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SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
İDARƏETMƏ PRObLEMLƏRİ

UOT 504.06:556.166

AZƏRBAYCANIN TRANSSƏRHƏD
SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ:
TƏBİİ-COğRAFİ AMİLLƏR VƏ SÜNİ ÇƏTİNLİKLƏR
(Səh. 7-20)
1

İmanov F.Ə., 2Kəngərli B.A., 2Cavadzadə E.B., 3Abdullayev M.Q.

farda_imanov@mail.ru
”Azərsu”ASC, Baki şəhəri, Bahadur.Kangarli@azersu.az
2
”Azərsu”ASC, Baki şəhəri, Elshad.Cavadzade@azersu.az
3
Bakı Dövlət Universiteti, Baki şəhəri, dos.mehman.abdullayev@gmail.com
1

2

Abstract. The main focus of this article is the management policy of the transboundary water resources of Azerbaijan, as well as achievements and challenges in
the implementation of this policy. Surface water resources of Azerbaijan consist of
30.9 km3,main part of which (66.7%), namely 20.6 km3 are transboundary rivers
and 33.3% or 10.3 km3 are local rivers. As seen in these figures, the structure of the
surface water resources of Azerbaijan is not favourable. Taking this into consideration, Azerbaijan sets its transboundary water policy in accordance with the UN Convention on the “Protection and Use of Transboundary Watercourses and International
Lakes” and based on the bilateral agreements with neighbouring countries (the Russian Federation, the Islamic Republic of Iran and the Republic of Georgia). The current lack of transboundary cooperation with the Republic of Armenia, is primarily
due to its occupation policy against the Republic of Azerbaijan, in particular the
Nagorno-Karabakh issue. As is known, Armenia occupied 20% of Azerbaijani territories in the early 1990s. These territories cover the former Nagorno-Karabakh
Autonomous Region and the surrounding 7 administrative regions. The Armenian
occupation of Azerbaijani territories has caused significant damage to the amelioration and water management resources, which play a crucial role in the national
economy. Furthermore, historical Azerbaijani names of rivers, lakes and other natural
water bodies were Armenified. As presented, the main purpose of the water policy
in Armenia and the Armenian-backed breakaway Nagorno-Karabakh today is to exacerbate Azerbaijan's water problem. As a result, on January 26, 2016, an independent
authoritative international organization - The Parliamentary Assembly of the Council
of Europe, adopted a Resolution titled “Inhabitants of frontier regions of Azerbaijan
are deliberately deprived of water” which called on the Armenian government to
cease using water resources “as an instrument of political influence or pressure”.
Açar sözlər: Azərbaycan; Ermənistan; Dağlıq Qarabağ; transsərhəd su ehtiyatları; hidronimlər; meliorasiya obyektləri; Sərsəng su anbarı; hidroterror.
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SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU EhTİyATLARI vƏ ONLARIN İNTEqRASİyALI
İDARƏ EDİLMƏSİ PRObLEMLƏRİ

İmanov F., Kəngərli B., Cavadzadə E., Abdullayev M.
Azərbaycanın transsərhəd su ehtiyatlarının idarə...

1. Coğrafi mövqe və təbii şərait
XXI əsrin aktual qlobal problemlərindən biri əhali və təsərrüfatın müxtəlif
sahələrinin su ilə təminatıdır. Əhalinin artımı və iqtisadiyyatın inkişafı şəraitində
bütün dünyada su ehtiyatlarından istifadə sürətlə artır, əksər region və ölkələrdə su
təminatı kəskin pisləşir. qlobal istiləşmə nəticəsində mövcud su ehtiyatlarının
azalma tendensiyası müşahidə olunur. Su probleminin kəskinləşməsi əhalinin ərzaq
təminatı və regionların ekoloji təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərir. hazırda su
ölkənin dayanıqlı inkişafının həlledici amillərindən birinə çevrilmişdir. Gələcəkdə
su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün sudan istifadəni azaltmaq, ondan qənaətlə istifadə
etməyə imkan verən texnologiyaların tətbiqi istiqamətində tədqiqatlar və praktiki
işlər sürətləndirilməlidir. Məhz bu yolla Azərbaycanın su siyasətinin əsas məqsədinə-əhali və iqtisadiyyatın bütün sektorlarını tələb olunan həcmdə və beynəlxalq
standartlara uyğun keyfiyyətdə su ilə təmin etmək və eyni zamanda çay, göl və su
anbarlarında yaxşı ekoloji statusa nail olmaq mümkündür.
Azərbaycan Respublikası qafqazın cənub-şərqində, İran yaylasının şimalqərbində Avropa və Asiya qitələrinin təmas zonasında yerləşir. Onun coğrafi
mövqeyi, istər təbii şərait baxımından, istərsə də geosiyasi baxımdan olduqca əlverişlidir. Azərbaycan Respublikası şimalda Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası, şimal-qərbdə Gürcüstan Respublikası, qərbdə Ermənistan və Türkiyə
Respublikaları, cənubda İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir (şəkil 1).
Təbii-coğrafi baxımdan Azərbaycanın əlverişli mövqeyə malik olmasını hər şeydən əvvəl, onun subtropik qurşaqda (bu qurşağın mülayim qurşağa keçid zonasında)
yerləşməsi, ərazisində bol istilik ehtiyatı, məhsuldar torpaqları olan böyük düzənliklərin, geniş dağətəyi və olduqca zəngin təbii şəraiti və ehtiyatları ilə seçilən dağ
sistemlərinin, nəhayət dünyanın ən məhsuldar və ən böyük gölü Xəzər “dənizinin”
mövcudluğu müəyyən edir. Xəzərin Azərbaycan sahilinin uzunluğu 800 km-dən
artıqdır.
Azərbaycan Respublikasının sahəsi 86600 km2-dir. bunun 58%-i dağlıq, 42%-i
isə düzənlik ərazilərdir. Ölkə ərazisinin təqribən yarısı üçün arid iqlim şəraiti səciyyəvidir və bu Azərbaycanın su balansında öz əksini tapmışdır: orta çoxillik atmosfer yağıntıları 427 mm, buxarlanma 308 mm və çay axımı 119 mm təşkil edir
(Рустамов и Кашкай, 1978).
2. Azərbaycanın su ehtiyatları və onlardan istifadə
Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatları 30.9 km3 təşkil edir və bunun əsas hissəsi
(66.7%), yəni 20.6 km3-i transsərhəd çayların, 33.3% və ya 10.3 km3-i yerli çayların
payına düşür (Рустамов и Кашкай, 1989). Təqdim olunan rəqəmlərdən göründüyü
kimi, Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatlarının strukturu əlverişli deyildir. bunu nəzərə
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Şəkil 1. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi

alaraq bu məqalədə əsas diqqət Azərbaycanın transsərhəd su ehtiyatlarının idarə
edilmə siyasətinə, həmçinin bu siyasətin həyata keçirilməsində əldə olunan
nailiyyətlərə və çətinliklərə yetirilmişdir.
Azərbaycanın əhalisinin ümumi sayının 9.8 milyon nəfər (1 dekabr 2016) (National Statistical Committee of the Azerbaijan Republic, 2016) olduğunu nəzərə
alsaq, onda ölkədə adambaşına düşən ümumi səth suları ehtiyatlarının miqdarı 3153
m3/il, yerli su ehtiyatlarınınki isə 1051 m3/il-dir.
Son illərdə yerinə yetirilmiş tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanın həm
transsərhəd, həm də yerli çaylarının illik axımı azalır. 2010-cu ilə qədər olan dövrdə
təkcə Azərbaycanın deyil, həm də bütün Cənubi qafqaz regionunun ən böyük
transsərhəd çayı olan Kür çayının qapayıcı məntəqəsində (Salyanda) illik axım şərtitəbii axımla müqayisədə 425 m3/s və ya 49.8% azalmışdır. 325 m3/s azalma bilavasitə Kürün öz hövzəsində, 100 m3/s azalma isə Kür çayının əsas qolu olan
transsərhəd Araz çayının hövzəsində qeydə alınmışdır. 1972-ci ilə kimi olan və
1973-2010/2011-ci illəri əhatə edən dövrlər üçün çayların orta illik su sərflərinin
çoxillik kəmiyyətlərinin müqayisəsi göstərmişdir ki, insan fəaliyyəti nəticəsində
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hazırda Azərbaycanın yerli çaylarının da illik axımı 1.642 km3 (15.9%) azalmışdır
(Иманов, 2016).
Ölkənin bütün çaylarının mövsümi axımında da dəyişikliklər baş verir: təbii rejimə malik bütün çayların qış axımı artır, yaz və yay mövsümlərində isə axım azalır.
bu, Xəzər hövzəsinin digər ölkələrinin çaylarında müşahidə olunan qanunauyğunluqlarla yaxşı uzlaşır və müxtəlif antropogen amillərin təsiri ilə yanaşı, qış aylarında
havanın temperaturunun artması nəticəsində qar örtüyünün əriməsi, yay mövsümündə yağıntıların azalması ilə izah olunur.
Respublikada ən böyük su istehlakçısı kənd təsərrüfatıdır və 2015-cü ildə onun
ümumi su istifadəsində payı 70,7%, sənayeninki 24,7%-dir. qalan hissəsi isə digər
təsərrüfat sahələrinin payına düşür. Kənd təsərrüfatı geri qaytarılmayan su istifadəçisi və sistemlərindən itki göstəricisi ən yüksək olan sahədir. Dövlət sudan istifadə uçotu informasiyalarının təhlili göstərmişdir ki, çoxillik dövrdə (1990-2015-ci
illər) təbii su mənbələrindən götürülən ümumi su həcmi 11,1-16,2 km3, o cümlədən
yeraltı sular 1,54-0,51 km3 hüdudlarında tərəddüd etmişdir (National Statistical
Committee of the Azerbaijan Republic, 2015). başqa sözlə, bu dövr ərzində təbii
mənbələrdən istifadə üçün götürülən su həcmi təqribən 1,3 dəfə azalmışdır. bu da
son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar və suyun pullu istifadəsi
ilə əlaqədar olaraq onun qənaətlə istifadəsinin nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Azərbaycanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək məqsədilə 138 müxtəlif
həcmli su anbarı inşa olunmuş və bunlarda 21599.0 mln.m3 su toplanmışdır. 2013,
2014 və 2015-ci illərdə müvafiq olaraq Taxtakörpü (268 mln.m3), Şəmkirçay (164
mln.m3) və Tovuzçay su anbarları (20 mln. m3) istifadəyə verilmişdir (İmanov,
2016).
3. Transsərhəd su siyasəti
Transsərhəd çay hövzələrinin su ehtiyatlarının çirklənmə və tükənmədən mühafizəsi, sudan davamlı istifadə və ölkə iqtisadiyyatının inkişafı hövzə dövlətlərinin
regional əməkdaşlığının səviyyəsindən və effektivliyindən asılıdır. Dövlətlərin
maraqlarının yaxınlaşdırılması transsərhəd çay sularından birgə istifadə haqqında
qəbul edilmiş ümumi beynəlxalq-hüquqi sənədlərə və əlaqələndirilmiş regional su
siyasətinə əsaslanmalıdır. belə sənədlərin ən mühümlərindən biri “bMT-nin Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə” Konvensiyasıdır. Azərbaycan bu Konvensiyanı 2000-ci ilə ratifikasiya etmiş, onun Su
və sağlamlıq Protokoluna isə 2002-ci ildə qoşulmuşdur. bu Konvensiyanın icrası
ilə bağlı Kür-Araz hövzəsində, o cümlədən Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların
(UNDP/GEF, Avropa birliyi, ATƏT və s.) dəstəyi ilə 10-dan artıq layihə həyata
keçirilmişdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bu hövzədə helsinki
Konvensiyasına qoşulmuş yeganə dövlətdir.
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Azərbaycan transsərhəd su siyasətini bu Konvensiyaya görə və qonşu ölkələrlə
ikitərəfli müqavilələr əsasında qurur.
hələ keçmiş SSRİ ilə İran Dövləti arasında 1963-cü il iyulun 27-də “Texniki və
iqtisadi sahədə əməkdaşlıq” haqqında müqavilə imzalanmışdı. bu müqavilə müvafiq
olaraq 1971 və 1972-ci illərdə istifadəyə verilmiş Araz və Mil-Muğan su anbarının
idarə edilməsini və istismarını tənzimləyir. hazırda transsərhəd Araz çayının su və
enerji ehtiyatlarından birgə istifadə üzrə İran-Azərbaycan komissiyası fəaliyyət
göstərir.
Əvvəllər transsərhəd Samur çayının su ehtiyatları Azərbaycan və Dağıstan
(Rusiya) arasında 1967-ci il 7 oktyabr protokoluna uyğun olaraq bölüşdürülürdü.
Lakin 2010-cu ildə bu iki dövlət arasında ölkə prezidentləri tərəfindən helsinki Konvensiyasının prinsiplərinə müvafiq yeni saziş imzalanmışdır.
Azərbaycan və Gürcüstan arasında transsərhəd çayların su ehtiyatlarının istifadəsi
bu məsələyə cavabdeh dövlət qurumları arasında aparılan ikitərəfli danışıqlar və
müqavilələr əsasında tənzimlənir. hazırda bMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası
və ATƏT-in dəstəyi ilə Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında transsərhəd
çayların su ehtiyatlarının istifadəsi və mühafizəsi üzrə müqavilə tamamlanmaq
üzrədir. 2017-2021-ci illərdə Azərbaycan və Gürcüstanda həyata keçiriləcək bMTnin İnkişaf Proqramı və qlobal Ekoloji Fondun Kür II layihəsi bu müqaviləyə dəstək
olacaqdır. yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, 2011-2014-cü illərdə bu layihənin
I fazasında “Kür-Araz çayları hövzəsində transsərhəd deqradasiyanın azaldılması”
Azərbaycanın Milli Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarə Edilməsi (SEİİ) üzrə Milli
və Strateji Fəaliyyət Planları hazırlanmışdır.
Ermənistan ərazisindən Azərbaycana müxtəlif sululuqlu 11 çay daxil olur (cədvəl
1). bu çayların ümumi su ehtiyatları 2.54 km3 təşkil edir.
Cədvəl 1. Ermənistan ərazisindən Azərbaycana daxil olan çaylar
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Çayın adı
İncəsu
Daşsalahlı
Ağstafaçay
həsənsu
Axıncaçay
Çanaqçıçay
bağırsaqdərə
Arpaçay
bəsitçay
Oxçuçay
bazarçay
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Sutoplayıcı sahə, km2
245
82
2586
352
1178
189
117
2630
354
1140
2020

Orta illik su sərfi, m3/s
0.90
0.29
13.2
1.75
5.60
0.87
0.24
23.7
2.10
10.0
22.0
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qeyd etmək lazımdır ki, bu çayların hamısı Azərbaycana çirklənmiş halda daxil
olur. Düzdür, Ermənistan müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadi çətinliklərlə əlaqədar sənaye müəssisələrindən kənarlaşdırılan çirkab suların həcmi əhəmiyyətli
dərəcədə azalmışdır. buna baxmayaraq, burada hələ də filiz tullantılarının saxlandığı
yerlər var. yağış və daşqınlar zamanı bu ərazilərdən ağır metallarla çirklənmiş sular
Araz çayı vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə daxil olur. bunu da qeyd etmək lazımdır
ki, hazırda Ermənistanda dağ-mədən sənayesinin inkişafına diqqət artırılır. Axatala
filiz saflaşdırma və qacaran mis-molibden kombinatlarının fəaliyyəti nəticəsində
Oxçuçayda ağır metallarla və onların duzları ilə çirklənmənin miqdarı artmışdır. Ermənistan ərazisində Araz çayı üzvi mənşəli maddələrlə də çirklənir ki, bunların da
əsas mənbələri suvarılan ərazilərdən daxil olan drenaj suları, yaşayış məntəqələrinin
təmizlənməmiş tullantı suları, heyvandarlıq kompleksləridir. Arazın sol qolu olan
Razdan (Zəngi) çayı daha çox çirklənir və buna səbəb yerevan şəhərinin təmizlənməmiş tullantı sularıdır (United Nations Development Programme (UNDP), 2013).
Ermənistan ərazisində çayların çirkləndirildiyini yerli müəlliflər də etiraf edirlər
(Мусаелян, 1989). 2016-cı ilin dekabr ayında yerevana səfər edən İran prezidenti
Rouhani demişdir: “biz həmçinin ətraf mühitlə bağlı məsələləri də müzakirə etmişik. Araz çayının çirklənməsinin vacib məsələ olduğu vurğulanmışdır, çünki, bu
çay bizim regionun sərvətidir. Ümid edirəm ki, cənab Serj Sarqsyanın göstərişi ilə
bu məsələ öz həllini tapacaq”. Ermənistanlı ekoloq Silva Adamyanın fikrincə, İran
prezidentinin Ermənistanın ekoloji problemləri haqqında fikri çox düzgündür (Aravot.am, 2016).
Lakin, hazırda Azərbaycan və Ermənistan arasında transsərhəd əməkdaşlıq həyata keçirilmir və bunun tarixi-siyasi səbəblərinə aşağıda aydınlıq gətirilir.
4. Ermənistan Respublikası ilə transsərhəd əməkdaşlığın olmamasının
səbəbləri
hazırda Ermənistan Respublikası ilə transsərhəd əməkdaşlığın olmaması ilk öncə
adı çəkilən dövlətin Azərbaycan Respublikasına qarşı işğalçılıq siyasəti, konkret
olaraq Dağlıq qarabağ məsələsi ilə əlaqədardır. Məlum olduğu kimi, 1990-cı illərin
əvvəllərində Ermənistan Azərbaycanın 20% ərazisini işğal etmişdir. bu ərazi keçmiş
Dağlıq qarabağ Muxtar vilayəti və onun ətrafındakı 7 inzibati rayonu əhatə edir
(şəkil 1).
qarabağ, tarixi Azərbaycan torpağıdır və bütün tarix boyu Azərbaycan xalqına
məxsus olmuşdur. qarabağ sözünün mənası - “böyük bağ” deməkdir. qara sözü
Azərbaycan və digər türk dillərində təkcə rəng deyil, “böyük”, “Güclü” mənalarında
da işlənilir. İspan (Kastiliya) elçisi Klavixo qara dənizi düzgün olaraq “böyük
dəniz” adlandırmışdır (Жизнъ и деяние великого Тамерлана, сочинение Клавихо,
1881).
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Tarixi qarabağ e.ə. Iv əsrdən b.e.vII əsrinədək mövcud olmuş qafqaz Albaniyasının əsas vilayətlərindən birini təşkil edirdi.
yunan, alban, ərəb və erməni mənbələri əsasında yazılmış bütün əsərlərdə qədim
Alban (Arran) adlanan Azərbaycan torpağı nə hüquqi, nə də tarixi baxımdan heç bir
zaman Ermənistanın tərkibində olmamışdır. qədim erməni dövlətçiliyinə gəlincə
isə, miladi təqvimi ilə 387-ci ildə Ermənistan bölünərək bir hissəsi Romaya, qalan
hissəsi isə Sasani dövlətinin tərkibinə daxil edilmişdir. 428-ci ildə isə Arşakuni
sülaləsinin hakimiyyətinin sona çatması ilə erməni dövlətçiliyi tarix səhnəsindən
silinmişdir (История армянского народа. Под.ред. M.Г.Нерсисяна. Ереван.1980).
Arran 971-ci ildən 1088-ci ilə qədər Azərbaycanın şimalında mövcud olmuş Şəddadilər dövlətinin tərkibində idi. qarabağın düzən və dağlıq hissələrini təşkil edən
bərdə, beyləqan və Xaçın ərazilərinin Şəddadilər dövlətinin tərkibində olması bəzi
erməni müəllifləri tərəfindən də göstərilmişdir (Вардан. Всеобшая история.1861).
Xv-XvIII əsrlərdə də qarabağ əvvəl baharlı və bayandurlu sülalələrinin hökm
sürdüyü Azərbaycan dövlətinin, 1501-ci ildən 1736-cı illərdə Səfəvilərin idarə etdiyi
Azərbaycan dövlətinin tərkibində olmuşdur. Azərbaycanın ən böyük xanlıqlarından
biri olan qarabağ xanlığı 1747-ci ildən 1822-ci ilədək mövcud olmuşdur. 19191920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tərkibində olan qarabağ general
qubernatorluğu Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarından ibarət idi. Sovet
dönəmində, 1920-1922-ci illərdə, Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarından ibarət
Gəncə quberniyası Azərbaycan SSR-nin tərkibində idi. 1923-cü ildə Şuşa qəzası,
Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarının bəzi hissələri hesabına Azərbaycan SSR-nin tərkibində Dağlıq qarabağ Muxtar vilayəti yaradılmışdır (Петрушевский. Очерки
по истории феодалъных отношений в Азербайджане и Армении в ХvI-начале
XIX вв. 1949; Полное собрание законов Российской империи. Т.Хv; Полное
собрание законов Российской империи. Т.XIII; hovonnissian R.C. The Republic
of Armenian. The first year, 1918-1919, 1974; Обозрение российских владений
за Кавказом, в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях, 1836; К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной области Азербайджанской ССР,1918-1925.1989).
qarabağ xanlığı ləğv edildikdən bir il sonra 1823-cü ildə Rus hökuməti tərəfindən
keçirilən siyahıyaalmaya görə, bölgədə 18953 ailə qeydə alınmışdı ki, bunların da
yalnız 1559-u və yaxud 8.4%-i xristian (erməni) əhalisinin payına düşürdü (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Dövlət Arxivi.f.24.siy.1.iş,141.v.326 və arxası).
İranla 1828-ci il-Türkmənçay və Osmanlı, 1829-cu il Ədirnə müqavilələri bağlandıqdan sonra, bu iki dövlətdən Azərbaycanın qarabağ, İrəvan və Naxçıvan bölgələrinə kütləvi şəkildə 124 min nəfər erməni əhalisi köçürülmüşdü. XX əsrin
əvvəllərində Zaqafqaziyada yaşayan 1.3 milyon nəfər erməninin bir milyondan çoxu
bölgənin köklü əhalisi olmayıb Rusiya tərəfindən burada məskunlaşdırılmışdı. İrandan köçürülən 40 min, Osmanlıdan gətirilən 84 min erməni, erməni əhalisinin çox
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azlıq təşkil etdiyi yelizavetpol (Gəncə) və İrəvan quberniyalarının ərazisində yerləşdirilmişdi. Ermənilərin məskunlaşdırılması üçün 200 min desyatin dövlət torpağı
və müsəlman (azərbaycanlı) bəy və ağalarından 2 milyon rus gümüş manatına satın
alınmış xüsusi sahibkar torpağı ayrılmışdı (Шавров, 1911).
qafqazın baş hakimi qraf Paskeviçin 14 aprel 1828-ci il tarixli əmri ilə 5000 erməni ailəsi qarabağda yerləşdirilmişdi. Nəticədə İrandan köçürülən 41245 erməninin (8249 ailə) 30 min nəfəri Türkmənçay müqaviləsindən sonrakı üç ay yarım
ərzində məhz qarabağda yerləşdirilmişdi (Neumann, 1834).
yuxarıda qeyd olunan kütləvi erməni köçürmələrinin qədim və tarixi Azərbaycan
torpaqlarında əhalinin etnik tərkibində yaratdığı fəlakətli demoqrafik vəziyyət cədvəl
2-də göstərilir.
Cədvəl 2. XIX əsrdə Azərbaycan bölgələrində əhalinin etnik tərkibi (faizlə)
Bölgə

1823

1832-35

1886

1897

azərbay- erməni azərbay- erməni azərbay- erməni azərbay- erməni
canlı
canlı
canlı
canlı

qarabağ əyaləti
(sonralar Şuşa 91,6
qəzası)

8,4

64,8

34,8

41,9

57,9

45,3

53,3

Mənbələr:
1.Описание Карабахской провинции 1823 года, составленное по распоряжению
Ермолова. Тифлис, 1866;
2.Обозрение Российских владений за Кавказом. Ч III.СПб,1836,Табл,В;
3.Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в епоху ее присоединения к Российской империи. СПб.,1852.С.639;
4.Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из
посемейных списков 1886 г.Тифлис, 1893;
5.Первая всеобшая пeрепись населения Российской империи 1897 года.
Вып.7.Б/м.,1905.С.31.33.

