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Prezident İlham Əliyev:
“İnfrastruktur layihələri bölgələrdə
iqtisadi inkişafa şərait yaradır”

n “Deyə bilərəm ki, birinci rübün yekunları çox müsbətdir. Biz keçən ili də uğurla
başa vurmuşduq. Baxmayaraq ki, keçən ilin sonunda bölgədə artıq böhran
başlamışdır, Azərbaycan iqtisadiyyatın dinamik inkişafını təmin etmişdir və biz
keçən ili də çox gözəl göstəricilərlə başa vurduq”, – Prezident İlham Əliyev bu
sözləri aprelin 10-da Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş
iclasında deyib. Dövlətimizin baçşısı bildirib ki, birinci rübün yekunları 2015ci ilin də ölkə iqtisadiyyatı üçün uğurlu il olacağını təsdiqləyir: “Ümumi daxili
məhsul 5 faizdən çox artmışdır. Bu, çox gözəl göstəricidir, həm region, həm
dünya üçün. Bu gün dünyada 5,3 faiz, yaxud da ki, 6 faizə yaxın inkişaf edən
iqtisadiyyatlar çox azdır”.

İqtisadiyyatımız
dayanıqlı inkişaf edir
Azərbaycanda dinamik inkişafın
təmin edildiyini, qeyri-neft sektorundakı
7 faiz artımın sevindirici olduğunu vurğulayan ölkə rəhbəri bunun son illər ər-

2/2015

zində aparılan düşünülmüş iqtisadi siyasət nəticəsində mümkünləşdiyini qeyd
edib. O deyib ki, uzun illər Azərbaycan
iqtisadiyyatına qoyulan vəsait, şaxələndirmə siyasəti, qeyri-neft sektorunun
inkişafı imkan verir ki, iqtisadiyyatımız
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dayanıqlı surətdə inkişaf etsin, bir sektordan – neft-qaz sektorundan asılı olmasın. Hətta dünyada neftin qiymətinin
kəskin şəkildə düşməsi bizim ümumi
iqtisadi inkişafımıza təsir etməmişdir.
Budur, Azərbaycanın iqtisadi modelinin
unikallığı və bu göstəricilər bizim seçdiyimiz yolun nə qədər düzgün olmasını
bir daha göstərir.
Prezident İlham Əliyev son illər
ərzində neftin hasilatının bir qədər
düşməsi nəticəsində ölkəmizdə sənaye
istehsalında artım müşahidə edilmədiyini, görülən işlər nəticəsində bu ilin
birinci rübündə sənaye istehsalının
təxminən 4 faiz artdığını diqqətə çatdırıb. Kənd təsərrüfatında artımın 3
faizdən çox olduğunu qeyd edən ölkə
rəhbəri hazırda aparılan islahatların və
düşünülmüş siyasətin bu sahədə yaxın illərdə daha sürətli artıma təkan verəcəyinə əminliyini ifadə edib.
Dövlətimizin başçısı ölkədə inflyasiyanın çox aşağı səviyyədə olduğunu
vurğulayaraq deyib: “Keçən il bir
faizdən bir qədər çox idi. Bu il isə 2,8
faizdir. O da çox əlamətdar hadisədir ki,
manatın məzənnəsinə bu ilin fevralında
dəyişikliklər edilmişdir, buna baxmayaraq, inflyasiya çox aşağı səviyyədədir.
Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda istehlak bazarına nəzarət tam təmin edilir,
dövlət və hökumət bu məsələləri daim
diqqət mərkəzində saxlayır”.
İnflyasiyanın aşağı səviyyədə olmasının insanların yaşayış səviyyəsinə
müsbət təsir göstərdiyini, amma, eyni zamanda iqtisadi inkişafı bir qədər əngəllədiyini xatırladan Prezident İlham
Əliyev burada düzgün balans seçilməsinin vacibliyini bildirib. O, həmçinin
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hər il olduğu kimi, bu il də əhalinin pul
gəlirlərinin inflyasiyanı üstələdiyini,
əhalinin pul gəlirlərinin 5,3 faiz – inflyasiyadan təxminən iki dəfə artıq olduğunu
diqqətə çatdırıb.
