
3,8

6,24
7,4

12,38
14,6

14,89
17,5

11,48
13,5

7,39
8,7

9,07
10,7

6,26
7,4

4,73
5,6

3,64
4,3

7,07
100

1962-
1990

2,8
3,3

2,75
3,3

3,42
4,1

6,27
7,4

13,65
16,2

19,05
22,6

11,05
13,1

7,17
8,5

5,62
6,7

5,24
6,2

4,05
4,8

3,16
3,8

7,02
100
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Из - за большой увлажненности верхней части бассейна р. Кусарчай – п.
Кузун, влияние  климатических изменений на повышение доли зимнего стока
здесь небольшое. В связи с изменением границ сезонов с высотой изменяется
и степень влияния повышения температуры на сток по месяцам. В таб.4 это
можно увидеть по изменению относительного стока по длине рек.

Таблица 4. Многолетние среднемесячные и годовые значения стока в
пунктах р. Кудялчай – п. Kюпчал и р. Кудялчай – п. Кырыз за период

1961-2009 гг.  (в верхний части  м3/с, в % от годового)

Уменьшению стока некоторых рек за последний период, помимо водополь-
зования повлияло и изменение климатических условий в сторону повышения
температуры воздуха.

Выводы
В результате анализа временных последовательностей речного стока уста-

новлена, что характер его колебаний в условиях климатических изменений
может рассматриваться как смена условно однородных режимов, а распреде-
ление даты перехода по территории подчиняется зональным закономерностям
в увязке с особенностями гидрогеологического режима бассейнов.

Представленные результаты анализа изменений гидрологических и клима-
тологических характеристик в бассейне рек северо-восточного склона Боль-
шого Кавказа в прошедшие десятилетия позволяют сделать вывод о
климатической обусловленности нарушений временной однородности водно-
сти рек. Ведущим климатическим фактором происходящих изменений яв-
ляется повышение зимней температуры, что позволяет в качестве основного
предиктора в гидрологических расчетах характеристик зимнего стока исполь-
зовать среднюю температуру воздуха за период с ноябрь по конец марта.

1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год

р. Кудялчай – п. Кырыз

1961-
2009

3,08
3,6

3,08
3,6

3,82
4,5

6,45
7,5

12,65
14,8

16,43
19,2

11,58
13,5

7,63
8,9

6,72
7,8

6,04
7,1

4,56
5,3

3,62
4,2

7,14
100

р. Кудялчай – п. Кюпчал

1961-
2009

2,8
3,3

2,75
3,3

3,42
4,1

6,27
7,4

13,65
16,2

19,05
22,6

11,05
13,1

7,17
8,5

5,62
6,7

5,24
6,2

4,05
4,8

3,16
3,8

7,02
100
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ЭФФЕКТИВНАя ТЕХНОЛОГИя 
ОПРЕсНЕНИя ВОДЫ КАсПИйсКОГО МОРя
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Abstract. The feasibility of using the waste heat of the combustion products San-
gachal diesel power with temperature 500С to create the installation of desalination
of the Caspian Sea. Stands high in comparison to the ocean, sulfate scaling potential
of the Caspian waters. To solve the problem of scale is recommended to use tech-
nology prior ion exchange softening or nanofiltration. An estimate of the potential
of waste heat station and volume of ocean water, which can be obtained by recycling.
Flow diagrams for combined desalination reverse osmosis and thermal distillation,
providing a high output of desalinated water. It is envisaged to use the waste heat in
the thermal stage distillation concentrates of reverse osmosis, and also for heating
the raw water. Substantiates the environmental and economic efficiency of the pro-
posed desalination systems.

Ключевые слова: бросовое тепло, опреснение, накипеобразование, обрат-
ный осмос, технологические схемы, экология.

Введение

По данным ООН около 30% населения земли испытывают нехватку прес-
ной воды. Дефицит пресной воды характерен и для густонаселенного Апше-
ронского полуострова с высокой концентрацией промышленных предприятий.
Известно, что из трех Закавказских республик водообеспеченность Азербай-
джана самая низкая. Причем формируются водные источники далеко за пре-
делами страны. Поэтому, наряду с социально-экономическим аспектом,
обеспечение устойчивого водоснабжения республики важно и с точки зрения
национальной безопасности.

Учитывая важность решения, проблема дефицита пресной воды еще в 2010
году Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев особо коснулся
вопроса опреснения  морской  воды, а осуществление соответствующих ме-
роприятий поручил Министерству Экологии и Природных  Ресурсов. В этой
связи был запущен проект пилотной обратноосмотической установки и со-
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гласно данным средств массовой информации с прошлого года на территории
Сальянского района  начата эксплуатация такой установки производитель-
ностью 1 тыс.м3/сут с инфраструктурными возможностями повышения про-
изводительности до 20 тыс. м3/сут. Вполне очевидно, что отработка совокуп -
ности технологических особенностей обратноосмотического опреснения воды
Каспийского моря откроет перспективы для создания  подобных установок в
других прибрежных регионах. 

Для оценки перспектив освоения крупномасштабных установок опреснения
воды Каспийского моря важен учет мирового опыта в этой области. Соответ-
ствующий обзор приведен нами в работе [1]. Показано, что несмотря на до-
статочно глубокую техническую разработанность существующих методов
опреснения (обратный осмос, различные модификации термической дистил-
ляции, электродиализ) затраты на опресненную воду остаются высокими: от
0,5 до 2 дол/м3, в зависимости от солесодержания исходной воды и произво-
дительности установки [2]. Причем весьма высокими является энергозатраты.
Так, при термическом опреснении до 50% себестоимости приходится на теп-
ловые затраты. Поэтому большое внимание уделяется использованию в каче-
стве источников энергии бросового тепла различных технологических
производств [3, 5]. В этой связи большой интерес для Азербайджанской Рес-
публики представляет создание энергосберегающих утилизационных устано-
вок опреснения.

Существуют реальные предпосылки для создания таких систем опреснения
с использованием вторичных энергоресурсов Сангачальской и Бакинской ди-
зельных электростанций, которые в течении ряда лет находятся в эксплуатации
и характеризуются выбросом в атмосферу продуктов сгорания с температурой
около 500С.

Статья посвящена анализу технологических, технико-экономических и эко-
логических аспектов технологии утилизационного опреснения воды Каспий-
ского моря на примере использования бросового тепла модулей Сангачальской
дизельной электростанции (СДЭС). Авторы хотят привлечь к этому вопросу
внимание специалистов и ответственных лиц республики, первую очередь Ми-
нистерства Экологии и Природных Ресурсов.

Результаты исследований

Опыт мировой практики опреснения показывает, что ключевой проблемой
всех технологий внимание является накипеобразование. В термических опрес-
нительных установках образуется в основном СаСО3, СаSО4 и Mg(ОН)2, а на
мембранных – СаСО3 и СаSО4. В настоящее время используются различные
методы предотвращения накипеобразования: подкисление, реагентное осаж-
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дение, введение антинакипинов, ограничения накладываемые на температуру
испарения и стапень концентрирования опресняемой воды, ионообменное
умягчение и десульфатизация, нанофильтрационное умягчение и десульфати-
зация и др. [6, 8].

При выборе того или иного метода предотвращения накипеобразования
важен учет накипеобразующего потенциала опресняемой воды. Анализ работ
посвященных данному вопросу показывает, что большинство опреснительных
установок работают на океанской воде (Саудовская Аравия, Катар, Йемен,
США, Израиль, Япония и др.), солесодержание, которой в 3 и более раз пре-
вышает солесодержание каспийской воды. Вместе с тем каспийская вода су-
щественно отличается от океанской высокой долей накипеобразующих
компонентов Са2+, Mg2+ в катионном, а также HCO3- и CO4

2- в анионном сос -
тавах, что является качественным показателем более высокого накипеобра-
зующего потенциала (табл.1).

Таблица 1. Сравнительный анализ солевого состава океанской 
и морских вод, мг-экв/л

Количественное сравнение может быть выполнено по такому критерию как
произведение активных концентраций компонентов. Такие расчеты были вы-
полнены на примере сульфатной накипи, которая считается наиболее проблем-
ной. Об этом в частности свидетельствуют данные двухлетней эксплуатации
опреснительной установки с горизонтально пленочными испарителями рабо-
тающей на каспийской воде в г. Актау (Казахстан) [9]. 
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Произведение активной концентрации рассчитывалось по известной фор-
муле: 

(1)
где   f - коэффициент активности двухвалентных ионов; CCa и CSo4 - концент-
рации соответствующих ионов, моль/л.

Сравнительный расчеты ПА для сопоставимых условий (степень концент-
рирования m=1 и солесодержание продувочной воды С=80 г/л) показывают,
что для каспийской воды этот показатель в 1,8 и 7 раз превышает аналогичный
показатель для океанской воды:

Каспийское море:     ПА=18,0•10-6 (m=1; С=12,7 г/л)
Океан: ПА=9,8•10-6 (m=1; С=36 г/л)

Каспийское море:     ПА=180•10-6 (m=6,3; С=80 г/л)
Океан: ПА=27,0•10-6 (m=2,2; С=80 г/л)

Таким образом, потенциал сульфатного накипеобразования каспийской
воды очень высок и можно прогнозировать, что метод введения антинакипинов
широко применяемый в системах опреснения океанской воды будет недоста-
точно эффективным в рассматриваемом случае.

Важно отметить и экологический аспект использования антинакипинов. По
своему составу антинакипины – сложное химическое соединение и их роль
сводится к повышению индукционного периода кристаллизации СаSО4. При
использовании они практически не перетерпевают изменений и в составе оста-
точного концентрата сбрасываются в море, что приводит к угнетению жизне-
деятельности организмов. Немаловажное значение имеет также высокая
стоимость антинакипинов.

Вполне очевидно, что основными требованиями к выбору метода пред-
отвращения накипи должны быть две: низкие затраты и экологическая чистота,
т.е. необходимо исключить сброс в морскую акваторию посторонних реагентов
типа антинакипинов. Этим условиям наиболее полно отвечает метод ионо-
обменного умягчения морской воды (Nа-, Mg-Nа-катионирование) при усло-
вии регенерации катионита только концентратом стадии опреснения:
продувочной водой испарителей или концентратом обратноосмотических мо-
дулей. В этом случае в море, в виде отработанных регенерационных растворов,
сбрасываются только собственные солекомпоненты морской воды, а низкие
затраты обуславливаются тем, что отсутствует необходимость использования
сторонних реагентов, дистилляция осуществляется в области высоких темпе-
ратур, увеличивается выход опресненной воды. Соответствующие технологии
умягчения морской воды прошли длительную промышленную апробацию в
80-90 годах прошлого столетия на электрической станции «Şimal» для подго-
товки питательной воды испарителей и подтвердили свою эффективность [6].
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Представляется возможным дальнейшее совершенствование методов умяг-
чения морской воды в двух направлениях:

- интенсификация процесса путем использования средств автоматизации и
увеличения числа регенерации катионитных фильтров в сутки до 5-6 раз;

- использование дешевых ионообменных материалов типа цеолита, вместо
сильнокислотных катионитов. Исследованиями НИИ имени Вернадского по-
казана возможность использования модифицированных цеолитов даже для
умягчения океанской  воды [10].

По результатам зарубежных исследований последних лет для предотвраще-
ния сульфатного накипеобразования большой интерес представляет предва-
рительная нанофильтрационная очистка опресняемой воды [11]. Это мем -
бранный метод позволяющий удалять из опресняемой воды одновременно
двухвалентные ионы. Селективность наномембран по сульфатам, кальцию и
магнию на океанской воде составляет 87,7%, 70,5% и 82,4% соответственно.
Согласно расчетно-аналитическим исследованиям [9] в схемах опреснения
каспийской воды также можно прогнозировать достаточно высокую селектив-
ность наномембран по накипеобразующим ионам. В настоящее время необхо-
димы экспериментальные исследования процессов наномембранной очистки
каспийской воды, включая вопросы предотвращения загрязнения самих нано-
мембран.

Центральной задачей технологии опреснения морской воды с утилизацией
бросового тепла СДЭС является оценка энергетического потенциала этого
энергоисточника и возможных объемов опреснения. Отметим, что здесь экс-
плуатируются 18 модулей мощностью 16,7 МВт с расчетным к.п.д. 45%. Тепло
из «рубашек» охлаждения модулей отводятся в вентиляторных теплообмен-
никах, а продукты сгорания 12 модулей с температурой 500С выбрасываются
в атмосферу. В специальном котле-утилизаторе частично охлаждаются про-
дукты сгорания остальных 6 модулей и вырабатывается пар для собственных
нужд станции.

Для расчета количества бросовой энергии, которая может быть использо-
вана на опреснение (Qопр) предлагается формула:

(2)

где n – число модулей, n=12; Wэл – расчетная электрическая мощность каждого
модуля, в эксплуатационных условиях Wэл=15,5-16,7 МВт; ηэл – расчетный
к.п.д. модуля, в эксплуатационных условиях ηэл=0,35-0,45; φпот – потери тепла
с уходящими газами после утилизации тепла с температурой 160-170С,
φпот=0,15; φох – доля тепла отводимая из системы охлаждения, φох=0,3-0,5.

Расчеты по этой формуле показывают, что располагаемое для опреснения
морской воды количество бросовой энергии находится в пределах 82,7-200,4
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МВт. Если учесть, что для современных термических опреснительных уста-
новок, в зависимости от числа ступеней испарителей, удельный расход тепла
составляет 200-500 МДж/м3, то за счет располагаемого количества бросового
тепла может быть выработана опресненная вода (дистиллят) в количестве 14,3-
35,7 тыс. м3/сут, что в среднем равна ожидаемой после расширения произво-
дительности Сальянской опреснительной установки.

Существенное повышения выработки дешевой опресненной воды может
быть достигнуто путем использования комбинированных (гибридных) систем,
позволяющих нивелировать недостатки характерные для отдельных методов
опреснения и использовать их положительные особенности. В этой связи пред-
лагается комбинированная система, включающая обратный осмос и глубокую
термическую дистилляцию остаточных концентратов этой стадии опреснения.
При этом бросовое тепло используется как для термической дистилляции, так
и нагрева исходной воды до 30-35С. Согласно [5] повышение температуры
воды перед обратным осмосом на каждые 5С сверх расчетных 20С позволяет
снизить требуемую поверхность мембран на 10-15% и увеличить их срок
службы.

Комбинирование – это новый тренд в развитии технологии опреснения и в
настоящее время является предметом интенсивных исследований [12]. Отме-
чаются следующие достоинства комбинирования:

-    используется единая система предварительной очистки морской воды;
-   повышается выход опресненной воды, поскольку термической дистил-

ляции подвергается остаточный рассол обратноосмотического опресне-
ния;

-    получаются два типа опресненной воды (пермеат и дистиллят) с различ-
ным солесодержанием, что позволяет регулировать солесодержание от-
пускаемой опресненной воды путем их смешивания в нужном
соотношении.

Укрупненный расчет выработки дистиллята (Gдис), пермеата (Gпер) и в целом
опресненной воды (Gопр) может быть выполнен по формулам:

(3)

(4)

(5)

где g – удельный расход тепловой энергии, МДж/м3;  C0 и Cпр - солесодержания
исходной и продувочной вод, принимаются 12,7 и 100 г/л, соответственно; α
- выход концентрата ООУ, α=0,4; R - селективность мембран, R=0,995.

1/2015

İÇMƏLİ SU EMALI VƏ TULLANTI SULARIN 
TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGIYALAR

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Абдуллаев К.М., Фейзиев Г.К., Агамалиев М.М. 
Эффективная технология опреснения воды Каспий...

77



Расчеты по этим формулам для среднего значения Qопр=140 МВт дают сле-
дующие результаты: выработка опресненной воды 111,4 тыс. м3/сут, из кото-
рых 34,9 тыс. м3/сут приходится на долю дистиллята и 76,5 тыс. м3/сут –
пермеата. Таким образом, может быть обеспечена выработка опресненной
воды в несколько раз превышающая объем опреснения Сальянской опресни-
тельной установки. Ориентировочные расчеты показывают, что при суще-
ствующих ценах на оборудование, электроэнергию, их услуги, удельные
затраты на опреснение могут быть прогнозированы в пределах 0,5-0,8 дол/м3,
что в среднем на 30% меньше чем на традиционных опреснительных установ-
ках, при  сопоставимых условиях.
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Функциональные схемы систем комбинированного опреснения.

а) с Mg-Na-катионитным предварительным умягчением; 

б) с предварительной нанофильтрационной очисткой



Экологическая эффективность предлагаемой технологии опреснения в пер-
вую очередь связана со снижением теплового загрязнения атмосферы, по-
скольку температура продуктов сгорания выбрасываемых в атмосферу
снижается с 500С до 170С. Кроме этого известно, что опреснение морской
воды связано с использованием тепловой и электрической энергии, производ-
ство которых сопровождается выбросом в атмосферу СО2, NOx, SOx и неко-
торых других вредных веществ. В связи с актуализацией экологических
аспектов опреснения данная проблема находится в центре внимания наиболее
крупных научных центров.  Согласно так называемой европейской модели [13]
каждая технология опреснения характеризуется своим уровнем загрязняющих
веществ  (табл. 2), которые возникают в местах производства тепловой и элек-
трической энергии.

Таблица 2. Выбросы вредных веществ в атмосферу при  различных 
технологиях опреснения [13]

Поскольку в разработанной технологии ~30% опресненной воды может
быть произведено за счет бросового тепла, то по сравнению с эквивалентной
установкой обратного осмоса выбросы вредных веществ в атмосферу сни-
жаются следующим образом: по СО2 – 5607 кг/сут; по NOx – 12,75 кг/сут; по
SOx – 35,1 кг/сут .

Таким образом, предлагаемые технологии утилизационного комбинирован-
ного опреснения характеризуются также достаточно высокой экологической
эффективностью. 

В заключении следует отметить, что по рассматриваемому вопросу в по-
следние годы опубликовано достаточно большое количество научных трудов,
в частности [14,16].

Выводы
1. Для снижения энергетических затрат на опреснение воды Каспийского

моря целесообразно использовать бросовое тепло продуктов сгорания Санга-
чальской ДЭС, характеризующихся температурой 500С.

Показатели
Обратный осмос 

(4 кВт/м3)

Опреснительные 
установки с 

испарителями 
мгновенного вскипания

Опреснительные
установки с 

испарителями 
кипящего типа

кг СО2/м
3

опресненной воды
1,78 23,41 18,05

г NOx/м3 4,05 28,30 21,43

г SOx/м3 11,13 28,1 26,31
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2. Ключевой проблемой опреснения является накипеобразование. Вода Кас-
пийского моря отличается от океанской более высоким потенциалом сульфат-
ного накипеобразования. Поэтому можно прогнозировать, что широко
практикуемый в установках опреснения океанской воды метод ингибирования
специальными присадками (антинакипинами) будет недостаточно эффектив-
ным при опреснении каспийской воды. Проблему накипи рекомендуется ре-
шать методом ионообменного умягчения морской воды, который прошел
достаточно глубокую научную проработку и длительную промышленную
апробацию. Перспективен и метод нанофильтрационной очистки. Однако он
должен быть испытан в реальных условиях.

3. Бросовой энергетический потенциал Сангачальской ДЭС достаточно
высок и в среднем составляет 140 МВт. При современных нормах удельного
расхода тепла на опреснение путем утилизации бросового тепла может быть
выработано 25 тыс. м3/сут опресненной воды (дистиллята). Выработка опрес-
ненной воды может быть значительно повышена (до 111,4 тыс. м3/сут) при
комбинированном опреснении: обратноосмотическом опреснении на первой
стадии с получением пермеата (опресненной воды) и концентрата, который
подвергается термическому опреснению с использованием бросового тепла.

4. Утилизационное опреснения эффективно не только с точки зрения ис-
ключения тепловых затрат на термическую дистилляцию и снижению капи-
тальных затрат на обратноосмотическое опреснение, но и в экологическом
отношении. Так как уменьшается тепловое загрязнение атмосферы, а также
снижаются выбросы ряда вредных веществ.

5. На одном из модулей СДЭС целесообразно реализовать пилотный проект
с целью отработки и промышленной апробации предложенной технологии
опреснения. 
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CONSIDERATION Of THE HIGH-VOLTAGE 
INSTALLATION PARAMETERS DEfINING 

AN EffECTIVE PROGRESS Of 
ELECTROPHYSICAL AND 

ELECTROCHEMICAL PROCESSES 
IN WATER
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“Azersu” OJSC, Baku, kurbanovEJ_mpei@mail.ru

Abstract. This article is devoted to explorations of both physical and chemical
processes occurred  in water under  the microsecond –term  influence  of high volt-
age pulses . It is shown that some parameters of non-uniform “pin - plane” electrode
system, discharge gap and water electroconductivity influence  on  the value of con-
sumed energy but tension amplitude delays the  time of thermal and leader processes
in water. It is generally shown  electrophysical processes in water occurred under
the  influence of high-voltage electric discharges, in the beginning lead to water
boiling with formation of gas inclusions, and then to discharge processes in them
with a set of the physical processes  directed on water breakdown, and as a result of
this , on allocation of sufficient energy, capable effectively influence on various ob-
jects there. Effective using of  “pin - plane” electrode system with positive tension
polarity in electrhydraulic installations is demonstrated. The considered processes
and parameters may  form a basis for the  development  of high-voltage installations
when  water disinfectiion  from harmful microbes and viruses which are   resistant
to the chemical reagents.

Key words: high voltage, pulse, water, delay time, disinfection, microbe, UV-
radiation

Introduction
At the present time the various types of electric discharges as innovative and ne -

cessary methods in different mediums create  a basis of the most modern technolo-
gies in all national economic spheres  all     around the world. Transition from the
technologies with use of electricity due to  industrial frequency to the pulse ones
opens the new opportunities for the  effective use of  energy source to resolve the
specific tasks. In this respect the researches directed to the  studying of physical
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mechanisms due to  development of pulse disharges and determination the  param-
eters influenced to energy using  occurred  in water cause the greate  interest. A
series of scientific  works is  devoted to this problem [1, 7]. 

Experimental part
In this article the thermal and electric processes occurring in water under the  in-

fluence  of microsecond pulse discharges for disinfecting from harmful microbes
and viruses resistant    to  chemical reagents are explored. Development of these
physical processes depends on  some parameters of electrodes, disharge gap and en-
ergy sourse. In the most electrohydraulic installations the “pin - plane” and ”pin –
pin” electrode systems are applied. In our researches the “pin - plane” electrode sys-
tem with different tension polarities is used. For minimization the  power loss and
getting a strong non-uniform field between the electrodes, the surface of the  poten-
tial pin-electrode was isolated (except of its tip), and the flatted electrode had been
output with the developed working surface.

In experiments the high voltage microsecond pulsed generator on 40 kV and  the
container  with explored water was used (figure 1). Front and duration of generated
pulses are: 12mcs and 140mcs appropriately. “Pin-plane” and “pin-pin” electrode
systems were  placed inside the  water. Regarding  the “pin”- electrode, only it’s
edge was contacted with water but  its  other parts  were isolated by vacuum rubber
[4].

Figure.1. Electric scheme of high voltage installation with non-uniform 
electrode system.

At first we will consider the physical processes occurred   in water by influence
of high-voltage pulses (figure 2). By influence  of high voltage pulses on water, the
thermal and electric processes with formation of gas inclusions with started ioniza-
tion processes and accompanied with high temperature and pressure inside and lead-
ing to expansion of discharge canal took  place (fig. 2, a). The liquid promptly
extended  over the discharge canal by splashes and finally exited  into the  atmos-
phere and was broken  into  the small drops (fig. 2, b). As a result of this , the formed
bowl  formed on the water surface had an extended mouth (fig. 2, c), through which
the air molecules deeply penetrated  into  the  water. The bowl entrance  at the ex-
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pense of a water surface tension starts gradually clenching. In contrary ,on the floor
and lateral parts of the container as a result of action of electro hydraulic forces,
there was an active crushing and mixing of the air molecules  arrived from atmos-
phere  with water ones. As a result of this , the discharge canal  was collapsed be-
cause of  pressure difference  occurred inside and outside  (fig. 2, d), and the
described process with a new pulse repeated again. These acoustic fluctuations with
participation of shock waves and a cavitation chamber perniciously influence to the
microorganisms  available in explored water. Contrariwise, the discharge processes
in water accompanied by such physical processes as a shock ionization in gas in-
clusions, recombination of ions and transition of the excited molecules to a normal
state with an ultra-violet radiation  are also directed  to the  effective disinfection of
water.