XX əsrin sonları - XXI əsrin əvvəllərinə gəlincə isə nə Ermənistan Respublikasında, nə də onun işğal etdiyi qarabağda bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmamışdır. bir milyona yaxın azərbaycanlı öz doğma yurdundan didərgin salınaraq,
qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşmüşdür.
5. Ermənistanın hidroterror siyasətinin fəsadları
A. bu gün su qıtlığı ilə üzləşən Azərbaycan qarabağ çaylarının su ehtiyatlarından
lazımi səviyyədə istifadə edə bilmir. qarabağ ərazisində müxtəlif sululuqlu 10 çay
var (cədvəl 3) və bu çayların ümumi su ehtiyatları 1.15 km3 təşkil edir.
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Cədvəl 3. Qarabağ çaylarının morfometrik və axım göstəriciləri
№

Çayın adı

Sutoplayıcı sahə, km2

Orta illik su sərfi, m3/s

1

İncəçay

205

1.28

2

Tərtərçay

2650

23.0

3

Levçay

367

5.54

4

Tutqun

522

3.95

5

Torağayçay

172

3.28

6

Xaçınçay

657

4.02

7

qarqarçay

1490

4.19

8

ballıcaçay

103

0.83

9

bədərəçay

263

0.24

10

Köndələnçay

536

0.60

B. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi nəticəsində respublika iqtisadiyyatında mühüm rol oynayan meliorasiya və su təsərrüfatı fonduna külli miqdarda ziyan dəymişdir.
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin “Erməni
təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qalan meliorasiya və
su təsərrüfatı fondları haqqında” hazırladığı hesabatda çoxsaylı statistik məlumatlar
öz əksini tapmışdır. belə ki, işğal zonasında 148,8 min hektar suvarılan torpaq
sahəsi, bu torpaqları suvarma suyu ilə təmin edən 22 suvarma sistemi, 6426 km
uzunluğunda suvarma kanalı, 330 km uzunluğunda kollektor-drenaj şəbəkəsi, 1429
ədəd subartezian quyusu, 539 ədəd hidrotexniki qurğu, 220 hidroloji məntəqə, 88
ədəd nasos stansiyası, ümumi su tutumu 640 mln m3 olan 10 su anbarı qalmışdır.
bu obyektlərin əksəriyyəti lazımı texniki xidmət göstərilmədiyi üçün yararsız hala
düşmüşdür.
Erməni təcavüzü nəticəsində işğal zonasında qalmış meliorasiya və su təsərrüfatı
obyektlərinə vurulan ziyanı yalnız bu zona ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. İşğal
zonasında qalan iri su təsərrüfatı obyektlərindən sayılan Sərsəng su anbarı bu zona
ilə həmsərhəd rayonların 96.2 min hektar torpaq sahəsini suvarma suyu ilə təmin
edirdi. hazırda isə yalnız 36.3 min hektar ərazidə suvarma aparılır.
1976-cı ildə istismara verilmiş Sərsəng su anbarının ümumi həcmi 560 mln. m3,
su səthinin sahəsi 1346 hektar, bəndin uzunluğu 555 m, hündürlüyü 125 m-dir. burada həmçinin gücü 50 Mvt olan elektrik stansiya inşa edilmişdir.
İşğal illərində Sərsəng su anbarının istismar rejimi elə dəyişdirilmişdir ki, Azərbaycan tərəfə maksimum ziyan vurulsun. bənddən aşağıya su əsasən (illik normanın
80-90%-i) payız-qış aylarında və gecə saatlarında artıq həcmdə buraxılır. bu, bənddən aşağıda yerləşən ərazilərdə - Tərtər və bərdə şəhərləri, eyni adlı inzibati rayon-
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ların kəndlərində subasma təhlükəsi yaradır, 500 min nəfərə yaxın insanı daim qorxu
və təşviş içərisində saxlayır. Tez-tez təkrar olunan belə hallar min hektarlarla əkin
sahələrinin su altında qalmasına səbəb olur. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin suya tələbatı
yüksək olan yay aylarında isə əksinə, su anbarından suyun buraxılması tamamilə
dayandırılır.
İşğaldan əvvəl suvarma məqsədilə Sərsəng su anbarından ildə 600-700 mln.m3
su götürülürdü. hazırda bu rəqəm 150-200 mln.m3 təşkil edir ki, bunun da çox
hissəsi payız-qış aylarında suvarmaya ehtiyac olmayan dövrlərə təsadüf edir.
Əkin sahələrinin su təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Sərsəng su anbarının
əhatə dairəsində olan rayonların ərazisində 586 ədəd əlavə subartezian quyusu
qazılmışdır. Son 20-25 il ərzində bu quyuların suvermə qabiliyyəti xeyli azalmışdır:
əvvəllər quyuların debiti saniyədə 20-30 litr idisə, indi bu rəqəm 6-8 litr təşkil edir.
Su anbarından Tərtər çayına çox az su buraxıldığına görə, yeraltı suların səviyyəsi
aşağı düşmüş və çay boyu ekosistemlər deqradasiyaya uğramışlar.
Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə
qonşuluqda yaşayan insanların susuzluqdan əziyyət çəkməsinə, Sərsəng su anbarından qeyri-səmərəli istifadə edilməsinə baxmayaraq, hələ də erməni rejimi və onun
Dağlıq qarabağdakı havadarlarına Laurent Leylekian kimi rəvac verənlər var
(Leylekian, 2016).
C. Ermənilərin işğal siyasəti təkcə azərbaycanlıların öz doğma yurdundan qovulması, etnik təmizləmə prosesi ilə bitmir, onlar həmçinin tarixi saxtalaşdırmaq, həmin
ərazilərdə azərbaycanlılarla bağlı izləri itirmək kimi işğalçılıqla məşğuldurlar. belə
ki, azərbaycan toponimləri - fiziki-coğrafi obyektlər, yaşayış məntəqələri və sairə
vahidlərin azərbaycan dilində tarixən mövcud olmuş adları dəyişdirilərək erməniləşdirilmişdir.
Aşağıda Ermənistan Respublikasının ərazisində hidronimlərin - çay, göl, bulaq
və su kanallarının adlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı aparılmış araşdırmanın nəticələri
təqdim edilir. Tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsində erməni və rus müəllifləri
tərəfindən müxtəlif illərdə rus dilində yerevan, Moskva və Sankt- Peterburq şəhərlərində çap etdirilmiş elmi əsərlərdən (Важнов, 1956; Валесян, 1955), hidroloji illiklərdən (Гидрологические ежегодники...,1936 – 1987), hidroloji məlumat
kitablarından (Основные гидрологические характеристики, 1967;1975;1979),
qədim xəritə (Карта Армении...,1898), atlas (Атлас Армянской ССР, 1961) və s.
mənbələrdən istifadə edilmişdir.
Erməni mənbələrinə görə Ermənistan ərazisində uzunluğu 10 kilometrdən böyük
olan 379 sayda çay (Саркисян, 2008), 100-dən çox göl (Погосян, 1965) və 67 sayda
su anbarı mövcuddur (Водные ресурсы Закавказья...,1988). Lakin tədqiqat zamanı
istifadə edilən hidroloji məlumat mənbələrində bu obyektlərin hamısı deyil, əsasları
əks olunmuşdur (107 çay, 4 göl, 1 bulaq və 1 su kanalı). Çünki dünyanın digər
ölkələrində olduğu kimi keçmiş SSRİ-də də hidroloji müşahidə məntəqələri başlıca
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olaraq əsas çayların, böyük göl və su anbarlarının hidroloji rejim qanunauyğunluqlarını öyrənmək məqsədi ilə yaradılırdı.
Müəyyən olunmuşdur ki, Ermənistan ərazisindəki əsas təbii su obyektlərinin ilkin
adlarının böyük əksəriyyəti azərbaycan (türk) mənşəlidir. Lakin erməni mənbələrində bu adların bir qismi təhrif olunmuş şəkildə yazılır, digər qismi bütövlükdə
erməni dilində tərcümədə verilir, mürəkkəb çay adlarının ümumi isim hissəsi isə erməni dilində müvafiq terminlə əvəz olunmuşdur (məsələn, “qet”- çay, “ jur” - su,
“dzor” – dərə və s.) (İmanov və b.,2016).
Təəssüflə onu da qeyd etmək lazımdır ki, ermənilər bu gün müvəqqəti işğal etmiş
olduqları Dağlıq qarabağ və ona bitişik ərazilərdə də toponimlərlə bağlı çirkin əməllərini davam etdirirlər (cədvəl 4) (Арутюнян и др., 2013).
Cədvəl 4. Tərtər çayı hövzəsində çayların və yaşayış məntəqələrinin tarixi və
dəyişdirilmiş adları
Sıra
№-si
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tarixi adı
Çay

Tərtər
Tərtər
Tərtər
Tərtər
Tərtər
Levçay
Levçay
Tutqun
Torağayçay
Torağayçay

Yaşayış məntəqəsi / hidroloji
məntəqə

İstisu
Kəlbəcər
vaquas körpüsü
Maqavuz
Madagiz
Mənsəb
Mənsəb
Mənsəb
Aterk
Maqavuz

Dəyişdirilmiş adı
Çay

Tartar
Tartar
Tartar
Tartar
Tartar
Lev
Lev
Tutxun
Trxi
Trxi

Yaşayış məntəqəsi /
hidroloji məntəqə

Cermadcur
Karvaçar
vaquas
Maqavuz
Madaxis
Exeqnut
Tsaxkaşen
Comart
Aterk
Maqavuz

D. bu gün Ermənistan və onun havadarlıq etdiyi Dağlıq qarabağda su siyasətinin
əsas istiqaməti Azərbaycanın su problemini kəskinləşdirməyə yönəlmişdir. Məsələn,
əvvəllər Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində yerləşən Coğaz su anbarını qidalandıran və Ermənistanın Tavuş vilayətində yerləşən voskepar (azərbaycan mənşəli
adı Əskipara) çayının suları artıq Azərbaycana axmır və 31 avqust 2011-ci il tarixdən bir neçə erməni kəndinin 1100 hektar əkin sahələrini suvarmaq üçün istifadə
olunur (News.am, 2011). qeyd olunur ki, Dağlıq qarabağda Sərsəng su anbarının
1m3 -də suyu istifadə olunmur və bu sulardan hələ də qonşu respublika (Azərbaycan)
pulsuz bəhrələnir (Даниелян,2003; Ванян, 2003).
vurğulanır ki, Dağlıq qarabağın çayları yalnız keçmiş Dağlıq qarabağ Muxtar
vilayəti və Şaumyan rayonunun çaylarını əhatə etmir. 1994-cü ildən etibarən Arsax
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və Sünikin bir sıra tarixi vilayətləri də Dağlıq qarabağın bir hissəsinə çevrilmişlər.
Dağlıq qarabağ ərazisindən su ehtiyatlarının xaricə ixracının mümkün marşrutları
gələcəyin məsələsidir və çox güman ki, bu su kəməri İran ərazisindən keçəcək. bu
konteksdə Karvaçar (işğal olunmuş Kəlbəcər rayonunun dəyişdirilmiş adı) və
Kaşataq (işğal olunmuş Laçın rayonu) rayonlarının Dağlıq qarabağın hidrodonarları
və Ermənistanın su təhlükəsizliyinin vacib komponenti kimi əhəmiyyəti ön plana
çıxır. bu iki rayonsuz Dağlıq qarabağ Respublikası bütün əhalinin təhlükəsizliyini
təmin edə, dövlət suverenliyini isə qoruya bilməyəcək. Dağlıq qarabağ və Ermənistan özlərinin su təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı qonşu ölkələrdəki su
çatışmazlığı şəraitində su ehtiyatlarını ixrac edib yaxşı dividentlər əldə edə bilər
(Бабаян, 2005).
Nəticə
Nəticə kimi, asılı olmayan nüfuzlu beynəlxalq qurumun - Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) “Azərbaycanın sərhəd rayonlarının qəsdən sudan
məhrum edilmiş sakinləri” adlı qətnaməsini (PACE, 2016) yada salmaq istərdik.
bu qətnamə 26 yanvar 2016-cı il tarixdə AŞPA-nın qış sessiyası çərçivəsində keçirilən iclasında deputat Militsa Markoviçin (bosniya və herseqovina) eyni adlı
hesabatının müzakirəsinin yekununda qəbul olunub. Məruzədə qeyd olunur ki, 20
ildən artıq müddət ərzində su bəndinə müntəzəm texniki xidmət göstərilmədiyinə
görə Sərsəng su anbarının mövcud vəziyyəti “bütün sərhədyanı bölgə üçün təhlükə
yaradır” və “çox sayda insan tələfatına səbəb olacaq qəzaya” gətirib çıxara bilər.
bu problemin həlli üçün AŞPA işğal olmuş Azərbaycan ərazilərindən Ermənistan
silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılmasına çağırıb.
qətnamədə göstərilir ki, su anbarına, Sərsəng və Madagiz bəndlərinin vəziyyətinə, payız-qış dövründə suyun buraxılma qrafikinə beynəlxalq nəzarət tələb olunur.
Sənəddə Ermənistan hakimiyyətindən su resurslarından “siyasi təsir və ya təzyiq
aləti kimi” istifadəyə son qoymaq çağırışı yer alır.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Dövlət Arxivi. f.24. siy.1. iş,141. v.326 və
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2. İmanov F.Ə., Nuriyev E.b., qocamanov M.h. Ermənistan ərazisində adı dəyişdirilmiş Azərbaycan mənşəli hidronimlər // Azərbaycan regionlarının coğrafi
problemləri. 2016. bakı, s. 18-23.
3. Aravot.am. (2016). Иранский президент высказал в Ереване очень правильное мнение, 26 декабря 2016. Availableat: ru.aravot.am/2016/12/26/230327/

18

1/2017

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU EhTİyATLARI vƏ ONLARIN İNTEqRASİyALI
İDARƏ EDİLMƏSİ PRObLEMLƏRİ

İmanov F., Kəngərli B., Cavadzadə E., Abdullayev M.
Azərbaycanın transsərhəd su ehtiyatlarının idarə...

4. Арутюнян А.В., Саркисян В.О., Саруханян А.А. // Поверхностный сток бассейна реки Тартар. 3-я Междун. Науч.-техн. Конференция Современные
проблемы охраны окружающей среды, архитектуры и строительства, 29
июля-4 августа, 2013, Тбилиси-Боржоми, с.9-14.
5. Атлас Армянской ССР. Ереван – Москва, 1961.
6. Бабаян Д.К. Проблема водных ресурсов в контексте урегулирования Нагорно – Карабахского конфликта. Автореф. дис. канд. истор. наук. 25 с. 2005.
7. Важнов А.Н. Средний многолетний сток рек Армянской ССР и его внутригодовое распределение. Ереван, Изд-во Арм. СССР. 1956. - 155с.
8. Валесян В.П. Исследование стока горных рек Армянской ССР. Изд-во АН
СССР, М: 1955.- 180 с.
9. Ванян С. Без модернизированной оросительной системы невозможно развивать сельское хозяйство. (на арм. языке), АзатАрцах, 28 августа 2003.
10. Вардан. Всеобшая история. Moсkвa.1861.C.125-126.
11. Водные ресурсыЗакавказья. Л.: Гидрометеоиздат,1988. - 264с.
12. Гидрологические ежегодники до 1984гг.Т.3, Вып. 2-5.Л.: Гидрометеоиздат,
1936 - 1987.
13. Даниелян А. Сарсангом до сих пор пользуется соседняя республика. (на
арм. языке), АзатАрцах, 13 сентября 2003, с.3.
14. Жизнъ и деяние великого Тамерлана, сочинение Клавихо.Спб, 1881.s.9597.
15. Иманов Ф.А. Водные ресурсы и их использование в трансграничном бассейне р. Куры. - Санкт-Петербург: Свое издательство, 2016. - 164 с.
16. История армянского народа.Под.ред. M.Г.Нерсисяна. Ереван.1980.C.96-97.
17. К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной области Азербайджанской ССР,1918-1925.Документ и материалы.Баку,1989.С.90-92.
18. Карта Армении и пограничных стран. Х.Ф.Б. Лини Ф. Освальда. По материалам собранным У. Шо, 1898г. Масштабь: 15,78 мили в 1 Английск.дюйм.
19. Мусаелян С.М. Водные ресурсы Армянской ССР. Ереван, ИздательствоЕГУ, 1989. - 208с.
20. News.am. (2011). Река Воскепар больше не будет течь из Армении в Азербайджан, 31августа 2011. Availableat: https: // news.am/rus/news/72567.html
21. Обозрение Российских владений за Кавказом. Ч III.СПб,1836,Табл.В.
22. Обозрение российских владений за Кавказом, в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях, ч.I-Iv/ Состав.
В.Легкобытов. СПб,1836,Ч.III.C.255-319.
23. Описание Карабахской провинции 1823 года, составленное по распоряжению Ермолова. Тифлис,1866.
24. Основные Гидрологические Характеристики. Т.9, Вып. 1,2. Л.: Гидрометеоиздат, 1967, 1975, 1979.

1/2017

19

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
İDARƏETMƏ PRObLEMLƏRİ

İmanov F., Kəngərli B., Cavadzadə E., Abdullayev M.
Azərbaycanın transsərhəd su ehtiyatlarının idarə...

25. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года.
Вып.7.Б/м.,1905.С.31-33.
26. Петрушевский И.П.Очерки по истории феодалъных отношений в Азербайджане и Армении в ХvI-начале XIX вв.Ленинград,1949.
27. Погосян Д.А. О высокогорных озерах Сюника (Зангезура) // Известия АН
Армянской ССР. 1965.- с. 66 -71.
28. Полное собрание законов Российской империи.Т.Хv. С.13368.
29. Полное собрание законов Российской империи.Т.XIII С. 45260.
30. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водный баланс Азербайджанской ССР. Элм,
Баку. 1978.-110 с.
31. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водные ресурсы Азербайджанской ССР. Баку.
Элм,1989.- 184 с.
32. Саркисян В.О. Воды Армении. Ереван, 2008. - 208с
33. Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных
из посемейных списков 1886 г.Тифлис,1893.
34. Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказъе.СПб.,1911.С.63-64.
35. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху
ее присоединения к Российской империи. СПб.,1852.С.639.
36. hovonnissian R.C. The Republic of Armenian. The first year,1918-1919. berkeley.1974.P.169-170.
37. Laurent Leylekian. The Sarsang reservoir in Upper Karabakh: politicization of
an environmental challenge in the framework of a territorial dispute. Water Policy
18 (2016) 445-462
38. National Statistical Committee of the Azerbaijan Republic, 2015; 2016.
39. Neumann K.F. Geschichte der Ubersiedlung von vierzig tausend Armeniern,
Welvhe im Jahre 1828 aus der persischen Provinz Adarbaidschan nach Russland
answanderten, Leipzig,1834,S.7,91-108.
40. PACE (2016).Inhabitants of frontier regions of Azerbaijan are deliberately deprived of water, Resolution 2085.
41. UNDP/GEF 2013. Kura-Aras river basin – Transboundary Diagnostic Analysis.
Transboundary Degradation of the Kura-Ara(k)s River basin, September 2013,
209 pp.

20

1/2017

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU EhTİyATLARININ TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyALI
İDARƏETMƏ PRObLEMLƏRİ

УДК 556.33.632.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАМЕРА И РЕГИСТРАЦИИ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ
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им. Мухаммеда Ал-Хоразмий

Abstract. In the article are considered problems of automated measuring instruments of hydrogeological parameters of underground hydrosphere for information
ensuring modeling systems of hydrogeological processes and in the conducting of
groundwater monitoring.
Ключевые слова: подземной гидросферы, устройства автоматизированного замера, гидрогеологические параметры, информационное обеспечение,
математическая модель, гидрогеологический процесс.
Введение
Водные ресурсы являются важной частью национального богатства страны
и источником создания материальных благ и услуг, а также во многом предопределяют не только социально-экономический потенциал страны и эффективность общественного производства, но и здоровье, а также
продолжительность жизни населения.
Работа посвящена изучению водных ресурсов, в частности к разработке
устройствам связи автоматизированного измерения уровня (АИУ) и регистрации параметров подземной гидросферы. При изучении сложных гидрогеологических процессов методом математических моделей основными исходными
данными являются: данные мониторинга подземных вод (режимных наблюдений); результаты геологоразведочных работ (на перспективных участках);
материалы опыта эксплуатации (на участках действующих водозаборов); материалы о геологическом строении района работ; результаты анализа состояния и динамики уровней подземных вод в продуктивных и смежных с ними
водоносных горизонтах, что позволяет определить основные факторы формирования, структуру потока, размеры депрессионных воронок. Состав показателей, расположение наблюдательных пунктов и периодичность замеров
должны быть достаточны для отражения и объяснения изучаемых процессов.
Целью исследования является повышение эффективности и развитие мето-
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дов математического моделирования геофильтрационных процессов региональных гидрогеологических систем на базе современных автоматизированных информационно-коммуникационных технологий.
Методы исследований
В процессе исследований использованы методы и технологии аппаратноинструментальные средства системы автоматизированного замера, регистрации и передачи гидрогеологической информации, используемые для
геоинформационно-математического моделирования, системного анализа, численные методы и программная реализация алгоритма, полевые и лабораторные
опыты по изучению фильтрационных параметров водоносных горизонтов, экспериментальные методы, а также методы обработки данных, полученные в результате моделирования и натурных исследований при внедрении технологии
автоматизации замера параметров и элементов режима и динамики подземных
вод.
Описание исследований
Важнейшей функцией мониторинга подземных вод является регулярное
выполнение с определенной периодичностью наблюдений за уровнем, температурой и химическим составом подземных вод. Для измерения и регистрации
уровня воды в скважинах применяются гидрогеологические рулетки, электроуровнемеры и др. Рулетки позволяют замерять уровень воды в скважинах в
случае открытого ствола или при наличии большого междутрубного пространства. Электроуровнемеры позволяют замерять уровни воды в скважинах по
электросигналу, при его контакте с поверхностью воды. Выполнение этих наблюдений традиционными методами связано с большими трудозатратами,
транспортными расходами, субъективными и объективными ошибками, что
естественно экономически не эффективно. В связи с этим, для выполнения
работ по наблюдению на гидрогеологических станциях Узбекистана, ручной
трудоемкий процесс замера необходимо заменить автоматизированными датчиками, т.е. автоматизировать процесс мониторинга ПВ [1].
Автоматизированные устройства связи с гидрогеологическим объектом –
это комплекс устройств и математическо-программного обеспечения, осуществляющих измерение и регистрацию гидрогеологических режимообразующих параметров объекта, т.е. взаимодействие гидрогеологических
объектов с компьютером.
Задача разработки и создание опытного образца устройства АИУ представляется в виде последовательности логических действий: регистрация – накоп-
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ление – обработка – представление результатов. Каждый этап включает в себя
множество операций, которые позволяют существенно упростить измерительный процесс. Основное предназначение автоматизи-рованных приборов -взаимодействие с гидрогеологическими объектами реального времени в темпе
процессов, протекающих в этих объектах.
Конструирование устройства было связано с проведением опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ и экспериментальной проверки всех составляющих частей устройства и их взаимодействия в заданных
параметрах.
Основные результаты исследований
Устройства АИУ состоят из следующих основных электронных, иинформационно-технических частей (рис. 1.). Измерительая часть (I), определяющая
физическое явление и регистрирующая импульсы в аналоговый сигнал.
Устройство связи (II), (аналогового -цифровые преобразователи считывания,
прием-передача) и вычислительная часть (III), а также программно- математическое обеспечение (сбор, анализ и отчет) [2].
К конструктивному исполнению подготовлен испытательный и измерительный стенд системы мониторинга. Новизна и сложность разработок определялись по критериям научных и конструк-торских работ всех этапов разработки,
согласования и утверждения технической документации, изготовления, испытания опытных образцов по «Типовым нормам времени на разработку конструкторской документации» и основополагающим документам Узгосстандарта.
Состав и структуры АИУ состоят из следующих основных частей; гермоотсека с блоком электроникой и блоком электропитания; блока датчиков

Рис. 1. Структура прибора АИУ
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уровня и температуры; специального кабеля для соединения электронного
блока с датчиками для установки АИУ в скважине (рис.2).

Рис. 2. Устройство автоматизированного измерения уровня температуры подземных вод:
а - общий вид прибора; б - схема установки в наблюдательную скважину.
Метрологические характеристики соответствуют приводимым значе-ниям
-глубинность измерения уровня, в м, -100; диапазон измерений уровня, в м,
(от 0 до 20); предел допускаемой основной погрешности измерений уровня в
%, ±2,5; диапазон измерений температуры в °С от 5 до 50;
Программное обеспечение датчиков и программное обеспечение работы с
прибором АИУ на компьютере должно соответствовать существующим в настоящее время требованием операционных систем [4].
1. Выходной сигнал АИУ-1: интерфейс USb или СОМ.
2. Габаритные размеры: длина 27 см, (диаметр и масса АИУ с кабелями
5кг), должны позволять транспортировку автомобилем.
3. Питание АИУ -1 осуществляется от блока электрических батарей напряжением 4,5В.
4. Время установления рабочего режима АИУ не более 20-45 мин.
5. Время непрерывной работы АИУ не менее 365 суток
6. Климатическое исполнение АИУ, У5 по ГОСТ 15 150-69 при температуре
окружающей среды (рабочие условия применения) от минус 10 до 50°С,
а также при относительной влажности воздуха в скважине 100% при температуре 35°С и более низких температурах, с конденсацией влаги.
7. Защита от воздействия пыли и воды АИУ по ГОСТ 17185-72 и ГОСТ
17786-72 соответственно.
8. Средний срок службы АИУ до списания - 6 лет.
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Информационное обеспечение составляет содержательную основу, хранящуюся в базе данных не только для моделирования, а также для её последующего анализа, обработки, оценки, многоцелевого поиска, пополнения и
выдачи. Данные собираются как из наблюдательных сетей мониторинга, так
и из отдельных скважин. Поступающая информация из АИУ должна быть унифицирована, т.е. приведена в вид, удобный для её дальнейшего использования
в базе данных. Это важный вопрос, особенно при создании разветвлённых локальных сетей мониторинга [3].
Систематизация и обработка большого объема мониторинговых данных
возможна на базе географических информационных систем (ГИС) с использованием современных программных продуктов и компьютерных техно-логий.
ГИС в значительной степени облегчают этот процесс за счет быстрого доступа,
т.е. в режиме реального времени к большим объемам информации и аналитической обработки.
В базе данных ГИС информация хранится в виде атрибутивных данных, соответствующих информационным формам, каждая из которых выступает в качестве определенного свойства объекта. Для определения текущей ситуации
на наблюдательном пункте целесообразно собрать и проанализи-ровать необходимую совокупность данных, позволяющих оценить степень влияния отдельных показателей. Основными конструктивными элементами
информационных моделей являются сущности, связи между объектами и их
параметры, свойства – атрибуты, которые вводятся в «Базу данных» ГИС для
дальнейшей обработки. Для ведения государственного кадастра подземных
вод и автоматизированного мониторинга разрабатывается база данных ГИС.
База данных позволит упорядочить документы и режимные отчетности, документы для просмотра и корректировки.
Автором предлагается устройства автоматизированного измерения, и регистрации гидрогеологических параметров подземной гидросферы в режиме
реального времени, для информационного обеспечения математического моделирования и мониторингп поземной гидросферы, являющегося информационной базой при:
– мониторинга состояний грунтового водоносного горизонта;
– оценки последствий вторжения загрязнений в подземную гидросферу;
– оценки ресурсов и эксплуатационных запасов подземных вод;
– контроля качества воды на участках возможных загрязнений;
– изучения загрязненных участков;
– проведения опытно-фильтрационных работ;
– оценки гидравлических свойств водоносного слоя;
– ведения мониторинга влияния водоносных пластов;
– оценки экологических последствий изменения негативных уровней ПВ.
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Разработана принципиальная схема прибора автоматизированного измерения уровней подземных вод (АИУ-1), представленная на основе проведения
научно-исследовательских работ и экспериментальной проверки всех составляющих частей изделия и их взаимодействия в заданных пределах изменений
параметров. Прибор АИУ-1 позволяет автоматизировать все операции по измерению основных режимообразующих параметров подземной гидросферы,
снабжен элементами измерительного контроля и высокой чувствительностью,
со встроенной схемой применения электроники, измерителями высокой точности и чувствительности.
Новизна и схематичность разработок определялись по критериям научных
и конструкторских работ на всех этапах, согласования и утверждения технической документации, изготовление, испытание опытных образцов по «Типовым нормам времени на разработку конструкторской документации» и
основополагающим документам Узгосстандарта последних лет.
Хотелось бы отметить эффективность системы АИУ. Первое - улучшение
производственной дисциплины на объекте мониторинга. Второе - сокращение
времени принятия решений за счет оперативной информации независимо от
удаленности объекта. Третье - улучшение качества принятых решений за счет
возможности удаленной работы высококвалифицированных специалистов.
Четвертое - снижение трудозатрат инженерного персонала за счет автоматизации работы с информацией. Пятое-полная сохранность и доступность всем
заинтересованным специалистам информации, формируемой в базе данных.
Заключение
Разработана и внедрена электронная система приема и передачи информации, для информационного обеспечения математического моделирования и
мониторинга поземной гидросферы, обеспечивающая дистанционной сбор информации и управления.
Предложены принципы автоматизации мониторинга подземных вод на базе
аппаратно-программных средств и информационных технологий, формирования и внедрения автоматизированных баз данных мониторинга подземной гидросферы.
Высокая эффективность процесса сбора данных в моделировании гидрогеологических условий на 80 % эффективнее традиционных методов. Достигнута более высокая точность данных благодаря расширению и использованию проверенных и надежных технологий. Вклад в систему мониторинга, а
также в снижение риска здоровья наблюдателя при замера вреднее веществ в
пункте наблюдений или аварийности скважин, значительно высок.
Внедрение автоматизации измерений гидрогеологических процессов ведет,
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прежде всего, к повышению эффективности работы мониторинговых службах
в гидрогеологии. Образуется основа для формирования инфраструктуры пространственных гидрогеологических данных РУз.
Предложены: рекомендации по беспроводному подключению к сети мониторинга ПВ: комплексное решение, объединяющее регистраторы показаний
ПВ, трансиверы; инструменты сбора данных и программное обеспечение; высокая эффективность процесса сбора данных на участке - на 70% эффективнее
традиционных методов; более высокая точность данных, благодаря исключению человеческого фактора и процедуры измерений.
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İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ
(səh. 28-40)