“Əgər biz vaxtilə ölkəmizin qeyrineft sektorunun inkişafına bu qədər
böyük diqqət göstərməsəydik, bəlkə də
bu gün bu nəticələr o qədər də ürəkaçan
olmazdı. Əksinə bizi staqnasiya, resessiya gözləyə bilərdi, necə ki, biz indi
dünyada, bölgədə bəzi yerlərdə bunu
müşahidə edirik”, - deyə dövlətimizin
başçısı qeyd edib.
Azərbaycan iqtisadiyyatını möhkəm
təməl üzərində qurulan, özünü təmin
edən, xarici maliyyə resurslarından asılı
olmayan iqtisadiyyat kimi səciyyələndirən Prezident İlham Əliyev
deyib: “...Biz indi özümüz donor kimi
həm başqa ölkələrə, eyni zamanda
beynəlxalq maliyyə qurumlarına maliyyə resurslarımızı təqdim edirik. Bu da
bizə əlavə mənfəət gətirir. Azərbaycan
iqtisadi müstəqilliyini tam şəkildə əldə
etdikdə, təbii ki, siyasi müstəqillik daha
da güclənir”.
Birinci rübdə regionlarda müsbət meyillər müşahidə olunub. İş yerlərinin
yaradılması prosesi gedir, 30 minə yaxın
iş yeri açılıb ki, onlardan 25 mini daimidir. Dövlətimizin başçısı bu faktı
vurğulayaraq deyib ki, ölkəmizdə müsbət demoqrafik vəziyyət mövcuddur və
belə olan halda iş yerlərinin yaradılması
daimi proses olmalıdır.
“...Bizim düşünülmüş iqtisadi islahatlarımız bütün dövrlərdə güclü sosial
siyasətlə də tamamlanırdı. Bu il bütün
sosial öhdəliklər yerinə yetirilir, sosial
infrastrukturun yaradılması üçün əlavə
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vəsait ayrılır, məktəblər, uşaq bağçaları,
tibb müəssisələri tikilir,” – deyən Prezident İlham Əliyev əhalinin tibbi diaqnostikasının da uğurla keçdiyini bildirib.
Sosial siyasətin digər aspektlərinin də
daim diqqət mərkəzində olduğunu
diqqətə çatdıran ölkə rəhbəri neftin
satışından gəlirlərin azalmasına baxmayaraq, əvvəlki illərdə əldə edilmiş
maliyyə resursları, eyni zamanda düşünülmüş siyasət, qeyri-neft sektorunun
inkişafı və xarici investisiyaların cəlb
edilməsi sayəsində bütün sosial öhdəliklərin yerinə yetiriləcəyini, vacib infrastruktur layihələrinin icra olunacağını
bəyan edib.
Azərbaycan dünya birliyinin
etibarlı, dəyərli üzvüdür
Ölkəmizdə aparılan islahatların
beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən
yüksək qiymətləndirildiyini vurğulayan
Prezident İlham Əliyev deyib: “Davos
Dünya İqtisadi Forumu ölkələrin iqtisadiyyatlarının rəqabət qabiliyyətliliyinə
görə Azərbaycanı 38-ci yerə layiq görübdür. İldən-ilə bizim yerimiz yaxşılaşır.
Biz daha bir pillə qalxmışıq və dünya
miqyasında rəqabət qabiliyyətliliyə görə
38-ci yeri tutmaq, hesab edirəm ki, gənc
dövlət üçün böyük nailiyyətdir və bu yeri
biz neftə, qaza görə yox, məhz düşünülmüş islahatlara görə qazanmışıq.
Bizim iqtisadi siyasətimiz düşünülmüş
siyasətdir, milli maraqlar və daxili
resurslar üzərində qurulubdur. Ona görə
Azərbaycanın xarici dövlət borcu çox
aşağı səviyyədədir. Dünya miqyasında
biz bu göstəriciyə görə ən qabaqcıl
yerdəyik. Bu, bizə iqtisadi müstəqillik
verir, eyni zamanda biz Azərbaycana
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istənilən məbləğdə xarici bazarlardan
maliyyə resursları da cəlb edə bilərik.