Explorations of discharge processes  demonstrate  the dependence on the  thermal
and electric (leader) processes in water from the  tension amplitude and delay time
[1]. Contrariwise, delay times and value of consumed source energy depends on pa-
rameters of energy source, discharge gap, explored water and geometrical sizes of
the “pin” – electrode. 

Figure.2. The images of the discharge processes in water occurred under 
influence  of high voltage pulses: a) boiling of water and electrolysis process;
b) formation of cavitation area and water spraying into  the atmosphere over
the discharge zone; c) penetration of air molecules into cavitation area and

water; d) collapse of cavitation area and dissolution of air molecules in water
Figures 3,4  demonstrate the dependence on  delay time from high voltage am-

plitude on various polarities of pin -  electrode (fig. 3)  and consumed energy from

1/2015

İÇMƏLİ SU EMALI VƏ TULLANTI SULARIN 
TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGIYALAR

Gurbanov E.J. Consideration of parameters of the
high-voltage installation, definingan effective progress...

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

84



interelectrode distance on “pin - plane” and “pin - pin” electrode systems (fig. 4)
.Due to mark , that independently from tension polarity and electrode system in low
tensions (up to 25kV) the physical processes almost same to previously described
in water were developed (water boiling and electrolysis process). As a result, the
gas inclusions around  electrodes were formed. Their concentration nearly the cath-
ode was more  than in comparison with anode.  Therefore, delay time of   beginning
heat  processes in low tensions on negative polarity was less, than in positive one
(fig.3).  When increase of tension amplitude, the thermal processes were replaced
by leader ones and  delay time of leader’s formation was reduced in comparison
with thermal processes [5]. 

On fig.4 dependence of dissipated energy in discharge gap from distance between
the electrodes at “pin-plane” and “pin-pin” electrode systems is shown. An increase
of consumed energy from the  source by lengthening the  interelectrode distance is
observed. It is possible to determine the maximal length permits to achieve   the
minimal energy loss  .   

Dependence on  emitted energy in discharge gap from the radius of curvature
and non-insulated area of potential “pin” - electrode is  manifested on fig. 5, 6. It is
visible that when  the geometrical sizes of the “pin” – electrode  increase an emitted
energy in discharge gap is also  increased. This fact may also  be confirmed by cal-
culation  of data. 

Figure.3. Dependence on  leader’s delay time from tension in electrode 
systems: +PE-PL; -PE+PL.
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Figure.4 Dependence on emitted energy from interelectrode distance on 
“PE-PE” and “PE-PL” electrode systems.

Perhaps, at negative tension polarities with increase of tension amplitude the zone
and size of the negative volume charge  increases so that the  intensity near the head
of the leader isn’t changed [3].

Dependences on distribution speed of leader canals from tension amplitudes at
various polarities of “pin - plane” electrode are demonstrated on fig. 7. Due to mark
that at small tension amplitudes the  speeds of both  negative and positive leaders
are almost identical. While  increasing  of  tension the speed of positive leaders
grows and becomes two times  more (at tensions 90-100kV)  than  negative ones. 

Figure.5 Dependence on emitted energy from the radius of potential 
electrode ̛curvature.

1/2015

İÇMƏLİ SU EMALI VƏ TULLANTI SULARIN 
TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGIYALAR

Gurbanov E.J. Consideration of parameters of the
high-voltage installation, definingan effective progress...

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

86



Figure.6. Dependence on  emitted energy from naked surface of potential
electrode.

Figure.7. Dependence on leader’s speed from the  tension in electrode 
systems: +PE-PL; -PE+PL.

Conclusions
So, analyzing the obtained experimental data, it is possible to conclude, that the

maximum effective use of source energy in electric  hydraulic installations depends
on the  parameters of the source and the  geometrical sizes, working area of pin –
electrode, interelectrode distance and water electrical  conductivity. It has been
shown in this article , that independently from tension polarity in “pin - plane” elec-
trode system in low tension amplitudes the same thermal processes (water boiling)
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and electrolysis took place. Resulting in , the gas inclusions with ionization
processes within  them were formed. It has been  determined, that delay time in  the
beginning of heating processes in low tensions and negative polarity is less  than in
positive one. While  increasing  of tension amplitude and formation of leader canals
, delay time in comparison with thermal one was reduced.  It was  shown, that  the
value of dissipated energy in discharge gap during thermal processes depends only
from geometrical sizes of pin – electrode, it’s working area and interelectrode dis-
tance, unlike the leader ones. The electro- physical and electrochemical processes
in water bringing to acoustic fluctuations of the gas chamber with participation of
the shock waves and short-wave radiations and leading to death of microorganisms
in explored water have been  considered. It is connected with direct penetration of
the strong electric fields into the nuclei of bacterial  cell and its further inactivation.
Use  of “pin - plane” electrode construction with positive tension polarity in electro
-hydraulic systems  is approved as more effective in comparing with negative one.
It is possible to achieve the most effective operating regime of high voltage instal-
lation by coordination of the source and load parameters. The all considered
processes and parameters can form a basis on development  of  high-voltage instal-
lations for water disinfection  from harmful microbes and viruses resistant to che -
mical reagents ,and other technologies by  using an electro hydraulic effect.

References
1. Gurbanov E.J. Environmentally cleaning  methods of water disinfection. Iran,

IJTPE, Issue 18, Vol.6, №1, 2014,  pp. 34-38.
2. Gurbanov. E.J. Crown and spark discharges in water. 9-th International Confer-

ence  of Technical and Physical Problems of Electrical Engineering {TPE-2013),
Istanbul (Turkey), 2013. pp. 501-503.

3. Kuzhekin I.P., Kurbanov E.D. Pulsed discharge in water. Baku, Problems in power
engineering, No. 12, 2008, pp. 103. 

4. Kuzhekin I.P., Kurbanov E.D. High electric fields and pulsed discharges in water.
Moscow (Russia), Bulletin of  Power Engineering Institute. Moscow, No. 2,
2008, pp. 33-36. 

5. Gurbanov. E.J. Plasma processes in water under effect of short duration pulse dis-
charges. 66-th Annual Gaseous Electronics Conference (GEC-2013), Princeton
(USA). Vol. 58, № 8, Oct. 2013, pp. 47

6. Gurbanov. E.J. Water purification by influence of high voltage pulsed discharges.
Materials of the 1-st International Conference  of Caspian Aqua Technologies,
Baku, 2013, pp. 264-266.

7. Gurbanov. E.J. Power effective methods of water purification. Materials of the
2-nd International Conference  of Caspian Aqua Technologies, Baku, 2014, pp.
209-212.

İÇMƏLİ SU EMALI VƏ TULLANTI SULARIN 
TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGIYALAR

1/201588
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Abstract. The paper concentrates on the international systems of the ecological
management and the conduction of the work in manufacturing plants of ISO series.
As an example, it has been given a brief overview of the ecological management
system putting into operation at Jeyranbatan potable water supply station. There-
upon, the actuality of integrated implementation of the ISO international standards
is highlighted in the work of the Republican water utilization system.

Ключевые слова: экологический менеджмент, менеджмент качества,
профессиональная безопасность и охрана труда, экологическая политика, эко-
логические аспекты, интегрирование системы менеджмента

Введение
В настоящее время в Азербайджане, как и во многих странах мира одним

из самых актуальных стоит вопрос об обеспечении населения экологически
чистой питьевой водой. Для сохранения на высоком уровне экологичности по-
требляемой питьевой воды проводится обширный комплекс мероприятий в
области контроля над техническим состоянием систем водоснабжения и кана-
лизации. Следует отметить, что в мировой практике  в отношении практически
всех основных функциональных направлений деятельности водопроводного
предприятия разработаны и внедрены  международные стандарты соответ-
ствующих систем менеджмента. Наиболее широкое распространение полу-
чили стандартизированные подходы к созданию систем менеджмента качества
(ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001), профессиональной без-
опасности и охраны труда (ISO 18001). В то же время внедрение и функцио-
нирование в компании таких функционально обособленных систем
естественным образом ставит задачу их согласования, взаимной увязки, коор-
динации, т.е. их интеграции.
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Аббревиатура «ISO» употребляется во всем мире для обозначения Между-
народной организации по стандартизации – «International Organization for
Standardization».

В современных рыночных отношениях международным стандартам си-
стемы  ИСО  принадлежит особая роль. Они стали признанными эталонами
организации работы по качеству на предприятиях разных отраслей, средством
укрепления доверия со стороны партнеров и повышения конкурентоспособ-
ности. 

Система менеджмента качества (СМК)  ISO 9001 определяет требования
направленные на правильность организации управления компанией и про-
цесса принятия решения производства продукции и оказания услуги, системы
сбора необходимой информации и предоставления  руководителям, а соот-
ветственно и повышение эффективности компании. И самый главный прин-
цип менеджмента качества направлен на повышение удовлетворенности
потребителей.

Требования к СМК выдвигаются для того, чтобы потребители и руковод-
ство были уверены в способности предприятия предоставлять качественные
услуги в течение длительного времени. За это время могут меняться техноло-
гии, поставщики, сотрудники и т.д., но это не должно сказываться на качестве
продукции и услуг. ISO 9001 – это стандарт, устанавливающий требования,
которым должна отвечать СМК, чтобы гарантировать постоянное соответствие
продукции и услуг требованиям заказчиков.

Система стандартов (СМПБОТ) ISO 18001- это система менеджмента про-
фессиональной безопасности, охраны труда и здоровья, является частью
общей системы управления предприятия. Внедрение этой системы обеспечи-
вает сохранность жизни сотрудников, посредством эффективной организации
процессов охраны труда и управления производственными рисками.  Система
менеджмента ISO 18001 способствует созданию безопасных и здоровых усло-
вий труда и обеспечивает базовый подход, позволяющий предприятию после-
довательно идентифицировать и контролировать риски для здоровья и
безопасности сотрудников, снижать вероятность несчастных случаев, соответ-
ствовать законодательным нормам в области охраны труда и повышать общую
эффективность работы. 

Система требований экологического менеджмента (СЭМ) ISO 14001 поз-
воляет предприятию сформулировать экологическую политику, установить
цели и процессы для повышения экологической результативности. Стандарт
ISO 14001 был разработан главным образом для того, чтобы уменьшить воз-
действие деятельности предприятия  на окружающую среду. При этом пред-
отвращение загрязнения окружающей среды достигается предприятием в
балансе с удовлетворением его социально-экономических потребностей.
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Стандарт ISO 14001 основывается на методологии известной как методо-
логии PDCA (“Plan-Do-Cheсk-Act”): «Планирование-Выполнение-Контроль-
Действие».

• Планирование – разработка целей и процессов, необходимых для полу-
чения результатов, соответствующих экологической политике предприя-
тия.

• Выполнение  –   внедрение процессов.
• Контроль – проведение мониторинга и измерения процессов в отноше-

нии реализации экологической политики, достижения целей, выполне-
ния задач, законодательных и других требований, а также подготовка
отчета о результатах.

• Действие – выполнение действий по постоянному улучшению результа-
тивности системы экологического менеджмента.

Несомненно, потребителям необходима продукция, характеристики кото-
рой

удовлетворяли бы их потребности и ожидания. Так, например, требования,
предъявляемые к качеству питьевой воды, должны быть обусловлены заботой
об охране здоровья потребителей. Состав и свойства воды после обработки
должны обеспечивать безопасность химического состава и благоприятные ор-
ганолептические свойства. Цели в области качества дополняют другие цели
предприятия, связанные с развитием, финансированием, рентабельностью,
окружающей средой, охраной труда и безопасностью.

Краткое изложение исследований
В практике предприятий водоснабжения нашей Республики  введения СЭМ

есть следующий пример. В 2003 году в Азербайджане на очистных сооруже-
ниях Джейранбатанской станции питьевого водоснабжения впервые была
внедрена система экологического менеджмента (рис.1-4).

Экологическая концепция Джейранбатанской станции водопроводных со-
оружений основывалась на понимании роли предприятия в обеспечении по-
зитивности экологической обстановки на Абшеронском полуострове. Были
актуализированы основные стратегические цели в области экологии:

1. Улучшение экологического состояния станции и окружающей среды
(снижение экологической нагрузки на водохранилище, сокращение пло-
щади земель, использующихся в качестве полигонов складирования
осадков сточных вод, прекращение сброса промывных вод водопровод-
ной станции и т.д.).

2. Повышение энергетической эффективности объекта, внедрение поли-
тики ресурсо- и энергосбережения.

3. Формирование культуры водопотребления и экологического мышления.
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Последовательность внедрения СЭМ стандарта ISO 14001 на Джейранба-
танской станции состояла из этапов, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Со временем экологическая политика Джейранбатанской водопроводной
станции пересматривалась с продолжением последовательного развития эко-
логического менеджмента как неотъемлемую часть менеджмента водопровод-
ного хозяйства. 

Система стандартов экологического менеджмента предприятия обеспечи-
вает системный подход, порядок и последовательность решений своих эколо-
гических вопросов через управление ресурсами, распределение обязанностей,
постоянную оценку методов, процессов и процедур. А самое главное то, что
данная система способна приводить к существенным экономическим эффек-
там за счет экономии материалов и сырья, ресурсов, снижения штрафных санк-
ций, уменьшения аварий и затрат на ликвидацию их последствий.
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Этапы внедрения      Содержание

Формулирование политики Основные принципы политики:
- ориентация на клиента
- оптимизация производственных процессов
- надежность
- экологичность
- мотивация сотрудников

Определение исходного состояния Аспекты:
- организация и структура
- распределение ответственности
- документация

Внедрение системы менеджмента Аспекты:
-определение организационной структуры и
порядка функционирования
- разработка организационной документации 
-разработка процедур распределения 
ответственности

Аудит Аспекты:
- внутренняя (самостоятельная) проверка 
системы
- документация
- рабочие места

Сертификация Проверка системы аккредитованным 
органом сертификации, выдача сертификата



Рис.1.
Администра-
тивное здание

Рис.2.  Помещение хлораторного 
хозяйства
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Рис.3.Территория станции 
с осветлителями

Рис.4. Джейранбатанское водохранилище
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Исходя из анализа систем менеджмента и вариантов их внедрения, можно
заключить, что системы экологического менеджмента имеют много общего.
Учитывая это, в целях повышения затрат, европейские предприятия переходят
к внедрению интегрированных систем менеджмента, выполняющих различ-
ные требования клиентов, законов, стандартов и основывающихся на реаль-
ных производственных процессах.

Интерес к интегрированным системам менеджмента ISO 9001, ISO 14001
и ISO 18001 на предприятиях во многом вызван распространением соответ-
ствующей тенденции как в дальнем,  так и в ближнем зарубежье. Например, в
России в течение последних десяти лет отмечается устойчивый рост предприя-
тий (на уровне 20% ежегодного прироста), которые занимаются внедрением
систем менеджмента на базе требований стандартов серии ISO.

В настоящее время такие крупные российские предприятия как ГУП «Мо-
сводоканал» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в своей производственной
деятельности руководствуются требованиями и принципами в соответствии с
требованиями ISO 9001, ISO 14001 и  ISO 18001. Одной из основных предпо-
сылок внедрения интегрированной системы менеджмента является то обстоя-
тельство, что в основу упомянутых стандартов на системы менеджмента
положены единые принципы и подходы. А также требования, позволяющие
реализовать их в рамках более общей, комплексной системы менеджмента для
получения преимуществ, связанных с оптимизацией внутренней среды орга-
низации, превосходящих те, что дает внедрение отдельных систем менедж-
мента.

Следует отметить, что при реализации всех вариантов к построению интег-
рированных систем менеджмента возможно применение таких критериев,  как
документация и процедуры. Однако глубина и соответственно сложность ин-
теграции будет различна в зависимости от единообразия существующих си-
стем менеджмента и применяемых процедур в действующей системе
управления водохозяйственного комплекса.

К числу процедур, которые могут объединяться и использоваться совместно
для всех систем менеджмента, могут быть отнесены следующие:

 установление требований заинтересованных сторон в отношении про-
дукции и услуг, природоохранной деятельности и профессиональной без-
опасности;

 управление документацией и записями;
 внутренние и внешние коммуникации;
 внутренний аудит;
 оценка соответствия законодательным и иным требованиям;
 корректирующие и предупреждающие действия;
 анализ данных;
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Рис.5.  Структура документации интегрированной системы 
менеджмента



 управление несоответствующей продукцией и процессами (включая го-
товность и реагирование на аварийные ситуации);

 анализ со стороны высшего руководства. 
Обобщенно структура документации интегрированной системы менедж-

мента схематично может быть такой, как представлена на рис.5.   
В целом, смысл создания интегрированной системы менеджмента состоит

как минимум в обеспечении целенаправленной деятельности и непротиво-
речивости принимаемых решений и установленных целей для отдельных си-
стем менеджмента, а также избежание дублирования действий, ответствен -
ности, регистрации данных и др., улучшение обмена информацией между со-
трудниками, подразделениями и с заинтересованными сторонами. 

Заключение

В заключение отметим особенности и методологические подходы, которые,
по мнению авторов, могут быть положены в основу создания интегрированной
системы менеджмента водохозяйственных систем:

а) Цель создания интегрированной системы менеджмента состоит в полу-
чении преимуществ, направленных на оптимизацию внутренней среды
на станциях водоснабжения и канализации в соответствии с ее потреб-
ностями и целями, при одновременном удовлетворении требований меж-
дународных стандартов на системы менеджмента, включенных в
интегрированную систему менеджмента.

б) Интегрированная система менеджмента представляет собой систему
управления, охватывающую деятельность станций водоснабжения и ка-
нализации по управлению качеством, экологическому менеджменту и
менеджменту профессиональной безопасности и охраны труда и др.,
устанавливающую взаимосвязи между ними и подчиняющую их целям
организации.

в) Для создания интегрированной системы менеджмента предлагается ис-
пользовать модель системы менеджмента, основанную на идентифика-
ции общих и специфических требований и управлении ими, обеспечив
при этом необходимую степень интеграции систем менеджмента и удов-
летворение требований международных стандартов на системы менедж-
мента. 

г) Предприятия водоснабжения и канализации в соответствии с собствен-
ными потребностями могут  включать в интегрированную систему эко-
логического менеджмента и другие системы менеджмента (кроме ISO
9001, ISO 14001,ISO 18001) или интегрировать  системы менеджмента,
т.к. почти все они основаны на единых принципах и подходах. 
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Abstract: The results of technological developments, as well as conclusions
about the possibility of enhancing the effectiveness of rapid filters through the use
of high-molecular flocculants directly in front of the filters.

Ключевые слова: флокулянт, фильтр, питьевая вода, пробная коагуляция,
доза реагентов, скорость фильтрования.

Введение
Скорые фильтры, как правило, применяют на заключительном этапе очи-

стки воды в качестве второй, третьей ступени или как самостоятельные соору-
жения в одноступенчатых технологических схемах очистки воды.
Пре дусмотренные в технологической схеме очистки воды на Куринском водо-
проводе в качестве третьей ступени скорые фильтры обеспечивают снижение
мутности воды до норм согласно ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Но в ситуа-
ции резкого увеличения мутности исходной воды, т.е. в период паводка, типо-
вая технология очистных сооружений функционирует неустойчиво,
осветляемая вода из горизонтальных отстойников может выходить с мут-
ностью значительно выше, чем 8-15 мг/л, т.к. реагентная обработка воды на
II ступени очистки бывает малоэффективной [4]. Очень часто существующие
скорые фильтры не выполняют барьерную функцию в технологии осветления
высокомутных вод в период паводка.  

Эффективность работы фильтров определяется качеством воды источника
водоснабжения, методами химической обработки воды и технологическими
параметрами процесса фильтрования.

В данной статье рассмотрен один из возможных способов повышения эф-
фективности работы фильтров в период паводка путем улучшения физико-хи-
мических и структурно-механических свойств взвесей, задерживаемых в
порах фильтрующей загрузки, применением флокулянтов непосредственно
перед фильтрами. 

УДК 628.314.2

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

98

(Стр. 96-104)



Материалы и методики, используемые в исследованиях
В проведенных исследованиях были использованы высокомолекулярные

флокулянты: синтетические – органический полимер полиакриламид (ПАА)
и синтезированный АзНИИ «Олефин» водорастворимый полимерный флоку-
лянт полиакриламидного типа Азфлок-2 (сополимер акриламида, акрилата
натрия и бутадиенстирола).

Были  изучены следующие вопросы:
-   влияние дозы флокулянтов ПАА и Азфлока-2 на эффект очистки воды

фильтрованием;
-    возможность увеличения скорости фильтрования при применении ПАА

и Азфлока-2;
-   время защитного действия загрузки и прирост потери напора при обра-

ботке воды ПАА и Азфлоком-2.
Все исследования проводились на созданной нами модельной установке

(рисунок 1), состоящей из:
- трех одинаковых фильтрационных колонок с гранодиоритовой загрузкой;
- вспомогательного хозяйства;
- пьезометрического щита;
- системы промывки.
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Рисунок 1. Схема модельной установки



1 – фильтры; 2 – бак для приготовления замутнителя; 3 – поплавковый до-
затор; 4 – дырчатое барботажное устройство; 5 – бак для чистой воды; 6
– регулирующий краник на баке чистой воды; 7 – конусообразный смеситель;
8 – подача исходной воды на фильтр; 9 – линия отвода фильтрата; 10 – рас-
пределительный бачок; 11 – сосуд Бойля-Мариотта для дозировки Азфлока-
2; 12 - сосуд Бойля-Мариотта для дозировки ПАА; 13 – линия сброса
осветленной воды; 14, 15 – линии подачи на пьезометрическое устройство;
16 – линия подачи сжатого воздуха; 17 – подвод промывочной воды от водо-
проводной линии; 18 – отвод промывочной воды

Фильтровальные колонки представляли собой стеклянные трубы с внут-
ренним диаметром dвн= 57 мм, общей высотой Hоб=2900 мм.

Фильтры были оснащены линией подачи исходной воды (8), линиями
отвода очищенной воды с регулирующим краником (9), а также подвода про-
мывочной воды (17) от водопроводной линии.

Вспомогательное хозяйство состояло из следующих элементов:
-   линии подачи сжатого воздуха (16);
-   растворного бака (2) для приготовления замутнителя, оснащенного по-

плавковым дозатором (3) и дырчатым барботажным устройством (4);
-    расходного бака для дозировки чистой воды (5) с регулирующим крани-

ком (6);
-   конусообразного смесителя (7);
-   линии искусственно замутненной воды (8);
-   распределительного бачка (10);
-   расходных баков (сосуды Бойля-Мариотта) для дозировок Азфлока-2 (11)

и ПАА с регулирующими краниками (12);
-   линиями  сброса (9, 18).
Общий прирост потери напора измерялся с помощью пьезометрического

устройства, связанного с опытными фильтрами  посредством линий (14) и (15).
Отвод промывной воды  осуществлялся посредством линий  (16).
В качестве фильтрующего материала был использован местный материал–

дробленный амфиболо-полевошпатовой породы гранодиарит, разработанный
и внедренный  на более 40 двухсекционных скорых фильтрах Куринского во-
допровода (а.с.№1157024).

Гранулометрический состав был подобран согласно ранее сделанным ре-
комендациям [2], (таблица 1).