Məmmədov B.Ə.
Birləşmiş Millətlərin Sənayenin İnkişafı Təşkilatının Azərbaycan üzrə Resurs Səmərəliliyi
və Daha Təmiz İstehsal Nümayiş Proqramının Milli Məsləhətçisi
b.mammadov@yahoo.com

Abstract. Water efficiency is one of the key strategic issues for the society. The
reason for this is not only to protect the limited water resources, as well as to minimize emissions and reduction of anthropogenic climate change. As a result, the economic and technical means to optimize energy consumption in specific sectors of
the economy should be the main priorities. Although there are many opportunities
to improve efficiency, could not reach a sufficient level of development in the relevant field. The paper tried to review the basic conceptual aspects of water efficiency
and waste minimization, and the current situation and development trends in this
area and action directions of the Resource Efficiency and Cleaner Production
(RSDTI) Demonstration Program in Azerbaijan.
Açar sözlər: səmərəlilik, tullantı suları, tullantıların minimumlaşdırılması, təmiz
istehsal.
Giriş
Müasir şəraitdə sudan istifadə məsələləri ölkənin və cəmiyyətin davamlı
inkişafına təsir edən müxtəlif amillər arasında əsas yerlərdən birini tutur. Ayrı-ayrı
sənaye sahələrinin ətraf mühitə təsiri nəticəsində sahibkarlıq subyektlərinin çirklənmənin nəticələri və həmin nəticələrin azaldılması ilə bağlı xərcləri yaranır. bu istiqamətdə mühüm ekoloji-iqtisadi vəzifələrdən biri də su resurslarından rasional və
səmərəli istifadə və tullantı sularının təmizlənməsi və mümkün təkrar istifadəsi üzrə
metodların öyrənilməsi, hazırlanması və tətbiqidir.
Su resurslarından səmərəli istifadə müəssisənin istehsal prosesində mövcud su
sistemlərində su itkisinin azaldılması və effektiv istifadəsinə imkan verən texnoloji
və idarəetmə üsul və qurğuların inkişaf etdirilməsidir.
Azərbaycanın şirin su ehtiyatlarının böyük həcminin qonşu ölkələrdə formalaşması və bu ölkələrin ərazilərində kimyəvi, radioaktiv və digər zərərli maddələrlə intensiv çirklənməyə məruz qalması əhalinin içməli su ilə təmin olunmasında
problemlər yaradır.1
1

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxiş” İnkişaf Konsepsiyası. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il
29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
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bununla yanaşı, ölkədə sosial-iqtisadi artım dinamikası su istehlakının artımı ilə
paraleldir. belə ki, 2015-ci il əvvəlki illə müqayisədə ölkə üzrə su istehlakı 5,6 faiz,
çirkab suların atılması isə 4,1 faiz artmışdır. Digər tərəfdən, sənayedə formalaşan
çirkab suları su ehtiyatlarının əsas çirklənmə mənbəyidir. Sənayenin sürətlə inkişaf
etməsi çirkli suların həcmini çoxaldır və bu da öz növbəsində su mənbələrinə atılır.
Ölkədə qəbul olunan inkişaf sənədlərində ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində
səmərəli monitorinq və nəzarət mexanizmlərinin yaradılması ilə yanaşı, xammala
qənaət, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə və ətraf mühitin qorunması məqsədi ilə
tullantıların zərərsizləşdirilməsi, təkrar emalı, təkrar istifadəsi, həmçinin az tullantılı
və ya tullantısız texnologiyaların tətbiqi istiqamətlərində işlərin görülməsi prioritetlərdəndir. bu baxımdan, sənaye müəssisələrində resurslardan səmərəli istifadə
və daha təmiz istehsalı stimullaşdıracaq təcrübələrin öyrənilməsi, mexanizmlərin
müəyyən edilməsi və tətbiqi aktualdır.
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqatın aparılması üçün ölkədə ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən onun ayrıayrı sahələrinin inkişafı məqsədilə qəbul olunmuş inkişaf konsepsiyaları və proqramlarından, su resurslarından istifadə və ekologiya ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin tərtib etdiyi statistik məlumatlardan,
resurslardan səmərəli istifadə və təmiz istehsal sahəsində beynəlxalq və yerli institutların hesabatlarından və ekspertlərin tədqiqatlarından istifadə edilmişdir. bununla
yanaşı, tədqiqatda Azərbaycanda Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal Nümayiş Proqramı çərçivəsində təşviq edilən metodikanın əsas elementləri barədə
məlumatlar öz əksini tapmışdır. Tədqiqatın aparılması zamanı induktiv və deduktiv,
habelə müqayisəli təhlil metodlarından istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatın şərhi
bu gün dünyada su problemi müxtəlif dövlət və hökumət rəhbərlərini, eləcə də
alim və mütəxəssisləri narahat edən başlıca problemlərdəndir. belə ki, hər il 1,6
milyon insan təmiz su tapmadığı üçün dünyasını dəyişir. bununla yanaşı, dünyada
1 milyard insan yetərincə içməli sudan məhrumdur, 2 milyarddan artıq insan isə
təmiz içməli su əldə etməsi problemdir. 2025-ci ildən etibarən 3 milyard insanın su
qıtlığı ilə qarşılaşacağı, bu rəqəmin 2050-ci ildə 4 milyarda çatacağı gözlənilir.
Dünyanın dörddə üçü su ilə əhatə olsa da, bunun sadəcə yüzdə biri içməli su kimi
istifadə olunur. İstifadəyə yararlı suyun dünyada qeyri-bərabər paylanması, əhali
artımı və quraqlıq kimi səbəblərin mövcudluğu nəticəsində yüz milyonlarla insan
susuzluq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır.
Dünyada su istifadəsi son 50 ildə surətli və geniş bir şəkildə armişdir. 1940-cı
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ildə dünyada bütün su istifadəsi ildə 1 000 m3 olduğu halda bu miqdar 1960-cı ildə
iki dəfə, 1990-cı ildə dörd dəfə yüksəlib. bMT iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar,
quraqlığın artması, yağıntıların həcminin dəyişməsi, buzlaqlardan əriyən su miqdarının da azalması nəticəsində bu rəqəmin yaxın 20 ildə daha da artmasının proqnozlaşdırılır. bundan başqa neft daşıyan tankerlərin qəzaya uğraması, kommunal
məişət çirkab sularını, kənd təsərrüfatında istifadə olunan gübrələr, radioaktiv tullantılar da su ehtiyatlarının çirklənməsinin əsas mənbələrindəndir. qeyd olunan çirklənmə mənbələri su ehtiyatlarının fiziki, kimyəvi və digər xassələrinə pis mənada
çox böyük təsir göstərir.2
Dünyada sudan istifadədə sənayenin və kommunal xidmət sahəsinin payı kənd
təsərrüfatından aşağıdır. belə ki, dünya miqyasında suyun istifadəsi əsasən 70%
kənd təsərrüfatında, 20% sənayedə və 10% fərdi (daxili) istehlakda reallaşır.3 Lakin
buna baxmayaraq, hər üç sektorda suya olan tələb artmadadır. Təmiz su istifadəsi
son 50 ildə 3 dəfə artmışdır və bu artım hər il 64 milyard kub metr olmaqla davam
edir. buna paralel olaraq, sənaye sektorunun su resurslarının çirklənməsinə olan
böyük təsiri danılmazdı.
qeyd etmək lazımdır ki, sənaye sektorunda su resurslarından istifadə sahəsində
səmərəliliyin artırılması ilə bağlı potensialı yüksəkdir. bütün dünyada olan qabaqcıl
təcrübə deməyə imkan verir ki, su resurslarından səmərəli istifadə sahəsində sistemli
yanaşmanın tətbiqi su sərfiyyatının 20-50 faiz, daha dərin tədbirlər isə 90 faizə qədər
azalması istiqamətində real potensial mövcuddur.4
Sudan səmərəli istifadə əlavə dəyər zəncirinin yaradılması və su təchizatı prosesinin bütün mərhələlərində məhsulların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi üçün
mövcud resurslardan daha böyük fayda əldə etməklə, resurs istehlakını azaltmaqla
və ətraf mühitin çirklənməsinin və ona təsirlərin minimumlaşdırılması ilə “az xərclərlə çox və keyfiyyətli iş görmək” mənasını ifadə edir.5
Sudan səmərəli istifadə sadəcə olaraq məhdudiyyətlərin tətbiqi ilə sudan daha az
istifadə edilməsi deyil. burada məsələ su təchizatı mənbələrinin əsaslı sürətdə idarə
edilməsi, suya qənaət texnologiyalarının istifadə edilməsi, həddən artıq həcmdə formalaşmış tələbin azaldılması və digər kompleks tədbirlərin nəzərə alınmasıdır. bu
bir daha sübut edir ki, sudan səmərəli istifadə iqtisadi amilləri əhatə etməklə yanaşı
sudan istifadənin azaldılmasının və su itkisinin sosial faydasıdır. Ümumilikdə sudan
istifadə üzrə strateji baxış aşağıdakı məsələləri əhatə etməlidir:
– sudan istifadə orta müddətli və üzün müddətli perspektiv üzrə optimallaşdırılmalıdır;
– sudan istifadə ilə su resurslarının mühafizəsi məsələləri eyni dərəcəli
əhəmiyyətə malik olmalıdır;
Mühəndis ekologiyası. Şahin Əhmədov. Bakı – 2012.
Dayanıqlı Dünya üçün Su, Dünya Su İnkişafı Hesabatı, 2015
4 Water efficiency in industrial facilities - AFED. http://www.afedonline.org/water%20efficiency%20manual/PDF/
4Chapter%203_Industry.pdf
5 Water and Energy Efficiency. Information brief. UNEP.
2
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– sudan istifadə üzrə xarici sosial, ekoloji və iqtisadi nəticələr diqqət mərkəzində
saxlanılmalıdır;
– müvafiq sahədə kompromislər üçün əsas hədəf sosial faydanın əldə olunması
müəyyən olunmalıdır;
– sudan istifadənin səmərəli idarə edilməsi üçün sosial-iqtisadi planlaşdırma həyata keçirilməlidir.
Sudan səmərəli istifadə resurslardan istifadə sahəsində bir çox prinsipləri özündə
əks etdirir. Ekspertlər tərəfindən su səmərəliliyinə strateji baxış üzrə əsasən aşağıdakı
prinsiplər sadalanır:
 su dəyərli resursdur: su cəmiyyətin və ətraf mühitin sağlamlığı və rifahı üçün
kifayət qədər əhəmiyyətlidir. bu baxımdan, suyun daxili sosial və ekoloji
dəyəri qəbul edilməli və suyun həcmi, onun təchizatının, emalının və utilizasiyasının qiyməti, su tarifləri və yığım həcmləri diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır;
 su məhdud resursdur: suyun mövcudluğu coğrafi yerləşmə, suyun tərkibi və
keyfiyyəti, maliyyə xərcləri, iqlim və mövsümi dəyişiklər də daxil olmaqla
bir çox amillərdən asılıdır. bu baxımdan, suyun təbiətdə həcmi tükənməz deyil
və səmərəli istifadə edilməlidir;
 su bərpa olunan resursdur: insanlar tərəfindən istifadə edilən su hidroloji
dövranın tərkib hissədir və müəyyən ərazilərdə formalaşan və ya istifadə
edilən su axınları digər ərazilər üçün su mənbəyidir. bu baxımdan, ərazilərdən
formalaşan və keçən sular təmiz saxlanılmalı və bir ərazidə formalaşmış tullantı sularının digər ərazilərin rifahı üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq həmin
su resurslarına ehtiyat və həssaslıqla yanaşmaq lazımdır;
 su ümumi resursdur: su yer kürəsində həyatı təmin edən ən vacib nemətdir.
bu resurslar şəxsi mülkiyyət ola bilməz. İnsanların və digər canlıların su tələbatı diqqət mərkəzində saxlanılmalı və su resurslarının idarə olunması gələcək
nəsillərin tələbatı nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.6
Su resurslarından səmərəli istifadənin yüksəldilməsi üzrə bir çox tədbir və vasitələr mövcuddur. bu vasitələr müvafiq sahə üzrə potensialın artırılması və konkret
hədəflərə nail olunması istiqamətində hazırlanmış plan və proqramlarda nəzərə alınmalı və bu sənədlərin hazırlanması prosesində hər bir belə vasitələrdən istifadə üzrə
məqsədəuyğun səviyyə müəyyən olunmalıdır. bu vasitələrdən istifadə zamanı yerli
vəziyyəti, resursların vəziyyəti, dövlət siyasətinin xüsusiyyətləri və digər amillər
əsas götürülür.
Ölkədə müvafiq sahədə mövcud vəziyyət: dövlət siyasəti və analitik təhlil
Müasir dövrdə iqtisadiyyatın qloballaşması fonunda dünya ölkələrinin istehsal
strukturunun optimallaşdırılması və modernləşdirilməsi dünya sənaye konyuktu6

For Developing Water Use Efficiency In Urban, Rural, Industrial & Irrigation Sector. Government of India. New
Delhi - 110066.
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runda dəyişiklikləri qaçılmaz etmişdir. bu baxımdan, Azərbaycan öz növbəsində
təbii resurslardan səmərəli istifadə, ətraf mühitin mühafizəsi və sosial-iqtisadi inkişaf
davamlığının təmin olunması prinsiplərinə cavab verən sənaye transformasiyasını
həyata keçirməlidir. bir çox hallarda ölkə sənayesində istehsalın resurs tutumluğunun böyük olması ölkədə istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətliyinə mənfi
təsir göstərən amillər sırasındadır. Göstərilən səbəb məhsulların maya dəyərinə təsir
edən amillərdən olan su resurslarının sənayenin formalaşması prosesində diqqət
mərkəzində saxlanılmasını aktual edir.

Şəkil 1. Azərbaycanda sənayenin dinamikası, milyon manat
(Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi )

Son zamanlar ölkədə müşahidə olunan istehsalın artımı dinamikası su istehlakı
və sudan istifadə sahəsində keyfiyyətli inkişaf göstəriciləri ilə müşayiət olunur. belə
ki, 2005-ci illə müqayisədə 2015-ci ildə ölkədə sənayenin inkişaf dinamikası 2,8
dəfəyə bərabər olmuşdur. Ölkədə su ehtiyatlarından istifadə ilə bağlı göstəricilərə
nəzər saldıqda 2005-ci illə müqayisədə 2015-ci ildə su istehlakının azalması diqqət
çəkir. belə ki, müvafiq dövrlər üzrə müqayisə apararkən su istehlakının 149 milyon
kub metr və ya 8,4 faiz azaldığını görürük.

Şəkil 2. Su ehtiyatlarından istifadə edilməsini səciyyələndirən
əsas göstəricilər, milyon kub metr
(Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi)
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bununla yanaşı, ölkədə 2015-ci ildə istehlak olunun suyun böyük əksəriyyəti suvarma və kənd təsərrüfatı təchizatına sərf olunur. Müvafiq göstəricinin 2005-ci illə
müqayisədə 4,4 faiz bəndi artdığını müşahidə etmək olar. Eyni zamanda, məişətiçməli məqsədlər üçün sudan istifadə göstəricisi ümumi sudan istifadədə payı 2,3
faiz bəndi azalmışdır.
Sahələr üzrə sudan istifadənin dinamikası ilə müvafiq sahələrdə artım dinamikalarını müqayisə edərkən ölkə su səmərəliliyi ilə bağlı müsbət tendensiyanın
müşahidə olunduğun müəyyən etmək olur. belə ki, qeyd etdiyimiz kimi, 2005-2015ci illə üzrə sənayedə ümumi məhsul buraxılışının 2,8 dəfə, kənd təsərrüfatında
ümumi məhsul buraxılışının 3,1 dəfə artdığını halda, müvafiq dövr üzrə su ehtiyatlarının istifadəsi sənayedə 11 faiz azalmış, kənd təsərrüfatında isə cəmi 6 faiz artmışdır. bununla yanaşı, məişət-içməli məqsədlər üçün su resurslarından istifadə
müvafiq dövr üzrə 61,3 faiz azalmışdır. qiymətləndirmə apararkən məlum olur ki,
2005-ci ildə 1000 manatlıq sənaye məhsulu istehsal üçün 253 kub metr, 1000 manatlıq kənd təsərrüfatı məsulu istehsalı üçün 3095 kub metr su istifadə olunmuşdursa,
2015-ci il üzrə müvafiq su sərfiyyatı sənaye üzrə 80 kub metrə, kənd təsərrüfatı üzrə
isə 1077 kubmetrə bərabər olmuşdur.

Şəkil 3. Su ehtiyatlarından istifadə edilməsinin sahələr üzrə səciyyələndirən
əsas göstəricilər, faizlə
(Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi)

Ekoloji siyasətin əsas istiqamətləri üzrə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatmaq üçün
beynəlxalq, regional və milli səviyyədə əldə edilmiş təcrübədən istifadə olunmaqla
müvafiq sahədə təbii sərvətlərdən istifadəyə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi,
su, torpaq və atmosferin mühafizəsi və səmərəli istifadə olunması, tullantıların idarə
olunması, hidrometeoroloji müşahidə və ətraf mühitin monitorinq xidmətinin modernləşdirilməsi, biomüxtəlifliyin və su bioresurslarının mühafizəsi, meşə ilə örtülü
ərazilərin, o cümlədən şəhər və yaşıllıqların artırılması, təbii sərvətlərin axtarışı
sahəsində müasir texnologiyanın tətbiqi, vahid ekoloji məlumat bazasının yaradıl-
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ması və əhalinin ekoloji şüur səviyyəsinin artırılması kimi prioritet istiqamətləri
özündə əks etdirən siyasət sənədlərinin hazırlanması dövlətin qarşısında duran
mühüm vəzifələrdəndir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına, kommunal xidmətlərin
inkişafına dair strateji yol xəritələrində istehsalçıların sudan qənaətlə istifadəyə
imkan verən suvarma sistemlərini tətbiqinin stimullaşdırılması, sudan istifadənin
effektiv monitorinqi mexanizminin yaradılması, itkilərin minimuma endirilməsi,
sudan istifadə tariflərinin optimallaşdırılması və tələb olunan infrastruktur üçün investisiyalar cəlb etməklə su istehlakında səmərəliliyin yüksəldilməsi, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə məqsədilə tədbirlər görülməsi və digər bu kimi tədbirlər
nəzərdə tutulmuşdur. bununla yanaşı, müvafiq Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji yol
Xəritəsi” üzrə mövcud resurslardan optimal istifadə və müəssisələrdə səmərəli istehsal metodlarının tətbiqi, resurslara qənaət istiqamətində siyasət tədbirlərinin
hazırlanması və icrası nəzərdə tutulur.8
7