Sadəcə olaraq, hesab edirəm ki, buna
böyük ehtiyac yoxdur…”
Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu gündən-günə artır. Azərbaycan dünya birliyinin etibarlı, dəyərli üzvüdür. Dövlətimizin başçısı bunu vurğulayarkən
deyib ki, bizim xarici siyasətimiz çox
fəaldır, çevikdir, milli maraqlar üzərində
qurulubdur və milli maraqlar bizim üçün
ən prioritet məsələdir. “Yəqin ki, buna
görə Azərbaycan son illər ərzində bütün
bölgədə yaşanan böhranlardan, əgər belə
demək mümkündürsə, itkisiz çıxıbdır və
şərəflə öz siyasətini aparır. Biz heç kimin
təhriki ilə addımlar atmırıq, düşünülmüş
addımlar atırıq. Əgər o addımlar milli
maraqlara uyğundursa, biz bunu edirik,
deyilsə - biz bunu etmirik. Elə bir qüvvə
yoxdur ki, bizi nəyəsə məcbur edə bilsin,
yaxud da bizi hansısa kampaniyalara
cəlb etsin ki, bu da bizim maraqlarımıza
uyğun olmasın”, - deyə Prezident İlham
Əliyev bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan öz dini, milli, mənəvi dəyərlərinə
sadiq olaraq müasirlik yolu ilə uğurla,
inamla gedir.
Dövlətimizin başçısı bu ilin əvvəlində
dünyanın iki aparıcı iqtisadi və siyasi forumunda – Davos Dünya İqtisadi Forumu və Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirakını xatırladaraq deyib:
“…Bu tədbirlərdə dünyanın həm üzləşdiyi problemlər açıq və qapalı şəkildə
müzakirə edilir, eyni zamanda orada
imkan yaradılır ki, hər bir iştirakçı öz
baxışlarını ifadə etsin, öz fikirlərini
bölüşsün. Azərbaycanın mövqeyi bir çox
məsələlərlə bağlı çox böyük önəm
daşıyır. Təkcə enerji siyasəti deyil, ümu-
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miyyətlə, geosiyasi məsələlər, təhlükəsizlik məsələləri, iqtisadi əməkdaşlıq və
sabitlik. Çünki, baxın, indi dünyanın hər
bir yerində qarşıdurma, müharibə, ziddiyyət, böhran, çevrilişlər və digər
xoşagəlməz hallar müşahidə edilir. Bir il
deyil, iki il deyil, artıq 10 ilə yaxındır ki,
hər tərəf yanır. Azərbaycan sabitlik
adasıdır, inkişaf məkanıdır və təbii ki,
bu, dünya birliyi tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir”.
Antiazərbaycan qüvvələrinin də durmadan fəaliyyət göstərdiyini xatırladan
Prezident İlham Əliyev ölkəmizin uğurlu
inkişafını qəbul etməyənlərin səylərinin
nə daxildə, nə də ölkəmizdən kənarda
heç bir nəticə vermədiyini və verə
bilməyəcəyini vurğulayaraq deyib ki,
Azərbaycanda sabitlik, inkişaf, xalqla
iqtidar arasındakı birlik bir daha onu
göstərir ki, bizə qarşı aparılan kampaniyaların, yaxud da ki, burada hansısa
ixtişaş yaratmaq cəhdlərinin heç bir təsiri
yoxdur, ola da bilməz.
“Əgər ölmək istəmirsinizsə,
Azərbaycan torpaqlarından
rədd olun!”
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamış
qalmasından təəssüflənən Prezident
İlham Əliyevin bunun yeganə səbəbinin
Ermənistanın status-kvonu saxlamaq
istəyi ilə bağlı olduğunu xatırladaraq
deyib ki, Minsk qrupuna həmsədrlik
edən dövlətlərin başçıları status-kvonun
qəbuledilməzliyini dəfələrlə bildirsələr
də, Ermənistan buna məhəl qoymur və
həmin dövlətlər də bəyanatlardan başqa
heç bir konkret addımlar atmırlar: “Ona
görə bu bəyanatlar havada qalır və belə-
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liklə, münaqişə uzanır, öz həllini tapmır”.
Dövlətimizin başçısı Ermənistanın
torpaqlarımızdan çıxmaq istəmədiyini,
keçən ilin sonlarından daim bizim
mövqelərimizə hücumlar çəkdiyini, bu il
də bunu davam etdirdiyini və hücumlar
nəticəsində onlarla erməninin öz həyatını
itirdiyini diqqətə çatdıraraq deyib:
“Bizdə olan məlumata görə, son 3-4 ay
ərzində 50-dən çox işğalçı təmas xəttində məhv edilmişdir. Bunun günahkarı
kriminal Ermənistan rejimidir, onun
başçılarıdır, Ermənistanda hökm sürən
diktatura rejimidir. Bu barədə mən artıq
öz fikirlərimi bildirmişəm. Əgər ölmək
istəmirsinizsə, Azərbaycan torpaqlarından rədd olun!”