Коэффициент неоднородности:

(1)

Лабораторные исследования проводились на моделях, состоящих из трех
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№№
Номера

фильтров

Крупность 
фракционной 
загрузки, мм

Содержание 
фракции, %

Эквивалентный
диаметр, мм

Общая высота
загрузки, см

1

1, 2,3

0,63-0,5 10

0,9 110
2 1,0-0,63 40

3 1,25-1,0 30

4 2,0-1,25 20

Таблица 1. Характеристика фильтрующей загрузки
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одинаковых фильтрационных колонок, площадь сечения каждой колонки
0,00255 м2, объем воды в колонке при высоте загрузки 110 м  равен 0,0028 м3

≈ 2,8 л.
Колонки работали параллельно на одной и той же воде со скоростью фильт-

рования 8-12 м/час. Фильтрование осуществлялось в направлении сверху вниз.
Опыты проводились на водопроводной воде, искусственно замутненной

суспензией глины (ил р.Куры) при мутности Мисх≈ 21-25 мг/л (u0≤0,05 мм/с).
Контроль за мутностью фильтрата и исходной воды определяли по коэффици-
енту ослабления света, измеряемому спектрофотометром DR 2010 (метод
8006). Потери напора в загрузке измерялись пьезометрами.

Для определения значений доз флокулянтов, с которыми предстояло рабо-
тать на колонках, была использована методика пробного коагулирования на
приборе «JarSt*r&JarTech» с программным управлением  по схеме:

- время пребывания в смесителе  - 90 сек.,
- время пребывания в камере хлопьеобразования – 3 минуты,
- отстаивание – 30 минут.
Эффективность коагулирования определялась по мутности отстоенной

воды. Результаты, представленные в таблице 2, показывают, что заметного
осаждения хлопьев после 30-минутного отстоя не происходит. Для оценки раз-
меров хлопьев флокулированную воду после камеры хлопьеобразования
фильтровали через фильтр «красная лента» и в фильтрате определяли оста-
точную мутность [1]. Согласно полученным данным можно сделать заключе-
ние, что из апробированных доз флокулянтов наиболее эффективными
являются дозы в интервале 0,005-0,01 мг/л. Но при применении флокулянта
Азфлок-2  образовывались хлопья крупнее, лучше задерживаемые фильтром,
чем при применении ПАА. Меньшие  и большие дозы флокулянтов, как Азф-
лока-2, так и ПАА, ухудшали эффект их действий.

Для опытов по пробному коагулированию использовалась вода мутностью
21-25 мг/л.      
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Таблица 2. Результаты пробного коагулирования

Полученными дозами (0,005 и 0,01 мг/л) руководствовались при дальней-
шей работе на моделях фильтров. Показатели качества водопроводной воды
(исходной) были следующие: температура - 20-28С; щелочность - 2,86-3,1 мг-
экв/л;  рН=8,15-8,2.

Описание исследования
Результаты лабораторных исследований сведены в таблицу 3.
Как было сказано выше, одним из основных вопросов, которые нужно было

решить на моделях фильтров – это влияние дозы Азфлока-2 и ПАА на эффект
очистки воды фильтрованием.

Из двух апробированных доз, выбранных в результате пробного коагули-
рования, наиболее эффективная для двух флокулянтов является доза 0,005 мгл
как при скорости фильтрования воды 8 м/час, так и при скоростях фильтрова-
ния 10 и 12 м/час

Для Азфлок-2:
Оптимальной дозе 0,005 мг/л соответствует наилучший эффект по времени

защитного действия фильтра при скоростях: 8 м/час – 35 часов, при 10 м/час
– 24 часа; при 12 м/час - 13,5 часов.

Максимальному времени защитного действия соответствуют и максималь-
ные потери напора,

Фильтры при скорости фильтрования 8 м/час и 10 м/час отключали при

№

Наименование и  доза 
флокулянтов,  мг/л

Мутность воды,  мг/л

Азфлок-2 ПАА
После 

30-минутного 
отстоя

Фильтрат 

1 - - 17,5 3,42
2 0,003 - 18,1 1,86
3 0,005 - 19,84 1,6
4 0,01 - 18,75 0,85
5 0,02 - 18,12 2,0
6 - 0,003 19,87 3,42
7 - 0,005 19,4 2,1
8 - 0,01 17,5 2,1
9 - 0,02 18,75 3,67
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условии, когда (tn=tз, т.е наилучшее положение в условиях эксплуатации) пол-
ностью используется располагаемый напор воды и грязеемкость фильтра. Уве-
личение скорости фильтрования до 12 м/час сократило фильтрацию в 2,6 раза
и фильтр на промывку отключали по качеству фильтрата, т.е. при условии,
когда tнt3, т.е  время использования предельно допустимой потери напора
больше времени защитного действия загрузки фильтра.

Увеличение дозы Азфлока-2 до 0,01 мг/л не привело к увеличению времени
защитного действия фильтра для каждой скорости фильтрования.

Фильтроцикл сократился на 3 часа для скоростей фильтрования 8 - 10 м/час
и на 5 часов для скорости 12 м/час. Доза 0,01 мг/л оказалась менее эффектив-
ной и фильтры на промывку останавливали по качеству фильтрата, т.е. при
tн>tз.

Для ПАА:
Оптимальной дозе 0,005 мг/л соответствует также наилучший эффект по

времени защитного действия фильтра при скоростях фильтрования 8 м/час –
15 час, 10 м/час -12 час, 12 м/час - 11 часов. При этом максимальному времени
защитного действия фильтра не соответствовала максимальная потеря напора.
Фильтр на промывку останавливали при условии, когда tн>tз, т.е. время ис-
пользования предельно допустимой потери напора больше времени защитного
действия загрузки, и фильтры на промывку останавливали по ухудшению ка-
чества фильтрата.

Увеличение дозы ПАА до 0,01 мг/л привело к существенному изменению
времени защитного действия фильтра, т.e. сократило его почти в 3 раза как для
скорости 8 м/час, так и для скорости 10-12 м/час. Таким образом, увеличение
дозы ПАА до 0,01 мг/л (или, иначе говоря, ее избыток) привело к дополни-
тельной нагрузке (на поверхности фильтра появилась четко выраженная
пленка), что немедленно сказалось на резком увеличении потери напора. Это
и явилось причиной сокращения времени защитного действия загрузки
фильтра.

Фильтры на промывку останавливали по потере напора при условии, когда
tн<tз.

Проведенные опыты позволили установить оптимальные дозы Азфлока-2
и ПАА, соответствующие условиям эксперимента. Ориентировочно можно
сказать, что удельный расход флокулянта Азфлока-2 составляет 0,00025 мг на
1 мг взвеси (при оптимальной дозе 0,005 мг/л и мутности исходной воды 20
мг/л, т.е. удельный расход флокулянта 0,25 мг/г). Таким образом, при этом со-
отношении между оптимальной дозой флокулянта и количеством взвеси воз-
никают наиболее прочные и плотные агрегаты, которые труднее разрушаются
и лучше задерживаются зернами фильтрующей загрузки. Увеличение прочно-
сти хлопьев является, вероятно, основным физическим воздействием флоку-
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лянта, что и оказывает существенное влияние на ход технологического про-
цесса фильтрования, на продолжительность фильтроцикла и увеличения по-
тери напора.

Второй вопрос, который необходимо было установить при работе на мо-
дельной установке, это время защитного действия загрузки и прирост потери
напора при обработке воды Азфлоком-2 и ПАА.

Действия флокулянта Азфлока-2 и ПАА на эти факторы оценивались также
путем сопоставления результатов работы фильтров с флокулянтами и без них.
То eсть, параллельно с фильтрами, работающими с флокулянтами, был вклю-
чен в работу фильтр с такой  же  характеристикой фильтрующего слоя. Вода
подавалась на фильтр без добавки флокулянтов. Скорость фильтрования под-
держивалась такой же, от 8 до 12 м/час. (Таблица 3).

При подаче воды на фильтр, не обработанный флокулянтами, мутность про-
фильтрованной воды держалось в пределах установленного ГОСТ 2874-82
“Вода питьевая” небольшой промежуток времени. В наших опытах продол-
жительность фильтроцикла без флокулянтов для скорости 8 м/час составила
15 часов, в то время как с добавлением Азфлока-2 в количестве 0,005 мг/л про-
должительность фильтроцикла увеличилась на 20 часов, а с добавлением ПАА
в количестве 0,005 мг/л продолжительность фильтроцикла сохранилась. Для
скорости фильтрования 10 м/час с добавлением Азфлока-2 продолжительность
фильтроцикла увеличилась в 3 раза, а для ПАА в 1,5 раза. При фильтровании
со скоростью 12 м/час фильтр без флокулянтов практически имел нулевой
фильтроцикл, около 2-х часов во время испытания  качество фильтрата по мут-
ности превышало 1,5 мг/л, при добавлении в воду Азфлока-2 фильтроцикл
увеличивался в 6,75 раз, а с ПАА- в 5,5 раза.

Выводы
1. Опыты на фильтрационных колонках подтвердили возможность приме-

нения анионных флокулянтов для очистки питьевой воды на стадии фильтро-
вания;

2. Применение флокулянта Азфлок-2 обеспечивает значительно большую
продолжительность фильтроцикла, чем при обработке воды ПАА и допускает
работать на больших скоростях.

3. Полученные данные указывают на определенные преимущества Азф-
лока-2 над ПАА. 

P.S. Начиная с 2002 года в Азербайджане для подготовки питьевой воды ис-
пользуют флокулянт фирмы Ciba Spezialitatenchemie Lampertheim GmbH Маг-
нафлок LT-25. Магнафлок LT-25 – синтетический высокомолекулярный
полиэлектролит. По химической структуре его можно отнести к классу поли-
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Алиева Д.Н., Кенгерли А.Д. Исследование 
влияния флокулянтов на процесс фильтрования

акриламидов [3]. Добавление Магнафлок LT-25 перед фильтрами позволяет
увеличить продолжительность фильтроцикла, уменьшить расход воды на про-
мывку фильтра и увеличить качество очистки воды.
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TULLANTI SULARINI MEXANİKI ÜSULLA
TƏMİZLƏYƏN QURğUNUN

TƏKMİLLƏŞDİRİLƏRƏK BİOREAKTORUN 
YARADILMASI

Şəfizadə İ.H., Hüseynzadə M.T.
“Azərsu” ASC, “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu,nicole_ici@hotmail.com 

Abstract. The article discusses a method of reconstruction works of mechanical
wastewater treatment in the bioreactor. Construction activities are presented on the
sewage treatment plant in Shuvelan where refurbished old bunk settlers in the con-
struction of biological treatment. Effluent quality at the plant complies with the re-
quired standarts.

Açar sözlər: Məişət tullantı suları, təmizləyici stansiya, ikitəbəqəli durulducu,
bioloji proseslər, qurğunun təkmilləşdirilməsi, bioreaktor, qum və aktiv lillər. 

Giriş
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.09.2006-cı il tarixli, 1697 nömrəli

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin
yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı” /1/
çərçivəsində  ölkədə su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin genişlənməsini və
yenidən qurulmasını nəzərdə tutub. Hazırda planları yerinə yetirmək məqsədilə artıq
geniş tədbirlər həyata keçirilib, yeni təmizləyici stansiyalar istismara verilib və yaxın
gələcəkdə ölkə ərazisində əlavə yeni təmizləyici qurğular komplekslərinin tikilməsi
nəzərdə tutulub. 

Tədqiqatın obyekti və metodikası
Qeyd etmək lazımdır ki, keçən əsrin ortalarında respublikanın bir çox rayon

mərkəzlərinin məişət-təsərrüfat tullantı sularını təmizləmək üçün irimiqyaslı ənənəvi
konstruksiyalı suları mexaniki üsulla təmizləyən dəmir-beton qurğular tikilmişdir.
Hazırda işləməyən mövcud köhnə qurğuların həcmlərindən istifadə edərək, onların
bazis konstruksiyalarını təkmilləşdirib yeni funksiyalı qurğular yaratmaq əlverişli
ola bilərdi.

Tədqiqatın şərhi
Belə qurğuların arasında geniş yayılmış “emşer” adlanan ikiyaruslu silindrik du-

UOT 628.316.12
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rulducularını qeyd etmək olar /2,3/. Onların yerə basdırılmış və dəmir-betondan
hazırlanmış iri və oyuq həcmlərini təkmilləşdirilib yeni bioloji təmizləyici qurğulara
çevirmək çox faydalı tədbir ola bilərdi. İkiyaruslu durulducuların sxeminə əsasən
tullantı suları qurğunun yuxarı hissəsində yerləşən iki navalçada (2) üfüqi axaraq
duruldulur, sulardan ayrılan asılı maddələr isə navalçaların altında yerləşən yarıqlar-
dan (3) keçərək dərin bunkerdə (4) yığılır (şəkil 1). Böyük həcmli bunkerdə asılı
maddələr və lillər uzun müddət saxlanılır və beləliklə bunker septik vəzifəsini yerinə
yetirir (lillərin qıcqırması, çürüməsi və nisbətən sıxlaşması). Lillərin çürümə pros-
esində əmələ gələn qazların navalçalara daxil olmasının qarşısını almaq üçün
navalçanın aşağı maili tərəfləri şəkildə göründüyü kimi biri-birini bağlayıbdır. Belə
halda lil çöküntülərin yüngül fraksiyalı hissəcikləri də navalçalara daxil ola bilmir.
Çökmüş lillərin bunkerdə yetişməsi üçün adətən 60 gündən 120 günə kimi vaxta
tələb olunur və sonra onlar erlift (5) üsulu ilə lil sahələrinə göndərilir. 

İkitəbəqəli durulducuların uzun illər istismarı göstərir ki, orada təmizlənmiş su-
ların və yığılmış lillərin keyfiyyəti müasir tələblərə cavab verə bilmir: duruldulmuş
suların tərkibində asılı maddələrin və bioloji çirkləndiricilərin miqdarı tələb olunan
normalardan bir neçə dəfə çoxdur. Bu səbəbdən və bir neçə digər çatışmamazlıqlara
görə son illərdə belə durulduculardan istifadə olunmur. Nəzərə almaq lazımdır ki,
durulducuların dəmir-beton dairəvi konstruksiyaları yerə basdırıldığından onlar  öz
fiziki xüsusiyyətlərini, dayanaqlığını saxlamış və onların böyük boş həcmləri müx-
təlif məqsədlər üçün istifadə oluna bilər.

Abşeronun Şüvəlan təmizləyici stansiyasında vaxtilə 16 ədəd ikitəbəqəli du-
rulducular tikilib istifadə olunurdu. Lakin bu qurğuların təmizləmə qabiliyyəti
aşağı olduğundan orada emal olunmuş suların keyfiyyəti müasir ekoloji tələblərini
təmin etmirdi (OBT5=50,0-80,0 mq/l, asılı maddə - 25,0-60,0 mq/l). Buzovna və
Şüvəlan yaşayış zonalarında formalaşan təsərrüfat-məişət tullantı suların miqdarı
gündə 20 min m3 olduğundan və suların birbaşa Xəzər dənizinə axıdıldığından
burada suların yeni tam bioloji üsulla təmizləyən stansiyanın tikilməsi qərara alın-
mışdır. Stansiyanın tikinti xərclərini xeyli dərəcədə aşağı salmaq məqsədi ilə
ölçüləri 9,0x9,0 m olan mövcud 16 ədəd ikiyaruslu durulducuların boş həcmlərdən
istifadə edilməsi faydalı hesab olundu. Beləliklə bir neçə xırda konstruktiv dəy-
işikliklər aparmaqla və yeni avadanlıqlar təchiz etməklə ikitəbəqəli durulducular
tullantı suların tam bioloji üsulla təmizləyən bioreaktor qurğularına çevirmək
mümkün oldu. Şəkil 2-dən göründüyü kimi bioreaktorun konstruksiyası bir
qurğuda iki prosesin eyni zamanda aparılmasına imkan verir. Qurğunun su daxil
olan birinci hissəsi (2) sıxılmış hava sistemi (6) ilə təchiz olunub. Bu bölmədə su
ilə havanın turbulent rejimində bir neçə saat  qarışdırılması nəticəsində
mikroorqanizmlərin köməyi ilə üzvi maddələrin parçalanması əldə olunur, qurğu-
nun ikinci bölməsində (3), isə sular duruldurulur, şəfaflanır və lillərdən ayrılır,
lillər qurğunun dibinə (4) çökür.

Şəfizadə İ.H., Huseynzadə M.T. Tullantı sularını mexa -
niki usulla təmizləyən qurğunun təkmilləşdirilərək ...
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Şəkil 1. İkiyaruslu durulducunun
köhnə konstruksiyası

1 – durulducunun gövdəsi, 
2 – üfüqi navalçalar, 3 – navalçanın dib
yarığı, 4 – bunker, 5 – erlift

Şəkil 2. Təkmilləşdirilmiş yeni 
bioreaktor

1 – bioreaktorun gövdəsi, 2 – aerasiya
bölməsi, 3 – şəffaflandırıcı, 4 – bunker,
5 – erlift,   6 – sıxılmış hava,  7 – suyun
girişi,  8 – suların çıxışı. 
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Ümumiyyətlə tullantı sularını biokimyəvi üsulla təmizləyən qurğuların məqsədi
mikrob hüceyrələri vasitəsilə suların tərkibində həll olunmuş, kolloid və asılı halında
olan çirkləndirici üzvü maddələrdən azad edilməsidir. Mikrob hüceyrələrinin qidası
isə məhz çirkləndirici üzvi maddələrdir. Bu mikrobların aktiv həyat fəaliyyəti yalnız
mayedə həll olunmuş oksigenin varlığı ilə bağlıdır. Oksigen mikroorqanizmlərin
nəfəs alma prosesində, hüceyrələrdə qida maddələrin oksidləşməsinə (assimilyasiya)
və öz ehtiyacına (endogen nəfəs)  istifadə olunur. Qurğunun hidravliki rejiminə
əsasən qurğuya tullantı suları aramsız daxil olur. Suların bioloji təmizləmə pros-
esinin uğurlu aparılması üçün bioreaktorun su-hava qarışığına mütamadi olaraq
lazımı miqdarda yeni mikroorqanizmlər daxil olmalıdır. 
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Çirkləndiricilərin biokimyəvi oksidləşmə prosesi bioreaktorun lil-su qarışığının
həcmində aparıldığından burada suda həll olunan oksigen və aktiv lilin hüceyrələri
çirkləndirici üzvü maddələrin molekullarını parçalayır (metabolizm). Beləliklə, çirk-
ləndiricilər tullantı sularından aktiv lillərin kütləsinə keçir. Diametri 9,0 m, dərinliyi
9,0 m olan dairəvi qurğunun mərkəzində uzunluğu 9,0 m və eni 4,5 m düzbucaqlı
şəffaflandırıcı yerləşdirilib. Reaktorun aerasiya bölməsində sıxılmış hava 20 ədəd
boru şəklində olan AKBA-ПРО-M tipli aeratorlar vasitəsi ilə verilir. Hava boruların
ümumi uzunluğu 1950 m təşkil edir. 

Su-lil qarışığı dairəvi qurğunun mərkəz hissəsində  yerləşən düzbucaqlı şəf-
faflandırıcıya aşağıdan yuxarı daxil olur və duruldulur. Şəffaflandırıcıda su axını
aşağıdan yuxarıya yönəldilib. Şəffaflandırıcının üzünə çıxan təmizlənmiş sular
qurğudan qanovlar vasitəsilə özüaxımlı çıxarılır. Beləliklə, bioreaktor kombinə
edilmiş vahid qurğu olduğundan onun daxilində bir neçə proses və əməliyyatlar
aparılır: tullantı suların sıxılmış hava ilə aerasiyası, suların biokimyəvi üsulla təmi-
zlənməsi, şəffaflandırılması, lillərin bir hissəsinin aerasiya bölməsinə qaytarılması
(resulkulyasiya), suların və lillərin ayrı-ayrı çıxışlarla qurğudan kənar edilməsi. Cəd-
vəl 1-də istismar edilən qurğularda təmizlənən tullantı suların fiziki-kimyəvi göstəri-
ciləri, şəkil 3-də isə Şüvəlan təmizləyici stansiyanın sxemi verilib.

Cədvəl 1. Bioreaktorda təmizlənən tullantı suların fiziki-kimyəvi 
analizlərinin nəticələri

№ Göstəricilər
Ölçü

vahidi
Qurğuya

giriş

Qurğudan çıxış

İkiyaruslu 
durulducu

Bioreaktor

1 pH 7,6-7,7 7,5-8,0 7,6-7,9

2
Oksigenə olan kimyəvi

tələbat, (OKT)
mqO/l 174,0-285,3 90,0-120,0 51,6-87,2

3
Oksigenə olan bioloji

tələbat, (OBT5)
mq/l 59,7-118,3 50,0-80,0 14,0-21,8

4 Asılı maddələr mq/l 58,5-76,0 25,0-60,0 9,5-17,0

5 Ümumi azot, (N-NH4) mqN/l 17,4-33,8 9,0-15,0 8,5-11,5

6 Ümumi fosfor, (PO4
3– ) mq/l 1,8-2,4 1,2-2,2 1,1-2,1
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Təkmilləşdirilmiş 16 ədəd bioreaktor qurğuları Şüvəlan qəsəbəsində tikilmiş
təmizləyici kompleksin əsas qurğularını təşkil edir və bu günə kimi müvəffəqiyyətlə
istismar edilir. İlk növbədə təmizləyici məntəqəyə (şəkil 3) daxil olan sular nasos
stansiyası (2) vasitəsi ilə qəbuledici kamerada (3) söndürülür. Kamerada yerləşən
və avtomatik hərəkət edən barmaqlıqda suda üzən zibillər saxlanılır və bərk cisimlər
əzilib xırdalanır. Sular sərfi ölçən ciazdan keçərək iki horizontal qumtutanlara (4)
daxil olur. Burada sular, tərkibində olan qum və ağır hissəciklərdən azad olur. Qum-
tutanlarda çökən qum pulpası batırılmış nasoslarla qum sahələrinə (10) vurulur. Vax-
taşırı bu sahələrdə yığılan qumlar xüsusi mexanizmlər vasitəsi ilə stansiyadan xaric
olunur, ayrılmış sular isə qumtutanların əvvəlinə qaytarılır. Mexaniki üsulla təmi-
zlənmiş sular bioloji təmizləyici bioreaktorlara (6) daxil olur.  Bu qurğular stan-
siyada əvvəllər mövcud olan dairəvi ikiyaruslu durulducuların bazasında tikilib.
Qurğunun aerasiya bölməsinə sıxılmış havanı kompressorlarla (5) vururlar. Biore-
aktorlardan çıxan tam bioloji təmizlənmiş sularda qala bilən narın bioloji aktiv lil
hissəciklərdən azad olunması radial durulducularda (7) həyata keçirilir. Xloratordan
(8) duruldulmuş sulara xlor suyu qarışdırılır və onların qarışığı kontakt çəndə (9)
təmasda olan zaman zərərsizləşdirilir və sonra dərin batırılmış borular sistemi ilə
dənizə axıdılır.
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Bioreaktorlarda və radial durulducularda çökmüş aktiv lillərin qurudulması üçün
drenaj sistemləri ilə təchiz olunmuş lil sahələrindən (11) istifadə olunur. Qum və lil
sahələrdə ayrılmış çirkli sular üçün yenidən stansiyanın girişinə qaytarılır, qurudul-
muş qum və lillər isə vaxtaşırı mexanizmlərlə stansiyadan xaric edilir.

Nəticə

Keçən əsrdə tilikmiş irimiqyaslı ənənəvi ikitəbəqəli durulducularda təmizlənmiş
suların keyfiyyəti müasir tələblərə cavab vemir. Bu durulducuların böyük boş dəmir-
beton həcmləri müxtəlif məqsədlər üçün istifadə oluna bilər.