Azərbaycanda Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal (RSDTİ)
Nümayiş Proqramı
Avropa Komissiyası tərəfindən təsis edilmiş “Ətraf mühit və artım üçün tərəfdaşlıq Proqramı” (EaP GREEN) Azərbaycan və digər Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin
hökumətlərinə yaşıl iqtisadiyyata keçidin başlanması üçün dəstək göstərir.9 Ətraf
mühit və artım üçün tərəfdaşlıq Proqramı İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
(OECD) əlaqələndirilməsi ilə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar: bMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası (UNECE), bMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP) və bMT-nin
Sənayenin İnkişafı Təşkilatı (UNİDO) tərəfindən həyata keçirilir. Proqram
çərçivəsində bMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatı (UNİDO) Azərbaycanda Resurs
Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsalat (bundan sonra – RSDTİ) Proqramını həyata
keçirir.
RSDTİ qlobal miqyasda təsdiqini tapmış yanaşma olmaqla, emal sənayesi və
digər sahələrdə müəssisələrin məhsuldarlığının artırılmasına və ətraf mühitə olan
təsirlərin azaldılmasına xidmət etməklə, biznes, ətraf mühit və iqlim, habelə, geniş
miqyasda iqtisadiyyat və cəmiyyət üçün faydalılığı nəzərdə tutur.10 RSDTİ Proqramının Azərbaycanda əsas məqsədi qida məhsulları, kimya sənayesi və tikinti maAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”, “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”.
8 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”.
9
http://www.eap-green.org
10
www.unido.org/cp
7
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teriallarının istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik və orta müəssisələrdə resurs
səmərəliliyi və daha təmiz istehsal prinsiplərinin təşkili sahəsində tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsinə yardım göstərilməsidır. Məqsədə nail olmaq üçün
Proqram çərçivəsində fəaliyyət aşağıdakı əsas istiqamətləri əhatə edir:
 müasir RSDTİ metod və proqramlarının tətbiqi, bu sahədə milli potensialın
yüksəldilməsi, milli ekspertlərin hazırlanması;
 müəssisələr, hökumət və vətəndaş cəmiyyəti arasında milli və regional
səviyyədə RSDTİ imkanlarının və faydalarının dərk edilməsi və bununla bağlı
marifləndirmə işlərinin aparılması;
 RSDTİ vasitəsilə resursların məhsuldarlığının və ekoloji göstəricilərin
yaxşılaşdırılması.
Proqram çərçivəsində ən mühüm məsələlərdən biri RSDTİ metodlarının tətbiqi
üçün milli ekspertlərin hazırlanması və həmin ekspertlərin müvafiq metodiki və
texniki vasitələrlə təmin edilməsidir. bu məqsədlə beynəlxalq mütəxəssislər
tərəfindən təlimlər təşkil olunmaqla birinci mərhələdə milli ekspertlər hazırlanmış,
onlar sertifikatlarla təmin olunmuş, ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisələrdə həmin
ekspertlər tərəfindən qiymətləndirmələr aparılmış, resurs səmərəliliyi və tullantıların
minimumlaşdırılması imkanları müəyyən edilmiş, müvafiq təkliflər hazırlanaraq
həmin müəssisələrə təqdim olunmuşdur. bununla yanaşı, müvafiq sahədə
ekspertlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə xarici ölkələrdə tədbirlərə ezamiyyətlər təşkil edilmişdir.
RSDTİ imkan və faydalarının müəssisələr, hökumət və vətəndaş cəmiyyəti institutlarına düzgün və hərtərəfli çatdırılması üçün müvafiq metodiki və məlumatlandırıcı vasitələrin hazırlanması, konfrans, forum və iclasların təşkil olunması
proqram çərçivəsində görülmüş işlərin əsasını təşkil edir. bu fəaliyyət çərçivəsində
hazırlanmış sənədlərdə biri də “Resurs səmərəliliyi və daha təmiz istehsal üzrə kiçik
və orta sahibkarlar üçün Metodiki Göstəriş”dir. bundan başqa, Proqramın birinci
ilinin yekunlarına dair 2015-ci ilin aprel ayında maraqlı tərəflərin, vətəndaş
cəmiyyətinin nümayəndələrinin və medianın iştirakı ilə Milli Konfrans və Məşvərət
Dialoqu təşkil edilmişdir. Ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri, elmitədqiqat institutları, dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyətinin resurs səmərəliliyi
və ətraf mühitə mənfi təsirlərin minimumlaşdırılması sahəsində dialoq, təcrübə
mübadiləsi və gələcək əməkdaşlıq məqsədilə 2016-cı ildə RSDTİ-nin əsas istiqamətləri olan enerji, su resursları, xammal və materiallardan səmərəli istifadə, atmosfer havasına emissiyalar, su, bərk və istehsalat tullantılarının azaldılması kimi
mövzular üzrə bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Memarlıq və İnşaat Universiteti, Sumqayıt
Dövlət Universiteti, “Xəzər” Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası, Gəncə şəhər İcra
hakimiyyəti, Gəncə Dövlət Universiteti, bakı Dövlət Universiteti, “Azərsu” ASC
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ilə birlikdə maraqlı tərəflərin iştirakı ilə 6 tematik forum təşkil olunmuşdur. bununla
yanaşı, ölkənin regionlarında RSDTİ-nin təşviq edilməsi məqsədilə pilot olaraq iki
regionda quba-Xaçmaz, Aran iqtisadi rayonları, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində
emal sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün RSDTİ üzrə klub formatında
silsilə təlimlər keçirilmişdir.
Proqram çərçivəsində ən çox diqqət çəkən məsələlərdən biri də müvafiq sahədə
milli ekspertlər tərəfindən ölkədə fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrində RSDTİ
metodlarının tətbiqi ilə qiymətləndirmələrin aparılması, iqtisadi və ekoloji cəhətdən
faydalı konkret təkliflərin təqdim edilməsidir.
RSDTİ sənaye sektoruna tətbiqinin su resurslarından səmərəli istifadə
baxımından üstünlükləri
bMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatının (UNİDO) ekoloji təmiz istehsal
məsələsinə yanaşması profilaktik xarakterlidir və bununla bağlı aşağıda göstərilən
məqsədlər üzrə bütün istehsal prosesini əhatə edir:
• xammal, material, enerji və sudan daha səmərəli istifadə hesabına məhsuldarlığın artırılması;
• tullantı və çirklənmə mənbələrinin azaldılması vasitəsilə təbiətin mühafizəsi
göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasının stimullşdırılması;
• ekoloji, lakin iqtisadi səmərəli proyektlərlə məhsulların mövcudluğu dövründə
ətraf mühitə təsirlərinin azaldılması .
RSDTİ-in istehsalatda su, enerji və materiallardan səmərəli istifadə etməyə, sosial
riskləri azaltmağa və təhlükəsizliyi artırmağa zəmin yaratmaqla, çirklənməyə nəzarət
üzrə rentabelli və preventiv yanaşmadır. bu yanaşma nəticəsində müəssisə istehsal
prosesində istismar və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində (çirklənməyə görə
cərimələr və s.) xərclərini minimumlaşdıra bilir. Digər tərəfdən isə, cəmiyyət və
ölkə ətraf mühitin çirklənməsinin azalması və məhlulların keyfiyyətinin və insanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsi ilə bağlı faydaları əldə edir. Müəssisələr
tərəfindən RSDTİ tətbiqi aşağıdakı məsələlər üzrə onlara üstünlüklər yaradır:
• su, enerji və materiallarda itkilərin azaldılması hesabına xərclərə qənaət;
• müəssisənin fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması;
• məhsulların keyfiyyətinin artırılması və bunun davamlığının təmin edilməsi;
• istehsal prosesində material itkisinin qarşısının alınması və onların bərpası;
• iş mühitinin yaxşılaşdırılması (sağlamlıq və təhlükəsizlik baxımından) imkanlarının mövcudluğu;
• müəssisənin imicinin yaxşılaşdırılması;
• ekoloji normalara daha dəqiq riayət olunması;
• istehsal prosesinin bütün dövrlərində tullantıların idarə edilməsi vasitəsi ilə
xərclərə qənaət;
• yeni və inkişaf etdirilmiş bazar imkanları.
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Xərclərə qənaət RSDTİ-in tətbiqinin ən vacib və birbaşa iqtisadi faydalarından
biridir. Su istehlakının azaldılması, enerji effektivliyinin yüksəldilməsi və ya istehsalda istifadə olunan xammal və materiallara olan ehtiyacların optimallaşdırılması öz növbəsində istehsalda əməliyyat xərclərinin azalmasına zəmin yaradır.
Müəssisə üçün əsas üstünlüklərdən biri də texniki və idarəetmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi vasitəsilə müəssisənin fəaliyyətinin effektivliyinin artırılmasıdır.
Eyni zamanda, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi istehsalın təmin edilməsi üçün
zəruri olan işçi qüvvəsinə tələbatın azalmasına səbəb ola bilər. Göstərilənlərlə
yanaşı, RSDTİ-in əsas konsepsiyasına istehsal prosesinin kəskin dəyişdirilməsi ilə
təkmilləşdirilməsi daxil olunmasa da, o tullantılara nəzarət avadanlıqlarının qurulması və istismarı sahəsində tətbiq oluna təcrübə ilə istehsal oluna məhsulların maya
dəyərində azalmaya səbəb olmaqla müəssisə üçün yeni qənaət imkanlarına səbəb
olur. yuxarıda qeyd olunan üç amil yaxşı təsərrüfatçılığın meyarlarına uyğun gəlir
və bir çox hallada kiçik, habelə heç investisiya tələb etmirlər.
yüksək və müvafiq tələblərə uyğun məhsul keyfiyyəti məhsulların satış bazarından kənarlaşdırılması risklərini azaldır. İstehsalın son mərhələsində məhsulun kənarlaşdırılması əlavə xərclər yaratmaqla (enerji, su, material, əmək və s.) məhsulun
maya dəyərini artırır. belə ki, həmin məhsula istehsal prosesində çəkilən enerji,
əmək və zaman xərcləri nəticəsiz olur və həmin məhsul ya yenidən (əgər yenidən
emalı mümkündürsə, normativlərə uyğun) istehsal prosesinə qayıdır, ya da aşağı
keyfiyyətli məhsul kimi bazarda ucuz qiymətə satılır. bununla yanaşı, müştərilərə
göndərilən məhsulun yükləmə prosesində keyfiyyətinə nəzarətlə bağlı imkanların
məhdud olduğunu nəzərə alaraq, istehsal prosesində məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı tədbirlərin müəyyən edilməsi və həyata keçirilməsi təchizatçımüştəri-istehlakçı münasibətlərinin tənzimlənməsində vacib amillərdən birinə
çevrilir.
Giriş materiallarının ucuz olmadığı istehsal sahələrində istehsal prosesində itirilmiş materialların bərpası həlledici iqtisadi amil ola bilər. Məsələn, zərgərlik məmulatlarının istehsalı müəssisələrində istehsal prosesində qızıl və digər qiymətli
metalların itkisi (tullantıları) bir faizdən də az təşkil edir. Təbii ki, bunun səbəbi
zərgərlik məmulatlarının istehsalı müəssisələrinin ekoloji proseslərə həssas yanaşmaları deyil, istehsal prosesində istifadə olunan giriş materiallarının qiymətlərinin
baha olmasıdır. Sənayenin daha ümumi sahələrində də məsələlərə bu formada yanaşmaqla, istehsal prosesində itirilmiş xammal və materialları bərpa etməklə böyük
həcmdə resursa qənaət edilməsi mümkündür.
İstehsal prosesində həyata keçirilən əməliyyatların düzgün və səmərəli idarə
edilməsi iş mühitinə, əmək resursları üçün sağlam və təhlükəsiz iş şəraitinin təmin
edilməsi sahəsində fəaliyyətə müsbət təsir edə bilər. bununla yanaşı, tənzimlənməsi
mürəkkəb olan tullantıların və iş prosesində baş verən qəzaların azaldılması ekoloji
və digər xərclərdən yayınmağa zəmin yaradır.
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Ekoloji təfəkkürün yüksək olduğu ölkələrdə təmiz istehsal müəssisənin imici
baxımından əlavə üstünlüklər yaradır. bu öz növbəsində yeni bazarlara çıxış imkanlarını genişləndirir.
RSDTİ tətbiqi prosesində müəssisələrin gəlirləri ətraf mühitin mühafizəsinə xidmət edən maliyyə daxilolmaları və azaldılan risklər formasında olur. Maliyyə gəlirlərini artımı üçün istehsal xərclərinin minimumlaşdırılması baxımından aşağıdakı
vacib elementlər nəzərə alınmalıdır:
 Xammaldan səmərəli istifadə xammal və materialların emalı və saxlanılması
prosesinin yaxşılaşdırılması ilə həyata keçirilir. bu prosesin idarə edilməsinin
yaxşılaşdırılması sərf olunan xammalın həcminin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına və tullantılardan xilas olmaq üçün qənaətə, istehsal olunan məhsulun
həcminin artımına və əlavə gəlirlərin yaranmasına, xammalın emalı və hazırlanması üzrə əməyin ödənilməsi xərclərinin azalmasına səbəb olur.
 İstehsalın müxtəlif mərhələlərində istismar xərclərinin qənaətinə səbəb olan
yarımfabrikatların müvəqqəti saxlanması, ehtiyat materiallarının həcminin
azaldılması, isidilməyə və ya soyudulmaya çəkilən xərclərin minimumlaşdırılması və s. bu kimi konkret proseslərin effektivliyinin artırılması. habelə,
yarımfabrikatlar və bu tip digər materiallardan əmələ gələn tullantılardan və
onların keyfiyyətinin azalmasına və ya xarab olmasına zəmin yaradan
səbəblərdən imtina etmək lazımdır. bununla yanaşı, sıradan çıxmış texnoloji
xətlər bərpa və təmir olunduqdan sonra onlara istismar xidməti mütəmadi
xarakter daşımalıdır.
 Enerji sərfiyyatı üzrə səmərəli texnologiyaların tətbiqi maşın və avadanlıqların
müasir enerji effektivliyi modelinə yararsız uyğunlaşdırılması səbəbindən
yaranan elektrik enerjisi itkilərinin minimumlaşdırılmasına, elektrik enerjisini
idarəetmə sistemlərinin kompüterləşdirilməsinə, daxili işıqlandırma sistemlərinin yeni sxem və daha qənaətcil lampalarla dəyişdirilməsinə nail olunması
baxımından vacibdir. bunun digər yolu isə izolyasiya sistemləri vasitəsi ilə
qızdırılma zamanı itkilərin azaldılması, boyler və qizdırıcıların fəaliyyətinin
yaxşılaşdırılması, tullantılardan əlavə enerjinin alınması, texnologiyalardan
qeyri-səmərəli istifadə nəticəsində materialların təkrar qızdırılmasından imtina
edilməsidir.
 Tullantı sularının həcminin, çirklənmə dərəcəsinin və təmizlənmə zərurətinin
azaldılması xam su, habelə çirklənmiş suların təmizlənməsi vasitələrinə qənaətə, habelə bu sahədə investisiya və istismar xərclərinin minimumlaşdırılmasına imkan verir. buna müxtəlif növ tullantı sularının ayrılması və
təmizlənməsi, mənbələrdə olan və dövr edən suyun çirklənməsinin azaldılması
və onun təkrar istifadəsi ilə nail olmaq olar.
bərk tullantıların əmələ gəlməsinin minimumlaşdırılması təhlükəli və təhlükəsiz
tullantıların emalına yönələn xərclərin azaldılmasına imkan verir. yeni təkrar
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sirkulyasiya sxemlərinin tətbiqi əlavə maliyyə gəlirlərinin yaranmasına səbəb olur
ki, bu da öz növbəsində müəssisənin rəqabət qabiliyyətini yüksəldir. yarandığı mənbələrdə tullantıların əmələ gəlməsinə qarşı preventiv metodların tətbiqi və bu tədbirlərin gücləndirilməsi əhəmiyyətlidir.
Nəticələr
Ümumilikdə və xüsusilə sənaye sektorunda sudan səmərəli istifadənin yüksəldilməsinin inkaredilməz birbaşa və dolayı üstünlükləri mövcuddur. bu üstünlüklər istər dünya miqyasında, istərsə də ayrı-ayrı ölkələrin sənaye siyasətində kifayət
qədərdir və yüksək dəyərə malikdir. Su resurslarından səmərəli istifadə ölkənin
ekoloji və sənaye siyasətində getdikcə yüksək mövqe əldə edir və bu sahədə konkret
nəticələr əldə olunması üçün müəyyən müddət ərzində müvafiq tədbirlərin
görülməsi vacibdir.
Sənayenin ümumi iqtisadiyyatın əsas sahələrindən biri olduğunu nəzərə alaraq,
uzunmüddətli dövrdə su istehlakı ilə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində istehsal olunan məhsullarda payının müxtəlif səmərəlilik yolları ilə azaldılması, əsas diqqətin
sənayenin əsas su tutumu olan sahələrində səmərəli texniki-iqtisadi texnologiyaların
tətbiqinə yönəldilməsi vacibdir.
Sudan səmərəli istifadə edən, rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının genişləndirilməsi məqsədilə xammala qənaət, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə və ətraf
mühitin qorunması məqsədilə tullantıların təkrar emalı və istifadəsi, həmçinin az
tullantılı və ya tullantısız texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə müvafiq müəssisələrin
yaradılmasının dəstəklənməsi ilə yanaşı fəaliyyət göstərən müəssisələrdə su
səmərəliliyi qavranılması, bu məqsədlə resurslardan istifadənin qiymətləndirilməsi,
yeni üsul və texnologiyanın öyrənilməsi, gündəlik fəaliyyətdə, o cümlədən, istehsal
prosesində tətbiqi əhəmiyyətli məsələlərdəndir.
Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal Nümayiş Proqramı çərçivəsində əsas
istiqamətləri müasir RSDTİ metod və proqramlarının tətbiqi, bu sahədə milli potensialın yüksəldilməsi, milli ekspertlərin hazırlanması, müəssisələr, hökumət və vətəndaş cəmiyyəti arasında milli və regional səviyyədə RSDTİ imkanlarının və
faydalarının dərk edilməsi və bununla bağlı marifləndirmə işlərinin aparılmasını və
RSDTİ vasitəsilə resursların məhsuldarlığının və ekoloji göstəricilərin yaxşılaşdırılmasını əhatə edir:
RSDTİ müəssisələrə və cəmiyyətə gəlir gətirən metodologiyadır. bu baxımdan,
RSDTİ müəssisə və təşkilatlar üçün cəlbedici ola bilər. belə ki, müəssisələr əsasən
onların xərclərinin azaldacaq texnologiya və metodlar axtarır. Nəzərə alsaq ki, müəssisələr səmərəliliklə bağlı əsasən rəqabət apardıqları müəssisələrin fəaliyyətini
araşdırmaqla və mövcud təcrübələrdən yararlanmaqla tədbirlər müəyyən edir və
həyata keçirirlər, onda bu sözügedən texnologiyanın yayılması üçün də imkanlar
yaradır.
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“Azərsu”ASC,”Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu,
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Abstract. The article is dedicated the importance of sustainable water resources
management in the context of socio-economic development and inter-sectoral comparative analyzes. To protect water resources and reduce water pollution, appropriate
national integrated basin management strategies need to be implemented. Water saving efforts should be promoted among stakeholders.
Açar sözlər: hidroloji il, suya tələbat, yeraltı sular, su qıtlığı, su hövzələri,
dayanıqlı inkişaf.
Giriş
hazırda dünyada iqtisadiyyatın bütün sahələrinin sürətli inkişafı, antropogen
amillərin ətraf mühitə artan mənfi təsiri təbii sərvətlərin həddindən artıq istismarı
ilə müşaiyət olunur. Əhali artımı, sənayeləşmə və urbanizasiya su istehlakının
əhəmiyyətli artması ilə nəticələnmişdir. Su ehtiyatları, əsas insan ehtiyaclarını təmin
olunması, sağlamlıq problemlərinin yüngülləşdirməyə, ümumi sosial və iqtisadi
inkişafı təşviqi və ekosistemlərə mühafizəsi üçün vacibdir. Əksər ölkələrdə olduğu
kimi, Azərbaycan Respublikasında da ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən
səmərəli istifadə olunması problemlərinin həlli istiqamətində işlərin görülməsi çox
zəruridir. İqtisadiyyatın müasir və gələcəк inкişaf səviyyəsinin təmin edilməsində
şirin suya оlan tələbatın ödənilməsi əsas faktorlardan biridir. qlobal iqlim dəyişmələri və оnun su mənbələrinə göstərdiyi təsir, əhalinin təbii və mexaniki artımı
su еhtiyatlarından daha səmərəli istifadə еtməyi tələb еdir. Sosial-iqtisadi inkişaf
kontekstində su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması zamanı su ehtiyatlarının su
təchizatı və sanitariya məqsədləri üçün istifadəsi, hidroenerji istehsalı, sənaye, şəhərsalma, balıqçılıq, nəqliyyat və rekreasiya maraqlarının çoxluğu eyni zamanda nəzərə
alınmalıdır. bu baxımdan sosial-iqtisadi inkişaf kontekstində Azərbaycanda su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması və sektorlar arası müqayisəli təhlillərin aparılması
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika
Tədqiqat işinin aparılması üçün “Azərsu” ASC-nin, Екоlоgiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin, “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin, Dövlət Statistika
Komitəsinin və AMEA-nın akad. həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun fоnd
və arхiv matеriallarından, müəllifin apardığı tədqiqatların nəticələrindən istifadə
olunmuşdur. Tədqiqatın aparılması üçün riyazi statistiкa, müqayisəli təhlil mеtоdlarından istifadə оlunmuşdur.
Tədqiqatın nəticələri
Su ehtiyatlarının davamlı idarə edilməsi - mövcud və gələcək su istifadəçilərinin
ehtiyacları nəzərə alınmaqla su ehtiyatlarının idarə edilməsidir. Gələcək su ehtiyaclarını ödəmək üçün gələcək iqtisadi artım nəzərə alınmaqla əsas su təsərrüfatı
tədbirləri üçün (su anbarları, suyun təmizlənməsi və nəqli daxil olmaqla) nə qədər
torpaq ayrılması üçün qərar qəbul etmək lazımdır. Su təsərrüfatı tədbirləri planlaşdırılan zaman gələcək inkişafın su ehtiyatlarına təsiri nəzərə alınmalıdır. bundan
əlavə, həyata keçirilən tədbirlər zamanı su ehtiyatlarına bütün mənfi təsirlər konpensasiya edilməlidir. Gələcək inkişaf üçün su ehtiyatlarının mühafizəsi və
rekreasiya kimi bərpa layihələri su ehtiyatlarının davamlılığını, həmçinin cəmiyyətin
iqtisadi və mədəni cəhətdən yaşama qabiliyyətini artıracaqdır. Davamlı inkişafın
üç əsas istiqaməti olan sosial, iqtisadi və ekoloji istiqamətlərdə olan proqress, istifadəsi məhdud olan su ehtiyatları ilə bağlıdır.
Dünya Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun (World Resources İnstitute) hesabatlarında
bu gün içməli su qıtlığından daha çox əziyyət çəkən 13 ölkə arasında MDb
dövlətlərindən Azərbaycanın (972 m3) da adı qeyd olunmuşdur. bu da Azərbaycanda su ehtiyatlarından səmərəli və qənaətlə istifadənin zəruriliyini qarşıya qoyur.
Azərbaycanda su ehtiyatlarının mühafizəsi və təkrar istifadəsi təsərrüfatın müxtəlif
sahələrinin su ilə təchizatının yaxşılaşdırılmasında böyük əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatlarının 19-20,6 km3-i transsərhəd çayların, 9,510 km3-i isə yerli çay axımı hesabına formalaşır. Samur çayı istisna olmaqla birbaşa
Xəzər dənizinə tökülən çayların illik su ehtiyatı 2,2-2,5 km3 təşkil edir ki, bunun da
1-1,1 km3-i böyük qafqazın şimal-şərq yamaclarından, 1,2-1,4 km3-i isə Lənkəran
təbii vilayətindən axan çayların payına düşür. Kür çayının hövzəsinə daxil olan sağ
və sol qolların ümumi su ehtiyatı isə 7,5-7,8 km3 təşkil edir.
Azərbaycanda çayların yerüstü axımı hidroloji ildən və mövsümlərdən asılı
olaraq kəskin dəyişir. bu dəyişkənlikdən asılılığı azaltmaq və il ərzində istifadə
oluna biləcək etibarlı su mənbələrinə malik olmaq məqsədi ilə 140-a qədər su anbarları yaradılmışdır. Su anbarlarının ümumi sahəsi 87 min hektar, suyunun həcmi
isə 22 km3-ə yaxındır.
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Təhlillər göstərir ki, Azərbaycanın sоsial-iqtisadi inkişafında sənayе, kоmmunal,
kənd və başqa təsərrüfat sahələrində suya tələbat və ondan istifadə fasiləsiz оlaraq
artır. Müxtəlif mənbələrə istinadən Azərbaycanın səth su ehtiyatları müxtəlif müəlliflər tərəfindən qiymətləndirilmişdir. Azərbaycanın səth su ehtiyatları 2 dəfə-1967ci il və 1977-ci illərdə Dövlət hidrologiya İnstitutu tərəfindən də qiymətləndirilmiş
və müvafiq olaraq ümumi su ehtiyatının 30,6 km3, yerli axımın 1967-ci ildə 8,71
km3, 1977-ci ildə isə 8,00 km3 olduğu müəyyənləşdirilmişdir [1, 3, 4, 8, 9].
S.h.Rüstəmov və R.M. qaşqayın 1978-ci il qiymətləndirmələrində ümumi səth
su ehtiyatının 32,3 km3, yerli səth su ehtiyatının 10,3 km3, 1989-cu il
qiymətləndirmələrində ümumi səth su ehtiyatının 30,9 km3, yerli səth su ehtiyatının
isə 10,3 km3 olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Zaqafqaziya EThMİ-da 1988-ci ildə
aparılan hesablamalara görə ümumi səth su ehtiyatı 28,1 km3, yerli səth su ehtiyatı
isə 7,81 km3 olmuşdur [3, 4, 9].
hövzələr üzrə yerli səth su ehtiyatının təhlili nəticəsində ən yüksək potensial
böyük qafqazın cənub yamacının şərq hissəsində (Şirvan çayları hövzəsi) (1591
mln.m3), böyük qafqazın cənub yamacının qərb hissəsində (qanıx çayının hövzəsi)
(1447 mln.m3), Lənkəran təbii vilayəti çayları hövzəsində (1229 mln.m3), ən aşağı
potensial isə Acınohur–Ceyrançöl hövzəsində (153 mln.m3), Abşeron-qobustan çaylarının hövzəsində (422 mln.m3) müşahidə olunmuşdur. Ümumilikdə, yağıntı Azərbaycanın su balansının 50%-ni, buxarlanma 36%-ni, axım isə 14%-ni təşkil edir
[8, 9].
Respublika ərazisinin yeraltı sularının istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
ilk dəfə 1962-cü ildə y.R.Göyçayski və y.R.Fialko tərəfindən aparılmışdır. Sonrakı
illərdə digər geoloq və hidrogeoloqlar tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeraltı suların axtarışı, ilkin və dəqiq kəşfiyyatı aparılmış, tədqiqatların
nəticələri əsasında hidrogeoloji regionlar və konkret yataqlar üzrə yeraltı suların
istismar ehtiyatları hesablanaraq keçmiş SSRİ Dövlət Ehtiyatlar Komissiyası və ya
Azərbaycan Dövlət Ehtiyatlar Komissiysı tərəfindən təsdiq edilmişdir [1, 4, 10].
Azərbaycan Respublikası ərazisində böyük qafqaz və Kiçik qafqaz dağqırışıqlıq zonaları və onlar arasındakı Kür-Araz ovalığı hüdudlarında 18 yeraltı su
hövzəsi ayrılır. bu hözələrdən 14-ü transsərhəd yeraltı su hövzələridir. Dağlıq
ərazilərdə yeraltı sular zəif öyrənilmişdir [1, 9]. yeraltı suların əsas ehtiyatları
Samur-Dəvəçi, Şəki-Zaqatala, Gəncə-qazax, Mil-qarabağ, Cəbrayıl, Naxçıvan
dağətəyi düzənliklərində toplanmışdır. yeraltı suların ehtiyatlarının 60%-ə yaxını
Samur-Dəvəçi, Şəki-Zaqatala və Gəncə-qazax dağətəyi düzənliklərinin ərazisində
yerləşir [6, 10].
Azərbaycanda yeraltı suların potensial ehtiyatları 9,0 km3 (və ya 24657,5 min
m3/gün), təsdiq olunmuş ehtiyatları isə 4,36 km3 (və ya 11930,9 min m3/gün) təşkil
edir ki, bunun da 10358,7 min m3/günü minerallığı 1 q/l-ə dək, 1572,2 min m3/günü
isə 1-3 q/l (zəif duzlu) olan yeraltı sulardır. Respublika ərazisində 18,885 min m3/gün
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mineral su ehtiyatları, 365,3 min m3/gün sənaye suları ehtiyatları, 27140,8 min
m3/gün termal su ehtiyatları mövcuddur. Ehtiyatlar Dövlət Ehtiyatlar Komissiyası
və Azərbaycan Respublikası Dövlət Ehtiyatlar Komissiyası (DEK) tərəfindən təsdiq
olunmuşdur [6, 10].
Azərbaycanda əhalinin artımı və iqtisadiyyatın inkişafı ərazidə çay sularından
istifadə təlabatını artırır. bu da ərazidə su təminatının pisləşməsini və təbii su mənbələrinin çirklənməsini sürətləndirir. Ölkənin dayanıqlı inkişafında su əsas həlledici
amillərdən biridir. Müasir dövrdə su еhtiyatlarından, əsasən, sənayedə, kənd təsərrüfatında, əhalinin içməli su təchizatında, еnеrji istehsalında və s. istifadə olunur [5].
Su çatışmazlığı və qeyri-qənaətbəxş su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri
dünyanın bir çox ölkələrinin ərzaq təhlükəsizliyinə və insanların rifahına mənfi təsir
göstərir. quraqlıq bir çox kasıb ölkələrin əhalisinin aclığına və həyat şəraitinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Təsadüfi deyil ki, davamlı inkişafın 17 məqsədindən 6cısı təmiz su və sanitariyaya həsr olunmuşdur. bu məqsəddə qeyd olunur ki, 2050-ci
ilə kimi dünya ölkələrində yaşayan hər dörd insandan biri xroniki və ya təkrarlanan
şirin su çatışmazlığına məruz qalacaqdır. bütün bu riskləri nəzərə alaraq, Azərbaycanda əhalini 24 saat fasiləsiz, təmiz və Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına
uyğun içməli su ilə təmin olunması məqsədi ilə genişmiqyaslı layihələr həyata keçirilmiş və keçirilməkdədir.
Respublikada iqtisadi inkişafın davamlı olması, artan tələbatın müvəffəqiyyətlə
ödənilməsi üçün su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək olduqca vacibdir. Təsdiq
olunmuş dövlət proqramlarına uyğun olaraq “Azərsu” ASC tərəfindən bakı şəhəri
və regionlarda su təchizatı və kanalizasiya layihələrinin icrası uğurla davam etdirilir.
həyata keçirilən layihələr çərçivəsində sutəmizləyici qurğular, anbarlar, magistral
və şəbəkə xətləri tikilir, yeni kanalizasiya sistemləri yaradılır. Əhalinin içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə görülən bütün işlər vətəndaşların sağlamlığı
və sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır. Dünyanın ən böyük ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğusunun məhz Azərbaycanda tikilməsi su təsərrüfatı tariximizin ən böyük nailiyyətlərindən biridir. Əsas məqsəd mənbədən götürülən suyun
istehlakçıya təhlükəsiz çatdırılmasıdır.
Dövlət sudan istifadə uçotu informasiyalarının təhlili nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, Azərbaycanda çoxillik dövrdə (1990-2014-cu illər) təbii su mənbələrindən götürülən suyun ümumi həcmi 10012 -16474 mln m3 arasında tərəddüd
etmişdir [2, 11]. Su mənbələrindən götürülən suyun ümumi həcminin ən minimal
qiyməti 2001-ci ildə, ən maksimal qiyməti isə 1991-ci ildə olmuşdur. bu illər ərzində
su mənbələrindən götürülən suyun həcminin orta qiyməti 12649 mln.m3 olmuşdur.
Şəkil 1-də Azərbaycanda təbii su mənbələrindən götürülən suyun miqdarının illər
üzrə dəyişməsi verilmişdir. Təhlil nəticəsində orta çoxillik dövr ərzində Azərbaycanda təbii su mənbələrindən götürülən suyun miqdarında 27,4% (4 mlrd.m3) azalma
müşahidə edilmişdir.
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Şəkil 1. Azərbaycanda təbii su mənbələrindən götürülən suyun miqdarının
illər üzrə dəyişməsi
Təhlil nəticəsində respublika üzrə su istehlakında da azalma müşahidə edilmişdir
(şəkil 2). Dövlət sudan istifadə uçotu informasiyalarının təhlili nəticəsində su istehlakının orta çoxillik dövr ərzində 42,6% (4520 mln.m3) azalması müəyyənləşdirilmişdir. 1990-2014-cü illər ərzində orta su istehlakı 8748 mln.m3 olmuşdur.
Su istehlakının ən yüksək miqdarı 1990-cı ildə (12477 mln.m3), ən aşağı miqdarı
isə 2001-ci ildə (6414 mln.m3) olmuşdur.