Ermənistana qarşı daha da fəal
mübarizə aparılmasının zəruriliyini qeyd
edən Azərbaycan rəhbəri onların bütün
beynəlxalq, regional layihələrdən təcrid
edildiyini xatırladaraq deyib: “Onların
rəsmi statistik məlumatlarına görə,
əhalinin 30 faizi yoxsulluq, səfalət içində
yaşayır. Amma real məlumat 50-60
faizdir. Onların rəsmi məlumatlarına
görə, hər il ölkədən 60-70 min insan
həmişəlik köçür. Amma bizdə olan
məlumat onu göstərir ki, bu rəqəm 100
minə yaxındır. Yəni bir neçə ildən sonra
artıq Ermənistan dövlətində, tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaradılan bu
dövlətdə erməni əhalisi qalmayacaq”.
Prezident İlham Əliyev bir daha xatırladıb ki, Ermənistan dövlətinin tarixi
Azərbaycan torpaqları üzərində qurulduğunu bizim cəmiyyətimiz, xüsusilə
gənc nəsil heç vaxt unutmamalıdır: “Bu,
bizim tarixi dədə-baba torpaqlarımızdır.
Bütün toponimlər Azərbaycan mənşə-
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lidir. Bunu bilmək üçün XX əsrin əvvəllərində çar Rusiyasında tərtib olunan
xəritələrə baxmaq kifayətdir. Orada bir
dənə də erməni toponimi tapmaq mümkün deyil. İndiki Ermənistanda bütün
kəndlərin 80 faizi Azərbaycan mənşəli
adlar daşıyır. Yəni bu, bizim tarixi torpaqlarımızdır və biz mütləq o torpaqlara
qayıdacağıq. Başqa cür mümkün deyil.
Bu, bizim strateji hədəfimizdir və biz bu
hədəfə çatmaq üçün çalışırıq, çalışacağıq. İqtisadi, siyasi, hərbi gücümüz,
demoqrafik vəziyyətimiz bunu deməyə
əsas verir. Maşallah, Azərbaycan əhalisi
yaxın zamanlarda artıq 10 milyonu
keçəcəkdir və bu, məsələnin həlli üçün
az əhəmiyyət daşımır”.
Dövlətimizin başçısı münaqişənin
beynəlxalq hüquq normaları, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz
həllini tapmasının vacibliyini vurğulayaraq, Qərb dünyasının bu məsələdə
riyakarlıq, ikili standartlar, ədalətsizlik
nümayiş etdirməsini kəskin pisləyib.
Birinci rübün iki önəmli hadisəsi
Prezident İlham Əliyev birinci rübdə
baş verən iki önəmli hadisəyə – fevralda
Bakıda “Cənub” Qaz Dəhlizi Məşvərət
Şurasının iclasının keçirilməsinə və mart
ayında Qarsda TANAP layihəsinin
təməlinin qoyulmasına da toxunaraq
deyib: “TANAP layihəsi “Cənub” qaz
dəhlizinin tərkib hissəsidir. Bildiyiniz
kimi, “Cənub” qaz dəhlizi 4 hissədən
ibarətdir, TANAP onun önəmli hissəsidir. Azərbaycan TANAP layihəsinin
icrasında əsas, yəni səhmdar kimi
fəaliyyət göstərir. Artıq işlər başlayır və
hesab edirəm ki, Azərbaycan qazı –
“Şahdəniz-2”dən çıxarılacaq qaz 2018-
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ci ildə Türkiyəyə çatdırılacaqdır. TAP
layihəsi də icra edilməlidir. Hesab
edirəm ki, TAP layihəsinin icrası üçün
bəzi hallarda yaradılan süni maneələr
aradan qaldırılacaq və Avropa ölkələri,
bu layihədə iştirak edən ölkələr və
Avropa İttifaqı bu məsələləri özləri həll
edəcəkdir. Hər halda Azərbaycan və
Türkiyə üzərinə düşən vəzifələri,
TANAP layihəsinin icrası ilə bağlı bütün
vəzifələri vaxtında yerinə yetirəcək”.