Abşeronun Şüvəlan təmizləyici stansiyasında vaxtilə tikilən 16 ədəd ikitəbəqəli
durulducuların əsasında yeni təkmilləşdirilmiş bioreaktorlar tikilib və bu günə kimi
müvəffəqiyyətlə istismar edilir. Beləliklə bir neçə xırda konstruktiv dəyişikliklər
aparmaqla və yeni avadanlıqlar təchiz etməklə ikitəbəqəli durulducular tullantı su-
ların tam bioloji üsulla təmizləyən bioreaktor qurğularına çevirmək mümkün oldu.
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SƏfİDRÜD SU ANBARININ 
ÇöKÜNTÜLƏRDƏN TƏMİZLƏNMƏSİ

NƏTİCƏSİNDƏ MƏNSƏBİNİN DƏYİŞMƏSİ
PROSESİNİN TƏDQİQİ

Ş.Y.Göyçaylı., A.M. Bağırzadə
Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəhəri, sovqi-35@mail.ru

Abstract. In presented article characterized geographical condition of Sefidrud
resevoir in Iran Islamic Republic. Also, investigated the characteristics of sediment
accumulation and their impact on discharge and hydrological regime. Determined
impact of sediments to changing river delta and compared changing forms during
50 year period and discribed importance of conservation of minimum and environ-
mental flow in this processes.

Açar sözlər: Səfidrüd, poliqon, çöküntü, Çehel çeşme, sədd, ekoloji, Məncil
boğazı.

Giriş
Çay mənsəblərinin geomorfoloji və morfoloji, hidrometeoroloji, hidrobioloji,

ekoloji və s. şəraitləri olduqca dəyişkən olmaqla nəinki çay mənsəblərinə, eyni za-
manda sahil zonalarından istifadə xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. Çayın axımı, asılı
materialların həcmi, dənizin hidroloji şəraiti çay mənsəblərin dinamikasına, bəzi
hallarda isə sürətli dəyişməsinə təsir göstərir. 

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqat işinin aparılması üçün əsasən Gilan ostanının Su İdarəsinin 1998-2005-

ci illərdə su səddlərinin ömrünün uzadılması, Səfidrüd su səddinin çöküntülərinin
təmizlənməsi haqqında hesabatdan və digər fond və arxiv materiallarından istifadə
olunmuşdur. Tədqiqatda, hidrоlоji охşarlıq, müqayisəli təhlil və digər
qiymətləndirmə mеtоdlarından istifadə оlunmuşdur. 

Tədqiqatın şərhi
Səfidrüd çayı Xəzər dənizinin cənub sahillərinə tökülən iri çaylardan biridir. Bu

hövzənin problemləri çoxsaylı olmaqla torpaqların eroziyası, torpaq uçqunları
(abraziya) daha çox baş verir. Həmin torpaqlar su çıxışının səddi arxasında çöküntü
halında toplanır. Su anbarında Şas əməliyyatı zamanı çöküntülər təmizlənərkən
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yenidən suya qarışaraq Xəzər dənizinə daxil olur. Səfidrüd su anbarının səddindən
başlamış çayın mənsəbinədək  GPS vasitəsilə 100 yerdə süni peyk təsvirləri (2009-
cu il),  1955-ci ildə hazırlanmış topoqrafik xəritələr  tutuşdurulub müqayisə olu-
narkən məlum olmuşdur ki, keçən 55 il ərzində Səfidrüd çayının mənsəbində təbii
şəraitdə böyük dəyişikliklər baş vermişdir (şəkil 1). Bu dəyişiklik 10 km uzunluğun-
dan olan bir məsafəni əhatə edir. Bununla yanaşı Səfidrüd su anbarının çökün-
tülərdən təmizlənməsi zamanı suya qarışan asılı materiallar çayın mənsəbinə doğru
axaraq deltanın yuxarı hissəsi ilə mənsəb arasında çökdürülür.

Səfidrüd çay hövzəsi 5,6 milyon hektar sahəni əhatə edərək, olduqca geniş su-
toplayıcı sahəyə malikdir.  Çayın su ehtiyatı 4,5 milyard m3 çatmaqla Xəzər dənizinə
cənub sahillərindən daxil olan çayların su ehtiyatlarının 30%-ni təşkil edir. Çayın
mənbəyi Kürdüstan ostanının Çehel çeşme dağında 500 km məsafədə yerləşir.
Həmin hissədə çay Qızılüzən adlanaraq Məncil boğazında başqa bir çayla-Şahrud
çayı ilə birləşdikdən sonra  Səfidrüd adlanır. 

Şəkil 1. 1955 -ci ildə Səfidrüd çayının qədim mənsəbi

Bu iki çayın qovuşduğu yerdə suyun həcmi 1800 milyon m3 malik olur ki, həmin
ərazidə Səfidrüd su anbarı tikilmişdir. Nəzərə almalıyıq ki, Səfidrüd çayı hövzəsi
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ölkədə baş verən ümumi torpaq eroziyasının 10%-i düşür və eroziyaya uğramış  tor-
paqlar səddin arxasına yığılır və arzuolunmaz fəsadlar yaradırlar [6]. Hər il bu prob-
lemləri aradan qaldırmaq üçün xeyli maliyyə vəsaiti sərf olunur. Səfidrüd su
hövzəsində eroziyalar yağıntı zamanı daha çox intensivləşir [2]. Nəzərə almaq
lazımdır ki, su anbarına çaylar vasitəsi ilə gətirilən çöküntülərdən əlavə, su anbarının
ətrafında əsən küləklər vasitəsi ilə buraya tozlar, qumlar və s. daxil olur. Daha sonra
su anbarının yamacları dik və çılpaq olduğundan yağıntılar, küləklər vasitəsilə
eroziya olan torpaqlar suyun dibinə çökdürülür.  

Yağışlar torpaq üzərinə düşdükdə, bitki örtüyü olmayan ərazilərə daha  güclü
təsir göstərir.  Yağışın miqdarı bir dəqiqə ərzində 20-30 millimetrdən artıq olduqda
eroziya prosesi daha intensiv olur. Həmçinin çayın enerjisi çay dərələrinin sahillərini
eroziyaya uğratmaqla yamacların parçalanmasına səbəb olur. Həmin proses inten-
sivləşdikcə eroziya əraziləri genişlənir. Çayların axım rejimi və sellər bu prosesdə
daha da təsirli olur. Fəsillərə görə ən çox eroziya yaz fəslində baş verir.

Ümumiyyətlə, su anbarına daxil olan çöküntülərin miqdarının 74%-i suyun dib-
inə çökür.  Səddin faydalı ömrünün azalması, onun təmizlənmə xərcləri, ekoloji də -
yişiklikləri və s. çox mühüm bir problem hesab edilir [4].

Səfidrüd səddində çöküntünün təmizlənməsindən sonra su anbarının balanslı
işləməsinə, bir müddət əlverişli şərait yaranır. Lakin bu dövr uzun olmur, eyni za-
manda qısa vaxt ərzində çöküntülər külli miqdar aşagı byefdən axıdılır və onların
çoxu mənsəbin ətrafında çökürlər. 

Məhz  ona görə də çayın tədqiqi və su anbarının təmizlənməsi üçün  əlverişli
metodlar tətbiq etmək tələb olunur. Hələlik təmizlənmə metodu “chasse” metodu
vasitəsi ilə həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, çay rejimini mövcud vəziyyətdə
saxlamaq və su anbarının tam təmizlənməsi ilə çayın əsas axın yatağındakı rejimi
nizamlamaqla suyun hidrodinamik gücündən istifadə etməyə şərait yaradır. Yalnız
14  illik çöküntü təmizləmə dövründə (1980-1993-cü illər) Səfidrüd su anbarından
740 milyon ton çöküntü  boşaldılmışdır. Hər il su anbarından çöküntülərin təmi-
zlənməsi payızın ortasında və axırlarında yerinə yetrilir. Milyonlarla ton əkin
sahələrinin, meşələrin, çəmənliklərin, torpaqları yuyularaq çöküntü halında su an-
barına daxil olur (şəkil 2). 

Çöküntü təmizlənərkən qısa  və uzunmüddətli ekoloji  gərginliklər hiss olunacaq
dərəcədə özünü təzahür etdirir. Xüsusilə, çöküntülərin su anbarından Şas əməliyyatı
vasitəsilə təmizlənərkən lillənmiş sularda oksigenin tamamilə tükənməsi nəticəsində
yüz minlərlə balıq tələf olur. Çöküntülərin təmizlənməsi nəticəsində yaranan uzun
müddətli təsir və problemlərdən çayın daş yatağının çınqıl yatağına çevrilməsinə,
çöküntülərin deltada yüklənməsinə şərait yaranır. Bir çox halda küləyin təsirindən
çöküntülərin yayılması, havaya sovrulması müşahidə edilir. Çöküntülərin çayın
mənsəbində toplanması nəticəsində çay axarının istiqamətinin dəyişməsi ilə onun
hidroloji şəraiti və rejimi də dəyişir.    
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Şəkil 2.  Su anbarında çöküntü terraslarının formalaşması

Çay mənsəbinin dəyişikliklərinin təyin olunması üçün  GPS aparatından  istifadə
olunur. Səfidrud çayının  köhnə mənsəbləri ilə hazırkı mənsəbin dəyişmə parametr-
ləri müəyyən olunmuşdur. Çayın istiqaməti, yəni məncil səddindən tutmuş onun
mənsəbinədək  dəyişkənlik ölçülərinin parametrləri 1955-ci ilin xəritəsi ilə  müqaisə
edilmişdir (Şəkil 3). 

Müəyyən olunmuşdur ki, keçən 55-ci ildən indiyədək Səfidrüd çayının mənsəbi
bir neçə dəfə istiqamətini dəyişmişdir. Bu dəyişikliklər əvvəlki çay mənsəbinə nis-
bətən, indiki mənsəbin arasındakı fərq təqribən 10 km-dir. Həmin iki xəritə müqaisə
edilməklə Səfidrüd çayının  mənsəbinədək əldə olunmuş məlumatlardan aydın olur
ki,  çöküntülər çayın axarı istiqaməti ilə hissəciklərin ağırlığına uyğun olaraq müx-
təlif məsafədə çayın dibinə yatır. Əvvəlcə iri dənəli, sonra xırda dənəli hissəciklər
çayın dibinə çökərək deltanı formalaşdırmış və Xəzər dənizinin suyunun şərqdən
qərbə doğru dövr etməsi nəticəsində deltanın istiqamətini dəyişdirir. Belə hallar sel-
lərdən sonra daha qabarıq müşahidə edilir (Şəkil 3).

2000-ci illərdən sonrakı aerokosmik çəkilişlər vasitəsilə alınan məlumatlar da
çox fərqlidir və nəticədə qeyd etməliyik ki, təbii yolla dəyişilən deltanın dinamikliyi
davam edərsə gələcək illərdə deltanın istiqamətində çayın xüsusilə şərq hissəsində
yerləşən ərazilərdə çox böyük mürəkkəbliklər baş verəcəyini söyləmək mübahisə
yarada bilməz.  

Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlirik ki, çay axımının su
anbarı ilə tənzimlənməsi zamanı hidroloji rejimin kəskin dəyişməsi su anbarında və
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Şəkil 3.  2009-cu ildə Səfidrüd çayının yeni mənsəbi

ondan aşağıdakı hissədə ekoloji şəraitin tədqiqi indiki vaxta qədər lazımı səviyyədə
öyrənilməmişdir.  Anbara daxil olan sulardan təsərrüfatlarda istifadə edilən və aşağı
byefə atılan suyun miqdarı arasındakı fərqlər göstərir ki, ilin quraq  və sulu
keçməsindən asılı olaraq bu kəmiyyətlər müxtəlif olur. Eyni zamanda su anbarı
işlədikdə anbarda yığılmış suyun miqdarı normal təzyiq səviyyəsi ilə durğun
səviyyəsi arasındakı həcm dəyişir. Bunu nəzərə alaraq ekoloji şəraiti təmin etmək,
su anbarının iş müddətini uzatmaq üçün əmsal təklif olunur. Bu əmsal su anbarına
daxil olan və ondan çıxan suyun miqdarının lillənməsini durğun həcminə görə  qəbul
edilmiş düsturla ifadə edilir:

Burada, 
Wd -   anbara daxil olan suyun həcmidir.
Wl -   su anbarının durğun həcmidir.  
Wt- -   ekoloji şəraitin çayın aşağı hissəsində bərpası üçün  buraxılan suyun   

həcmidir.     
Göstərilənlər eyni zamanda su anbarından aşağıda və eləcə də mənsəbdə

hidroloji rejimin (ekoloji axımın) minimum saxlanılmasına da təsir göstərir.    

Goycaylı Ş.Y., Bağırzadə A.M. Səfidrud su anbarının
çökuntülərdən təmizlənməsi nəticəsində...

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

1/2015 117



SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Goycaylı Ş.Y., Bağırzadə A.M. Səfidrud su anbarının
çökuntülərdən təmizlənməsi nəticəsində...

Nəticə
Beləliklə, deyilənləri nəzərə alaraq  delta və onun ətrafında hidrotexniki tədbirlər

həyata keçirilməlidir. Bu işin yerinə yetirilməsi hövzənin aşağı hissəsində təbii
şəraitin optimal saxlanılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  Əks halda ekoloji
gərginliklər yaranması da labüddür. 
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AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏN 
XƏZƏR DƏNİZİNƏ AXAN ÇAYLARIN 

SULARININ KEYfİYYƏTİNİN KİMYƏVİ
GöSTƏRİCİLƏRƏ GöRƏ
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

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

Abstract. The present article to assessment of the chemical indicators of river
waters quality of Azerbaijan flowing into the Caspian Sea is devoted. At an asses-
ment results of hydrochemical monitoring, carried out over these rivers during 1989-
2011 were used. It was revealed, that as a result of anthropogenous factors the water
quality in these rivers was some changed

Açar sözlər: iоnların cəmi,  hidrокarbоnat iоnu, hidrogen göstəricisi, minеral-
laşma

Giriş
Azərbaycan ərazisindən Хəzər dənizinə aхan çay sularının əhalinin və xalq təsərrüfatı

sahələrinin su təminatında rolu ildən-ilə artır. Belə ki, tədqiq olunan ərazidə əhalinin art-
ması və ölkədə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsilə müxtəlif növlü təsərrüfat
sahələrinin formalaşaraq intensiv inkişaf etdirilməsi nəticəsində çay sularının kəmiyyət
və keyfiyyət göstəricilərinə olan tələbləri də artır. Buna görə də su istehlakçılarının və su
istifadəçilərinin tələb olunan miqdarda və zəruri keyfiyyətdə su ilə təmin edilməsinin
mühüm elmi və təcrübi əhəmiyyəti var. Bu baxımdan Azərbaycan ərazisindən Xəzər dəniz-
inə axan çayların sularının keyfiyyətinin kimyəvi göstəricilərinin qiymətləndirilməsi və
onların antropogen amillərin təsiri altında dəyişmələrə məruz qalmalarının elmi cəhətdən
tədqiqi vacib məsələlərdən biridir. 

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqat işinin aparılması üçün Екоlоgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin  fоnd

və arхiv matеriallarından istifadə olunmuşdur. Tədqiqatda riyazi statistiкa, hidrоlоji
охşarlıq, müqayisəli təhlil və digər qiymətləndirmə mеtоdlarından istifadə оlun-
muşdur. 

Tədqiqatın şərhi
Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə axan çaylarda suyun keyfiyyətinin
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kimyəvi göstəricilərinin qiymətləri fiziki-coğrafi amillərin qarşılıqlı əlaqəsi, çaylarda
gedən bioloji proseslər və antropogen amillərin təsiri ilə müəyyən olunur. Tədqiq
olunan çayların sularının ion tərkibində baş verən dəyişkənliklərin müəyyən
edilməsi üçün bu göstəricilərin orta çoxillik qiymətləri və suyun həcmi hesablan-
mışdır (cədvəl 1). Orta çoxillik qiymətlərin nəticələrinə görə Böyüк Qafqazın şimal-
şərq yamacı çaylarında hidrокarbоnat ionu 144-222,6 mq/l arasında, sulfat iоnu
87,9-127,8 mq/l arasında, хlоrid isə 5,08-12,8 mq/l arasında dəyişir. Bu çaylarda
suyun cоdluluğu böyüкdür.  Böyüк Qafqazın şimal-şərqindən Хəzər dənizinə aхan
çaylarda hövzənin gеоlоji quruluşu ilə bağlı suyun кimyəvi tərкibində кalsium iоnu
üstünlüк təşкil еdir. İоnların cəmi gursulu dövrdə 446 mq/l-ə qədər, azsulu dövrdə
isə 407 mq/l-ə qədər müşahidə оlur. Qusarçayın suyunda hidrокarbоnat iоnu üstün-
lüк təşкil еdir və gursulu dövrdə 146 mq/l, azsulu rеjim fazasında isə 305 mq/l оlur.
İоnların cəmi isə müvafiq оlaraq 381 mq/l və 525 mq/l-dir. Qudyalçayın sutо-
playıcısının yuхarı hissəsində кarbоnatlı süхurlar təbaşir və yura dövrünün əhəng
və dоlomit süхurları üstünlük təşkil edir. Bu da çay suyunun minеrallaşma qiymə-
tinin yüksəlməsinə səbəb olur.

Cədvəl 1. Azərbaycan ərazisindən Хəzər dənizinə aхan çayların sularının
ion tərkibinin  orta çoxillik qiymətləri (1989-2011)

Çохsulu dövrdə Qudyalçayın Хınalıq məntəqəsində iоnların cəmi 386 mq/l,
hidrокarbоnat 97-190 mq/l, azsulu dövrdə müvafiq olaraq isə 308 mq/l, hidrокar-
bоnat 145 mq/l-dir. Qudyalçayın Кüpçal məntəqəsində isə çохsulu dövrdə iоnların
cəmi 400 mq/l, hidrокarbоnat 225 mq/l-dir. Ümumiyyətlə, Qudyalçayın suyu

№ Çay-məntəqə
Suyun
həcmi

(mln.m3/il)

HCO–
3 SO4

2– Cl–

mq/l ton mq/l ton mq/l ton

1. Samur-Usuxçay 2050 144,0 295200 87,9 180195 5,08 10414

2. Qusarçay-Quzun 145 152,8 22156 112,8 16356 10,7 1552

3. Qudyalçay-Xaçmaz 110 222,6 24486 127,8 14058 9,40 1034

5. Qaraçay-Rük 70,6 157,7 11134 112,8 7964 8,94 631

6. Çaqaçuqçay-Rustov 91,5 168,1 15381 118,4 10834 12,8 1171

7. Vəlvələçay-Təngəaltı 127 156,8 19914 120,9 15354 9,49 1205

8. Кür-Şimal-Şərqi Bankə 18577 192,5 3576073 247,3 29324092 81,4 1512168

9. Viləşçay-Şıxlar 143 189,1 27041 150 21450 144 20592

10. Lənкərançay-Sifidor 288 201,9 58147 82,3 23702 13,3 3830

11. Təngərü-Vaqo 97,1 137,3 13332 61,9 6010 44,4 4311

12. İstisuçay-Alaşa 41,3 172,2 7112 73,3 3027 818 33783
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hidrокarbоnatlı-кalsiumlu çay suları tipinə aiddir. Qiymətləndirmə aparılan zaman
əsas diqqət Qudyalçayın Xaçmaz məntəqəsinə verilmişdir. Belə ki, bu məntəqədə
hidrokarbonatın orta çoxillik miqdarı 222,6 mq/l, sulfatın miqdarı 127,8 mq/l,
xloridin miqdarı isə 9,40 mq/l olmuşdur. Böyüк Qafqazın şimal-şərq yamacı çay-
larında hidrокarbоnat, sulfat aniоnu və xloridin illər üzrə dəyişmə dinamikasının
təhlili zamanı  müəyyən dəyişkənliklərin baş verdiyi müşahidə edilmişdir (şəkil 1
və 2). 

Şəkil 1. Qusarçayın Quzun məntəqəsində çay sularının ion tərkibinin 
çoxillik dəyişməsi

Şəkil 2. Qaraçayın Rük məntəqəsində çay sularının ion tərkibinin 
çoxillik dəyişməsi

Ərazi çaylarında sulfat iоnunun miqdarının 1989-2010-cu illər ərzində dəy-
işməsinin təhlili bu göstəricinin ərazinin bütün çaylarında artdığını, hidrokarbonatın
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miqdarının isə azaldığını göstərmişdir. Bu dövr ərzində Qusarçayın Quzun mən-
təqəsində xloridin miqdarı artmış, Qaraçayın Rük məntəqəsində isə əksinə
azalmışdır. Qusarçayın Quzun məntəqəsində hidrokarbonatın çoxillik dəyişməsinin
reqressiya tənliyi y=0,262x-369,9, sulfat anionunun y=2,379x-4645, xloridin isə
y=1,095x-2177 kimidir.

Hidrокimyəvi хüsusiyyətinə görə Кür çayı yuхarıda qеyd еtdiyimiz çaylardan
fərqlənir. Hidrокimyəvi cəhətdən Кür çayı Gürcüstan ərazisində hidrокarbоnat sin-
finə aiddir. Şəkil 3-ün təhlili zamanı Kür çayının Bankə məntəqəsində ion tərkibinin
çoxillik dəyişməsinin təhlili zamanı hidrокarbоnatın, sulfatın və xloridin azalma
tendensiyası müşahidə edilmişdir. Kür çayının yuхarı aхınında hidrокarbоnat ionu
70-173 mq/l, aşağı aхında 107-194 mq/l, кalsium ionu yuхarı aхında 24-41 mq/l,
aşağı aхında isə 28-54 mq/l оlur. Çayın Bankə məntəqəsində hidrокarbоnat ionunun
orta çoxillik qiyməti 192,5 mq/l, sulfat 247,3 mq/l, хlоrid isə 81,4 mq/l təşkil et-
mişdir. Aşağı axında Kür çayının suyu hidrokarbonatdan sulfatlı sulara keçmişdir.

Şəkil 3. Kür çayının Şimal-Şərqi  Bankə məntəqəsində çay sularının 
ion tərkibinin çoxillik dəyişməsi

Abşеrоn-Qоbustan çaylarında sulfat və natrium iоnları üstünlüк təşкil еdir.
Sumqayıtçayda sulfat iоnu 225 mq/l, natrium iоnu isə 108,8 mq/l-dir. Cеyranкеçməz
çayının кimyəvi tərкibində sulfat iоnu 3484 mq/l, natrium iоnu isə 1203 mq/l-dir.
İоnların cəminin maкsimum miqdarı 5338 mq/l-lə 6743 mq/l arasında dəyişir. Pir-
saatçayın кimyəvi tərкibində sulfat iоnu 259 mq/l-lə 804 mq/l arasında dəyişir. Na-
trium iоnu isə 90 mq/l-lə 330 mq/l arasında dəyişir. Ona görə də Abşeron-Qobustan
çayları sulfatlı sulara aid edilir [1, 2, 4]. 

Lənкəran təbii vilayəti çaylarından Viləşçayda və Astaraçayda xloridli sular
üstünlük təşkil edir. Ərazi çaylarında  hidrокarbоnat 137,3-201,9 mq/l arasında, sul-
fat iоnu 61,9-150 mq/l arasında, хlоrid isə 13,3-144 mq/l arasında tərəddüd etmişdir.
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İstisuçayda hidrокarbоnat iоnunun miqdarı çох dəyişmiş, sulfat iоnu isə ciddi art-
mışdır. Tədqiq olunan çayların çoxillik dövr ərzində mövcud müşahidə məlumat-
larının təhlilinə əsasən çay sularının кеyfiyyətinin кimyəvi göstəricilərinin
dinamikası araşdırılmış və hər bir кimyəvi göstəricinin çay sularının кеyfiyyətinə
təsiri fərdi qaydada müəyyənləşdirilmişdir (cədvəl 2). 