Şəkil 2. Azərbaycanda su istehlakının illər üzrə dəyişməsi
Məişət (təsərrüfat)-içmək məqsədləri üçün istifadə olunan suyun miqdarı 222523 mln.m3 arasında tərəddüd etmişdir. Məişət (təsərrüfat)-içmək məqsədlər üçün
istifadə olunan suyun orta çoxillik miqdarı 383 mln.m3 olmuşdur. Azərbaycanda
məişət (təsərrüfat)-içmək məqsədlər üçün istifadə olunan suyun miqdarının illər
üzrə dəyişməsinin təhlili nəticəsində 6,2% artım (23 mln.m3) müşahidə edilmişdir
(şəkil 4).
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Şəkil 3. Azərbaycanda məişət (təsərrüfat)-içmək məqsədləri üçün
istifadə olunan suyun miqdarının illər üzrə dəyişməsi

Azərbaycan Respublikasının elektrik enerjisi istehsalında iki növ mənbə üstünlük
təşkil edir. hazırda ümumi elektrik enerjisi istehsalının 94 faizi təbii qazdan istifadə
hesabına, enerji istehsalının qalan 6 faizi isə su və digər elektrik stansiyaları hesabına
təmin edilir [11].
Respublikanın elektrik enerjisinə olan tələbatı “Azərenerji” ASC-nin tabeliyində
fəaliyyət göstərən elektrik stansiyaları hesabına təmin edilir. bu stansiyaların 13-ü
istilik elektrik stansiyası olmaqla, ümumi qoyuluş gücü 5132 Mvt, 16-sı isə su elektrik stansiyası olmaqla, ümumi qoyuluş gücü təqribən 1101,20 Mvt-dır (cədvəl 1).
Cədvəl 1. Azərbaycanda istilik və su elektrik stansiyalarının gücü
(Mənbə: “Azərenerji”ASC)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

46

İstilik elektrik stansiyaları
"Azərbaycan” ES
"Cənub” ES
"Sumqayıt” ES
“Şimal” ES
"Səngəçal” modul tipli ES
“bakı” iEM
“bakı” ES
“Şahdag” modul tipli ES
“Astara” modul tipli ES
“Şəki” modul tipli ES
“Xaçmaz” modul tipli ES
“Naxçıvan” modul tipli ES
“Naxçıvan” qTES

Qoyuluş gücü (MVt)
2400,0
780,0
525,0
400,0
300,0
107,0
104,0
104,0
87,0
87,0
87,0
87,0
64,0

1/2017

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU EhTİyATLARI vƏ ONLARIN İNTEqRASİyALI
İDARƏ EDİLMƏSİ PRObLEMLƏRİ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Su elektrik stansiyaları
Mingəçevir SES
Şəmkir SES
yenikənd SES
Füzuli SES
Taxtakörpu SES
Şəmkirçay SES
Araz SES
biləv SES
Arpaçay 1 SES
varvara SES
vayxır SES
Arpaçay 2 SES
Göyçay KSES
İsmayıllı 1 KSES
İsmayıllı 2 KSES
qusar 1 KSES
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Qoyuluş gücü (MVt)
402,0
380,0
150,0
25,0
25,0
25,0
22,0
22,0
20,5
16,0
5,0
1,4
3,1
1,6
1,6
1,0

Keçən əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında suvarma
kanalları və su anbarları şəbəkəsi sürətlə genişlənməyə başlamışdır. Azərbaycan
Respublikasında 4,5 milyon hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri vardır
ki, bunun da 3,2 milyon hektarı suvarılması mümkün olan torpaqlardır [2]. Ərazidə
suvarma əkinçiliyinin intensiv inkişaf etməsi nəticəsində suvarılan ərazilərin ümumi
sahəsi kəskin şəkildə artaraq 1995-ci ildə 1,45 mln.ha təşkil etmişdir. bu müddətdə
hövzələr arası kanalların ümumi uzunluğu 8,5 min km-ə çatmışdır. Sonrakı illərdə
suvarılan sahələrin ümumi artımında ciddi bir dəyişiklik olmamışdır. Suvarılan torpaqlar ölkənin kənd təsərrüfatının yararlı torpaq sahələrinin üçdə birini (1432,7 min
hektar) təşkil etsə də, ölkədə istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 9095%-i bu torpaqlardan götürülür [1, 2]. Əgər 1965-ci ildə respublika üzrə suvarılan
torpaqlar 1 milyon 94 min hektar olmuşdursa, hazırda bu rəqəm 1 milyon 426 min
hektara çatdırılmışdır. Suvarılan torpaqların təxminən üçdə birindən çoxu (565 min
hektarı) mexaniki üsulla, o cümlədən 349,4 min hektar elektrikləşdirilmiş, 68,2 min
hektar dizel nasos stansiyaları ilə, 147,7 min hektarı isə subartezian quyuları vasitəsi
ilə suvarılır [2]. belə ki, çoxillik məlumatların təhlili nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, suvarma məqsədilə istifadə olunan suyun miqdarında 42,3% (2960
mln.m3) azalma baş vermişdir (şəkil 4). bunun əsas səbəbi kolxoz və sovxoz sisteminin ləğv olunması ilə əlaqədar olaraq kollektiv təsərrüfatdan fərdi təsərrüfata
keçid olmuşdur.
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Şəkil 4. Azərbaycanda suvarmaya və kənd təsərrüfatının su təchizatı
məqsədilə istifadə olunan suyun miqdarının illər üzrə dəyişməsi
Təhlil nəticəsində kənd təsərrüfatında suvarma məqsədilə istifadə olunan suyun
ən maksimal miqdarı 1990-cı ildə (8627 mln.m3), ən minimal miqdarı isə 1999-cu
ildə (3697 mln.m3) olmuşdur. Azərbaycanda kənd təsərrüfatında suvarma məqsədilə
istifadə olunan suyun orta çoxillik miqdarı 5989 mln.m3 olmuşdur.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat hidrotexnika və Meliorasiya İnistitutunun hesablamalarına görə müasir demoqrafik dinamikanı nəzərə almaqla kənd təsərrüfatı məhsulları ilə əhalini təmin etmək üçün respublikanın torpaq fondunun yaxın gələcəkdə
1628 min hektara çatdırılması məqsədəuyğun hesab edilir. bu vaxt ərzində 227 min
hektar yeni suvarılan torpaqlar istifadəyə verilməli, 715 min hektar sahədə suvarma
sistemləri əsaslı bərpa edilməli, 544 min hektar sahədə drenaj sistemləri tikilməli
və bərpa edilməli, 612 min hektar şorlaşmış torpaq sahələri əsaslı şəkildə yuyulmalıdır [2].
Dövri və ardıcıl istifadə olunan suyun həcminin təhlili nəticəsində ən maksimal
qiymət 2008-cı ildə (2485 mln.m3), ən minimal qiymət isə 2002-ci ildə (704 mln.m3)
ildə qeydə alımışdır (şəkil 5). belə ki, çoxillik məlumatların təhlili nəticəsində
müəyyən olunmuşdur ki, dövri və ardıcıl istifadə olunan suyun miqdarında 55,2%
(800 mln.m3) artım müşahidə edilmişdir.
Respublikada su ilə təmin edilən torpaq sahələrindən biri də otlaqlardır. Son illərdə respublikada irriqasiya tədbirləri nəticəsində ümumi sahəsi 1575,7 min hektar
olan otlaqların 886,2 min hektarı su ilə təmin edilmişdir [2].
Azərbaycanın su təsarrüfatının ən böyük problemlərindən biri də suyun nəqli zamanı su itkilərinin baş verməsidir. Su itkilərinin ən yüksək miqdarı 1991-ci ildə
(4449 mln.m3 ), ən kiçik miqdarı isə 1999-cu ildə (2704 mln.m3) olmuşdur. 19902014-cü illər ərzində Azərbaycanda orta su itkisi 3691 mln.m3 olmuşdur [11].
Tədqiqatlar göstərir ki, təbii su ehtiyatları tədricən azalır və ölkə ərazisində su
çatışmazlığı yaranır və bu tendensiya gələcəkdə də davam edəcəkdir. belə ki, Azər-
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Şəkil 5. Azərbaycanda dövri və ardıcıl istifadə olunan suyun həcminin illər
üzrə dəyişməsi
baycanda iqlim dəyişmələri üzrə aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 2021-2050-ci illərdə təbii su ehtiyatlari 22,5 km3 təşkil edəcək və bu da baza
dövrünə nisbətən 6,8 km3 və ya 23% azdır. 2071-2100-cü illərdə bu fərq artaraq 8,6
km3-ə (29%) çata bilər. Su çatışmazlığının miqdarını bu dövrlərdə müvafiq olaraq
9,5 və 10,3 km3 gözləmək olar ki, bu da baza dörünə nisbətən 3,5-4 dəfə çoxdur.
Əhalinin gözlənilən artımı (1,5-2,0 dəfə) ölkə daxilində formalaşan suyun adam
başına düşən miqdarını kəskin azaldaraq əhalinin su ilə təchizatını xeyli pisləşdirəcək. İndi olduğu kimi, gələcəkdə də ən həssas sahələr kənd təsərrüfatı,
hidroenergetika və əhalinin su təchizatı olacaqdır [7].
Azərbaycanda su ehtiyatlarının məhdudluğu və qeyri-bərabər paylanması
şəraitində bu ehtiyatlardan içmək və təsərrüfat-məişət ehtiyaclarının ödənilməsi,
suvarma, aqrar sektorun digər sahələri, sənaye və texniki məqsədlər, balıqçılıq,
hidroenergetika, kurortologiya və balneoloji məqsədlər və s. üçün bütün tərəflərin
maraqlarını nəzərə almaqla elmi əsaslandırılmış ədalətli əsasda istifadənin təmin
edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir [4, 6]. Azərbaycanın su tələbatına əhali artımı,
urbanizasiya, ərzaq və enerji təhlükəsizliyi siyasəti, ticarət, qloballaşma kimi
makro-iqtisadi proseslər və istehlakın artımı böyük təsir göstərir. Su ehtiyatlarının
davamlı idarə edilməsi vasitəsi ilə çay hövzələri üzrə ekosistemlərin dayanıqlığına
mənfi təsir etmədən su, torpaq və digər ehtiyatların ədalətli və gələcək nəsillərin
ehtiyaclarını nəzərə almaqla istifadəsinə, idarə edilməsinə nail olmaq olar. Su ehtiyatlarının davamlı idarə edilməsi zamanı sosial, iqtisadi və ekoloji problemlər nəzərə
alınmaqla su ehtiyatlarının fasiləsiz dayanıqlı bərpası, paylanması və istifadəsi monitorinqi təmin edilməlidir.
Azərbaycanda su ehtiyatlarının davamlı idarə edilməsində transsərhəd su problemləri və işğal olunmuş ərazilərdə yerləşən su ehtiyatları və su obyektləri ilə bağlı
problemlər mühüm yer tutur. Transsərhəd çayların su ehtiyatlarından dayanıqlı is-
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tifadə sahəsində müəyyən nailiyyətlər əldə etmək üçün Azərbaycan digər hövzə
dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələri 14 mart 2000-ci ildə ratifikasiya etdiyi “Transsərhəd
su axınlarının və beynəlxalq göllərin istifadəsi və mühafizəsi üzrə Konvensiya” ya
uyğun qurur.
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 2300 km su təchizatı şəbəkəsi, 99 ədəd
içməli su anbarı, 124 ədəd subarteziyan quyuları, çoxsaylı kəhrizlər, 1 mln ha kənd
təsərrüfatı üçün yararlı torpaqlar, 1200 km irriqasiya sistemləri dağılmışdır. bundan
əlavə, Ermənistan ərazilərindən axıb gələn transsərhəd çaylar kimyəvi, bioloji və
müxtəlif radioaktiv tullantılarla çirklənməyə məruz qalır [2].
Nəticə
beləliklə, sosial-iqtisadi inkişaf kontektsində Azərbaycanda su ehtiyatlarının
davamlı idarə olunması və sektorlar arası müqayisəli təhlil zamanı su ehtiyatlarının
çirklənməsinin qarşısının alınması, sudan rasional və davamlı istifadə, tullantı sularının idarə olunması sahəsində mövcud problemlərin aradan qaldırılması
məqsədilə qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, əhali arasında maarifləndirmə
işlərinin aparılması məqsədəuyğun hesab edilir. Məlum olduğu kimi Azərbaycanın
su ehtiyatının son qiymətləndirilməsindən 28 ilə yaxın vaxt keçdiyindən bu ehtiyatın
yenidən çay hövzələri, inzibati rayon, iqtisadi-coğrafi rayon üzrə və 1%, 50% və
95% təminatlı illər üçün yenidən qiymətləndirilməsi su ehtiyatlarının davamlı idarə
olunması və təsərrüfatın müxtəlif sahələrinin təminatı baxımından böyük əhəmiyyət
kəsb edəcəkdir.
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Abstract. One of the pressing issues of hydrogeology in the Republic - the actual
use of thermal waters in the national economy. In technologically advanced countries, high thermal water is widely used to produce clean energy electric. Water with
less low temperatures (60-75oС) is used mainly for balneological purposes. In addition, because these waters can extract valuable components (J, br, b, Sr, Mn, Zn,
etc.) and used for domestic heating and greenhouses.
Açar sözlər: termal sular, sərf, kimyəvi tərkib, nadir elementlər, metodika,
effektiv istifadə.
Giriş
Ənənəvi enerji mənbələrinin tədricən tükənməsi və onlardan istifadə zamanı ətraf
mühitə vurulan ziyanı nəzərə alaraq, inkişaf etmiş ölkələrdə alternativ enerji mənbələrindən (günəş, külək enerjisi, termal sular və s.) geniş istifadə olunur. belə
ölkələrdə alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrinin payına, ümumi istehsal
olunan enerjinin az qala 14%-i düşür (AbŞ, Kanada, Almaniya və s.).
Azərbaycan Respublikasının ərazisi termal sularla zəngindir. bunlar böyük və
Kiçik qafqazda, Xəzəryanı-quba sahəsində, Talış-Lənkəran zonasında, Abşeron
yarımadası, Kür çökəkliyində geniş yayılmışlar.
Respublikada mövcud olan, yer səthinə təbii surətdə çıxan, əksər termal suların
temperaturu 60ºC-ə çatır. buruq üsulu ilə qazılan və yerin dərin qatlarından çıxan
suların temperaturu isə +95ºC-yə çatır. yüksək temperaturlu termal sular – Carlı
98ºC, Muradxanlı– 85 ºC, Sor-Sor–78ºC, qotursuda – 64ºC, Donuzütəndə–64ºC,
İstisuda 62ºC-dir [1].
Talış zonasında qismən istifadə olunan Masallı rayonu viləş çayı sahillərində,
yerləşən temperaturu 37-52 ºC, ümumi debiti 5 l/san, minerallaşma dərəcəsi 15-16
q/l olan sular, kimyəvi tərkibi natrium-kalsium xloridlidir. Suyun tərkibində, eyni
zamanda, güclü metan qazı müşahidə edilir. viləş çayı sahili boyu 2 kilometrlik
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ərazidə göstərilən mineral sular güclü axın yaradaraq tam istifadə olunmadan viləş
çayına tökülür. Ərkivan mineral bulaqları 500 metr dərinlikdə qazılmış quyularda
suyun temperaturu 32-45 a/C -ə, debiti 3-12 l/san, kimyəvi tərkibi natrium-kalsium
xloridlidir. Lənkəran bölgəsində yerləşən Meşəsu, İbadisu bulaqlarının debiti 25
l/san olub, temperaturu 34-41ºC-i, minerallaşma dərəcəsi 3,5-6,0 q/l, kimyəvi tərkibi natrium-kalsium xloridlidir. Ümumilikdə, Astara, Lənkəran, Masallı rayonlarında
157 termal və mineral su mənbələri mövcuddur. bunların proqnoz istismar ehtiyatları 230000 m3/gündür.
hələ 1964-1970-ci illərdə Talış zonasında (Astara, Lənkəran və Masallı rayonlarında) termal suların öyrənilməsi üçün geniş geoloji-kəşfiyyat işləri aparılmışdır.
bu məqsədlə 17 ədəd kəşfiyyat quyusu qazılıb və bu quyuların hamısında temperaturu 38-64ºC olan termal sular aşkar edilmişdir. Onlardan istilik enerjisi kimi istifadə edilməsi məqsədilə qış aylarında faraş tərəvəzin (pomidor, xiyar) yetişdirilməsi
üçün 10 ədəd oranjereya yaradılmışdır və il ərzində 2-3 dəfə məhsul alınmasının
mümkünlüyü müəyyən edilmişdir [2].
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Aparılmış tədqiqatlarda təkcə çap olunmuş və fond materiallarından deyil, müəlliflərin uzun illər ərzində müvafiq rayonlar üzrə çöl müşahidələri əsasında əldə etdikləri və laboratoriya analizlərinin nəticələrindən istifadə edilmişdir.
Çöl və kameral işlər zamanı yeraltı suların axtarış və kəşfiyyatında istifadə olunan
son üsul və metodlardan, o cümlədən quyularda aparılmış geofiziki tədqiqatlardan,
yer səthində müşahidə olunan suların xarakterik xüsusiyyətlərini (ph, temperatur,
duzluluq, codluq və s.) təyin edən yeni cihazlardan (amerika istehsalı olan Ph metr,
h183141 və s.) istifadə edilmişdir.
Tədqiqatların şərhi
Mövzu ilə bağlı Respublika ərazisində, yer səthində yüksək temperaturlu su çıxışı
olan bir neçə region barədə əlavə məlumat verilir.
I. Talış zonasında iki mineral su qrupu ayrılmışdır:
1. Masallı-Lənkəran-Astara mineral su qrupu;
2. yardımlı mineral su qrupu
Masallı-Lənkəran-Astara mineral su qrupu dağlıq və düzənlik sahələrin qovuşma
zonasında yayılmışdır. burada mineral su mənbələri qaynar və isti olmaqla, yüksək
sərflidir.
Şimala doğru Masallı (Ərkivan) mineral su mənbələrində yüksək minerallaşmış
(17 qr/l) hipotermal (64˚C) sular aşkar edilmişdir. bu sular metan, karbon qazlı və
hidrogen-sulfidlidirlər. bu isə onların, çox güman, neftli süxurlarla əlaqədə olmasını
göstərir.
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Aşağıda bəzi təbii çıxışlar və bu sahələrdə qazılmış kəşfiyyat quyuları barəsində
qısa məlumat verilir.
1. Astara rayonu Alaşa sahəsi, azotlu, minerallaşma dərəcəsi 22 q/l, kimyəvi tərkibi Cl-hCO3-Na-Ca tiplidir, spesifik komponentlərdən h2S, J; temperaturu 46,2˚C,
sərfi 1 mln l/gün; təbii 3 çıxışı vardır. burada dərinliyi 500 m quyular qazılmışdır.
Ümumi sərf 2500 min l/gün qiymətləndirilir. bunlardan başqa Alaşa sahəsindən 6
təbii su çıxışları da müəyyənləşdirilib. bu sular Eosenin delüvial çöküntüləri Paleogendə və Oliqosendə tuflu qumdaşları ilə əlaqəlidir. Kimyəvi tərkibi əsasən hCO3Cl-Na tiplidir. Ümumi sərfləri 2000 min l/gün təşkil edir.
2. Lənkəran rayonu ərazisində onlarla təbii su çıxışları vardır. bunlardan Meşəsu
termal su yatağı, Üst Eosenin tuflu qumdaşları ilə bağlı azot qazlı, minerallaşma
dərəcəsi 3,9-5,9 q/l, temperaturu 15,5-42,8˚C, kimyəvi tərkibi Cl-Na-Ca tiplidir.
Spesifik komponentlərdən h2S, Ch4 iştirak edir. Ümumi sərfi – 1300 min l/gün.
İbadisu yatağı - Alt Oliqosenin qumdaşları və argillitlərin növbələşməsi ilə
bağlıdır, kimyəvi tərkibi Cl-Na-ludur.Minerallaşma dərəcəsi 3,6 q/l, temperaturu
43-47 ˚C, sərfi 1 mln l/gün.
qavzavua yatağı – Xvalın yaşlı çaqıl-çınqıl çöküntülərində yerləşir, minerallaşma
dərəcəsi 3,9-6,0 q/l, kimyəvi tərkibi Cl-Na tiplidir. Temperaturu – 28˚C, sərfi 120
min l/gün.
haftoni yatağı – Orta Oliqosenin alevrolit və qumdaşlarının növbələşməsindən
qidalanır, kimyəvi tərkibi Cl-Na tipli, metan (Ch4) qazlıdır. bu yataqda dərinliyi
1013 m olan kəşfiyyat quyusu qazılmışdır. Temperaturu 22,5-37,4˚C, sərfi 700 min
l/gün.
3. Masallı rayonu Ərkivan təbii su çıxışı - Üst Eosenin alevrolit, tuf qumdaşları
və argillitlərin növbələşməsi ilə xarakterizə olunur. Spesifik komponentlərdən h2S;
Ch4, kimyəvi tərkibi – Cl-hCO3-Na-Ca; minerallaşma dərəcəsi 16,7 q/l; temperaturu – 41-50˚C; sərfi 1 mln l/gün-dür.
Donuzütən – təbii su çıxışı - Üst Eosenin argillit, tuf qumdaşları və alevrolitlərin
növbələşməsi ilə xarakterizə olunur, metan qazlı; kimyəvi tərkibi Cl-Na-Ca tiplidir;
minerallaşma dərəcəsi 17 q/l, temperaturu 63-64˚C, sərfi 1,5 mln. l/gün-dür.
qotursu – təbii su çıxışı - Üst Eosenin argillit, tuf qumdaşları və alevrolitlərin
növbələşməsi ilə xarakterizə olunur, kimyəvi tərkibi Cl-Na-Ca tiplidir; sərfi 4 mln.
l/gün, temperaturu 66,1˚C-dir (cədvəl 1).
bundan başqa Masallı rayonu ərazisində 7 təbii su çıxışları aşkar edilib. Temperaturları 35-72˚C, minerallaşma dərəcələri 0,9-17 q/l, ümumi sərfləri 1 milyon
700 min l/gündür [3].
II. Xəzəryanı-Quba zonası. Ərazidə, yer səthində temperaturu 80-90˚C olan termal sular mövcuddur. Əvvəlki illərdə qazılmış, lakin neft laylarını açmayan
çoxlu sayda quyuların bərpası ilə termal suların proqnoz ehtiyatlarını xeyli artırmaq
olar. Xudat sahəsində təkcə 3 saylı quyunun sərfi 4500 m3/gün, temperaturu
81˚C-dir.
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1983-cü ildən başlayaraq Nabran, Xudat, Xaçmaz sahələrində termal suların kəşfiyyatına qazılmış quyularda geotermik müşahidələr də aparılmışdır. burada geotermik pillə 22,7-35,2 m, geotermik qradiyent 4,3-2,8˚C hüdudunda təyin
olunmuşdur. Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində bu zona üzrə termal suların proqnoz-istismar ehtiyatları 25000 m3/gün kimi qəbul edilmişdir. hələ o vaxt, termal suların qərbi Xəzər və Siyəzən dərin tektonik qırılma zonaları ilə əlaqəsi
aydınlaşdırılımış, Orta yura çöküntülərinə kəşfiyyat quyuları qazılmış və dərinlikdə
suların 80-100 ˚C temperaturlu olduğu müəyyən edilmişdi (cədvəl 1).
Cədvəl 1. Xəzəryanı-Quba zonasının termal su yataqlarının hidrogeoloji
parametrləri
Quyu
№-si
116
7
115
1
112

Sahə

Xudat
Nabran
Xaçmaz
yalama
Xudat

Tədqiqat
Quyuda su
intervalı, m sərfi, m3/gün
1278-1130
1231-993
1615-1557
3162-3157
2877-2603

115,7
231
960
5000
2160

Yer səthində
suyun
temperaturu, ˚C

Sulu
komplekslərin
yaşı

50
46
60
87
82

Abşeron
Ağcagil
Pliosen
Üst Təbaşir
Orta yura

2016-cı ilin oktyabr ayında müəlliflər respublikanın Kürdəmir, beyləqan və İmişli rayonlarında termal su yataqlarının öyrənilməsi zamanı indiyədək məlum olmayan su çıxışlarından nümunələr götürərək müvafiq analizdən keçirmiş və bu
suların sənaye əhəmiyyətli olduqlarını sübuta yetirmişlər. Aşağıda su mənbələrinin
laboratoriya analizlərinin nəticələri verilir (cədvəl 2-6):
Cədvəl 2. Talış zonasının əsas təbii termal su yataqlarının
xarakterik parametrləri
Yataqların Sərf,
Suyun
Su ilə yer səthinə çıxarılan istiliyin miqdarı
adı
m3/gün temperaturu, ˚C
kkal.
mVt
qotursu
3974
64
1,53x1012
6,4x1010
Donuzütən
1555
64
5,98x1011
2,5x1010
baş Ərkivan 302
50
7,92x1010
3,3x109
10
Meşəsu
112
38
1,75x10
7,3x108
İbadısu
1123
42
2,05x1011
8,5x109
qavzavua
259
38
4,09x1010
1,7x109
10
Alaşa
285
50
7,48x10
3,1x109
yataqlar
üzrə cəmi:
7731
2,56x1012
10,7x1010
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Cədvəl 3. Kürdəmir rayonu, Carlı “Ulusu” sanatoriyasında istifadə olunan
suyun analizinin nəticələri (24.10.2016)
Suyun tərkibindəki ionların adı
Suyun temperaturu, 98˚C
Suyun sərfi, 20000 m3/gün
OKT
0,8
SSAM
Neft məhsulları
Asılı maddələr
Minerallığı
hCO3SO42ClCa2+
Mg2+
Na++K+
NO2NO3Nh4+
Fe3+
Codluq

mq/l

mq.ekv/l

%-ekv

0
0
8,36
7590,80
152,50
263,36
4348,75
360,0
132,0
2334,19
0,002
0,062
1,5
1,0

2,50
5,49
122,50
18,0
11,0
101,49

1,92
4,20
93,88
13,79
8,43
77,78

29,0

Cədvəl 4. İmişli rayonu, Sərxanlı kəndi yaxınlığındakı yeni təbii çıxış
sularının analizinin nəticələri (24.10.2016)
Suyun tərkibindəki ionların adı
Suyun temperaturu, 34˚C
Suyun sərfi, 10 m3/gün
OKT
SSAM
Neft məhsulları
Asılı maddələr
Minerallığı
hCO3SO42ClCa2+
Mg2+

56

mq/l

mq.ekv/l

%-ekv

1,0
1,03
295,0
39,50
22,50

0,34
0,35
99,31
13,30
7,58

15,2
0
0
1,98
17048,54
61,0
49,38
10472,50
790,0
270,0
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Na++K+
NO2NO3Nh4+
Fe3+
Codluq
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5405,66
0,001
0,03
5,6
0,8

235,03

79,12

62,0

Cədvəl 5 Beyləqan rayonu, Xalac kəndi yaxınlığındakı termal
su analizinin nəticələri (24.10.2016)
Suyun tərkibindəki ionların adı
Suyun temperaturu, 67,4˚C
Suyun sərfi, 8 m3/gün
OKT
SSAM
Neft məhsulları
Asılı maddələr
Minerallığı
hCO3SO42ClCa2+
Mg2+
Na++K+
NO2NO3Nh4+
Fe3+
Codluq

mq/l

mq.ekv/l

%-ekv

0,75
1,72
2075,0
525,0
40,0
1512,46

0,04
0,08
99,88
25,57
1,93
72,80

112,0
0
0
2,64
119557,24
45,75
82,30
73662,50
10500,0
480,0
34786,69
0,001
2,64
17,0
0,5

56,5

Cədvəl 6. Kürdəmir rayonu, Sor-Sor kəndi ətarfındakı
termal su analizinin nəticələri (24.10.2016)
Suyun tərkibindəki ionların adı
Suyun temperaturu, 82˚C
Suyun sərfi, 8 m3/gün
OKT
SSAM
Neft məhsulları
Asılı maddələr
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mq/l

mq.ekv/l

%-ekv

40,0
0
0
3,0
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Minerallığı
hCO
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38803,17
122,0

2,0

0,30

8,23

0,17

0,03

23785,0

670,0

99,67

Ca2+

1650,0

82,50

12,27

Mg

2+

354,0

29,50

4,39

Na++K+

12883,94

560,17

83,34

3-

SO42Cl

-

NO2-

0,0012

NO

3-

2,3

Nh4+

6,0

Fe

2,0

3+

Codluq

34,0

qeyd etmək lazımdır ki, adı çəkilən termal sulardan yalnız Kürdəmir rayonunun
Mollakənd kəndi yaxınlığındakı “Ulusu” sanatoriyası primitiv şəkildə olsa da, yerli
əhali tərəfindən qismən istifadə olunur.
Tədqiq olunan termal suların genezisinə gəldikdə isə onların bilavasitə dərinlik
tektonik çatları ilə əlaqədar olması şübhəsizdir. belə ki, dərin qatlardan yer səthinə
doğru ötürülən müxtəlif qiymətli nadir elementlərlə zəngin olan bu sulardan nəinki
müalicə məqsədilə, həm də onlardan qiymətli ba, b, Sr, Li, Mn və başqa elementlərin alınması üçün də istifadə oluna bilər.
Məlum olduğu kimi yer səthində temperaturu 70 ºC-dən yüksək olan termal sulardan elektrik enerjisinin alınması üçün, nisbətən kiçik (60-70 ºC) temperaturlarda
binaların və istixanaların qızdırılmasında, başqalarından isə balneoloji məqsədlərlə
istifadə etmək mümkündür [4].
Nəticə
Təqdim edilən işin yerinə yetirilməsi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, respublika ərazisində geniş intişar tapmış termal sulardan həm elektrik enerjisi almaq,
həm də yeni sanatoriya-kurort şəbəkələrinin yaradılması üçün istifadə etmək
mümkündür. hazırda, hər gün milyon litrlərlə dərələrə, çaylara və dənizə axıdılan
bu sulardan real istifadə, ölkəmizin iqtisadiyyatında mühüm yer tutar. Termal suların
tərkibində olan qiymətli kimyəvi elementlərin (J, br, b, Sr, Li, Mn və s.) zavod
miqyasında çıxarılmasının vaxtı çatıb. bunun üçün işlənmiş texnologiyalar mövcuddur. bu sulardan bina və istixanaların qızdırılması üçün istifadə isə, inkişaf etmiş
ölkələrdə çoxdan adi hal olub.
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УДК 631.6

К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА
(стр. 60-65)

Якубова Х.М., Усманов И.А.
НИИ ирригации и водных проблем при ТИИМ, город Ташкент,
islamabbasovich@gmail.com

Abstract. The article summarizes the results of experiments on water-saving technologies and increasing the efficiency of water resources use at the level of the irrigation system and farms. The aim of the research was in solving the problem related
to increasing the efficiency of using water resources for irrigation of crops in Uzbekistan. The methods of the water-saving technologies used in irrigated agriculture
were analyzed. It has been established that at present there is an acute need for the
development of cheap but effective measures for water saving and regulating of soil
and meliorative processes that include the implementation of water saving methods
into agricultural practices, the increase in the efficiency of irrigation systems, and
the use of drip irrigation.
Ключевые слова: водные ресурсы, эффективность способов полива, коэффициент полезного действия, техника полива, технология орошения, дефицит
воды, бассейн реки Сырдарьи.
Введение
Как известно, в странах, расположенных в аридной зоне постоянно ощущается дефицит оросительной воды. Особенно обостряется этот дефицит в
условиях глобального потепления климата. Так, в равнинной части Республики Узбекистан недостаток насыщения воздуха влагой в летние месяцы достигает 14-16%. А дефицит влаги, который отражает разность между
испаряемостью и суммой осадков за вегетационный период составляет 844,2996 мм. Ввиду незначительной величины атмосферных осадков их роль в формировании влагозапасов в почве недостаточна. В таких условиях развитие
всего народнохозяйственного комплекса, и особенно сельскохозяйственного
сектора, невозможно без повышения эффективности использования водных
ресурсов. Особенность ситуации последних десятилетий в водном хозяйстве
заключается в том, что объем технически доступных водных ресурсов и объем
спроса на воду превышают (особенно в маловодные годы) объем экологически
доступных водных ресурсов в реках Сырдарье и Амударье.
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В этих условиях единственным средством снижения диспропорции между
предложением и спросом на использование воды является управление спросом
на водные ресурсы путем применения системы водосбережения.
В сельском хозяйстве Узбекистана основное место занимают системы поверхностного полива, при которых неизбежны определенные потери воды по
пути транспортировки воды от водоисточника до конкретного орошаемого
поля фермерского хозяйства.
Материал и методы
В статье использованы материалы стандартных наблюдений Гидрометеослужбы Узбекистана и бассейнового водохозяйственного объединения (БВО)
«Сырдарья» по гидрологическому режиму реки Сырдарья. Также использованы фондовые материалы за ретроспективный период Министерства сельского и водного хозяйства республики, среднеазиатского НИИ ирригации
(САНИИРИ) и других организаций.
Используемые материалы дополнены результатами экспедиционных и полевых исследований, выполненных на орошаемых полях Сырдарьинской области. При обработке и интерпретации полученных результатов использовали
методы гидрологических расчетов и водно-солевые балансы, а также методы
статистического анализа.
Результаты и обсуждение
Известно, что коэффициент полезного действия (КПД) оросительной системы, определяя её технический уровень, играет важную роль в уменьшении
общих потерь воды. При этом, чем выше значение КПД, тем выше водообеспеченность территории. В последние годы в связи с износом и старением построенных ещё в 1960-е годы ирригационных систем отмечается постепенное
уменьшение их КПД. Так в Голодной степи Узбекистана КПД межхозяйственных каналов снизился с 0,73 в 2000 г. до 0,69 в 2014 г. Исследования показывают, что при таком значении КПД ирригационных систем суммарные потери
воды по Голодной степи достигают до 30% и составляют ≈ 1,0-1,2 млрд.м3 в
год (по Сырдарьинской и Джизакской области).
Расчеты показали, что повышение КПД оросительных систем с 0,65 до 0,8
за счет технологического усовершенствования всей системы, начиная с КПД
техники полива и до уровня межхозяйственной и магистральной сети, позволяет снизить общие потери воды до 20%, обеспечивая сокращение оросительной нормы брутто (по хлопчатнику для различных гидромодульных районов)
до расчетных значений (таблица1).
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Таблица 1. Пределы снижения оросительной нормы (брутто)
при повышении КПД оросительной системы
Расчетная оросительная Оросительные нормы брутто при повышении
норма хлопчатника,
КПД
3
м /га
0,65
0,70
0,75
0,80
6000

9230

8570

8000

7500

7640

11750

10910

10190

9550

8930

13745

12760

11910

11170

Не менее важным фактором для повышения эффективности использования
водных ресурсов является широкое внедрение водосберегающих способов и
технологий.
Система водосбережения включает в себя широкий круг вопросов: оптимизацию мелиоративных режимов на фоне дренажа и техники полива, использование агротехнических приемов, повышающие плодородие почв,
совершенствование техники и технологии орошения и т.п. Целью водосбережения на орошаемых землях является такое ведение сельхозпроизводства,
когда при рациональных затратах оросительной воды обеспечивается экономически целесообразный уровень урожайности сельхозкультур и прибыль.
Отечественные и зарубежные технологии и способы водосбережения приведены в ряде крупных научных работ, при этом методы водосбережения, используемые в орошаемом земледелии можно условно разделить на
технические, технологические и организационные (Костяков А.Н.,1967). При
этом виды применяемых водосберегающих методов определяются:
 категорией объектов водного хозяйства (водохозяйственные структуры
используют в основном технические и организационные методы, а сельскохозяйственные структуры используют более широкий спектр методов,
но, главным образом, технологические и организационные);
 расположением объектов мониторинга относительно основного источника
орошения (хозяйства, расположенные в верхнем течении канала в зонах
средних уклонов поверхности используют, как правило, полив через борозду, многоярусный полив, полив переменной струей; в среднем течении
в зоне малых уклонов используют полив через борозду, полив переменной
струей, дифференцированную водоподачу в зависимости от залегания
уровня грунтовых вод; в зоне безуклонных земель используют полив по
встречным и тупиковым бороздам; в зоне безуклонных земель низовьев,
где в основном располагаются рисовые оросительные системы, полив по
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спланированным под «ноль» чекам, «прикатывание» чеков для уменьшения потерь на глубинную инфильтрацию);
 расположением объекта мониторинга относительно непосредственного
источника орошения (хозяйства, расположенные в удалении от головы канала, и в особенности те, которые находятся в конце канала), традиционно
испытывают недостаток в воде и в них умеют особенно экономно использовать воду. Для них характерно повторное использование возвратных вод,
влагозарядковые поливы, поливы через борозду и водооборот;
 размером и типом хозяйств (маленькие фермерские хозяйства, в отличие
от крупных, имеют меньше возможностей для использования, например:
ярусного полива и севооборота).
Достижение высокого уровня урожайности, при одновременном сокращении затрат воды на единицу продукции возможно при осуществлении достаточно известных мероприятий: применения капельного орошения, дождевания
внутрипочвенного орошения лазерной планировкой орошаемого поля и др.
Обобщение опытов по водосберегающим мероприятиям выявило возможную
экономию оросительной воды с учетом уклонов местности и вида сельскохозяйственных культур (таблица 2).
Таблица 2. Возможная экономия оросительной воды при внедрении
водосберегающих технологий полива
Способы
полива

Уклоны
местности

Вид
сельхозкультуры

Достигнутое снижение
оросительной нормы,
м3/га

> 0,05

0,025 - 0,0075
0,001 - 0,0025

виноград
виноград
хлопчатник
хлопчатник
хлопчатник

1990-2040
4000
5500
3000-5200
2340-3090

Внутрипочвенное
орошение

0,001 - 0,0025

хлопчатник

1100-1300

Дождевание

0,0025 - 0,0075

хлопчатник

2200-3050

>0,001

хлопчатник

600-1300

Капельное
орошение

0,025 - 0,05

х)

х)

поливные нормы

Вместе с тем следует отметить, что использование приведенных способов
водосберегающих технологий требуют значительных капиталовложений.
Из-за высокой стоимости указанных технологий, по мнению ученых (Лактаев, Н.Т.,1978) для Узбекистана на ближайшую перспективу основным спо-
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собом орошения сельскохозяйственных культур будут применяться технологии, не требующие дополнительных инвестиций.
Результаты полевых экспериментов различных специалистов (Хорст
М.Г.,1995) показывают, что и в существующем бороздковом способе полива
имеются большие возможности для экономии воды до 1,2-1,5 тыс. м3/га в случае совершенствования их технологии. При этом установлено, что в зоне существующего орошения Сырдарьинской области потенциально подходящие
под внедрение систем капельного орошения площади составляют 10000 га., а
в Джизакской области 20400 га. При средней экономии воды около 2,5
тыс.м3/га, применение систем капельного орошения на площади 10,0 тыс.га
позволит снизить дефицит воды на 25 млн.м3 в год., а в Джизакской - 51,0
млн.м3 в год. А на остальной орошаемой площади Сырдарьинской области,
равной 282,2 тыс.га, усовершенствование элементов технологии существующего бороздкового способа орошения позволит сэкономить в среднем 1500
м3/га воды и уменьшить потребность в воде до 423,3 млн.м3. В Джизакской
области на площади 279,6 тыс.га экономия составит 419,4 млн.м3/год. В целом,
выполненные нами расчеты показывают, что при практической реализации водосберегающих способов и технологий в целом по Джизакской и Сырдарьинской областям (Голодная степь) республики дефицит воды в период вегетации
можно снизить примерно на 918,0 млн.м3 (таблица 3).
Таблица 3. Расчет вероятности снижения требований на воду
по Голодной степи при внедрении новых водосберегающих технологий
Области

Сырдарья
Джизак
Итого по Голодной
степи

Площадь
внедрения
капельного
орошения,
тыс.га
10,0
20,400
30,400

Объем экономии воды, млн.м3/год
При
капельном
орошении

При подборе оптимальных элементов
бороздкового способа на остальной
площади, млн.м3 /год

25,0
51,0
76,0

423,3
419,4
842,0

В таких условиях правительством Узбекистана также рассматриваются директивные документы, посвященные дальнейшему совершенствованию использования и экономии водных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве. В частности издано постановление Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2013 г. «О мерах по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному
использованию водных ресурсов на период 2013-2017 г.г.», где определен по-
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рядок формирования адресных программ внедрения системы водосберегающих способов и технологий с учетом территориальных особенностей разных
регионов республики.
Выводы
1. Нестабильная водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарьи
осложняет многолетний режим речного стока, который приводит к потенциально высоким рискам моловодья в период вегетации, затрудняющий регулирование эколого-мелиоративных процессов и наносит ущерб
урожайности возделываемых культур.
2. В таких условиях возникает необходимость разработки недорогих и эффективных мер по водосбережению и регулированию почвенно-мелиоративных
процессов.
3. Предлагаемые меры включают внедрение водосберегающих способов и методов, повышение коэффициента полезного действия оросительных систем,
использование капельного орошения и др.
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Abstract. Təqdim olunan məqalə “mil-müstəvi” və “mil-mil” elektrod sistemlərində, millimetrlik və submillimetrlik elektrodlararası məsafələrdə mikro və
nanosaniyəli yüksək gərginlikli impulsların təsiri zamanı su mühitinin qızma və elektrik deşilməsinin optik tədqiqatlarına həsr edilmişdir. bu, yüksək elektrik sahələrinin
təsirlərinə əsaslanan və su mühitlərinin patogen bioloji strukturları, müxtəlif üzvi və
qeyri üzvi çirkləndiricilərdən təmizlənməsi məqsədilə impuls elektrik qurğularının
optimal işləmə rejimlərinin işlənilməsi ilə bağlıdır. qısa və qeyri qısa elektrodlararası
məsafələrdə suyun deşilməsinin müxtəlif mərhələləri tədqiq edilmişdir. Müəyyən
edilmişdir ki, qısa məsafələrdə (bir neçə mm) mikrosaniyəli impulsların təsiri zamanı
su mühitinin deşilməsinin stimullaşması (katoddan və ya anoddan) impuls gərginliyin frontundan asılıdır. Mikrosaniyəli impulsların təsiri nəticəsində deşilmə prosesi
katoddan, nanosaniyəli impulsların təsiri zamanı isə anoddan formalaşır. Submillimetrlik elektrodlararası məsafələrdə (yüzlərlə mkm) nanosaniyəli yüksək gərginlikli impulsların təsiri zamanı suyun deşilməsi elektrodlararası məsafədən asılıdır.
qısa məsafələrdə (300 mkm-dən az) deşilmə prosesi katoddan başlanır. Elektrodlararası məsafə böyüdükcə deşilmə prosesi hər iki elektrodun sahəsində formalaşa
bilər və müəyyən kritik məsafədə (~400 mkm) yalnız anoddan başlanır.
Göstərilmişdir ki, “mil-müstəvi” və “mil-mil” elektrod sistemlərində qeyri qısa eıeltrodlararası məsafələrdə (onlarla mm) elektrod sistemi, gərginliyin amplitudu və
potensial elektrodun qütbiliyindən asılı olaraq mikro və nanosaniyəli impulsların
təsiri zamanı su mühitinin qızma və elektrik deşilməsi baş verir. Müəyyən edilmişdir
ki, su mühitlərində yüksək elektrik sahələrinin təsirləri zamanı yüksək keçiriciliyə
malik lider kanallarının formalaşması və onların mövcud müxtəlif növlü çirkləndiricilərdən effektiv təmizlənməsi L=80 mm elektrodlararası məsafədə və U=71 kv
gərginlikdə “mil-müstəvi” elektrod sistemində və potensial elektrodun müsbət qütbiliyində təmin olunur.
Key words: water, high-voltage pulse, microsecond, nanosecond, breakdown,
thermal, electric, interelectrode distance, electrode system, polarity of potential electrode, delay time.
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I. Intoduction
A wide variety of properties of liquids and a strong influence of impurities (moisture, dissolved gases, etc.) on formation of discharge channels there under affect of
high electric fields leads to lack of consensus on the breakdown mechanism. The
experimental data of different authors often do not agree with each other, and the
conclusions are contradictory [1-7]. Depending on experiments conditions, a significant role can play the electrolysis and gas evolution processes, associated with
local heating of liquids by conduction currents. At high electric field strengths (short
breakdown times) breakdown begins nearly electrode with the greatest field intensity. At low strengths (big breakdown times), this process is begun in gas inclusions,
formed under affect of conduction currents. Therefore, of particular interest are investigations of the initial stages of discharge processes in liquid mediums under affect of high voltage pulses.
As the high-voltage equipment can be used combination of high voltage transfomers by frequency 50 hz with pulsed generator on capacitors with spark gaps,
and pulse transformer with thyristor switch [4, 5]. Depending on requirements to
parameters of pulse generator (voltage amplitude, front duration and repetition frequency of pulse) and installation’s size, is preferred elaboration of one of proposed
options.
The first version of installation with productivity ~ 1m3/h and more is well described in [8]. Generator’s circuit includes the high-voltage transformer operating
at an alternating voltage, storage capacitor and exacerbation system of pulse front
with spark dischargers. Despite all advantages of that installation (simplicity of design, possibility of varying the parameters of spark dischargers, ease of use and etc.),
it looks very cumbersome. To reduce the size of installation, it is proposed to use
the thyristor switch and pulse transformer as a power unit. In spite of the power
low-voltage generator occupies an additional volume and leads to increase in the
cost of installation, it allows to significantly reduce the size and cost of high-voltage
part and overall dimensions of whole installation. Generator is providing the highvoltage pulses to its load with certain repetition frequency.
Such installations can find their intended use for solving many technological
problems and environmental problems: for purification of drinking and waste water
from pathogenic bacteria and viruses, prolonging the shelf life of fluid products,
cleaning air from harmful emissions of chemical and metallurgical industries, etc.
[9.10].
II. Experimental part
This article is devoted to the optical research of various stages of formation of
pulsed discharges in water mediums at various electrode systems. depending on
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voltage amplitude, its polarity and distance between the electrodes. As an energy
source generator of pulsed voltages with a charge capacity (~ some μF) and voltage
amplitude ~ 100 kv is used. Usually, in electrohydraulic installations, voltage waveform is close to rectangular one. At voltage U = 100 kv, current in plasma channels
(leaders) doesn’t exceed 500 A. Elements inductance doesn’t reduce the voltage amplitude in discharge gap. Current steepness is 5 * 108 A/s, and voltage drop on inductance is some kv. Pulse front is 0,15 μs. An electric scheme of pulsed installation
is shown in fig. 1.