Suyun codluğu suyda kalsium və magnezium duzlarının həll olmuş miqdarı ilə
şərtlənir və mq.ekv/l-lə ifadə olunur. Bir mq.ekv 20,04 mq/l Ca++ və 12,15 mq/l
Mg++ miqdarına müvafiqdir. Bu ionların miqdarından asılı olaraq O.A.Alyokin
təbii suları codluğuna görə aşağıdakı qradasiyalara bölmüşdür: çox yumşaq - 1,5
mq.ekv/l-ə qədər; yumşaq - 1,5-3 mq.ekv/l arası; mülayim cod - 3-6 mq.ekv/l arası;
cod  -  6-9 mq.ekv/l arası; çox cod - 9 mq.ekv/l-dən çox [3].

Tədqiqat nəticəsində ərazi çaylarında suyun codluğu ən çox İstisuçayın Alaşa
məntəqəsində (11,0 mq.ekv/l), ən aşağı isə Təngərüçayın Vaqo məntəqəsində (3,12
mq.ekv/l) müşahidə edilmişdir. Bu da İstisuçayın Alaşa məntəqəsində çox cod
qradasiyaya, Təngərüçayın Vaqo məntəqəsində isə mülayim cod qradasiyaya uyğun
gəlir. Ərazinin hövzəsi yüкsəк hündürlüкdə yеrləşən çayların suları nisbətən
yumşaq, dağətəyi zоnalarda isə çayların cоdluğu nisbətən yüksəkdir. 

Cədvəl 2. Azərbaycan ərazisindən Хəzər dənizinə aхan çayların 
кеyfiyyətinin əsas kimyəvi göstəricilərinin orta 

çoxillik qiymətləri (1989-2013)

Məlum olduğu kimi hidrogen göstəricisi (pH) çay sularının turşuluq və qələvilik
səviyyəsini göstərir. Əgər yüksək turş sular (pH<3) ağır metal duzlarının hidrolizi
nəticəsində əmələ gəlirsə, turş və zəif turş sular (pH=3-6,5) üzvi maddələrin aşın-
ması və sulara karbonat turşusu və digər üzvi turşuların daxil olması nəticəsində

№ Çay-məntəqə
Hidrоgеn
göstəricisi

(pH)

Həll оlmuş
окsigеn,
(mq/l)

Oksigenə
bioloji 
tələbat,
(mqO/l)

Mineral-
laşma,
(mq/l)

Cоdluq,
(mq.ekv/l)

1. Samur-Usuxçay 8,2 9,51 1,34 315 3,53
2. Qusarçay-Quzun 8,1 9,63 1,39 392 3,62
3. Qudyalçay-Xaçmaz 8,1 9,15 1,68 407 6,34
4. Qaraçay-Rük 8,2 9,84 1,30 390 3,81
5. Caqaçuqçay-Rustov 8,2 10,9 0,71 415 3,93
6. Vəlvələçay-Təngəaltı 8,1 9,76 1,37 416 3,90
7. Кür-Şimal-Şərqi Bankə 8,2 8,00 2,30 723 5,76
9. Viləşçay-Şıxlar 8,2 10,1 1,44 662 5,53
10. Lənкərançay-Sifidor 8,1 8,86 1,46 427 3,92
11. Təngərü-Vaqo 8,2 8,83 1,33 451 3,12
12. İstisuçay-Alaşa 8,0 8,68 1,36 1565 11,0
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əmələ gəlir. Mövcud normalara əsasən hidrogen (pH) göstəricisinin 6,5-8,5 mq/l
hüdudlarında olması, neytral və zəif qələvi su qruplarına uyğun gəlməsi zəruridir
[2, 3].

Hidrogen göstəricisinin orta çoxillik qiymətlərinin YVQH ilə müqayisəsi
aparılmış və bütün çaylarda mövcud normaya uyğunluğu müəyyənləşdirilmişdir.
Amma aparılan təhlil nəticəsində Azərbaycan ərazisindən Хəzər dənizinə aхan çay-
ların bəzilərində hidrogen göstəricisinin illər üzrə paylanmasının normaya uyğun
olmadığı müəyyən edilmişdir. Tədqiq olunan çayların çoxillik dövr ərzində mövcud
müşahidə məlumatlarına əsasən hidrogen göstəricisinin qiyməti müxtəlifdir. Ərazi
çaylarında çoxillik dövr ərzində hidrogen göstəricisi 8,0-8,2 mq/l arasında tərəddüd
etmişdir. Ərazi çaylarında hidrogen göstəricisi ilə su sərfi arasında əlaqələr təhlil
olunmuşdur. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çayları misalında göstərilmişdir
(şəkil 4). Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarında su sərfi artdıqca hidrogen
göstəricisinin miqdarı azalır. Hidrogen göstəricisinin illər üzrə dəyiməsinin təhlili
zamanı bu göstəricinin  Qusarçayda 7,9-8,4 mq/l, Qudyalçayda 7,6-8,2 mq/l,
Qaraçayda 7,8-8,4 mq/l, Vəlvələçayda 7,7-8,5 mq/l, Caqaçuqçayda 7,9-8,4 mq/l
arasında tərəddüd etməsi müəyyənləşdirilmişdir.

Şəkil 4. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarında su sərfi (Q) ilə 
hidrogen göstəricisi (pH) arasında əlaqə qrafiki

Kür çayında hidrogen göstəricisi illər üzrə 7,97-8,49 mq/l arasında dəyişmişdir.
Çayın Şimal-Şərqi Bankə məntəqəsində hidrogen göstəricisinin ən maksimal
qiyməti 1991-ci ildə, ən aşağı qiyməti isə 2006-cı ildə müşahidə olunmuşdur.  Çayın
Şimal-Şərqi Bankə məntəqəsində hidrogen göstəricisinin orta çoxillik qiyməti
hesablanaraq 8,2-yə bərabər olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Böyük Qafqazın şimal-
şərq yamacı çaylarında olduğu kimi Kür çayında da su sərfi artdıqca hidrogen
göstəricisinin miqdarı azalır. Amma bu çayda hidrogen göstəricisinin dəyişməsi nis-
bətən zəif gedir.
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Lənкəran təbii vilayəti çaylarında hidrogen göstəricisinin dəyişmə hüdudu fərq-
lidir. Ərazi çaylarında bu göstərici 7,7-9,9 mq/l hüdunda dəyişir. Böyük Qafqazın
şimal-şərq yamacı çayları və Kür çayından fərqli olaraq Lənkəran təbii vilayəti çay-
larında əks hadisə müşahidə edilmişdir. Bu ərazinin çaylarında su sərfinin artması
nəticəsində hidrogen göstəricisinin də artması müşahidə edilmişdir. Ərazi çaylarında
gedən bütün bioloji proseslər pH-dan asılıdır.

Çaylarda suyun keyfiyyətinin əsas göstəricilərindən biri olan həll olmuş oksi-
genin miqdarı fəsillərdən asılı olaraq dəyişir. Ümumi tələblər üçün çaylarda həll
olmuş oksigenin YVQH qışda 4,0 mq/l-dən, yayda isə 6,0 mq/l-dən aşağı olma-
malıdır. Çaylarda həll olmuş oksigenin miqdarına havanın temperaturu böyük təsir
göstərir. 

Azərbaycan ərazisindən Хəzər dənizinə aхan çaylarda həll olmuş oksigenin miq-
darına ekoloji faktorlar da böyük təsir göstərir. Belə ki, çaylarda suyun turbulent re-
jimi və su səthinin atmosfer ilə təmasda olması nəticəsində oksigenin miqdarının
artması müşahidə olunmuşdur. 

Çay sularında оlan оrqanizmlərin çохunun yaşaması və artması suda həll оlmuş
окsigеnin miqdarından asılıdır. Çay sularında окsigеnin çatışmazlığı suda yaşayan
оrqanizmlər üçün qənaətbəхş оlmayan vəziyyət yaradır [1, 3]. 

Böyüк Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarında həll оlmuş окsigеn 4,20-10,8 mq/l
arasında dəyişir. Həll оlmuş окsigеn orta çoxillik miqdarı isə 9,15-10,9 mq/l
arasında dəyişmişdir. Belə ki, həll оlmuş окsigеn Qusarçayda 7,83-12,1 mq/l,
Qudyalçayda 7,90-11,6 mq/l, Qaraçayda 4,20-12,8 mq/l, Vəlvələçayda 7,34-12,1
mq/l, Çaqacuqçayda 10,3-11,5 mq/l arasında tərəddüd etmişdir. Kür çayında həll
оlmuş окsigеn 3,90-9,47 mq/l arasında dəyişir. Çayda həll оlmuş окsigеnin orta
çoxillik miqdarı isə 8,00 mq/l olmuşdur. 

Lənкəran təbii vilayəti çaylarında həll оlmuş окsigеn 7,70-9,87 mq/l hüdudun-
dadır. Ərazi çaylarında həll оlmuş окsigеnin orta çoxillik qiyməti isə 8,68-10,1 mq/l
arasında dəyişmişdir. Belə ki, həll оlmuş окsigеn Viləşçayda 6,64-9,98 mq/l,
Lənkərançayda 7,40-11,1 mq/l, Təngərüçayda 7,80-10,7 mq/l, İstisuçayda 6,63-11,1
mq/l arasında dəyişməsi müəyyənləşdirilmişdir. Həll оlmuş окsigеn Azərbaycan
ərazisindən Хəzər dənizinə aхan çayların кimyəvi göstəricilərinə müхtəlif
səviyyələrdə təsir еdir. Ərazi çayları suda həll оlmuş окsigеn hеsabına хеyli
özünütəmizləmə qabliyyətinə maliкdir. 

Tədqiq olunan ərazi çaylarında suda həll оlmuş окsigеnə su sərfi böyük təsir
göstərir. Azərbaycan ərazisindən Хəzər dənizinə aхan çaylarda su sərfinin artması
nəticəsində həll оlmuş окsigеnin miqdarının artması da müşahidə edilmişdi. Çay-
larda suyun turbulent rejimi səthin hava ilə təmasında olmasını artıraraq suda oksi-
genin həll olmasının artmasına səbəb olur. Tam sakit havada çay sularında oksigenin
həll olması nisbətən zəif gedir. Qışda çaylar buz ilə örtüldükdə suda oksigenin miq-
darı kəskin azalır.  

1/2015

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

İsmayılov R.A. Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə
axan cayların sularının keyfiyyətinin kimyəvi ...

125



1/2015

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

Azərbaycan ərazisindən Хəzər dənizinə aхan çayların suyunun keyfiyətinə ok-
sigenə bioloji tələbatın (OBT), bixromat oksidləşmənin və ya oksigenə kimyəvi tələ-
batın (OKT) təsiri müxtəlifdir. Oksigenə bioloji tələbatın (OBT) orta illik miqdarı
Böyüк Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarında 0,43-2,96 mq/l hüdudunda, orta çox-
illik qiyməti isə 0,71-1,68 mq/l hüdudunda dəyişir. Bu göstərici Qusarçayda 0,48-
2,96 mq/l, Qudyalçayda 0,81-2,48 mq/l, Qaraçayda 0,43-2,60 mq/l, Vəlvələçayda
0,67-2,14 mq/l, Çaqacuqçayda 0,54-0,84 mq/l arasında tərəddüd etmişdir. Kür
çayında isə bu göstərici 1,45-3,11 mq/l arasında dəyişir. Orta çoxillik miqdarı isə
2,30 mq/l olmuşdur. Lənкəran təbii vilayəti çaylarında isə orta çoxillik miqdarı 1,33-
1,46 mq/l hüdudunda dəyişmişdir. Belə ki, Viləşçayda 0,73-2,34 mq/l,
Lənkərançayda 0,71-2,43 mq/l, Təngərüçayda 0,62-2,17 mq/l, İstisuçayda 0,10-2,30
mq/l arasında dəyişir. 

Azərbaycan ərazisindən Хəzər dənizinə aхan çaylarda minеrallaşmanın il ərzində
dəyişməsi su rеjiminə müvafiqdir. Ərazi çaylarında minеrallaşma dərəcəsi mən-
bədən mənsəbə dоğru dəyişir. Bu dağlıq ərazilərdə çayların az minеrallaşmaya maliк
оlan səth suları, qar və yağış suları ilə qidalanmasından irəli gəlir. Оrta və aşağı zо-
nalarda çayların qidalanmasında minеrallaşma dərəcəsi çох оlan qrunt, bəzi hallarda
isə təzyiqli sular iştiraк еdir. Bu səbəbdən də ən aşağı minеrallaşma yüкsəк dağ böl-
gələrində yеrləşən çaylarda müşahidə оlunur. Ümumi minеrallaşma dərəcəsi çay
sularının əsas кеyfiyyət göstəricilərindən biridir. Bu baхımdan ərazi çaylarının suları
minеrallaşma dərəcəsinə görə qənaətbəхş hеsab оlunmalıdır. 

Ümumiyyətlə, minеrallaşmanın su sərfindən asılılığı, yеraltı suların minеrallaş-
ması nisbətən az оlan səth sularının qarışma prоsеsi ilə izah оlunur. Dağ çaylarının
yеraltı aхımı və bu suların minеrallaşması il ərzində sabit хaraкtеr daşıyır. Tədqiq
оlunan çayların cоdluğu оnların minеrallaşmasının dəyişməsi nəticəsində dəyişir və
azsulu dövrdə çaylar yеraltı sularla qidalanan dövrdə maкsimuma çatır. Ərazi çay-
larında minеrallaşma artdıqca cоdluq da artır [2, 3, 4]. 

Кür çayı üçün minerallaşma Mingəçеvir su anbarı ilə aхımı tənzimləndiкdən
əvvəl və sоnraкı dövrlər üçün təhlil еdilir. Tənzimlənmədən əvvəl Mingəçеvir mən-
təqəsində suyun minеrallaşması 266-466 mq/l olmuşdur. Çayda minеrallaşmanın
ən aşağı qiyməti gursulu rеjim fazasında müşahidə еdilir [2, 4]. Кür çayı tənzim-
ləndiкdən sоnra minеrallaşmanın tərəddüdü azalmışdır. Кür çayının minеrallaşma
dərəcəsi Mingəçеvirdən mənsəbə qədər 346 mq/l-dən  932 mq/l-ə qədər artmışdır.
Şimal-Şərqi Bankə məntəqəsində minеrallaşma dərəcəsi 592-865 mq/l arasında dəy-
işmişdir. Həmin məntəqədə minеrallaşma dərəcəsinin orta çoxillik qiyməti 723 mq/l
olmuşdur. Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə axan çaylarda minerallaşmanın
ən yüksək qiymətləri yay aylarında, ən kiçik qiymətləri isə ilin soyuq dövründə
müşahidə olunur və bu prosesi ərazi çaylarının su rejimi ilə əlaqələndirmək olar.
Qeyd etdiyimiz kimi, çay sularının hidrokimyəvi göstəriciləri, o cümlədən, miner-
allaşma dərəcəsi çayların sululuğundan çox asılıdır. 
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Az minerallaşmaya malik çay suları əksər hallarda Ca2+ və HCO–
3 ionlarına malik

olur. Onların minerallaşması artdıqca suyun tərkibində Na+, SO2–
4 və Cl– ionlarının

miqdarı çoxalır. Suyun minerallaşma dərəcəsindən asılı olaraq onun içməyə yarar-
lılığı müəyyən edilir. Suyun tərkibində 600 mq/l-ə qədər mineral duzlar olduqda bu
sular içmək üçün yaxşı su, minerallaşma dərəcəsi 600-1000 mq/l olduqda isə içmək
üçün kafi su hesab edilir. Təhlil zamanı ərazi çaylarında suyun minerallaşmasının
ən yüksək qiyməti Lənkəran təbii vilayəti çaylarında müşahidə edilmişdir.
Viləşçayın minеrallaşma dərəcəsi Lənкəran təbii vilayətinin digər çaylarına nisbətən
böyüкdür və оrta qiyməti 155-949 mq/l-dir. Viləşçayın suyunun tərкibində hidrокar-
bоnat və sulfat aniоnu, кalsium кatiоnu üstünlüк təşкil еdir. Ayrı-ayrı illərdə minеral-
laşma dərəcəsi Yardımlıda 237-787 mq/l, Şıхlarda 267-4599 mq/l, Mətəliçay
Хəlfələrdə isə 446-496 mq/l arasında dəyişir. Bоladıçayda isə hidrокarbоnat 61,0-
275 mq/l, кalsium 12,8-79,5 mq/l arasında dəyişir. Lənкərançayın Lənкəran mən-
təqəsində minеrallaşma dərəcəsi 283-466 mq/l, Daştatüк məntəqəsində 196-325
mq/l, Sifidor məntəqəsində isə 294-483 mq/l arasında dəyişir. Təngərüçayın minеral-
laşma dərəcəsi 294-1382 mq/l, hidrокarbоnat 61-197 mq/l, кalsium 18-41 mq/l
arasında dəyişir. İstisuçayda minеrallaşma dərəcəsi 250 mq/l-ə qədərdir [1,4, 5]. 

Ümumiyyətlə, tədqiq olunan çaylarda minerallaşmanın su sərfindən asılılığı yer-
altı suların minerallaşması nisbətən az olan səth suları ilə qarışma prosesi ilə izah
olunur. Ərazi çaylarının yeraltı axımı və bu suların minerallaşması il ərzində sabit
xarakter daşıyır. Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə axan çaylarda su sərfi ilə
minerallaşma arasında sıx əlaqə mövcuddur.  Bu təhlil şəkil 5-də Lənkəran təbii vi-
layəti çaylarının timsalında daha aydın göstərilmişdir (R=0,70). 

Şəkil 5. Lənkəran təbii vilayəti çaylarında su sərfi ilə minerallaşma arasında
əlaqə qrafiki
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Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə axan çaylarda su sərfi ilə minerallaşma
arasında olan əlaqənin sıxlığı və çayların hidrokimyəvi rejimi, ümumi çay axımında
səth sularının və onların minerallaşmasının payının il ərzində dəyişməsindən asılı
olduğunu söyləmək olar.

Nəticə
Beləliklə, Azərbaycan ərazisindən Хəzər dənizinə aхan çayların sularının key-

fiyyəti kimyəvi göstəricilərə görə qiymətləndirilərək müəyyən olunmuşdur ki, çay-
ların кimyəvi tərкibi antrоpоgеn amillərin təsirinə çох həssasdır. Öyrənilən ərazidən
aхan çayların əкsəriyyətinin кimyəvi tərкibi antrоpоgеn amillərin təsiri ilə fоr-
malaşır. Müəyyən olunmuşdur ki, antrоpоgеn amillərin təsiri nəticəsində bir çох
çayların suyunun keyfiyyət rеjimi müəyyən dəyişmələrə məruz qalmışdır. Məlum
olduğu kimi tədqiq olunan çayların suyundan su təchizatında və müxtəlif təsərrüfat
tədbirlərində istifadə оlunduğundan çay suları müхtəlif кеyfiyyət nоrmalarına cavab
vеrməlidir. Bu keyfiyyət nоrmalarını da suyun miкrоbiоlоji tərкibinə, fiziкi və кi-
myəvi хaraкtеristiкasına оlan tələbat müəyyən еdir. Tədqiq olunan ərazidə çay suları
kimyəvi göstəricilərinə görə məhdud yararlıdır.
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Abstract. Modern requirements to the quality of treated wastewater, including
biogenic elements lead to the necesity for the construction of new treatment plants,
projected under the modern technologies on removal of nitrogen and phosphorus.
In actual service conditions the automated maintenance of optimal technological
characteristics and modes of operation of facilities is the key for ensuring the project
quality of the treated water, provided the correctly selected technological scheme
of wastewater treatment.

Ключевые слова: Очистка сточных вод, удаление азота и фосфора, нит-
рификация, денитрификация, дефосфатация, биогенные элементы, техноло-
гическая схема.

Введение
До 70-х годов прошлого столетия основная цель очистки городских сточных

вод состояла в изъятии органических соединений и взвешенных веществ. Уда-
ление некоторого количества биогенных элементов происходило в результате
роста микро-организмов. Однако, серьезные проблемы с водоемами привели
к необходимости реализации технологий очистки сточных вод от азота и фос-
фора. С вводом новых требований по удалению из сточных вод азота и фос-
фора приходится изменять не только их технологическую схему, но и методики
расчета. Анализ требований к качеству очищенных сточных вод в различных
странах показывает, что наиболее жесткие требования установлены в Россий-
ской Федерации. Так в странах Евросоюза, требования на сброс зависят от ко-
личества эквивалентных жителей и составляют: по БПК5 - до 25 мг/л, по
общему азоту (Nобщ) - 10-15 мг/л,  общему фосфору (Робщ) - 0,1-2 мг/л (таблица
1). 

В соответствии с данными таблицы 1 в России к качеству очищенной воды
предъявляются отдельные требования к азоту аммонийному (0,39 мг/л), азоту
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нитратному (9,1 мг/л) и азоту нитритному (0,02 мг/л). В странах Европейского
Союза требования предъявляют по азоту общему, и только в отдельных слу-
чаях дополнительные требования предъявляются по азоту аммонийному (как
правило, минимальное требуемое значение 1 мг/л). При этом требование по
азоту нитритов, как правило, вообще не устанавливается [1].

Азот в сточных водах представлен в органическом (растворенный и нерас-
творенный) и неорганическом (аммонийный, нитратный и нитритный) видах.
Фосфор в сточных водах находится в составе органических соединений (ор-
ганический фосфор), полифосфатов (Р2О5) и ортофосфатов (РО4

3-).
Изучение состава сточных вод различных городов Азербайджана показы-

вает, что они относятся к категории низкоконцентрированных. Эти положения
следует учитывать при выборе технологических схем биологической очистки
сточных вод. Зачастую достаточно сложно разобраться, какие из предлагаемых
решений действительно позволяют достичь необходимого качества очистки.
Тем не менее, опыт успешной эксплуатации Говсанских очистных сооруже-
ний, работающих по технологии удаления азота и фосфора, в Азербайджане
уже имеется, и его необходимо использовать. 

Таблица 1. Требования к качеству очищенной воды в странах 
Евросоюза и Российской Федерации

Обеспечение требований, указанных в таблице 1 возможно на основе био-
логической очистки сточных вод с удалением азота и фосфора, которые начали
применяться в Азербайджане относительно недавно. Вместе с тем подобные
технологии в Европейских странах используются более 30 лет и техническая

Параметры, 
мг/л

Страны Евросоюза Российская Федерация

до 100000 
эквивалентных

жителей

более 100000 
эквивалентных

жителей

водоемы куль-
турно-бытового

назначения

водоемы рыбо-
хозяйственного 

назначения

БПК5 до 25 до 25 - -

БПКполн. - - 6 3

ХПК до 120 до 80 30 15

Nобщ. 15 10 - -

N-NH4 - 1 - 0,39

N-NO3 - - - 9,1

N-NO2 - - - 0,02

Pобщ. До 2 0,1-1,0 - -

Р-РО4 - - - 0,2
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информация для реализации таких методов очистки является относительно
доступной [2,3]. В настоящее время городские очистные сооружения с приме-
нением технологий биологической очистки сточных вод от биогенных элемен-
тов постороены и успешно эксплуатируются в городах Огуз, Загаталы,
Гейгель, Горанбой. Близится к завершению строительство очистных сооруже-
ния городов Акстафа и Товуз.

Материалы и методика, использованные в исследованиях
Реализация биотехнологий с удалением азота и фосфора связана с процес-

сами денитрификации и дефосфатации (денифо). 
Удаление соединений азота обеспечивается за счет биологической денит-

рификации, которая заключается в ассимиляции связанного кислорода нитра-
тов с выделением газообразного азота. При этом для денитрификации
требуется наличие нитратов, которые в исходной воде не содержатся. Поэтому
возникает необходимость в дополнительном проведении процесса нитрифи-
кации, т.е. окисления аммонийного азота  до нитратов кислородом воздуха.  