Fig. 1. Electrical scheme of high-voltage electric pulse installation:
HV source - high voltage source; C - charging capacity; R - protective resistance;
SD – spark discharger; PE – “pin” electrode; PL – “plane” electrode;
C1, C2 - capacitive voltage divider; R1, R2 - voltage divider; Rsh - shunt

Discharge processes in water were studied at various electrode systems: “plane
– plane”, “pin – plane” and “pin – pin” on different interelectrode distances (400
μm – 80 mm) and pulse polarities.
At short distances (400 μm – 5 mm) “plane – plane” electrode system was used.
high voltage pulse with amplitude 40 kv, front duration ~20 μs and 8 ns was applied
to the electrodes from stainless steel with radius 5 mm. As illumination source ruby
laser with pulse duration 5 ns was applied. As an explored object the regular tap
water was used. The process of development and propagation of leader channels
was registered by superfast photocamera SFR-2m. It is established, that under affect
of microsecond high voltage pulses at millimeter distances between the electrodes
discharge channels develops from cathode. Speed of leaders is reached ~ 105 cm/s.
On the other hand, under affect of high-voltage nanosecond pulses (field intensity
~ 0.3-1 Mv/cm) at millimeter distances discharge channels develops from anode.
Thus, under affect of short duration (μs, ns) high-voltage pulses at millimeter distances between electrodes (≥ 1 mm), two different breakdown mechanisms are ob-
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served depending on duration of the acting voltage. When the high-voltage nanosecond pulses are affected on water medium, distance between the electrodes significantly influence on breakdown process. It starts from one of electrodes. In particular,
at interelectrode distances ≤ 300 μm, formation of leader channels is recorded from
cathode.
When analyzing optical images, it is seen, that initially optical irregularities with
strong refractive index gradient and characteristic diameter ~ 10 μm are formed on
the cathode surface. The average speed of their development is ~ 104-105 cm/s and
depends on electric field intensity. by increase of their dimensions and formation
of a primary channel with length ~20-25 μm, a weak perturbation area is formed in
front of it. Then, it is transformed into an optical inhomogeneity with a strong gradient of refractive index, which subsequently acquires a complex shape. Research
of its structure by means of intense laser illumination is shown that it consists from
microinhomogeneities by size ~15 μm, superficially similar to steam-gas micro bubbles. It is characteristic, that progress of optical inhomogeneity with strong refractive
index gradient in interelectrode distance is accompanied by preliminary formation
of weaker perturbations. Subsequently, such perturbation is transformed into strong
optical inhomogeneity with a width ~ 15-20 μm on distance ~ 15 μm, located ahead
of the main discharge channel. This suggests, that development of discharge from
cathode is a complex process, involving several successive stages. Number of leader
channels (~1-3) and their development speed (~104-105 cm/s) depends on electric
field intensity and length of discharge gap. When one of the leader channels is
reached the opposite electrode, a powerful ionization wave is formed, which completes the initial stage of discharge. In general, development of discharge from cathode corresponds to "bubble" breakdown mechanism.
In distance range 300-400 μm between the electrodes, electric discharge is formed
either from cathode or anode, or simultaneously from both electrodes. In this case,
two different breakdown mechanisms are co-existed and competed. Optical inhomogeneities on anode at initial moment are similar to conical perturbations at cathode, but somewhat larger sizes ~25 μm. The average discharge speed at this stage
is ~ 104-105 cm/s. When the optical heterogeneity reaches critical size ~40-50 μm,
a second stage is occurred, corresponding to appearance of intense brush discharge,
propagating to cathode with average speed ~ 106 cm/s. There is a certain critical
distance between the electrodes, depending on electric field’s intesity, above which
discharge is developed only from anode. For example, for field’s intensity ~0.6
Mv/cm, it is 400 μm. It is especially necessary to take into account conditions for
appearance of gas bubbles before breakdown process. Near micro-points, in view
of their small dimensions, pressure is established in a quasi-stationary mode even
under action of nanosecond pulses.
Thus, obtained scientific results shows, that in water medium with low electric
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conductivity duration of high voltage pulse and interelectrode distance influences
on breakdown mechanism. It is shown, that for microsecond pulses and millimeter
distances between the electrodes discharge is developed from cathode. When
nanosecond pulses are applied to the same interval, breakdown from anode is
caused. It is revealed, that at sub millimeter lengths there is a critical distance, at
which excess discharge is occurred only from anode.
We also carried out researches on exploration of individual breakdown stages of
water mediums under influence of high electric pulsed fields of microsecond duration at larger distances between electrodes ~ 20-80 mm in “pin-plane” and “pinpin” electrode systems. Special attention was paid to influence of pulse parameters
(amplitude, polarity) and interelectrode distance on initiation of breakdown process
and development rate of high-conductivity leader channels. Wherein, the amplitude
of pulse is varied in range U=26-80 kv.
So, optical researches have shown, that at interelectrode distance L = 20mm and
voltage amplitude U = 60 kv, time to occurrence of high-conductivity plasma channels (delay time) in water medium under exposure to high-voltage microsecond
pulses is ~1-2 μs, their germination time ~0.5 μs and the leader's speed reaches
v=2*106 cm/sec. breakdown of water medium is completed by closing the gap with
several leaders and forming the parallel discharge channels. With an interelectrode
distance L = 80 mm and voltage amplitude U = 26 kv, the leader stage is begun
after ~9.5 μs and leaders are germinated both from “pin” and opposite electrodes.
In this case an average speed of leaders development reaches ~105 cm/sec. Note,
that after 8-10 μs leaders, directed to “pin” electrode, lose their speed, and on the
contrary, moved towards “plane” electrode, continues to evolve and change their
direction several times. To the end of breakdown process diameter of leader channel
is reached ~1.5 mm. At the leader’s head thin weak branches are observed, one of
which is leader's progress. With an increase in voltage amplitude to U = 40 kv at
the same interelectrode distance (L = 80 mm), germination of 5-8 leader channels
from the “pin” electrode in different directions is occurred. In this case, duration of
the leader stage is decreased up to ~4 μs. breakdown of water gap is completed by
formation of one or more parallel channels. They have fewer bends, and the average
leader’s speed reaches ~ 2*106 cm/s. An increase in voltage up to U = 60 kv leads
to growth of leaders and parallel channels, each of which has own branching.
On Fig. 2 are shown the optical observations of water breakdown stages in “pinplane” electrode system at interelectrode distance L=80 mm and voltage amplitude
U=71 kv with positive polarity of potential electrode. It was found, that under these
conditions leader’s delay time is decreased to ~ 1.2 μs, and the average speed reaches
~ 3*106 cm/sec. While number of parallel discharge channels is 7-10, most of which
has branching. breakdown of longer water gaps occures similarly, but only number
of parallel discharge channels is changed. but even at long interelectrode distance
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(L = 205 mm) and high voltage amplitude (U = 85 kv) several parallel discharge
channels are formed.
On Fig. 3 are shown the images of various stages of water breakdown in “pinplane” electrode system with negative polarity of potential electrode at interelectrode
distance L=30 mm and voltage amplitude U = 55 кВ. Delay time of leaders is ~1015 μs and the average propagation speed ~ 3-4*104 cm/sec. It is seen, as on surface
of “pin” electrode is developed a sliding discharge in direction opposite to “plane”
elctrode. Propagation speed of this discharge is higher (several times) in comparing
with negative leader’s one in direction to opposite “plane” electrode, and the length
is 3-4 times greater than distance between the electrodes.

Fig.2. Optical images of various stages of water breakdown (1-20) in
“pin–plane” electrode system with positive polarity of potential electrode at
interelectrode distance L=80 mm and voltage amplitude U = 71 кВ.

Fig.3. Optical images of various stages of water breakdown (1-20) in
“pin–plane” electrode system with negative polarity of potential electrode at
interelectrode distance L=30 mm and voltage amplitude U = 55 кВ.
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At the end of leader in sliding discharge the thin branches are observed both on
insulation surface and inside of water. It should be noted, that at U = 71 kv, discharge
delay time is reduced to ~8 μs and leader’s speed is slightly increased. Further increase in voltage somewhat reduces the discharge delay time and almost does not
cause an increase in leader’s speed.
On Fig. 4 are shown the images of various stages of water breakdown in “pinpin” electrode system at interelectrode distance L=30 mm and voltage amplitude U
= 30 kv.

Fig.4. Optical images of various stages of water breakdown (1-20) in
“pin–pin” electrode system at interelectrode distance L=30 mm and voltage
amplitude U = 30 кВ.

As can be seen from photographs, breakdown process of water medium at “pinpin” electrode system is differed somewhat from those given above. In particular, it
is due to promotion of negative weakly branched leaders, which are not visible before formation of discharge channel. During discharge process, they are illuminated
by channel itself. With further voltage increase, breakdown of “pin-pin” water gap
is somewhat different from described above. Around the anode, in addition to crown
discharge channels, leader ones are appeared. breakdown process is completed by
leaders meeting in water gap. Since propagation speed of positive leaders (with voltage growth) is increased faster than negative one, more of discharge gap will be
passed by positive leaders. On interelectrode distances L = 10-30 mm and voltage
amplitudes U = 90-100 kv, speed of positive leaders reaches ~ 5*106 cm/sec, which
is two orders higher than negative ones. In short intervals, there is no glow arond
cathode. Therefore, we can assume, that water breakdown is carried out by positive
leaders.
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III. Conclusion
Thus, results of optical researches of water breakdown under the action of highvoltage pulses by micro and nanosecond duration show, that the most effective
modes of action are achieved at “pin-plane” electrode system with positive polarity
of potential electrode. In this case, unlike other electrode systems and negative polarity of “pin” electrode, the best conditions for formation of high-conductivity
leader channels in whole water gap are provided. It is established, that with growth
of voltage amplitude number of leader channels is also increased and discharge delay
time is decreased. This regime can be successfully applied in development of electro
technologies, working in pulsed mode, for disinfection of pathogens, contained in
drinking and waste water.
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FOSFORTƏRKİBLİ QRAFİT İLƏ KRİSTAL BƏNÖVŞƏYİ
BOYAQ MADDƏSİNİN SULU MƏHLULLARDAN
SORBSİYASININ TƏDQİQİ
(səh. 74-82)

Əliyeva S.B., Alosmanov R.M., Bünyadzadə İ.A.,
Əzizov A.Ə., Məhərrəmov A.M.
Bakı Dövlət Universiteti, AZ 1148, Bakı şəh., akademik Zahid Xəlilov, 23.
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Abstract. This paper presents an analysis of the adsorption of Crystal violet (Cv)
dye from aqueous solutions through use of phosphorus-containing graphite (PCG).
The phosphorus-containing graphite was synthesized via oxidative chlorophosphorylation reaction of graphite.
The characteristics of adsorption of Cv dye onto PCG were investigated taking
into account the changes in the initial Cv dye concentration. Equilibrium isotherm
was analyzed using the Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich isotherm
models. The results were compared with corresponding data in various literatures
and it was found out that the PCG is an effective adsorbent for Cv dye.
Açar sözlər: fosfortərkibli qrafit, Kristal bənövşəyi boyaq maddəsi, UB-Gör.
spektroskopiya, adsorbsiya.
Giriş
Suyun çirklənməsi onun kimyəvi, fiziki və bioloji xarakterinin dəyişməsinə səbəb
olur ki, bu da sudan sonrakı istifadəni məhdudlaşdırır. Toxuculuq, dəri, kağız, neft,
plastik kütlə, qida və s. kimi sənaye sahələri iri su çirkləndiriciləri hesab olunur.
qeyd olunan sənaye sahələrinin əsas çirkləndiricilərindən biri sintetik üzvi boyaq
maddələridir. Sintetik üzvi boyaq maddələrinin mürəkkəb quruluşu və əksəriyyətinin
aromatik xarakteri onları mikroorqanizmlərə, temperatur dəyişikliklərinə, işıq
şüalarına və oksidləşdiricilərə qarşı davamlı edir. buna görə də, boyaq maddələri
suda ya uzun müddət dəyişməz qalır, ya da daha zərərli, mutagen və kanserogen
təsirlərə malik olan birləşmələrə parçalanırlar. beləliklə, tullantı sularının boyaq
maddələrindən təmizlənməsi olduqca vacibdir [1].
Tullantı sularının boyaq maddələrindən təmizlənməsi üçün praktikada fiziki,
kimyəvi, fiziki-kimyəvi və bioloji (membranla filtrləmə, koaqulyasiya, flokulyasiya,
adsorbsiya, ion-dəyişmə, oksidləşmə, ozonlaşma və bioloji parçalanma) üsullardan
istifadə edilir [1]. hər bir üsulun seçimi boyaq maddəsinin növü, tullantı suyunun
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tərkibi, istismar xərcləri və tullantının bərpası kimi faktorlarla təyin olunur. bundan
başqa hər hansı bir üsulu tətbiq etdikdə tullantı suyunun dərindən təmizlənməsi
mümkün olmadığından, adətən bir neçə üsul birlikdə həyata keçirilir. Adsorbsiya
üsulu tullantı sularının boyaq maddələrindən təmizlənməsi üçün istifadə olunan
metodlardan effektliyi və iqtisadi cəhətdən əlverişli olması ilə fərqlənir. İstifadə olunan müvafiq adsorbentlər isə aqressiv mühitə qarşı davamlılıq göstərməli, yüksək
adsorbsiya tutumuna və yenidən bərpa edilmə qabiliyyətinə malik olmalıdır.
Karbon materiallarının müxtəlif reagentlərlə heteroatom funksionallaşdırılması
materialın fiziki-kimyəvi xassələrinə təsir etdiyi üçün materialın elektrik keçiriciliyinə, oksidləşməyə qarşı davamlılığına, katalitik aktivliyinə və adsorbsiya tutumuna
təsir edə bilər [6, 10].
Tullantı sularının müxtəlif çirkləndiricilərdən təmizlənməsi üçün müxtəlif element tərkibli karbon materialları, o cümlədən fosfor tərkibli karbon materialları
geniş istifadə edilir [10]. Fosfor tərkibli karbon materiallar fosforlu birləşmələrin
(məsələn, fosfat turşusu, qələvi metalların fosfatları, fosfor (III) xlorid, fosfor oksixlorid və s.) ilkin karbon materialı ilə birgə fiziki qarışdırılması, kovalent rabitə
əmələ gətirməsi, həmçinin kimyəvi modifikasiyası ilə sintez olunur [10].
Təqdim olunmuş tədqiqat işində qrafitin kimyəvi modifikasiyası ilə sintez edilmiş
fosfortərkibli qrafit (Fq) Kristal bənövşəyi boyaq maddəsinin (KbbM) sulu məhlullardan adsorbsiya üsulu ilə təmizlənməsi üçün adsorbent kimi tətbiq olunmuş və
adsorbsiya prosesi tədqiq edilmişdir.
KbbM-in kimyəvi quruluşu və görünən absorbsiya spektri aşağıdakı şəkildə verilmişdir:

Şəkil 1. KBBM-in kimyəvi quruluşu və görünən absorbsiya spektri (C0=1.22)
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KbbM trifenilmetan sinfinə aid olan kation tipli, əsasi xassəli boyaq maddəsidir.
KbbM-in molekulu mikroorqanizmlər iştirakında təbii mühitdə bioloji parçalanmadığı və müxtəlif mühitlərdə uzun müddət dəyişilməz qaldığı üçün çətin
parçalanan molekul kimi təsnif edilir. O, yuyucu vasitə, mürəkkəb, boya və s. sənaye
sahələrində geniş tətbiq edilir. Toxuculuq sənayesində KbbM, neylon, yun, ipək və
pambığın rənglənməsi üçün istifadə edilir. KbbM, həmçinin mikroorqanizmlərin
təyin edilməsi, dərman vasitələrinin yoxlanılması, bakteriya, malyariya və göbələk
əleyhinə vasitələrin hazırlanmasında da geniş istifadə olunur. KbbM, dəridə və
mədə-bağırsaq sistemində qıcıqlanmalara səbəb olur. bundan başqa o, mutagen,
kanserogen effektlərə də malikdir [8]. KbbM, həmçinin canlı orqanizmə düşdükdə
dezoksiribonuklein turşusunun (DNT) zədələnməsinə də səbəb ola bilər [7].
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodlar
İstifadə edilmiş reaktiv və materiallar. Tədqiqatlarda istifadə edilmiş yüksək
təmizlik dərəcəli (təmizlik dərəcəsi-99.9999%, maksimum metal çirkləndiriciləri0.00001% təşkil edir) qrafit Alfa Aesar firmasının məhsuludur. qrafit, (ρ=2.09-2.23
q/sm3) tünd boz rəngli, metal parıltısına və laylı quruluşa malik karbonun allotropik
modifikasiyasıdır. O, elektrodların, elektrikkeçirici yapışqanların, sürtkü materiallarının, süni almazın hazırlanmasında, nüvə reaksiyalarında neytronların yavaşıdıcısı
kimi, atom qüvvət və skanedici tunel mikroskopunda nanometr uzunluğunun etalon
kalibrləməsində istifadə edilir. Təbii qrafitin tərkibində müxtəlif kimyəvi birləşmələr
(FeO, SiO2, Al2O3, MgO, P2O5, CuO, CaO), qazlar, bitum və bəzi hallarda adsorbsiya olunmuş şəkildə su olur.
Tədqiqat işində həmçinin, “kimyəvi təmiz” olan fosfor 3-xlorid (PCl3), aseton
(C3h6O) və qatı sulfat turşusu (h2SO4) əlavə təmizlənmədən istifadə edilmişdir. Oksigen isə reaksiya mühitinə qatı h2SO4 turşusundan keçiririlməklə verilmişdir.
Sorbat kimi təmizlik dərəcəsi “analiz üçün təmiz” olan KbbM (C25h30ClN3,
407.98 , λmaks.-590 ) götürülmüşdür. KbbM su, aseton, xloroform və etanolda həll
olan sarımtıl-yaşıl rəngli tozşəkilli maddədir [8].
boyaq maddəsinin ana məhlulu 1.0 KbbM-in 1.0 distillə suyunda həll edilməsi
ilə hazırlanmışdır. İşçi məhlullar isə ana məhlulun durulaşdırılması yolu ilə alınmışdır.
Metodlar. Fq əks soyuducu, qarışdırıcı və qazaparan boru ilə təchiz edilmiş
üçboğazlı yumrudibli kolbada məlum metodika üzrə oksidləşmə xlorfosforlaşma
reaksiyası ilə sintez edilmişdir [2]. bunun üçün üçboğazlı yumrudibli kolbaya qrafit
və PCl3 (qrafit: PCl3=1:10) əlavə edilmiş, iki gün ərzində statik şəraitdə saxlanılmışdır. İki gün sonra sistemə 7 sürətlə oksigen verməklə otaq temperaturunda
oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyası aparılmışdır. Reaksiya 4 saat müddətində
aparılmış və reaksiya bitdikdən sonra alınmış Fq maye (reaksiyaya daxil olmamış
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PCl3 və aralıq məhsul POCl3) fazadan ayrılmışdır. Fq əvvəl distillə suyu ilə neytral
ph-a qədər sonra isə asetonla yuyulmuşdur. Alınmış məhsul açıq havada qurudulmuşdur.
Fq-nin görünən (zahiri) sıxlığı uyğun metodikaya əsasən nümunənin məlum
kütləsinin tutduğu həcminə əsasən hesablanmışdır [5]. Fq-də Na+ ionlarına görə
turşu qruplarının miqdarı statik mübadilə tutumunun (SMT) təyin edilməsinə əsasən
uyğun metodika ilə müəyyənləşdirilmişdir [9]. qrafitin oksidləşmə xlorfosforlaşma
reaksiyasından əvvəl və sonra, həmçinin Fq-nin adsorbsiyadan əvvəl və sonra
kimyəvi quruluşu Specord 210 Plus Uv-vis spektrofotometrində 200-700 dalğa
uzunluqlarında tədqiq edilmişdir.
Fq-nin KbbM-i adsorbsiya qabiliyyətini müəyyən etmək üçün KbbM-in müxtəlif qatılıq intervallarında Fq ilə adsorbsiyası statik şəraitdə aparılmışdır. KbbMin başlanğıc qatılığı 0.3-34.5 (v=0.015 ; g=0.015) intervalında dəyişdirilmişdir. 24
saat müddətində statik şəraitdə adsorbsiya prosesindən sonra bərk və maye fazalar
bir-birindən ayrılmış və məhlulda boyaq maddəsinin qalıq qatılığı Uv-vis spektrofotometrində təyin olunmuşdur.
Təcrübi nəticələr Fq-nin boyaq maddəsinə görə adsorbsiya tutumu (Q, mq/q),
adsorbsiya dərəcəsi (R%) və paylama əmsalı (D) kimi ifadə olunmuş aşağıdakı formullarla hesablanmışdır:
(1)
(2)
(3)
burada, C0 və Ctar – uyğun olaraq boyaq maddəsinin ilkin və tarazlıqlı qatılığı, mq/l;
g – Fq-nin kütləsi, q; V – boyaq maddəsi məhlulunun həcmidir, l.
Tədqiqatın şərhi
qrafit kristallarının səthində mövcud defektlər yüksək enerjiyə malik olub, digər
atom və ya radikalların qrafit ilə reaksiyası üçün aktiv mərkəz rolunu oynayır.
həmçinin, qrafit laylarının kənar hissələrində kimyəvi rabitələr qırıldığı üçün layların kənarında sərbəst valentliyə və digər atomlarla reaksiya qabiliyyətinə malik
olan karbon atomları da mövcuddur. Məlumdur ki, qrafit laylarının kənar
hissələrində yerləşmiş bu cür rabitələr hidrogen ilə yüksək dərəcədə doymuşdur [4].
Oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyası PCl3 molekulları və oksigenin qarşılıqlı
təsiri nəticəsində sərbəst Cl˙ və POCl2˙ radikallarının əmələ gəlməsi ilə başlanır.

1/2017

77

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
İÇMƏLİ SU EMALI vƏ TULLANTI SULARIN
TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ İNNOvATİv TEXNOLOGİyALAR

Əliyeva S.B., Alosmanov R.M., Bünyadzadə İ.A.,
Əzizov A.Ə., Məhərrəmov A.M.. Fosfortərkibli qrafit...

Daha sonra Cl˙ radikalları qrafit laylarının kənar hissəsində yerləşən hidrogen ilə
əvəzetmə reaksiyasına daxil olur və nəticədə qrafit laylarının kənar hissələrində karbon radikalları əmələ gəlir. Sonrakı mərhələdə həmin aktiv mərkəzlərə POCl2˙
radikallarının birləşməsi baş verir. Nəticədə fosfortərkibli funksional qrupların qrafit
laylarına birləşməsi baş verir. Məhsulun oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyasından
sonrakı hidrolizi isə qrafitin səthində fosfortərkibli turşu qruplarının yaranmasına
səbəb olur.
Müəyyən edilmişdir ki, oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyası ilə alınmış Fq
qara rəngli, tozşəkilli maddədir. Görünən (zahiri) sıxlığın və SMT-nin təyinindən
alınan nəticələr göstərir ki, oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyası qrafitin görünən
(zahiri) sıxlığının və SMT-nin artmasına səbəb olur (görünən (zahiri) sıxlıq: qrafit
- 0.204 mq/l , Fq - 0.219 mq/l; SMT: qrafit - 0.197 mq-ekv/q, FQ-0.226 mq-ekv/q ).
Oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyasından sonra nümunənin SMT-nin artmasına
səbəb qrafitin səthində fosfortərkibli turşu qruplarının formalaşmasıdır.
Adsorbsiya prosesinə boyaq maddəsinin ilkin qatılığının təsirinin müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan tədqiqatların nəticələri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir
(cədvəl 1).
Cədvəl 1. FQ-nin adsorbsiya tutumu və adsorbsiya dərəcəsinin KBBM-in
ilkin qatılığından asılılığı
C0, mq/l

0.32

2.65

7.52

17.69

23.58

31.39

34.49

Q, mq/q

0.28

1.81

3.57

7.04

9.33

11.94

12.24

R, %

88.9

68.2

47.5

40.0

39.6

38.0

35.5

D

8.00

2.15

0.90

0.67

0.65

0.61

0.55

Cədvəl 1-də qeyd olunmuş nəticələr əsasında adsorbsiya izotermi qurulmuşdur
(şəkil 2).

Şəkil 2. FQ ilə KBBM-in adsorbsiya izotermi (KBBM-in başlanğıc
qatılığı – C0= 0.3÷34.5 mq/l,
V=0,015 l, g=0,015 q, T=20±2ºC).
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Şəkil 2-dən göründüyü kimi KbbM-in aşağı qatılıq intervalında Fq-nin
(C0<2.65 mq/l ) adsorbsiya dərəcəsi yüksəkdir (R>60%). qatılığın artması Fq-nin
adsorbsiya tutumunun artmasına və adsorbsiya dərəcəsinin azalmasına səbəb olur.
bu onunla izah edilir ki, Fq adsorbsiya üçün məhdud sayda aktiv mərkəzlərə malikdir və boyaq maddəsinin ilkin qatılığının artması Fq-nin səthinin doymasına
səbəb olur. həmçinin, qatılıq artıqca məhlulda boyaq maddəsi molekullarının
hərəkət sürəti azaldığı üçün onlar adsorbentin məsamələrinə zəif sürətlə diffuziya
edirlər.
Adsorbsiya izotermi Lenqmür, Freyndlix və Dubinin-Raduşkeviç (D-R) modelləri ilə işlənmişdir. İzoterm modellərinin qeyri-xətti tənlikləri aşağıdakı kimidir:
Lenqmür:

(4)

Freyndlix:

(5)

Dubinin Raduşkeviç:

(6)

burada, Ctar - boyaq maddəsinin tarazlıq qatılığı, (mq/l ); Q - tarazlıq halında FQ nin adsorbsiya tutumu (mq/q); Qmaks - monomolekulyar təbəqəyə uyğun FQ-nin maksimum adsorbsiya tutumu (mq/q); Qs - izotermin nəzəri adsorbsiya tutumu (mq/q);
KL − Lenqmür izoterm sabiti (l/q); KF - Freyndlix izoterm sabiti (mq/q).(l/mq); 1/n
-qeyri-bircinslik əmsalı; KD-R - Dubinin-Raduşkeviç izoterm sabiti (mol2/kC2), R universal qaz sabiti (8.314 C/mol), T - mütləq temperaturdur (K).
Lenqmür, Freyndlix və D-R izoterm modellərinin xətti qrafikləri aşağıdakı şəkildə verilmişdir (şəkil 3)

Şəkil 3. FQ ilə
KBBM-in adsorbsiyasının Lenqmür
(a), Freyndlix (b) və
D-R (c) izoterm
modelləri (KBBM-in
başlanğıc qatılığı –
C0= 0.3÷34.5 mq/l,
V=0,015 l, g=0,015 q,
T=20±2ºC).
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Lenqmür izoterm modelində müəyyən edilmiş Lenqmür izoterm sabitinin
qiymətinə əsasən ölçüsüz kəmiyyət olan ayırma əmsalı hesablanmışdır:
(7)
KD-R parametrinin qiymətinə əsasən isə adsorbsiya prosesinin sərbəst enerjisi (E,
kC/mol) hesablanmışdır:
(8)
Müəyyən edilmiş müxtəlif izoterm parametrlərinin qiymətləri aşağıdakı cədvəldə
verilmişdir (cədvəl 2).
Cədvəl 2. FQ ilə KBBM-in adsorbsiyasının Lenqmür, Freyndlix və D-R
izoterm parametrləri
Lenqmür

Freyndlix

D-R

Qmaks,
mq/l

KL,
mq/l

RL

r2

KF,
mq/l

1/n

r2

KD-R,
mol2/kC2

Q s,
mq/l

E,
kC/mol

r2

17.04

0.09

0÷1

0.76

1.71

0.59

0.96

5•10-8

5.88

3.16

0.67

Lenqmür izoterm modeli hamar və homogen səthlərdə baş verən adsorbsiya proseslərini xarakterizə edir. bu modelə əsasən hesablanmış Fq-nin maksimum adsorbsiya tutumu 17.04 mq/l təşkil edir. Ayırma əmsalının (RL) hesablanmış qiymətlərinə
əsasən boyaq maddəsinin ilkin qatılığının artması (0.3÷34.5 mq/l) ayırma əmsalının
qiymətinin azalmasına səbəb olur (0.97÷0.24). Ayırma əmsalının qiymətlərinin 1dən kiçik olması verilmiş qatılıq intervallarında adsorbsiyanın mümkünlüyünü
göstərir (RL˃1 adsorbsiya prosesi əlverişsizdir; RL˂1 adsorbsiya prosesi əlverişlidir).
Freyndlix izoterm modeli heterogen səthdə baş verən adsorbsiya prosesini xarakterizə edir. Freyndlix izoterm modeli KbbM-in Fq ilə adsorbsiyası zamanı ən yüksək korrelyasiya əmsalına malikdir (r2). bu modelə əsasən hesablanmış 1/n
parametrinin qiymətinin (1/n=0.59) 1-dən kiçik olması proses zamanı fiziki prosesin
üstünlük təşkil etdiyini və Fq-nin səthinin 59% bərabər enerjili aktiv mərkəzlərdən
təşkil olunduğunu göstərir.
D-R izoterm modeli adsorbentin mikroməsaməliliyini xarakterizə edir. Qs parametrinin qiymətinin Lenqmür modelinə əsasən hesablanmış Qmaks parametrinin
qiymətindən kiçik olmasına səbəb bu parametrin Fq-nin mikroməsamələrinin maksimal adsorbsiya tutumunu ifadə etməsidir. Fq ilə KbbM-in adsorbsiyasının sərbəst
enerjisi D-R modelinə əsasən 3.16 kC/mol müəyyən edilmişdir. Sərbəst enerjinin
hesablanmış kiçik qiyməti boyaq maddəsinin molekulyar adsorbsiya olunduğunu
göstərir.
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Aparılan tədqiqatlarda, qrafit oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyasından əvvəl
və sonra, həmçinin Fq adsorbsiyadan əvvəl və sonra Ub-Gör. spektroskopiya
metodu ilə tədqiq olunmuşdur (şəkil 4).

Şəkil 4. Qrafit (a) və FQ-nin adsorbsiyadan əvvəl (b) və sonra (c) UB-Gör.
spektri (fon hava)
Şəkil 4 (a)-da qrafit nümunəsinin Ub-Gör. spektrində 250-300 nm intervalında
siqnallar qrafit kristalında C-C rabitələrinin π→π* elektron keçidlərinə uyğundur
[3]. Oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyasından sonra spektrdə müşahidə olunan
dəyişikliklər qrafit və səth funksional qrupları arasında π→π* elektron keçidlərini
ifadə edə bilər (şəkil 4 (b)). Adsorbsiya prosesindən sonra spektrdə müşahidə olunan
yeni siqnallar aromatik aminlər üçün xarakterikdir. 350 nm dalğa uzunluğunda formalaşan yeni siqnal boyaq maddəsinin azo qruplarının n→π* elektron keçidlərinə
uyğundur (şəkil 4 (c)) [11]. beləliklə, Fq-nin adsorbsiya prosesindən sonra UbGör. spektrlərinə əsasən müşahidə olunan dəyişikliklər Fq-nin KbbM-i adsorbsiya
etdiyini göstərir.
Nəticə
1. Oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyası ilə sintez edilmiş fosfortərkibli qrafit (Fq)
ilə kation tipli Kristal bənövşəyi boyaq maddəsinin (KbbM) sulu məhlullardan
adsorbsiyası tədqiq edilərək müəyyən edilmişdir ki, Fq tullantı sularının KbbMdən təmizlənməsi üçün adsorbent kimi tətbiq edilə bilər.
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2. Adsorbsiya izoterminin Lenqmür izoterm modeli ilə işlənilməsi nəticəsində Fqnin maksimal adsorbsiya tutumunun 17.04 olduğu, Freyndlix izoterm modeli ilə
işlənilməsindən Fq-nin səthinin heterogenliyinin 59% təşkil etməsi, DubininRaduşkeviç izoterm modeli ilə işlənilməsindən isə adsorbsiya prosesinin sərbəst
enerjisinin 3.16 kC/mol təşkil etdiyi müəyyən olunmuşdur.
3. Fq adsorbsiya prosesindən əvvəl və sonra Ub-Gör. spektroskopiya metodu ilə
tədqiq edilərək spektrlərdə müşahidə olunan dəyişikliklərə əsasən boyaq maddəsinin adsorbsiyası təyin edilmişdir.
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Abstract. Son illərdə qlobal iqtisadi proselərdə və biznes mühitində müşahidə
edilən, maliyyə sektorları üzrə volatilliyin artması, çevik texnoloji təkmilləşmələr,
istehlakçıların dominatlığının kəskinləşməsi kimi dəyişikliklər müəssilərdə xərclərin
idarəedilməsinə yanaşmalara əhəmiyyətli diqqətin ayrılması ilə nəticələnmişdir. baş
verən bu dəyişikliklər, biznes vahidlərinin qarşısında rəqabət mühitinin tələblərinə
adekvat cavab vermək üçün xərclərin idarəedilməsi üzrə informasiya sistemlərini
təkmilləşdirirək günün tələbləri uyğun təşkil edilməsi kimi mühüm bir çağırış qoyur.
Açar sözlər: accounting, cost accounting, information system, cost information
system.
Introduction
An accounting information system is one that consists of interrelated manual and
computer parts and uses processes such as collecting, recording, summarizing, analyzing and managing data to provide information to various users. Like another information systems, accounting information system has also objectives, interrelated
parts, procedures and outputs. The accounting information system’s objective is to
provide comprehensive information to those who actually needs it. The interrelated
parts include order entry and sales, billing accounting receivables, and cash receipts, inventory, general ledger, and cost accounting. Process include collecting,
recording, summarizing, and managing of consumed resources. Information system
as a decision model, uses inputs (economic events) and transfers it to information
output and decisions which various users needed these.
İnterpretation of studies
The accounting information system can be divided into two major subsystems.
The accouting information system can be divided into two major subsystems.
• The financial accouting information subsystem;
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• The cost management information subsystsem
The fianancial accouting information system primarily is related to producing
information outputs regarding management performance for external users (investors, creditors, government agencies et .c). As outputs of financial accounting
system, it may be revealed annually and sometimes quarterly financial statement
such as balance sheet, income statement and statement of cash flows. Notice that
these outputs actually are used for investment decisions, business evaluation, activity
monitoring, and other regulatory measures.
The cost management information system concerned with producing outputs for
internal users (managers) in using inputs and processes needed to satisfy company’s
management objectives.
The cost management information system has three broad objectives:
• Costing out services, products, and other cost objects that are interested in management
• Planning and control
• Decision making
It is the role of the accounting system to provide that information and this will
involve information gathering and communication:
• Identifying and capturing relevant information;
• Recording the information collected in systematic manner;
• Analyzing and interpreting the information collected;
• Reporting the information in a manner that suits the needs of users.

Figure 1: The cost accounting information system.
In fact, cost accounting is a subset of managerial accounting. Managerial accounting is one of the important disciplines within accounting as well as financial
and tax accounting. Managerial accounting provides information needs of those
within the organization, while financial accounting provides all external users with
information for investing and credit decisions.
Cost accounting aims at systematic recording of expenses and analysis of
the same so as to ascertain the cost of each product manufactured or service rendered
by an organization. Cost accounting is the set of procedures to determine costs, especially production costs.
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Recently some major reasons have been identified to affect increasing of requirements concerned with managerial or cost information. Some of them are regarding below:
• The increasing sophistication of customers;
• The faster development of a global economy;
• Rapid changes in technology;
• The increasing volatility of financial markets;
• Increasing pressure in competitive environment;
An efficiently understanding of cost management information, we should make
the comparisons between managerial (cost) and financial accounting features. So
that, financial accounting aims to formulate general descriptions and financial position in term of accepted accounting standards, rules and regulations about entire
company. however, managerial accounting exists to provide detailed relevant information to all levels of management hierarchy.
Moreover, note that financial accounting information is made publicly, but managerial accounting information is used only by internal management purposes. Thus,
the detailed differences between managerial and financial management are explained
below table.
Table 1. Differencies between managerial and financial managemet
Managerial or Cost accouting

Financial accouting

Users

Internal managers and staff

External users (creditors,
investors, other analysists)

Preparation
guidelines

Relevance and usefulness are
the only guiding principles

International accepted financial
standards (GAAP, IFRS)

Purpose

Strategic decisison making,
calculation costs of different
products, planning and budgeting, control amd other purposes

General information
for creditor’s and investor’s
decisisons

Frequency
Appropriate needs of managers
of preparation
Independient
Information is only examined
review and opinion by internal managers

Annually, quarterly
Independent auditor’s opinion.

Cost accounting supports both financial and managerial accounting. Measuring,
analyzing and reporting cost information is necessary to keep track of inventory values and also enable management to make rather better decisions.
As a major subset of management accounting, cost accounting allows managers,
to perform a number of tasks that are critical to managing the company, including
the following:
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1. Calculating the cost of products, services, departments, divisions and customers;
2. Using cost data to prepare bids and proposals;
3. Obtaining information for planning or budgeting, control and performance
evaluation;
4. Analyzing relevant cost data for a variety of different decisions, including
capital expenditures.
First two stages of this sequential stages are regarded with preparation and the
remaining last two stages are concerned with using the information collected;
Management accounting information is required to help managers to make solid
decision in four broad area; developing long-term plans and strategies, performance
evaluation and coordination, allocating resources and determining costs and benefits:

Figure 2. Management decisions information requiring management
accounting information
Developing plans and strategies – Firstly, each manager of various business unities are responsible to set up mission and objectives of the business and then, developing long term strategies in order to achieve these objectives. Management
accounting information can help in gathering information and that will be useful for
developing appropriate business goals and strategies as well as to generate financial
plans. Thus, managers can evaluate each strategy through to use this financial plans
and use this for deciding divisive alternative strategies.
Performance evaluation and control – management accounting information can
help in reviewing the performance of the business. Note that non financial performance indicators are increasingly used to evaluate performance along with financial
indicators. Controls needs to compare actual and planned performance. If it is de-
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termined significant differences, appropriate corrective actions should be taken
where necessary.
Allocating resources – resources available are restricted for each business. Therefore, the principal responsibility of managers is to use these resources in efficiently
and effectively way in order to ensure better performance. Decisions as allocating
resources and optimum level of output will require management accounting information.
Determining costs and benefits – many management decisions require knowledge
of the costs and benefits of pursuing a particular course and action as providing a
service, producing a new product or closing down a department. The decisions will
involve weighting the costs against the benefits. The management accountant help
managers by providing information details of particular costs and benefits.
Thus, as one of the typical service, both management accounting and financial
accounting supply reliable, relevant and productive information to the user groups.
Therefore, accounting information responds certain key qualities, or vital characteristics: relevance, reliability, comparability and understandability:
• Relevance – accounting information must possess the ability to influence in
making decisions. The information may be relevant to the accurate prediction
of future events or relevant in helping to confirm financial results of past
events. To influence a decision, information must be available when the decision is being made. Thus, relevant information must be timely as well.
• Reliability – management accounting should be free from significant errors
and bias. Though both relevance and reliability are very important characteristics, the problem that we often face is that information that is highly relevant
may not be very reliable, and that which is reliable may not be very relevant.
• Comparability – this quality of information enables decision makers to identify changes in the business over time. It also helps them to evaluate their business performance with rivals which are the similar business. Comparability
tends also to be enhanced by making clear policies that have been adopted in
measuring and presenting the information.
• Understandability – management accounting reports should be expressed
as clearly as possible and should be understood by those managers at whom
the information is aimed.
Conclusion
Cost accounting information is affected by the modern business environment.
Such environments are characterized by their complexity, uncertainty and volatility.
Therefore, cost accounting information system must be designed to be able to cope
with such environmental conditions.
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Abstract. Presented article dedicated to environmental flow estimation for Kura
river downstream. It was analyzed the different environmental flow estimation methods and used 4 methods for the environmental flow of Kura river downstream.
Açar sözlər: ekoloji axım, su sərfi, minimal axım, suvarma sistemi, axım həcmi.
Giriş
Su ehtiyatlarından istifadənin düzgün təşkil edilməməsi çay ekosisteminə mənfi
təsir göstərir. belə ki, antropogen faktorların təsiri ilə çay suyunun kəmiyyət və keyfiyyətində baş verən dəyişikliklər onun biotik xüsusiyyətlərində özünü biruzə verir.
Çayların sosial-iqtisadi və su təsərrüfatı, ekoloji, geosfer, landşaft və rekreasiya
- estetik funksiyaları olduğundan buradan mümkün sugötürmələrin miqdarı elə
təyin olunmalıdır ki, məcrada qalan su çay ekosistemlərinə çox ciddi təsir etməsin,
su canlılarının yaşayış və inkişafını təmin edə bilsin.
Ekoloji axım çayda hidrobiontların və çay sahillərində yaşayan digər orqanizmlərin yaşaması, inkişafı və artması üçün saxlanılmalı olan axımdır.
Ekoloji axım tədqiqatları keçən əsrin 70-ci illərindən aparılmağa başlanılmışdır.
buna baxmayaraq, “ekoloji axım” anlayışı termin kimi hələ də qəbul olunmamışdır.
hidroloji ədəbiyyatlarda “ekoloji axım” anlayışı kimi “minimal saxlanılmalı axım”,
“sanitar axım”, “minimal qəbul edilən axım” və s terminlər işlədilir. Faşevski hesab
edirdi ki, su çay məcrasında iqtisadi mənafe üçün deyil, yalnız ətraf mühit komponent kimi çayı qorumaq məqsədilə saxlanılmalıdır. Sonralar bu fikir müxtəlif müəlliflər tərəfindən dəstəklənmiş və bu səbəbdən də son dövr ədəbiyyatlarında “ekoloji
axım” termini daha çox işlədilir. Ekoloji axımın qiymətləndirilməsi zamanı çayın
sanitar, rekreasiya və balıqçılıq əhəmiyyəti nəzərə alınmalı, özünütəmizləmə və bioloji tarazlığın saxlanması xüsusiyyətlərinin qorunmasına fikir verilməlidir [1].
Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika
Kür çayının ekoloji axımını hesablanmaq üçün ilk növbədə mövcud metodların
imkanları araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, ekoloji axımın müxtəlif üsullarla
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hesablanması üçün Kür çayının axım məlumatları ilə yanaşı çayın hidravliki parametrləri, su ekosisteminə dair kifayət qədər böyük həcmdə məlumatlar əldə etmək
lazımdır. Təqdim edilən məqalədə ekoloji axımı hesablamaq üçün aşağıdakı
məlumatlardan istifadə edilmişdir:
- Çoxillik orta aylıq su sərfləri;
- Çoxillik orta aylıq minimal su sərfləri;
- Orta çoxillik axım həcmi;
- hidroloji müşahidə məlumatları və s.
Tədqiqatın şərhi
Kür çayının respublika əhəmiyyəti böyükdür. Suvarma, sənaye, su təchizatı, enerji istehsalı, su nəqliyyatı, turizm və digər məqsədlər üçün sudan istifadə edilir.
Kür çayının aşağı axım zonasında əsas su istifadəçiləri suvarma və su təchizatıdır.
belə ki, respublika ərazisində Kür çayından hər il 7335 milyon m3 (suvarma - 7214
milyon m3, içməli su təchizatı - 122 milyon m3) su götürülür ki, bunun 3160 milyon
m3-i aşağı axım zonasının payına düşür. Suya tələbatın yüksək olduğu bir dövrdə
çaylardan geri qaytarılmadan götürülən su ekosistemin vəziyyətinin pisləşməsinə
səbəb olur.
Avropa birliyi ölkələri milli və regional səviyyədə ekosistemlərin ehtiyaclarını
nəzərə almaq üçün çaylarda ekoloji axıma müvafiq axım kəmiyyətinin təmin olunmasını qanunverici sənədlərdə əks etdirmişlər. Təəssüf ki, hazırda Azərbaycanda
ekoloji axımın təyini üzrə normativ sənəd yoxdur [1, 2].
yuxarıda qeyd olunanlar Kür çayının aşağı axım zonası üçün ekoloji axımın müxtəlif üsullarla qiymətləndirilməsinin böyük elmi-təcrübi əhəmiyyətə malik olmasını
göstərir.
Ekoloji axımın hesablanması metodları çoxdur. bu metodların geniş təsnifatını
R.E.Tharme (2003) vermişdir. O, 207 metodu təhlil edilərək onları üç qrupda birləşdirmişdi:
1. Çay axımı məlumatlarının təhlilinə əsaslanan hidroloji metodlar. bu metod
birbaşa olaraq çayda yaşayan canlıları nəzərə almır, lakin su ekosistemini qoruyubsaxlamaq üçün su rejiminin müxtəlif fazalarında tələb olunan axım kəmiyyətini
təmin edir. hidroloji metodlar, sadəliyinə (yalnız hidroloji məlumatlar tələb edilir)
və ucuz başa gəlməsinə (çöl tədqiqatlarına ehtiyac olmur) görə beynəlxalq təcrübədə
daha geniş istifadə olunur [2].
2. Yaşayış mühitini hidravliki modelləşdirmə metodları təbii fiziki şərait göstəriciləri ilə çayın hidravliki parametrlər (axın sürəti, dərinlik, suyun temperaturu)
arasındakı əlaqələr əsasında ekosistemin normal fəaliyyət göstərməsinə xidmət edir.
Ekoloji axım kəmiyyəti bu əlaqələr əsasında müəyyən edilir və bu kəmiyyətə uyğun
ekosistem dəyişmələri modelləşdirilir [2].
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3. Holistik metodlar. bu metod yuxarıda qeyd edilən hər iki metodu özündə əks
etdirir. bu metoda bütöv ekosistem yanaşması əsasında ekoloji axım hesablanır.
Metod insan və ekosistemin çay axımına olan təlabatına əsaslanır [2].
Kür çayı üzərində yerləşən su anbarları axımın tam nizamlanmasına imkan verir.
bu halda çay ekosisteminin tarazlığı varvara hidroqovşağından aşağı byefə ötürülən
ekoloji axımın həcmi ilə müəyyən edilir.
qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq bəzi metodlara baxaq:
belarusiyanın Su Ehtiyatlarından Kompleks İstifadə Elmi Tədqiqat İnstitutunun
tövsiyyələrinə əsasən ekoloji axım aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
- kiçik çaylar üçün (orta illik su sərfi 1 m3/s) orta aylıq minimal axımın 95%
zəmanətli qiyməti;
- orta çaylar üçün orta aylıq minimal su sərfinin 75% zəmanətli qiyməti.
bu metodika əsasında Kür çayı və onun bəzi qolları üçün ekoloji axım
qiymətləndirilmişdir (cədvəl 1).
Cədvəl 1. Belarusiyanın Su Ehtiyatlarından Kompleks İstifadə
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun tövsiyyələrinə əsasən Kür çayı və
onun bəzi qolları üçün ekoloji axımın qiyməti
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1. Tennant (və ya Montana) metodu (1976) ən çox istifadə olunan metoddur. bu
metodda orta illik axımın iki müxtəlif 6 ay üçün faiz nisbətindən istifadə olunur və
axım ilə balıqçılıq, canlı aləm, rekreasiya və ekoloji resursların şərtləri təyin olunur.
Tennant axım rejiminin 2 tipini tövsiyyə edir: oktyabr-mart, aprel-sentyabr. bu
metodda axım şərtlərinə müvafiq tövsiyyə olunan axım rejimi aşağıdakı cədvəldə
öz əksini tapmışdır.
Cədvəl 2. Tennant metodunda axım şərtlərinə əsasən tövsiyə olunan
axım rejimi

Tennant metoduna əsasən Kür çayı və onun qolları üzərində yerləşən 12 hidroloji
müşahidə məntəqəsi üzrə ekoloji axım qiymətləndirilmişdir (cədvəl 3).
Cədvəl 3. Tennant metoduna əsasən Kür çayı və onun bəzi qolları üçün
ekoloji axımın hesablanmış qiymətləri
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2. SSRİ Meliorasiya və Su Təsərrufatı Nazirliyinin hidroqovşaqlardan aşağı byefə
ötürülməsi tövsiyyə olunan ekoloji axım aşağıdakı kimi qəbul edilir:
- Gursululuq dövrünün ekoloji axımı gursululuğun 95% təminatlı qiymətinin
75%-i nisbətində qəbul edilir;
- Digər aylar üçün ekoloji axım 95% təminatlı ilin minimal orta aylıq su
sərfindən aşağı olmamalıdır.
Kür çayının Mingəçevir məntəqəsi üçün müvafiq ekoloji axım cədvəl 4-də, çoxillik orta aylıq su sərfi və ekoloji axım hidroqrafı isə şəkil 1-də verilmişdir.
Cədvəl 4. Kür çayının Mingəçevir məntəqəsi üçün SSRİ Meliorasiya və
Su Təsərrufatı Nazirliyinin aşağı byefə ötürülməsi tövsiyə olunan ekoloji
axımı

Şəkil 1. Kür çayının Mingəçevir məntəqəsi üçün çoxillik orta aylıq su sərfi və
ekoloji axım hidroqrafı
3. Digər yanaşmada isə çoxillik dövr ərzində orta aylıq qış minimal su sərflərindən ibarət müşahidə sırasının 95% təminatlı qiyməti ekoloji axım kimi qəbul
edilir. Kür çayının Mingəçevir məntəqəsi üçün müvafiq kəmiyyət 145 m3/s-dir.
Kür çayı respublikamızın suvarma sisteminin mühüm mənbəyi olduğuna görə,
ekoloji axımın müxtəlif üsullarla təyin olunmuş həcmləri çayın P=75% təminatlı
təbii axımı ilə müqayisə edilir (cədvəl 5).
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Cədvəl 5. Kür çayının Mingəçevir hidroloji məntəqəsində ekoloji axımın
müxtəlif üsullarla hesablanmış qiymətləri
Üsullar

Hesablanmış P=75% təmiekoloji axım,
natlı axım
mln.m3
həcmi, mln.m3

Ekoloji axım
həcminin P=75%
təminatlı axım
həcmi ilə
müqayisəsi, %

belarusiyanın Su Ehtiyatlarının
Kompleks İstifadəsi ETİ

4320

40,3

Tennant üsulu: I şərt- yaxşı
vəziyyət
Tennant üsulu: II şərt- tənəzzül
həddi
SSRİ Meliorasiya və Su Təsərrufatı Nazirliyinin hidroqovşaqlardan aşağı byefə ötürülməsi
tövsiyə olunan ekoloji axım

4196

39,1

2938
4573

10720

27,4
42,6

1995-ci ilə qədər Kür çayı axımının İstifadə qaydalarında ekoloji axım 3650
mln.m3 qəbul edilirdi ki, bu da P=75% təminatlı axımın 34%-ni təşkil edir.
Nəticə
hesablanmış axım həcmlərinin qiymətləri nisbətən bir-birinə yaxın olduğuna
görə və keçmiş İstifadə qaydalarına əsaslanaraq yeni hazırlanan sənədlərdə ekoloji
axım kəmiyyətini Kür çayının mənsəbində P=75% təminatlı axımın 35%-i, yəni
3752 mln. m3 qəbul etmək olar. Təyin olunan ekoloji axım həcmi gələcəkdə hazırlanması vacib olan Kür çayı axımının İstifadə qaydalarında öz əksini tapmalıdır.
Ədəbiyyat siyahısı
1. İmanov F.Ə., verdiyev R.h., Rəcəbov R.F., Nuriyev A.A. Çayların ekoloji
axımının təyinində çöl tədqiqatlarının rolu (Gəncəçay və qoşqarçayın misalında).
Su problemləri Elm və Texnologiyalar jurnalı. № 2, 2016, s.23-31.
2. EU Water Framework Directive, (2000/60/EC), European Communities, 2000.
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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 15 may 2014-cü il tarixli 226 nömrəli əmri
ilə təsis edilmişdir.
Jurnalın elmi missiyası: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalında əsasən su
sektorunun müasir problemlərini və su təsərrüfatının ümumkonseptual məsələlərini optimal
nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən məqalələrin dərcinə
üstünlük verilir.
Jurnalın dili: Məqalələr Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində qəbul edilir.
Əlyazmaların resenziyalaşdırılması: Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmaların dərc
edilib-edilməməsinə resenzentlərin rəyindən sonra növbəlilik prinsipi əsasında qərar verilir.
Müəlliflik hüquqları: Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və
bu məqalələrin bütün nəşr hüquqları eksklüziv olaraq “Su problemləri: elm və
texnologiyalar” jurnalına aiddir. Jurnalda cap edilmiş məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə
dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsi ilə, sitatların verilməsinə isə mənbə göstərilmək
şərtilə yol verilir.
Məqalələrin tərtibi qaydaları
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə müəllifin (və ya müəlliflərin) soyadı tam, adı və atasının adının baş hərfləri, 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 olunmalıdır:
• 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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Məmmədov E.A1., Əliyev S.Ə2.
“Azərsu” ASC, Bakı şəhəri, mammadov@...
AMEA Geologiya Institutu, Bakı şəhəri, aliyev@...
1

2

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, “NaftaPress”, 2008, 380 c.
3. Dakova S. Low flow and drought spatial analysis. bALWOIS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.

Məqalələr çap formasında 2 nüsxədə və elektron şəkildə redaksiyaya (AZ1012. bakı,
Azərbaycan, Moskva prospekti, 73) təqdim edilməlidir.
E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Əlaqə telefonları: (+99412) 430-08-25/35; (daxili: 27-37).
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NOTES FOR CONTRIBUTORS
About journal: Journal "Water problems: science and technology", being a peer-reviewed 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 publication right of these articles belongs exclusively to"Water problems: science and technology" 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 organization 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 materials 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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Articles must be submitted to the editorial office (“Azersu” OJSC, 73, MoscowAvenue, AZ 1012, baku, Azerbaijan) in 2 copies .
E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
О журнале: Журнал «Водные проблемы: наука и технологии», является рецензируемым научным изданием, учрежденным приказом № 226 от 15 мая 2014 г. Председателем ОАО «Азерсу».
Научная миссия журнала: В журнале «Водные проблемы: наука и технологии»
предпочтение отдается статьям посвящённым современным проблемам водного сектора и решению общеконцептуальных вопросов водного хозяйства, написанным в оптимально-теоретическом и практическом контексте.
Язык журнала: Статьи принимаются на азербайджанском, турецком, английском
и русском языках.
Рецензирование рукописей: РРешение о публикации рукописи, представленной
в редакцию журнала принимается после заключения рецензентов и в порядке очередности.
Авторские права: В журнале соблюдается авторские права, которые после публикации статьи принадлежат журналу «Водные проблемы: наука и технологии». Повторные публикации статьи в других изданиях допускается только с письменного
согласия редакции журнала, а цитирование отдельных частей статьи возможно лишь
при условии указания источника.
Правила написания статьи
Стурктура и объем рукописи:
1. В статьях указываются фамилия автора (или авторов) и их инициалы, адрес
электронной почты (e-mail) и название организации, где выполнялась данная
работа.
2. Текст статьи должен состояться из аннотации (на английском языке, не более
10 строк), ключевые слова (5-7 слов), введения, использованные исследовательские материалы и методика, обсуждение исследований, заключение и список
литературы.
Текст не должен превышать 8-10 страниц (вместе с таблицами и рисунками) по
программе MICROSOFT WORD (версия 2003-2007) шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 12, интервал - 1,0 и 1,25 см пропуском абзаца на формате страниц А4
по нижеследующим показателям:
• Сверху 2 см
• Снизу 2 см
• Слева 2,5 см
• Справа 1,5 см
Подрисуночные тексты размещаются над таблицами. Ссылки на рисунки и таблицы указываются в скобках (рисунок 1), (таблица 2). Формулы в тексте указываются
с Equation Editor. Через одну строку после основного текста указывается список литературы. Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках [1]. Список литературы приводится в пронумерованном порядке размером шрифта 12.
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