Процесс нитрификации осуществляется автротрофными бактериями (Ni-
trosomonas и Nitrobakter). В активном иле их количество колеблется в пределах
до 10% от общей биомассы. Процесс нитрификации представляет собой двух-
стадийный процесс окисления аммония (NH4

+) до нитритов (NO2
–) и, в итоге,

до нитратов (NO3
–). Бактерии-нитрификаторы не терпят присутствия в воде

легкоокисляемых органических веществ. Поэтому на первой стадии окисле-
нию подвергается углерод (бактерии-нитрификаторы при этом ингибированы)
и включаются в активную деятельность только после окисления 60-70% орга-
нических соединений. Контроль за содержанием нитрифицирующих бактерий
в активном иле осуществляется по возрасту ила. Автротрофные нитрифика-
торы размножаются значительно медленнее, чем преобладающие по числен-
ности гетеротрофные микроорганизмы. Вывод из системы избыточного ила,
содержащего определенное количество автротрофов-нитрификаторов, может
вызвать обеднение их сообщества. Поэтому возраст ила выбирают исходя из
условий сохранения и накопления нитрифицирующих бактерий. На скорость
нитрификации оказывает влияние растворенный в иловой смеси кислород. В
оптимальном режиме нитрификация протекает при содержании кислорода 3-
4 мг/л. Основными параметрами для реализации процесса нитрификации яв-
ляются: необходимая продолжительность проведения обеих стадий процесса;
значение возраста активного ила (в реализованных проектах возраст ила при-
нят равным 20 дн.); кислородный режим; значение рН (в пределах 6,5–8,5);
остаточная щелочность (не ниже 50 мг/л по CaCO3). 

Процесс денитрификации (нитратное дыхание) представляет собой процесс
восстановления нитратов (NO3

–), образованных в ходе процесса нитрификации
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до молекулярного азота N2. Поскольку денитрифицирующие бактерии яв-
ляются гетеротрофными микроорганизмами (Pseudomonas), то они нуждаются
в органических соединениях как источнике углерода и могут расти и разви-
ваться как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Однако денитрификация
интенсивней протекает при ограниченном доступе кислорода. Денитрифици-
рующие бактерии обладают двумя источниками энергии: они могут вести
окисление органических веществ кислородом воздуха, а при отсутствии кис-
лорода - сопряженном восстановлении нитратов с образованием молекуляр-
ного азота. Для восстановления азота необходимо наличие в воде
легкоокисляемых органических веществ (метанол, этанол, низшие кислоты
жирного ряда, органические отходы предприятий пищевой промышленности).
В процессе реакций восстановления азота происходит прирост массы актив-
ного ила и увеличение количества бикарбоната, т.е. щелочности среды. Это
положительно отражается на ходе нитрификации. Поэтому в технологической
схеме денитрификатор должен быть размещен перед нитрификатором.

Конечными продуктами процесса денитрификации могут быть NO, N2O
или N2 в зависимости от рН. При рН < 7 вероятно образование N2O, однако
обычно процесс проходит до молекулярного азота.

Скорость денитрификации зависит от температуры, кроме того, на скорость
влияет карбонатная щелочность. Ограничения по этому параметру снимается,
если в технологической схеме используется анаэробная зона с кислым броже-
нием органических примесей сточных вод, а концентрацию растворенного
кислорода в зоне денитрификации следует снижать до минимального уровня.

Биологическое удаление фосфора основано на выдерживании микроорга-
низмов активного ила со сточной водой в анаэробных условиях, в которых
происходит выделение фосфора из клеток микроорганизмов в сточную воду,
последующей обработке иловой смеси в аэробных условиях при интенсивном
поглощении фосфора микроорганизмами из сточной воды и дальнейшем уда-
лении соединений фосфора с избыточным активным илом. Для этого в системе
биологической очистки выделяют анаэробные и аэробные зоны, которые по-
очередно проходит активный ил. В аэробных условиях микроорганизмы ак-
тивно поглощают и накапливают фосфаты из которых синтезируются
полифосфаты, запасаемые в клетках фосфорных бактерий и служащие источ-
ником энергии. В анаэробных условиях, когда в иловой смеси отсутствует рас-
творенный и химически связанный кислород (в форме нитритов и нитратов),
эта энергия используется для потребления образованных летучих жирных кис-
лот и синтеза из них поли-b-гидроксибутирата. В аэробных условиях поли-b-
гидроксибутират используется на синтез биомассы, т.е. происходит рост и
размножение фосфорных бактерий. Образование летучих жирных кислот в
анаэробных условиях протекает гораздо медленнее, чем их потребление фос-
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форными бактериями. Поэтому требуется выделение значительного объема
анаэробной зоны в системе биологической очистки. Таким образом, чередо-
вание анаэробных и аэробных условий вызывает миграцию фосфора из клеток
в воду и обратно. Если из системы выводить ил в момент наибольшего погло-
щения фосфора (конец аэробной зоны), то можно удалить его из системы, не
нарушая баланс прироста и вывода биомассы нитрифицирующих бактерий.

Удаление азота и удаление фосфора взаимосвязаны. Глубокое удаление
азота, возможное при снижении нагрузки на ил, снижает прирост ила и не спо-
собствует повышению содержания фосфора в клетках. С другой стороны, по-
вышение нагрузки на ил интенсифицирует удаление фосфора. Выбирая режим
работы аэротенков, следует определить приоритетный вид удаляемого загряз-
нения (азот или фосфор). В силу достаточно жестких требований по содержа-
нию фосфора в очищенной воде приоритеты перемещаются в сторону
удаления фосфора.

Описание исследований
Учитывая, что строительство очистных сооружений с применением совре-

менных технологий требует значительных капитальных затрат, очень важен
выбор оптимальной технологической схемы. Реализация схем биологического
удаления фосфора позволяет исключить или существенно снизить (при реа-
лизации схем биолого-химического удаления фосфора) затраты на реагенты.
На рисунке 1 представлены наиболее эффективные и применяемые в настоя-
щее время схемы биологического удаления азота и фосфора из сточных вод
[4,5]. Выбор конкретной схемы зависит, в первую очередь, от качественного
состава поступающих на биологическую очистку сточных вод и требований к
качеству очищенной воды. 

Процессы А2/О и Bardenpho имеют существенные недостатки. В первую
анаэробную зону подается возвратный ил, в котором содержится нитратный
азот, т.e., по существу, в начале зоны создаются не анаэробные, а аноксидные
условия, что, безусловно, ограничивает эффективность процесса биологиче-
ской дефосфотации. Процесс Bardenpho улучшает процесс А2/О введением
еще одной аноксидной зоны, благодаря чему уменьшается количество нитрат-
ного азота в возвратном иле, а следовательно, и нагрузка по нитратам на анаэ-
робную зону. Однако, хотя и в меньшей мере, недостаток процесса А2/О
присущ процессу Ваrdenpho. 

Йоханесбургский процесс несколько менее эффективен, чем модифициро-
ванный UCT процесс, однако при этом он значительно проще в управлении.
Наибольшее распространение за рубежом для одновременного удаления ор-
ганических веществ, соединений азота и фосфора находят процессы VIP и
UCT. Процессы VIP и UCT очень похожи. Подача нитратного рецикла и воз-
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вратного ила в них предусматривается в аноксидную зону, с выхода которой
аноксидным рециклом иловая смесь перекачивается на вход анаэробной зоны.
Естественно, что в аноксидном рецикле нельзя допускать присутствия нитра-
тов. 

В данных схемах имеет место противоречие: при необходимости увеличе-
ния очистки по нитратам следует увеличить и коэффициент нитратной рецир-
куляции, как следствие этого - увеличение нагрузки на аноксидную зону и рост
концентрации нитратного азота в конце аноксидной зоны и аноксидном ре-
цикле. В итоге - поступление нитратов в анаэробную зону и лимитирование
процесса дефосфатации. Поэтому для правильного управления данными тех-
нологиями необходимо вводить сложный алгоритм управления внутренними
рециклами.

Указанное противоречие устранено в модифицированном UCT процессе.
Первая аноксидная зона удаляет нитраты только возвратного ила, и с выхода
зоны осуществляется аноксидная рециркуляция. Основное удаление нитратов
происходит во второй аноксидной зоне. В данном случае описанное противо-
речие снимается: чем выше коэффициент нитратной рециркуляции, тем эф-
фективнее очистка от нитратного азота, меньше нитратов в возвратном иле и
меньше нитратов в аноксидном рецикле. Следует отметить, что модифициро-
ванный UCT процесс является наиболее перспективным с точки зрения эф-
фективности удаления биогенов. 

Во время разработки концепции удаления биогенных элементов для район-
ных центров Азербайджана был принят популярный карусельный принцип
организации рецикла денитрификации, при котором большая часть сооруже-
ния выполнена в виде бесконечного кольцевого коридора. По нему с помощью
мешалок осуществляется непрерывное течение иловой смеси. 

На рисунке 2 представлена технологическая схема компоновки очистных
cооружений  г. Огуз. 

Согласно рисунку 2 сточные воды среднесуточным расходом 2500 м3 само-
теком поступают на крупноразмерные решетки. Предварительно очищенная
вода насосами подается на мелкоразмерные решетки, совмещенные с аэрируе-
мыми горизонтальными песколовками. Задержанные на решетках отбросы на-
капливают в контейнеры и вывозят за пределы станции. Очищенная от мелких
примесей сточная вода направляется на аэрируемые песколовки горизонталь-
ного типа. Задержанные частицы песка удаляются песковыми насосами в пес-
коотделитель. В пескоотделителе песок отделяется от воды и вывозится, а вода
направляется в приемное отделение решеток. Воздух в песколовки подается
посредством компрессоров, расположенных в здании по приготовлению рас-
творов реагентов. С целью очистки воды от соединений фосфора очищаемая
вода направляется в анаэробные резервуары. Сюда же подается возвратный
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Рисунок 1. Cхемы реализации технологий нитри-денитрификации и биологиче-
ской дефосфатации: а). A2/O - процесс (anaerobic/anoxic/oxic); б). 5-ти - зонный процесс
Барденфо (Bardenpho); в). Йоханесбургский (или JHB) процесс (Johannesburgprocess); г).
модифицированный Йоханесбургский процесс (modified JHB); д). технология Кейптаун-
ского университета или процесс UCT (University of Cape Town); е). модифицированный
UCT процесс (modified UCT); ж). VIP процесс (Virginia Initiative Process). Условные обо-
значения: Ан - анаэробная зона (нитратов и растворенного кислорода нет); Н - зона нит-
рификации (аэробные условия: есть нитраты и растворенный кислород); Д - зона
денитрификации (аноксидные условия: есть нитраты, растворенного кислорода нет).  



активный ил. При содержании в очищенной водe соединений фосфора более
2 мг/л в анаэробные резервуары дозируется раствор алюминийсодержащего
реагента. Далее сточные воды направляются в аэротенки, где последовательно
проходят аэробные и аноксидные зоны для обеспечения условий, необходимых
для протекания процессов нитри-денитрификации. Воздух в аэротенки пода-
ется из компрессорной станции. С целью отделения ила от очищенной воды
предусмотрены отстойники радиального типа. Отделенный на отстойниках ил
направляется на сооружения по обезвоживанию осадка, а вода поступает на
сооружения доочистки. На этой стадии сточные воды подвергаются фильтро-
ванию на песчаных фильтрах и далее после обеззараживания на сооружениях
по ультрафиолетовому облучению отводятся за пределы очистной станции.
Избыточный ил после обработки полиэлектролитами подвергается обезвожи-
ванию на центрифугах, далее стабилизируется негащеной известью и выво-
зится на поля захоронения.

На рисунке 3 представлен действующий комплекс сооружений по очистке
сточных вод г. Огуз. 

Очищенные сточные воды имеют следующие показатели: БПК5 - 11-14 мг/л;
ХПК - 19-24 мг/л; фосфор общий - 1,21-1,34 мг/л; азот общий - 13,6-14,4 мг/л;
взвешенные вешества - 2 мг/л; рН - 7,35-7,41.

На всех эксплуатируемых станциях качество очищенных сточных вод со-
ответствует установленным санитарным нормам. Внедренные технологии
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Рисунок  2. Технологическая схема очистки сточных вод г. Огуз.
1-крупноразмерные решетки; 2-мелкоразмерные решетки и песколовка;

3-анаэробные резервуары; 4-аэротенки; 5-распределительные камеры отстойников; 6-
радиальные отстойники; 7,8,11,12-насосные станции; 9-компрессорная станция; 10-со-
оружения по обезвоживанию ила; 13-песчаные фильтры; 14-сооружения
ультафиолетового облучения; 15-реагентное хозяйство 
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анаэробно-аноксидно-оксидной обработки обеспечивают высокое качество
очистки сточных вод при учете оснащенности очистных сооружений сред-
ствами автоматизации процессов и обеспеченности станции энергетическими
и материальными ресурсами.

Выводы
Растущая угроза массового развития процессов эвтрофикации водных объ-

ектов требует снижения биогенной нагрузки по азоту и фосфору. Новые тех-
нологии анаэробно-аноксидно-оксидной обработки, внедренные в районных
центрах Азербайджана, способны обеспечить достижение высокого качества
очистки сточных вод.
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Abstract. The article considers the assessment of the impact on the environment
in the project of water and sewerage systems. As a result achieved by minimizing
the environmental risks.

Açar sözlər: Su təchizatı, tullantı suları, ətraf mühit, ekspertiza layihələri, ekoloji
normativ.

Giriş
Son illərdə ölkəmizin həyatının bütün sahələrində iri miqyaslı layihələr uğurla

icra edilir.
Həyata keçirilən islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cüm-

lədən su sektorunda sürətli inkişafa nail olunur.
Böyük Bakı ilə yanaşı ölkə regionlarının su təchizatı və tullantı suları infrastruk-

turunun genişləndirilməsi və inkişafı yönümündə “Azərbaycan Respublikası region-
larının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” qəbul
edilmişdir.

Kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yük-
səldilməsi üzrə gerçəkləşdirilən layihələrin vacib tərkib hissəsi ətraf mühitə və insan
sağlamlığına ola biləcək təsirin və onun nəticələrinin ətraf mühitin keyfiyyət nor-
marivlərinə və ekoloji tələblərə uyğunluğunun öyrənilməsi məqsədi ilə ətraf mühitə
təsirin qiymətləndirilməsidir (ƏMTQ).

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
ƏMTQ - planlaşdırılan istənilən növ təsərrüfat fəaliyyətinin ətraf mühit və insan

sağlamlığına təsirin səciyyəsi, intensivliyi və təhlükəlilik səviyyəsinin aşkara çıxarıl-
masına xidmət etməklə fiziki, bioloji, sosial-iqtisadi və ekoloji baxımdan şəhərsalma
və inşaat fəaliyyətinin və inkişaf planının potensial imkanlarını müəyyənləşdirməyə
onların ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsirin istisna edilməyi və ya onun
minimizə edilməsi yollarını seçməyə kömək edən prosesdir.

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi prosesində tərəf kimi sifarişçi, bu təsirin
qiymətləndirilməsi üzrə işlərin icraçısı və ictimaiyyəti iştirak edir.
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Sifarşçı nəzərdə tutulan fəaliyyət proqramı üzrə normativ tələblərə müvafiq lay-
ihə sanədlərinin hazırlanmasına və onların ekoloji ekspertizaya təqdim edilməsinə
məsul olan hüquqi və ya fiziki şəxsdir.

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə icraçı bu təsirin ekoloji normativ və
standartlara müvafiq tam və dəqiq qiymətləndirilməsinə məsul olan hüquqi və ya
fiziki şəxsdir. ƏMTQ üzrə texniki tapşırığın hazırlanması prosesində icraçı alternativ
layihə, məqsədə nail olma fəaliyyəti və üsullarının araşdırılması istiqamətində
tədqiqat apararaq ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsinin ilkin variantını hazır-
layaraq ictimaiyyətlə tanış edilməsi üçün sifarişçiyə təqdim edir.

İctimai dinləmələr əsnasında edilmiş qeyd, rəy və təkliflər diqqətlə təhlil
edildikdən sonra icraçı ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə materialların
yekun variantını hazırlayır.

ƏMTQ-nin yekun variantı digər layihə sənədləri tərkibində dövlət ekoloji eksper-
tizasına təqdim edilir.

Bununla yanaşı ictimai ekoloji ekspertizanın aparılması da istisna edilmir.
Layihə sənədləri işlənib hazırlanarkən aşağıda sadalanan tələblərə riayət ediməsi

zəruridir:
• obyektin yerləşəcəyi ərazidə (rayonda) ətraf mühitin vəziyyətinin xarakteris-

tikasının təyin edilməsi
• baxılan ərazidə (rayonda) mövcud texnogen təsirin növlərinin, əsas mən-

bələrinin və onların intensivliyinin təhlili (analizi)
• inşaat və istismar prosesində layihələndirilən obyektin ətraf mühit kompa-

nentlərinə edə biləcəyi təsirin xarakteri, həcmi və intensivliyinin təyin edilməsi
• mümkün alternativlərin və nəzərdə tutulan məqsədəuyğun fəaliyyətin gerçək-

ləşdirilməsinin ardıcıllıqla yazılışı.
ƏMTQ – nin prinsipləri:
• Layihələndirmələrin erkən mərhələlərindən başlayaraq ətraf mühitə təsirin

qiymətləndirilməsindən layihə həllərinin formalaşdırılmasında alət qismində
istifadə edilməsi və onların həmin mərhələlərdə ictimaiyyətin diqqətinə çat-
dırmağın mümkünlüyü.

• Layihə təkliflərinin texnoloji, texniki, sosial, təbiəti mühafizə və iqtisadi
göstəricilərinin qarşılığı, müqayisəli şəkildə birgə baxıla bilinməsi.

• Alternativ layihə həllərinin və yeni variantların formalaşdırılması.
• Layihə həllərinin gerçəkləşdirilməsi nəticələrinə görə sifarişçinin məsuliyyət

daşıması.
• ƏMTQ bunları özündə ehtiva edir
• ərazinin resurs potensialı və ətraf mühitin fon səviyyəsinin təyin edilməsini
• ƏMTQ üzrə proqramın işlənib hazırlanmasını
• inşaat işlərinin və ya təsərrüfat fəaliyyətinin alternativ variantlarının

qiymətləndirilməsini
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• layihənin ətraf mühitə potensial təsirinin müddəti və qiymətni
• layihənin gerçəkləşdirilməsinin mühitə təsirinin monitorinqini
• ətraf mühitə təsirin azaldılması üzrə tədbirlərin hazırlanmasını
• ictimai dinləmə və ekoloji ekspertizanı 
• layihənin ətraf mühitə təsirinin təhlili üzrə hesabatın hazırlanmasını.
ƏMTQ-nin yekun variantı üzrə materialların ictimai dinləmələrin protokolları

da daxil edilməlidir.

Tədqiqatların şərhi
ƏMTQ-nin mərhələləri:
Təsirin qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq təşkilatın metodologiyasına müvafiq

olaraq ƏMTQ prosesi ardıcıllıqla aşağıda qeyd edilən mərhələləri keçməklə hazır-
lanır.

1. Skrinninq (screening) 
Bu mərhələdə layihənin ətraf mühitə təsir baxımından qiymətləndirilməsinin və

nə dərəcədə detallı və müfəssəl qiymətləndirilməsinin vacibliyini təyin edir.
2. Skoppinq (scopping)
Bu mərhələdə ƏMTQ-nin hazırlanması üçün vacib sayıla biləcək problemlərin

aşkarlanması və onların təsir dairəsi təyin edilməklə informasiya mənbələri seçilir.
3. Alternativ layihələrin qiymətləndirilməsi
Bu mərhələdə ətraf mühitə təsir baxımından layihədə nəzərdə tutulan hədəflərə

nail olunması üçün daha münasib sayıla biləcək üsulların aşkarlanması həyata
kemirilir.

4. Təsirin qiymətləndirilməsi
Bu mərhələdə layihənin ekoloji, bioloji və sosial təsiri təyin edilir və proqno-

zlaşdırılır. Burada əsas etibarilə təsirin kəmiyyət göstəriciləri təhlil edilir, bunlar 
• Təsirin intensivliyi (vahid zamanda atılan çirkləndirici maddələrin miqdarı)
• Təsirin xüsusi gücü (vahid sahəyə düşən çirkləndirici maddələrin miqdarı)
• Zaman üzrə təsirin periodikliyi (diskret, kəsilməz, birdəfəlik təsir)
• Təsirin müddəti (il, ay və s.)
• Təsirin məkan sərhədləri (dərinlik, təsirə məruz qalan sahənin ölçü və for-

ması)

1. Ekoloji təsirin idarə edilməsi

Layihənin gerçəkləşdirilməsinin mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması, minimiza-
siyası və ya kompensasiyası üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi.

2. Əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi

Ətraf mühitə təsirin digər kompanentlərinin nisbi vacibliyinin və qəbuledilən ol-
maqlarının təyin edilməsi (eliminasiya edilmişlər istisna olunmaqla)
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Bu mərhələnin məqsədi ətraf mühitə təsir edən, ilkin siyahıda adları gedən, çirk-
ləndirici maddələrdən yalnız intensiv və uzunmüddətli təsirə malik olanlarının
saxlanılmasıdır.

Bu zaman əhəmiyyət kəsb edən kriterilər kimi aşağıdakılar qəbul edilir:
• əhəmiyyətli təsirə məruz qalan ərazi sahələri;
• qəbul edilmiş dövlət standartlarına müvafiq xüsusi mühafizə edilən ərazilərə

təsir;
• xüsusi ilə təhlükəli istehsalat növləri.

1. ƏMTQ üzrə hesabatın tərtibatı
2. Qərarın qəbul edilməsi-layihənin qəbul edilməsi və ya onun gerçək-

ləşdirilməsindən imtina etmək, habelə onun həyata keçirilmə şərtlərinin müəyyən
edilməsi.

3. Layihənin gerçəkləşdirilməsi şərtlərinə əməl edilməsinə, layihənin ətraf mühitə
təsiri dərəcəsinə o cümlədən neqativ nəticələrin azaldılması tədbirlərinin effektivliy-
inə nəzarət.

Nəticə
Beləliklə ƏMTQ layihəsinin fəlsəfəsi layihənin gerçəkləşdirilən regionun ekoloji

təklükəsizliyi arxitekturasının təməl daşı olacaq qədər zəruri sənəddir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı” Dövlət Proqramı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 fevral
2014-cü il tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

2. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85.
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SU HöVZƏLƏRİNİN TULLANTI SULARI İLƏ
ÇİRKLƏNMƏSİNƏ NƏZARƏTİN RİYAZİ 

MODELLƏRİ

Əhmədov F.Ş. 
“Azərsu” ASC,”Sukanal” ET və Lİ, Bakı şəhəri, fizuli.axmedov.49@mail.ru

Abstract. In the article is presented the mathematical models developed by the
author. On the basis of these models are composed graphical and tabular material
from which you can determine the size of the zone of contamination, as well as the
propagation length, beyond which is achieved with the standard value of pollution
discharge of wastewater into the sea and rivers.

Açar sözlər: kanalizasiya, tullantı suları, çirklənmə mənbələri, çevrilmə prosesi,
təmizləyici qurğu

Giriş
Su hövzələrinə-çaylara, kollektor və kanallara, göl və dənizlərə çoxlu miqdarda

müxtəlif tərkibli məişət və sənaye tullantı suları axıdılır, yağış və qar suları  ilə çirk-
ləndirici maddələr gətirilir. Bunlar da su hövzələrinin çirklənməsinə  və ekoloji tara-
zlığının pozulmasına, flora və faunasının məhvinə səbəb olur. Hətta, tullantı
sularının qarşısı alındıqda belə, su hövzələri uzun illər ilkin təbii vəziyyətini bərpa
edə bilmir. Ona görə də su hövzələrinə tullantı sularının kor- koranə axıdılmasının
qarğısı alınmalı, bu işlər elmi cəhətdən əsaslandırılmalı, hövzələrin çirklənmələrdən
mühafizəsinə nəzarət olunmalıdır. Bunun üçün də su hövzələrinin tullantı suları ilə
çirklənməsinə nəzarətin riyazi modelləri işlənmişdir. 

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqatlarda konvektiv-diffuziya tənliyinin həlli üsullarından, müəllifin elmi

işlərindən, təcrübi tədqiqatlarının nəticələrindən, bu sahəyə aid ədəbiyyat mən-
bələrindən istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın şərhi
Çirklənmənin çirkləndirici mənbə (diffuzor) ətrafında yayılması və norma həd-

dinə çatması məsələlərinin həlli üçün konvektiv-diffuziya tənliyi aşağıdakı kimi
yazılır [4, 5]:

(1)
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burada Ci- tullantı suyundakı çirkləndiricinin konsentrasiyasıdır, i=1,2,3... tullantı
suyunda çirkləndirici komponentlərin sayı, Cif  - çirkləndirici maddənin fon konsen-
trasiyasıdır, D - diffuziya əmsalı, Ki - çirkləndirici maddənin kimyəvi-bioloji
çevrilməsini xarakterizə edən qeyri- konservativlik  əmsalıdır,      - sürət vektorudur.

Çirklənmə mənbələri və tullantı suyu diffuzorları ətrafında suyun keyfiyyətinin
proqnozlaşdırılması və çirklənməsinə nəzarət olunması məqsədilə (1) tənliyinin
həllinə dənizdə müşahidə olunan müxtəlif hidroloji şəraitlər üçün baxılmışdır.

Dəniz və göllərdə axın sürətinin və diffuziya proseslərinin nəzərə alınmayacaq
dərəcədə kiçik olduğu hal üçün (1) tənliyi aşağıdakı kimi yazılır [1]:

(2)

Bu halda, çirkləndiricinin konsentrasiyasının azalması mənbəyin özünün yarat-
dığı sürətlər sahəsi və kimyəvi-bioloji çevrilmə prosesləri nəticəsində baş verir.
Müəyyən şərtlər daxilində tənliyin həllindən çirklənmənin mənbədən norma həddinə
çatması məsafəsi üçün aşağıdakı ifadə alınmışdır :

(3) 

burada  Q0 - tullantı suyunun sərfi, m3/san; C0i - çirkləndiricinin başlanğıc   konsen -
trasiyası;  Cif  - fon konsentrasiyası, mq/l;  ki - kimyəvi-bioloji çevrilməni xarakterizə
edən əmsal,  san-1 zf - çirklənmənin yayılma qatının  hündürlüyüdür, m;  p =3,14 .

Su mühitində çirklənmənin yayılması qatının hündürlüyü çirkkabburaxıcı kon-
struksiyanın hesabına tənzimlənir [2].  Bu ifadəyə əsasən məişət tullantı suları
sərfinin müxtəlif qiymətlərində  və müxtəlif dərinliklərdə yayılmasında çirkləndiri-
cilərin oksigenə olan bioloji tələbatının (COBT ) çirklənmə mənbəyindən  norma həd-
dinə çatdığı məsafələrin qiymətləri həm  təmizlənmiş, həm də  təmizlənməmiş
tullantı suları üçün cədvəl 1 və 2-də verilmişdir və qrafiki şəkildə göstərilmişdir
(şəkil 1, 2, 3).   

Məişət tullantı sularının limit göstəricisi olan oksigenin bioloji tələbatı təmiz -
ləyici qurğuların çıxışında Rusiya standartlarına görə COBT5 = 15 mq/l və  Avropa
ittifaqı  standartlarına  görə COBT5 = 25 mq/l layihələndirmədə  dənizin  fonunda
COBT5 = 2 mq/l norma hədd konsentrasiyası COBT5 = 3 mq/l qəbul olunur. Hesabat-
larda COBT5 -üçün K=1,15.10-6 san-1 cədvəllərdən götürülür [8]. Axın olmadıqda çirk-
lənmənin üfüqi diffuziyası  və bioloji-kimyəvi çevrilməsi prosesləri nəticəsində
konsentrasiyanın dəyişməsi tənliyi (1) ifadəsinin xüsusi halı kimi  belə yazılır :

(4)

Burada C=Ci - Cif çirklənmənin konsentrasiyası;  D(x) və D(y) - çirklənmənin
yayılması məsafəsindən asılı əmsallardır, m2/s. 
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Sıra 
nömrəsi

Suyun
sərfi

C0 = 15mq/l C0 = 25mq/l

zf= 3m zf = 5m zf = 8m zf =3m zf = 5m zf = 8m

№ Q,m3/san L,m L,m

1 1 486 377 297 538 417 329

2 2 688 533 420 760 590 464

3 3 843 652 514 931 722 570

4 4 974 754 593 1075 834 657

5 5 1088 843 663 1202 932 734

6 6 1192 923 727 1316 1022 805

7 7 1288 997 785 1429 1104 870

8 8 1376 1066 840 1520 1186 930

9 9 1460 1131 890 1612 1250 985

10 10 1540 1192 938 1700 1320 1040

Sıra nömrəsi Suyun sərfi
C0 = 80mq/l

zf = 3m zf = 5m zf = 8m

№ Q,m3/san L,m

1 1 634 491 388

2 2 896 694 549

3 3 1098 850 673

4 4 1268 981 777

5 5 1418 1097 869

6 6 1553 1202 952

7 7 1677 1298 1028

8 8 1793 1389 1100

9 9 1902 1473 1166

10 10 2005 1552 1229
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Cədvəl 1. Təmizlənmiş tullantı sularının kimyəvi-bioloji çevrilmə 
prosesləri nəticəsində diffuzorun ətrafında norma həddinə qədər yayılması

parametrlərinin qiymətləri

Cədvəl 2. Təmizlənməmiş tullantı sularının kimyəvi-bioloji çevrilmə 
prosesləri nəticəsində diffuzorun ətrafında norma həddinə qədər yayılması

parametrlərinin qiymətləri



1/2015

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Əhmədov F. Su hövzələrinin tullantı suları ilə 
cirklənməsinə nəzarətin riyazi modelləri

145

Şəkil 1.  Çirkləndiricilərin diffuzordan yayılmasında norma hədd  
konsentrasiyalarının alındığı məsafənin tullantı suyunun  sərfindən asılılığı,

L=f(Q) qrafikləri, COBT5
= 15 mq/l, COBT5nhk

= 3 mq/l

Şəkil 2.  L=f(Q) qrafikləri,  COBT5
= 25 mq/l



Çirklənmənin üfüqi izotrop diffuziyası halı üçün polyar koordinatlarda bu tənliyin
həllindən aşağıdakı ifadə alınmışdır [4]:

(5)

burada r - çirklənmə zonasının radiusudur, m; d - diffuziya sürətidir, m/san. Axın
olmayan hal üçün  d = 0.01 m/san. qəbul olunur.

Çirklənmə zonasının (5) ifadəsi ilə hesablanmış parametrlərinin  qiymətləri cəd-
vəl 3 və cədvəl 4-də verilmişdir. Şəkil 4 və şəkil 5-də çirkləndirici mənbə ətrafında
tullantı sularının oksigenə olan bioloji tələbatının  norma hədd konsentrasiyasına
çatma məsafəsinin r=(f)Q qrafikləri qurulmuşdur.

Sahilə doğru yönəlmiş axın sürəti, diffuziya və çevrilmə prosesləri nəzərə alın-
maqla (1) tənliyi xüsusi halda aşağıdakı kimi yazılır [5]:

(6)

burada x - sahilə doğru yönəlmiş axın sürətidir, m/s;  Dy - diffuziya əmsalı
məsafədən asılı olaraq dəyişir və belə təyin olunur [6]:
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Şəkil 3.  L=f(Q) qrafikləri, COBT5 = 80 mq/l, COBT5nhk = 3 mq/l



(7)

burada  b0 - başlanğıcda tullantı suyu axıdan səpələyici borunun xətti uzunluğudur;
b - isə x məsafəsində eninə uzunluq ölçüsüdür; q- üst göstəricisidir, diffuziya əm-
salının sabit, xətti və qeyri-xətti dəyişməsi halları üçün q=0; 1; 4/3 qəbul olunur.

Sıra 
nömrəsi

Suyun sərfi
C0 =15 mq/l C0 =25 mq/l C0 =80 mq/l

Zf =3m Zf =3m Zf =3m

№ Q, m3/san L, m Cn, mq/l L, m Cn, mq/l L, m Cn, mq/l

1 1 20 2,85 50 2,90 160 2,94

2 2 50 2,94 100 2,90 320 2,93

3 3 80 2,95 150 2,90 480 2,92

4 4 110 2,92 200 2,90 640 2,91

5 5 130 2,96 250 2,90 800 2,88

6 6 160 2,95 300 2,90 960 2,86

7 7 200 2,95 350 2,90 1120 2,84

8 8 220 2,95 400 2,89 1280 2,82

9 9 250 2,92 450 2,89 1440 2,81

10 10 280 2,91 500 2,89 1600 2,80

Sıra 
nömrəsi

Suyun sərfi
C0 =15 mq/l C0 =25 mq/l C0 =80 mq/l

Zf =5m Zf =5m Zf =5m
№ Q, m3/san L, m Cn, mq/l L, m Cn, mq/l L, m Cn, mq/l
1 1 20 2,77 40 2,70 100 2,90
2 2 40 2,77 80 2,70 200 2,90
3 3 60 2,77 120 2,70 300 2,89
4 4 80 2,76 160 2,67 400 2,88
5 5 100 2,76 200 2,67 500 2,87
6 6 120 2,76 240 2,67 600 2,85
7 7 140 2,76 280 2,66 700 2,85
8 8 160 2,75 320 2,65 800 2,83
9 9 180 2,75 360 2,65 900 2,82
10 10 200 2,75 400 2,65 1000 2,82
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Cədvəl 3. Dənizdə çirklənmənin çirkləndirici mənbə ətrafında diffuziya  və
kimyəvi-bioloji çevrilmə prosesləri nəticəsində yayılmasında çirklənmə zonası

parametrlərinin qiymətləri

Cədvəl 4.



1/2015

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ
Əhmədov F. Su hövzələrinin tullantı suları ilə 

cirklənməsinə nəzarətin riyazi modelləri

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

148

Şəkil 4.  Təmizlənmiş məişət tullantı sularının dənizdə çirkləndirici mənbə
ətrafında yayılmasında nhk-na uyğun məsafəsinin r=f(Q) qrafikləri

Şəkil 5.  Təmizlənməmiş məişət tullantı sularının dənizdə çirkləndirici mənbə
ətrafında yayılmasında nhk-na uyğun məsafəsinin r=f(Q) qrafikləri



Müəyyən sərhəd şərtləri daxilində (6) tənliyinin həlli q=4/3 halı üçün aşağıdakı
kimi alınır:

(8)

burada b=12D0/( . L0) -ölçüsüz kəmiyyətdir,  D0=0,01L4/3,sm2/san - başlanğıc zo -
nada  diffuziya əmsalıdır;  - axın sürətidir;  x - çirklənmə mənbəyindən konsen-
trasiyanın təyin olunduğu yerə qədər məsafədir;  Cib- başlanğıc zonanın sərhəddində
konsentrasiyadır.

Dəniz mühitində qarışma proseslərinin sürətləndirilməsi və çirkabın yayılmasının
zf - qatının tənzimlənməsi üçün səpələyici konstruksiyalı borulardan istifadə olunur
(şəkil 6).

Şəkil 6.   Başlanğıc zonanın sərhəddində çirkləndirici  maddənin 
konsentrasiyasının təyin olunması sxemi

Bu halda konstruksiyanın təsirinin yox olduğu başlanğıc zonanın sərhəddində
çirkləndiricinin konsentrasiyası maddə kütləsinin saxlanması qanununa əsasən
aşağıdakı kimi  təyin olunur:

Ciç Qç+ Cif Qd = (Qç+Qd)  Cib ,  (9)

(10)

burada  Qd -  başlanğıc zonanın sərhəddində tullantı suyu ilə qarışan dəniz suyunun
sərfidir, aşağıdakı kimi təyin olunur:
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(11)

burada  d (x,y) -  tullantı suyu qurğusunun yerləşdiyi zonada axın sürətidir.
Xüsusi halda, məşəlin hündürlüyü və eni boyunca bərabər axınlı hal üçün

olduğunu nəzərə alsaq çirklənmiş axına qarışan dəniz suyunun sərfi aşağıdakı kimi
təyin olunur:

Qd = Lb Zf  x . (12)

burada  Lb - başlanğıc zonanın enidir.
Apardığımız təcrübi tədqiqatlar əsasında tullantı suların səpələyici borulardan

axıdılmasında başlanğıc çirklənmə zonasının eni aşağıdakı kimi təyin olunmuşdur:

Lb = l + 4 Zf , (13)

burada l - səpələyici borunun uzunluğudur.
Yuxarıdakı (12) ifadəsini  (10) da nəzərə alsaq, başlanğıc zonanın sərhəddində

konsentrasiyanın təyini üçün aşağıdakı ifadə alınır:

(14)

Başlanğıc çirklənmə zonasının sərhəddində çirkləndirici maddənin norma hədd
konsentrasiyası ödənmədikdə Cib -  başlanğıc konsentrasiyasını (8) ifadəsində nəzərə
almaqla çirkləndirici maddənin norma həddinə çatdığı məsafə təyin olunur.

Tullantı sularının çay suları ilə qarışmasında durulaşma əmsalı aşağıdakı kimi
təyin olunur [8]:

(15)
burada  = Q/Q0 qarışma əmsalıdır; Q0 – çayın sərfi , m3/san; Q –çay suyunun tul-
lantı suyu ilə qarışan hissəsinin sərfidir; q – tullantı suyunun sərfidir, m3/san.

Tam qarışma məsafəsində tullantı suyu çayın en kəsiyi boyunca bərabər pay-
landığı hal üçün  = 1 olur və burada çirklənmənin orta konsentrasiyası çirk-
ləndiricinin fon konsentrasiyası nəzərə alınmaqla maddə kütləsinin saxlanması
qanununa əsasən aşağıdakı kimi təyin olunur:

(16)

Tam qarışma məsafəsinin təyini üçün isə elmi araşdırmalar əsasında aşağıdakı
ifadə alınmışdır [7]:

(17)
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burada  a -  çayın hidrodinamiki parametrlərini nəzərə alan əmsaldır. Bu əmsal
aşağıdakı ifadədən təyin olunur  [8]:

(18)

burada  j - çay məcrasının əyrilik əmsalıdır, j =l/ld təyin olunur, ld - tullantı suyu
qurğusundan düz xətt istiqamətində konsentrasiyanın təyin olunacağı yerə qədər
məsafədir; l - çay boyunca  bunlar arasındakı uzunluqdur; x - tullantı suyunun
məcraya axıdılması yerindən asılı ölçü vahidi olmayan  əmsaldır, sahildən axıdıl-
mada x=1 , axının içərisinə axıdılmasında  x=1,5 qəbul olunur; D-diffuziya əm-
salıdır, m2/san, çaylar üçün məlum olan ifadələrə görə təyin olunur.

Tam qarışma kəsiyindən sonra tullantı suyundakı çirkləndiricilərin konsen-
trasiyasının azalmasında əsasən bioloji-kimyəvi çevrilmə prosesləri üstünlük təşkil
edir və çirkləndiricinin konsentrasiyası aşağıdakı ifadəyə görə hesablanır:

(19)

burada k – çirkləndiricinin bioloji-kimyəvi çevrilməsini xarakterizə edən əmsaldır,
san-1 ölçü vahididir; l – konsentrasiyanın təyin olunduğu yerə qədər məsafədir;   -
axın sürətidir, m/san.

Tam qarışma məsafəsinin və çirkləndirici maddələrin konsentrasiyasının düzgün
təyin olunması sugötürücü qurğuların yerinin təyini, çay axınlarına qarışan tullantı
sularının təmizlənməsi dərəcəsinin təyini baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Tam
qarışma məsafəsini çirkabburaxanın konstruksiyası hesabına 2÷3 dəfə azaltmaq
mümkündür.

Nəticə
Dəniz və çay hövzələri üçün alınmış riyazi ifadələrdən istifadə olunmaqla, bu

mühitlərin tullantı suları ilə çirklənməsi dərəcəsini, çirkləndiricilərin sanitar nor-
malara uyğun yol verilən həddini, təmizlənmə dərəcəsini, təmizləyici qurğuların
parametrlərini, çirklənmə zonalarının norma hədd konsentrasiyalarının alındığı yerə
qədər ölçülərini təyin etmək olar. Təklif olunmuş cədvəllərdən və qrafiki material-
lardan istifadə etməklə tullantı sularının su hövzələrinə göstərdikləri ekoloji təsirləri
əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkündür. 
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CONCEPTUAL AND PRACTICAL ASPECTS
Of STRATEGIC COST MANAGEMENT 

IN PUBLIC SERVICE COMPANIES 
(EXAMPLE ON AZERSu OJSC)

Jamalov E. S.  
Academy of Public Administration under the President of the Azerbaijan Republic,

Baku, elchincamalov@mail.ru

Abstract. In a globalizing market economy, the main objective of the each of
company regardless of their activity feature and extent is to maximize profit, because
profit is the basis and primary source of funds for future growth performance. In
such circumstances, it is difficult to overstate the importance of cost-benefit analysis
and management in the enterprise.

Key words: cost accounting, costing method, cost object and driver, strategic
cost management, traditional cost management, direct costs, overhead, value chain,
benchmarking.

Introduction
During the last decades many organizations in both manufacturing and public

service sectors have met dramatic changes in their business environment. Deregu-
lation and extensive growing competition by the foreign  companies in domestic
markets has concluded in a situation where most companies now operate in a highly
competitive global market. At the same time there has been a significant reduction
in product life cycles arising from technological innovations and the need increas-
ingly customer demands. Therefore, many companies have become of the need to
improve their cost system in order to keeping cots low and being cost efficient as
well as to produce more accurate information to determine costs of their products
and services and analyze profits by products, sales outlets, customers and markets.

İnerpretation of study 
Strategic management is a set of managerial decisions and actions that determines

the long-run performance of a company. It includes environmental scanning (both
external and internal), strategy formulation (strategic and long-range planning and
budgeting), strategy implementation, and evaluation and control. The study of strate-
gic management , therefore emphasizes the monitoring and evaluating of external
opportunities and threats in light of a corporation’s strengths and weaknesses. Ori -
ginally called business policy, strategic management incorporates such topics as
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strategic planning, environmental scanning, and industry analysis. Strategic man-
agement is essential for learning organizations to avoid stagnation through contin-
uous self-examination and experimentation. 

Complex financial and economic situation in the various of the functional activity
of the economy is forcing all of companies to mobilize all their resources in order
to survive in the competition. Therefore, cost management is a major focus of man-
agement at all enterprises, allowing them to increase efficiency and, consequently,
to achieve a sustainable competitive advantage. Thereafte, the most companies are
becoming increasingly important use of strategic cost management. 

"In today's business environment, non of market relations and condition is stable
or predictable - not market growth, customer demand and its amount and structure,
product life cycles, the rate of technological change, or the nature of competition. 

Many changes in the business environment in the last years have caused signif-
icant modification in cost management practices.

The primary changes concerning also public service sector are the following:
1. Increasing in global competition. 
2. Lean manufacturing.
3. Advances in information technologies, the Internet, and e-commerce. 
4. Greater focus on the customer. 
5. New forms of management organization.
6. Changes in the social, political, and cultural environment of business.
Organizations have to respond to the six changes in contemporary business en-

vironment with 13 methods that are useful in implementing strategy in these dy-
namic times. The first six methods focus directly on strategy implementation – the

balanced scorecard/strategy map, value-chain, activity based costing, business in-

tilliegence, target costing and life-cycle costing. The another seven costing methods
help to achieve strategy implementation through a focus on process improvement –
bencmariking, business process improvement, total quality management, lean ac-

counting, the theory of constraints, enterprice sustainability, and enterprise risk

and uncertainty management, business process re-engeneering and etceary.
Key instruments of strategic cost management must be applied on all structural

business units irrespective of  their action.
The balanced scorecard (BSC)/Strategy map: Strategic information using suc-

cess factors provides a road map for firm to use to chart its competitive course and
serves as a benchmark for competitive success. Without strategic information the
firm is likely to stray from its competitive course and to make strategically wrong
product decisions, for example, choosing wrong products or the marketing and dis-
tribution methods.

To emphasize the importance of using strategic information, both financial and
nonfinancial, accounting reports of a firm’s performance are now often based on
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critical success factors in four different perspectives. One perspective is financial;
the other three are non-financial. 

Illustration 1. Strategic management’s element balanced-scorecard 

The concept of balance captures the intent of broad coverage, financial and non-
financial, of all factors that contribute to the firm’s success in getting its strategic
goals. The balanced scorecard provides a basis for a more complete analysis than is
possible with financial data alone. 

Illustration 2. Critical Success Factors 

Financial measures of Success

Sales growth
Earning growth 
Dividend growth                                   
Bond and credit growth                       
Cash flow                                             
Increase in stock price                         

Nonfinancial measures of Success

Customer 

Market share and growth in market 
share 
Customer service 
On time delivery 
Customer satisfaction  
Internal Process

High product quality
High manufacturing productivity 
Cycle time 
Product yield and reduction waste
Learning and growth 

Competence of managers 
Education and training 
Innovation: number of new products.
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The strategy map is a method, based on the balanced scorecard, that links the
four perspectives in a cause-and effect diagram. For many companies, high achieve-
ment in the learning and growth perspective contributes directly to higher achieve-
ment in the internal process and customer satisfaction perspective.

The value chain: The value chain is an analysis tool organizations use to identify
the specific steps required to provide a competitive product or service to the cus-
tomer. In particular, an analysis of the firm’s value chain helps management discover
which steps or activities are not competitive, where costs can be reduced, or which
activity should be outsourced [3].  

A key idea of the value chain analysis is that the firm should cautiously study
each operational steps to determine how each step contribute to the firm’s success
and competitiveness.

Activity-based costing and management. (ABC/M). Many firms have found that
they can improve planning, product costing, operational control, and management
control by using activity analysis to develop a detailed description of the specific
activities performed in the firm’s operations.. The activity-based costing is used to
improve the accuracy of cost analysis by improving the tracing of costs to products
or to individual customers. 

Business Intelligence: Business intelligence (also called business analytics or
predictive analytics) is an approach to strategy implementation based on analyzing
business performance. The metod often is used statistical methods such to predict
consumer behavior, to estimate customer satisfaction, or to develop models for set-
ting prices, among other uses. 

Target costing: target costing is a method that resulted directly from the intensely
competitive market in many industries. TC determines the desired cost for a pro-
duction on the basis of a given competitive price, such that the product will get a
desired profit. Cost is thus determined by price. The firm using target costing must
often adopt strict cost reduction measures or redesign the product or manufacturing
process to meet the market price and remain profitable. This costing method mainly
is used for a new product development. This a because whenever a new product is
designed and developed for a competitive market, a company needs to know what
the maximum cost of the new product must be so that it will sell a profit. 

Life-cycle costing: LCC is method to identify and monitor the costs of a product
throughout its life cycle. The life cycle consist of all steps from product design and
purchase of raw materials to delivery and service of the finished product. The steps
include (1) research and development; (2) product design, including prototyping,
target costing, and testing; (3) manufacturing, inspecting, packing, and warehousing;
(4) marketing, promotion, and distribution, and (5) sales and services to customers. 

Benchmarking: Benchmarking is a process by which firm identifies its critical
success factors, studies best practices of other forms (or other, business units within
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firm) for achieving these critical success factors, and then implements in the firm’s
processes to match or beat the performance of those competitors [2].  

Strategic Cost Management is an important part of the concept of strategic man-
agement and is the process of adoption and implementation of strategic decisions
on costs, the central component of which is a strategic choice, based on a comparison
of own resource potential of the organization with the opportunities and threats of
the external environment in which it operates.

While traditional cost management focuses on using unit-based drivers, alloca-
tion-intensive, narrow and rigid product costing, managing costs, little activity in-
formation, maximization of individual unit performance, using financial measures
of performance, internal information and short term perspective, strategic cost man-
agement on, other hand, focuses on using unit and non-unit-based drivers, tracing-
intensive, broad product costing, managing activities, detailed activity information,
system-wide performance maximization, using of both financial and non-financial
measures of performance, both internal and external orientation and long term- pers -
pective. 

Table 1.  Principal  differences traditional and strategic cost management

Traditional Cost Management Strategic Cost Management

Focus Internal External 

Perspective Value-added Value- chain 

Cost 
analysis-
way 

In term of: product ,customer
and function 
With  a strongly internal
focus
Value added is a key concept

In terms of the various stages of the overall
value chain of which the firm is a part 
With a strongly external focus.
Value added is an inadequate concept

Cost analy-
sis 
objective

Three objectives all apply,
without regard to the strategic
context: 
Score keeping, attention di-
recting, and problem solving 

Although the three objectives are always
present, the design of cost management sys-
tem changes dramatically depending on the
basic strategic positioning of the firm: either
under a cost leadership strategy, or under a
product differentiation strategy.

Cost driver 
concept

A single fundamental cost
driver pervades – cost is func-
tion of volume
Applied too often only at the
overall firm level. 

Multiple cost drivers such as: structural driv-
ers (e.g. scale, scope, experience, technology,
complexity)
Executional drivers (e.g. participative man-
agement, total quality management )
Each value activity has a set of unique cost
drivers.
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Strategic cost management is not only cost management but also can rise in-
come’s opportunity, improve productivity and customer satisfaction, as well as  im-
prove the strategic positioning of the company. In other words strategic cost
management is “strategic success-driver” of the company and contributes to shaping
the future of the company [4].

Strategic cost management is the process that influences the behavior, structure,
and level of the costs in order to attain and sustain a strategic competitive advantage.  

Illustration 3 Strategic cost management- concept and objectives.[10]

Accurate information about the cost of products and services is important in each
management function- strategic management, planning and decision making, man-
agement and operational control, and financial statement preparation. Cost account-

Cost 
contain-
ment 
philosophy 

Cost reduction approached
via responsibility centers or
product cost issues

Cost containment is a function of the cost
drivers regulating each value activity 

Primary 
concern 

Cost impact Cost /value/ revenue relationship

Key 
disciplines 

Finance/accounting Marketing/economies 
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ing systems differ significantly between firms that manufacture products and public
services (merchandising) firms that resell those products. 

Costing methods and techniques.

Costing is the process of accumulating, classifying, and assigning direct materi-
als, direct labor, and factory overhead costs to products , services, or projects. 

The following are the methods of the costing.
I. Job costing: - this methods is also called as job costing. This costing

method is used in firms which work on the basis of the job work. There
are some manufacturing units undertake job work and are called as job
order units. The main feature of these organizations in that they producing
according to the requirements and specifications of the consumers. Each
job may be different from other one. Production is only on specific order
and there is no pre demand production. Because of this situation, it is nec-
essary to compute the cost of the each job and hence job costing systems
used. 

II. Batch costing: - this method of costing is used in those firms where pro-
duction is made on continuous basis. Each unit coming out is uniform in
all respects and production is made priority the demand, i.e  in anticipation
of demand. One batch of production consists of the units produced from
the time machinery is set to the time when it will be shut down for main
trance. 

III. Process costing: - some of the products like sugar, chemicals etc involve
continuous production process and hence process costing method is used
to work out the cost of production. The meaning of continuous process is
that the input introduced in the process.

In modern days any business organization has to pay closely attention towards
their cost of production. Computation of cost on specific basis and thereafter cost
control and cost reduction has become of leading importance   

Cost control and reduction: - one of the important functions of the cost ac-
counting is cost control and cost reduction. Cost control implies various actions
taken in order to ensure that the cost don’t arise beyond a particular level while cost
reduction means reducing the existing cost of the production. Both these concepts
are discussed below.

Cost control:-As mentioned above, cost control means keeping the expenses
within limits or control. 

Cost control has the following features. 
I. Cost control is a continuous process. It involves setting standards and budg-

ets for deciding targets of different expenses and constant comparision of
actual budgeted and standards.
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II. Cost control involves creation of responsibilities center with clearly defined
authorities and responsibilities.

III. It also involves, timely cost control reports showing the variances between
standards and actual performance.

IV. Motivating and encouraging employers to accomplish budgetary goals is
also one of the essential aspects of cost control. 

V. Actually cost control not only means monetary limit on cost but it also in-
volves optimum utilization of resources or performing the same job at same
cost.

Cost reduction – cost control means attempts to reduce the costs. The goal of
cost reduction can be achieved in two ways, first is reducing the cost per unit and
the second one is increasing productivity. Reducing wastages, improving efficiency,
searching for alternative materials and a constant drive to reduce costs, can effect
cost reduction. The following tools and techniques are normally used for cost re-
duction:

1. Value analysis and value engineering. 
2. Setting standards for all elements of the cost and constant comparison of actual

with standards and analysis of variances. 
3. Work study, 4. Job evaluation and merit rating.
5. Quality control. 
6. Use of the techniques like Economic order Quantity.
7. Classification and codification.
8. Standardization and simplification.
9. Inventory management.
10. Benchmarking.
11. Standardization
12.  Business Process Re-engineering [5].
In the communal services sector of the republic, one of the leading companies

(public institutions) is “Azersu” Open Joint Stock Company which implements
water supply and sewage service to each groups of consumers all across country via
a framework of the given power. 

As a commercial business unity, Company involve in a various kind of inputs
(resources) and transforms into the production process in order to organize repro-
duction process permanently and effectively. The total value of these obtained inputs
(raw and materials, labor, energy, fuel, specialized  financial, consulting and adver-
tising services and etc expenses ), in monetary terms, must be considered  as a  pro-
duction cost for a certain period for Company. 

It is very substantial to state that production costs is characterized through  direct
impacts to financial results of the company like the similar structural units. There-
fore, one of the primary goals of the Company is analyzed total costs including
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through each output, cost composition and  structures, causes of incurred costs, not
only short term but also strategic perspective period. Assume that the Company se-
cure to improve usage of all resources economically as well as adjustment of finan-
cial results and other procedures in terms of considering costs a strategic emphasis.
Moreover,  effective strategic cost management contribute significantly company’s
successful performance and play a key role in decision making, performance meas-
urement, and strategy implementation, as well as financial and tax statement prepa-
ration. 

In particularly, recently in order to ensure cost management strategically, the
most important organizational, economical, financial, institutional and legislative
reforms  were carried out by executive board, for example preparation and applica-
tion of unit record policy, improvement of cost planning processes, preparation of
financial statement based on international standards, expanding to apply new ap-
proaches of budgeting processes,  implementation of guiding capital flows and in-
vestment resources, increasing a rather productive usage of all resources,
enhancement attitudes of cost minimization regularly and etc. 

At the same time, in the context to managing and controlling  production or op-
erational costs of the Company systematically, it already has been determined and
analyzed long term cost determinants and their influence on costs level, cost struc-
ture, and cost behavior pattern. 

Comparative and dynamics analysis of the production-operational costs whether
incurring production, deliver and sales process of services is a the most important
stage of the strategic cost management. 

Table 1. Dynamic changes on total costs ingredients and structure, %.

Cost Items 2011 2012 2013 

1 3 5 7

Total production-operational expences 100,0 100,0 100,0

including:

Wages and other equvivalent payments 24,3 25,3 22,3

Social insurences and expences of pension fund 5,3 5,1 4,8

Raw and utilizied materials 9,6 12,0 12,4

Electric power 21,8 18,3 15,5

Transport costs 6,2 8,2 8,7

Security service 1,4 1,5 1,6

Deprication of fixed assets 24,1 21,5 21,2

Overhaul costs 2,4 2,5 2,1

Other costs 5,0 5,6 11,3
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Basically, the Company is always endeavoring  to use 3 empirical principles in
optimization and reduction measurements of production-operational costs in a cer-
tain financial period. These are following:

 Managing costs preventively and cautiously :
 Securing financial stability and procedure adequately :
 Improving cost accounting system and cost controlling process: 
In the context of these principles, productive cost management methods and other

ways are described  following section.
 Investigation of the Company's financial and economic system and to reduce

the costs through disclosure of the existing spare resources, particularly major
expense items.

 Continuously deepening Institutional or structural reforms to minimize fixed
costs concerning  administrative and organizational characteristics.

 Improving cost record and planning in a cost center, financial responsibility
center and cost incurring area. 

 Promotion of cost reduction initiatives all stages of cost accounting system
via to determine precisely allocation direct (prime) costs and overheads within
each output. 

 Increasing opportunities to use comparative advantage and competitive factors
of the business process in a cost optimization and reduction strategy and other
purposeful measurements respectively. 

Conclusion

Notwithstanding, the recent considerable improvement of the cost management
system, it is very crucial each company of the industrial sectors, particularly water
supply and sewage service sector to take into account principal trends or content of
costs, cost structures, and main internal and external solid factors which influence
incurring costs both current and perspective period. There is a intense need to apply
a new and targeted methods and ways of  strategic cost management and cost re-
duction programs in order to improve efficiently usage of all resources, to maintain
financial stability of the company for a long time. At the result of the carry out these
measures will secure enhancement quality of rendering communal services and in-
crease revenue of growing output in strategic term.     
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Su təsərrüfatı sistemində uzun illər
səmərəli fəaliyyət göstərmiş görkəmli
Yusif Əliqulu oğlu İbadzadənin anadan
olmasının 100-cü ildönümü tamam ol-
muşdur.

İbadzadə Yusif Əliqulu oğlu 1914-cü
ilin sentyabr ayının 30-da Azərbaycan
Respublikasının Ağcabədi rayonunda
anadan olmuşdur. Ağcabədidə orta mək-
təbi bitirdikdən sonra 1931-ci ildə Azər-
baycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun
hidromeliorasiya fakültəsinə daxil ol-
muşdur. 1936-ci ildə institutu bitirdikdən
sonra kafedrada saxlanılmış və təhsilini
davam etdirmək üçün Moskva  Su Təsər-
rüfatı Mühəndisləri İnstitutunun aspiran-
turasına göndərilmişdir.

1940-ci ilin mart ayında namizədlik
dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra
AzKTİ-yə qayıtmış və Hidravlika kafe-
drasında dosent vəzifəsində işləmişdir.
İnstitutda işlədiyi müddətdə hidravlika
laboratoriyası təşkil etmiş, tələbələrə lab-
oratoriya işlərini aparmaq üçün metodik
vəsait hazırlamış və azərbaycan dilində
hidravlika dərsliyini yazmışdır.

1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən
müharibəsinin iştirakçısı olmuşdur.
Müharibədə göstərdiyi şücaət və qəhra-
manlığına görə “Vətən müharibəsi”,

“Qırmızı ulduz” ordenləri və çoxsaylı
medallarla təltif olunmuşdur.

1947-ci ildə ordudan tərxis edildikdən
sonra elmi fəaliyyətini Azərbaycan
Hidrotexnika və Meliorasiya Elmi-
Tədqiqat İnstitutunda “Hidrotexnika”
şöbəsinin rəisi kimi davam etdirmişdir.

1952-ci ildə Bəh ramtəpə hidro-
qovşağına rəis təyin olunan Y.Ə.İbad -
zadə burada işlədiyi müddətdə istehsalat
və elmi-tədqiqat işlərini ümumiləş -
dirərək, “Bəhramtəpə hidroqovşağı” adlı
kitabını çap etdirmişdir.

Azərbaycan Hidrotexnika və Melio-
rasiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda işlə -
diyi müddətdə çay axınların və məcra -
ların nizamlanması işlərinin rəhbəri ol-
muşdur. Bu işlər praktikada Amudərya
(Özbəkistan), Don (Rusiya), Yanzı və
Xuanxe (Çin), Niger (Afrika, Nigeriya)
çaylarında öz tətbiqini tapmışdır. Bu
işlərlə bərabər Ceyranbatan çökəkliyində
şirin su anbarı yaradılması üçün tədqiqat
işləri aparılırdı. Bu da öz növbəsində
Bakı və Sumqayıt şəhərlərini texniki və
içməli su ilə təmin olunmasına imkan
verirdi.

Elmi təcrübəsini və işgüzarlığını nə -
zərə alaraq Y.Ə.İbadzadə 1955-ci ildə
Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatı nazi -

Yusif Əliqulu oğlu İbadzadə - 100
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rinin müavini təyin olunmuş və 1958-ci
ilə qədər bu vəzifədə işləmişdir. Bu müd-
dətdə o, doktorluq dissertasiyasını hazır-
lamış və 1957-ci ildə müvəffəqiyyətlə
müdafiə etmişdir. 

1958-ci ildə Y.Ə.İbadzadə Azərbay-
can Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının
həqiqi üzvü və vitse-prezidenti seçil -
mişdir. 1961-ci ildə Kənd Təsərrüfatı
Akademiyasının ləğvi ilə əlaqədar olaraq
Y.Ə.İbadzadə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası nəzdində yeni yaradılmış
Su Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitu-
tuna şöbə müdiri göndərilmişdir. 

1965-ci ildən 1983-cü ilə qədər Ümu-
mittifaq Elmi-Tədqiqat “ВОДГЕО” İn-
stitutunun Bakı filialının direktoru
vəzifəsində çalışmışdır (indiki “Sukanal”
ETLİ).

Y.Ə.İbadzadənin təşəbbüsü ilə SSRİ
büdcəsindən ayrılmış maliyyə vəsaiti
hesabına Bakıda “ВОДГЕО” institutu
üçün yeni bina və eksperimental təd -
qiqatlar aparmaq üçün Avropada analoqu
olmayan, ən böyük sahəyə malik pavil -
yon inşa edilmişdir. Burada böyük və
kiçik çayların məcra modelləri qurulmuş
və elmi tədqiqatlar aparılmışdır.

Y.Ə.İbadzadə 1983-cü ildən 1985-ci
ilə kimi Su Problemləri Elmi-Tədqiqat
İnstitutunda, Hidrotexnika və Melio-
rasiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda, “Аз-
ВОДГЕО” İnstitutunda elmi məsləhətçi
işləmişdir.

Elmi fəaliyyətindəki xidmətlərinə
görə Y.Ə.İbadzadə SSRİ-nin “Şərəf
nişanı” ordeni ilə təltif olunmuş və Azər-
baycan Respublikasının Əməkdar Elm
Xadimi adına layıq görülmüşdür.

Y.Ə.İbadzadənin elmi nüfuzu nə zərə
alınaraq o, Rusiya, Özbəkistan, Gürcüs-
tan,  Azərbaycan və digər ölkə lərdə Elmi
Şuraların üzvi seçilmişdir. Onun rəhbər-
liyi altında bu ölkələr üçün 30-dan artıq
elmi kadrlar (doktor və elmlər nami -
zədləri) hazırlanmışdır.

Y.Ə.İbadzadənin müxtəlif dillərdə
270-ə yaxın elmi əsərləri, 30-a yaxın
kitab və monoqrafiyaları çap olunmuş-
dur.

Y.Ə.İbadzadə1994-cü il iyunun 27-də
vəfat etmişdir.

Görkəmli alimin xatirəsi onu tanıyan-
ların qəlbində daim yaşayır.

v
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Azərbaycanın geoekoloji xəritəsi 
tərtib edilmişdir

YENI NƏŞRLƏR

Azərbaycan ərazisi üçün 1:600000 miqyasda ilk dəfə hazırlanmış xəritədə geoloji mühitin
texnogen təsir nəticəsində məruz qaldığı dəyişikliklər, zəlzələ ocaqları, palçıq vulkanları,
sürüşmələr, torpaq çökmələri, sellər, şoranlaşmalar, eroziya və digər proseslər əks olunur.

Burada ekzogen geoloji proseslərin intensiv inkişaf etdiyi ərazilərin sərhədlənməsi, ölkə
ərazisinin içməyə yararlı yeraltı sularla təminatlılıq dərəcəsinə görə rayonlaşdırılması, həmçinin
ekoloji əhəmiyyətli, ekoloji təhlükəli obyektlər, karbohidrogen və yeraltı su yataqları da yer
almışdır. 

Xəritədə, həmçinin dib çöküntüləri və torpaq qatının çirklənməsi, texnogen təsir altında
geoloji gərgin proseslərin aktivləşmə meylləri, digər amillər və proseslər haqqında da əhatəli
məlumat verilir. 

Xəritə geologiya-mineralogiya elmləri doktorları Adışirin Ələkbərov və Yusif İsrafilov
tərəfindən hazırlanmışdır. A.Ələkbərovun metodikası əsasında hazırlanmış xəritənin baş redak-
toru akademik Akif Əlizadə, redaktorları Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin (DTXK)
sədri, akademik Qərib Məmmədov və Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsinin dekanı,
coğrafiya elmləri doktoru, professor Fərda İmanovdur. Xəritə DTXK Kartoqrafiya Fabrikində
nəşr olunub.



“ƏRƏB SU HƏfTƏSİ”

n 11-15 yanvar 2015-ci il tarixlərində İordaniya Krallığı (Yaxın Şərq) su və irriqasiya
nazirinin himayəsi altında “Kral Hüseyn Ben Talal” Konfrans Mərkəzində 3-cü
“Ərəb Su Həftəsi” keçirilmişdir. 
Tədbir təsis olunan vaxtdan (2010-cu il) Yaxın Şərq və Şımali Afrika (MENA) ölkələri

və onların su təsərrüfatları,  dövlət təşkilatlarının və özəl strukturların rəhbərləri, alimlər
və mütəxəssislər arasında fikir və təcrübə mübadiləsi, su problemləri ilə bağlı müzakirələr
aparılması, yeni texnologiyalarla tanışlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 

“Ərəb Ölkələri Su təsərrüfatları” Assosiasiyasının və 18 ərəb ölkəsində fəaliyyət göstərən
su şirkətlərinin 500-dən çox nümayəndəsinin qatıldığı tədbirdə su təsərrüfatlarında
idarəçiliyin effektivliyini yüksəltmək istiqamətində mövcud kadr potensialının təkmil-
ləşdirilməsi üçün innovativ proqramlar, istehsalçıdan istehlakçıya qədər su nəqlinin təh-
lükəsizliyini və keyfiyyət monitorinqinin perspektivliyini təmin edəcək üsullar, tullantı
suların emalı və təkrar istifadəsi və s. haqqında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.

DÜNYA SU SAMMİTİ VƏ SƏRGİSİ

n 19-22 yanvar 2015-ci il tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin (Cənub-Qərbi
Asiya) paytaxtı Abu-Dabinin yaxınlığında yeni inşa edilmiş və körfəzin “yaşıl
şəhər”i adını daşıyan Masdar şəhərində Dünya Su Sammiti və Sərgisi keçirilmışdir. 
Tədbir bilavasitə ölkənin prezidenti və Abu-Dabi əmirliyinin əmiri şeyx Xəlifə İbn Zaid

Al Nahanyanın himayəsi altında və  ölkənin Su və Ətraf Mühit Nazirliyinin, Abu-Dabi
şəhərinin  Ətraf mühitin qorunması, Su, Enerji  və Kanalizasiya xidmətləri Agentliklərinin
təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir. 88 ölkədən 7524 iştirakçının qatıldığı bu möhtəşəm tədbir
Fars körfəzi ölkələrinin və ümümiyyətlə, su problemi ilə üzləşən dövlətlərin nümayəndələri,
biznes strukturları və alimləri üçün dünyada bu sahə üzrə ən yeni enerji effektivli
texnologiyaları və elmi yenilikləri özündə birləşdirən əlverişli bir görüş məkanı olmuşdur.
Tədbirdə suyun duzsuzlaşdırılması, tullantı suların emalı və təkrar istifadəsi, kənd təsərrü-
fatında və qida enerjisinin yüksəldilməsində suyun rolu kimi mövzuların müzakirəsinə
mühüm yer ayrılmışdır.

“INTERAQUA-2015”

n 28-30 yanvar 2015-ci iltarixlərində Yaponiyanın paytaxtı Tokioda 6-ci “InterAqua-
2015” Beynəlxalq Su texnologiyaları Konfransı və Sərgisi keçirilmişdir. 
Üç gün ərzində 50000-ə yaxın iştirakçının qatıldığı və 100-ə yaxın stendin quraşdırıldığı

bu tədbirdə suyun təkrar istifadəsində, sənaye və məişət sularının təmizlənməsində tətbiq
olunan ən son membran texnologiyaları və ultratəmiz su istehsalı, aerasiya sistemləri, dəniz
suyunun duzsuzlaşdırılması,  tullantıların emalında istifadə olunan avadanlıqlar və s. nü-
mayiş etdirilmişdir. Sərgi iştirakçıları keçirilən tədbiri su təsərrüfatında innovasiyalar
erasının başlanğıcı və sənaye istehsalçılarının bir araya gələrək istehlakçılarla və şirkətlərlə
bilavasitə əməkdaşlıq qurulması istiqamətində əlverişli bir məkan kimi qiymətləndirmişlər.
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BEYNƏLXALQ SU SƏRGİSİ

n 28 - 31 yanvar 2015-ci il tarixlərində Mumbay şəhərinin (Qərbi Hindistan) Ekspo
Mərkəzində “WATEREX” Beynəlxalq Su Sərgisi keçirilmişdir. 
Su sektorunun bütün sahələrini: kommunal su təchizatı, texniki xidmət, sutəmizləyici

qurğular, nasos stansiyaları və s. əhatə edən və ətrafında  onların rəhbərlərini, mütəxəssis-
lərini, ekspertlərini birləşdirən bu tədbir yeni fikirlərlin söylənilməsi, avadanlıqlarla tanışlıq,
yeni tərəfdaşlar və  sifarişçilərlə əməkdaşlıq istiqamətində regionda böyük nüfuza malikdir. 

BEYNƏLXALQ SƏRGİ VƏ KONfRANSLAR

n 29 - 31 yanvar 2015-ci il tarixlərində Tailandın paytaxtı Banqkokda (Cənub-Şərqi
Asiya) Beynəlxalq Sərgi Kompleksində (BİTEC) ölkənin “Technobiz” və Dani-
markanın “VNU Exhibitions Europe” şirkətlərinin birgə təşkilatçılığı ilə 2-ci “Su,
tullantı sular və tullantıların emalı” adlı Beynəlxalq Sərgi və Konfrans keçi -
rilmişdir. 
Tədbirdə su sektorunun qeyd olunan üç sahəsi üzrə nüfuzlu qurumların və şirkətlərin

rəhbərləri, mütəxəssisləri və alimləri bir araya gələrək 70-dən çox məruzə söyləmiş, müza-
kirələr aparmış və 60-a yaxın təlim-tədris kursunun  proqramlarını təqdim etmişlər.

n 24 - 26 fevral 2015-ci il tarixlərində Köln şəhərində (Almaniya Federativ Respub-
likası) bütün sənaye sahələrini əhatə edən “Filtrasiya” mövzusunda Beynəlxalq
Sərgi və Konfrans keçirilmişdir.
350 eksponentin iştirakı və 160-dan çox məqalə və təqdimat ilə geniş spektrli filtrasiya

üsulları (mexanik, kimyəvi, elektrik və s.) haqqında çıxış edən alimlər su sektorunda içməli,
tullantı sularının asılı və həll olunmuş üzvi maddələrdən təmizlənməsi, tullantıların emalı
və təkrar istifadəsinə aid yeni filtrasiya avadanlıqlarını və materiallarını nümayiş etdirmişlər.
Konfransda flotasiya və adsorbsiya üsulları ilə kimya, neft-kimya və kağız sənayelərinin
tullantı sularının dərin təmizlənməsinə dair məruzələrə geniş yer ayrılmışdır. 
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Müəlliflər üçün qaydalar  

Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin №226 15 may 2014-cü il tarixli əmri əsasında
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 eksklyuziv olaraq “Su problemləri: elm və
texnologiyalar” jurnalına aiddir. Jurnalda cap edilmiş məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə
dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsilə, sitatların verilməsinə isə mənbə göstərilmək
şərtilə yol verilir.

Məqalələrin tərtibi qaydaları
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə müəllif (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, 67) 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, 67, 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 ........
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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-
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