Sahibkarlara göstərilən
siyasi dəstək
kifayət qədər yüksəkdir
Prezidenti İlham Əliyev iclasda söylədiyi yekun nitqində də ölkə iqtisadiyyatında inkişaf tempini qoruyub saxlamağın vacibliyini qeyd edib. Bildirib
ki, qeyri-neft sektorunun daim neft sektorunu üstələməsi üçün əlavə tədbirlər
görülməlidir və bu tədbirlər görülür. Onların içərisində, əlbəttə ki, infrastruktur
layihələri bölgələrdə iqtisadi inkişafa
şərait yaradır. Eyni zamanda dövlətin
sahibkarlara olan münasibəti, diqqəti və
dəstəyidir.
Sahibkarlara
göstərilən
siyasi
dəstəyin kifayət qədər yüksək olduğunu
qeyd edən dövlətimizin başçısı ölkəmizin ümumi inkişafının bundan sonra
daha çox sahibkarlığın inkişafından asılı
olacağını diqqətə çatdırıb. O, həmçinin
bildirib ki, dövlət inhisarında olan
strateji sahələr dövlətin əlində qalmalıdır. Bu, strateji nəqliyyat infrastrukturu,
neft-qaz sektoru, strateji enerji infrastrukturudur. Çünki bu sahələr dövlət
tərəfindən idarə edilməlidir ki, işlər
məqsədyönlü şəkildə aparılsın. Əlbəttə
ki, əsas infrastruktur qurumları dövlət
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monopoliyasında olanda tariflərə də
dövlət nəzarət edir və imkan vermir ki,
tariflər artsın, yaxud da insanların yaşayış səviyyəsinə mənfi təsir göstərsin.
Ümumi daxili məhsulumuzun, hardasa, 80 faizdən yuxarı hissəsinin özəl
sektorda formalaşdığını, keçən ilin “Sənaye ili” elan edildiyini vurğulayan
Prezident İlham Əliyev deyib ki, biz
özümüzü bütün tikinti materialları ilə
tam şəkildə təmin etməliyik. Artıq biz
buna yaxınlaşırıq… İndi biz bir çox
pozisiyalar üzrə tikinti materiallarımızı
özümüz istehsal edirik və eyni zamanda
ixrac edirik. İxrac üçün də bizə yeni
bazarlar lazımdır.
Bazarlara çıxmaq üçün məhsulun
rəqabət qabiliyyətli və ucuz olmasının
vacibliyini bildirən dövlətimizin başçısı
Azərbaycanda özəl sektora və ümumiyyətlə, əhaliyə qazın çox aşağı
qiymətə, cəmi yüz manata satıldığını
vurğulayaraq deyib: “Halbuki dünyada
qiymət ondan bir neçə dəfə artıqdır.
Elektrik enerjisinin qiyməti kifayət qədər
aşağıdır. Yəni bütün bunlar sahibkarlığın
inkişafı üçün dövlət tərəfindən verilən
böyük güzəştlərdir. Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyi üçün bu, əlavə bir güzəştdir,
üstünlükdür. Sahibkarlar da bundan
səmərəli şəkildə istifadə etməlidir. İlk
növbədə, daxildə satılan malların
qiyməti süni şəkildə qalxmamalıdır.
Dövlət bu sahəyə nəzarət edir. Eyni zamanda xarici bazarlara girmək üçün də,
əlbəttə ki, qiymət də münasib olmalıdır”.
Prezident İlham Əliyev hər bir rayonda sənaye zonası yaradılması növbəsinin çatdığını bildirib: “Birinci zona
Neftçalada yaradılır. Mənə verilən mə-
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lumata görə, yerli sahibkarlar tərəfindən
çox böyük həvəslə, böyük maraqla
qarşılanır. Hətta görürük ki, o sənaye
zonasında fəaliyyət göstərən sahibkarların sayı nəzərdə tutduğumuzdan daha
da çoxdur. Bu, çox sevindirici haldır, bu,
birinci pilot layihəsidir. Hesab edirəm ki,
biz indi başqa rayonlarda da buna oxşar
zonalar yaratmalıyıq”.
Ərzaq təhlükəsizliyi
prioritet məsələdir
Dövlətimizin başçısı bu ilin “Kənd
təsərrüfatı” ili elan edildiyini xatırladaraq sənaye və kənd təsərrüfatının hər
bir ölkənin uğurlu iqtisadi inkişafını
təmin edən sahələr olduğunu vurğulayıb
və deyib: “Ərzaq təhlükəsizliyi bizim
üçün prioritetdir. Çünki biz hələ tam şəkildə ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin edə
bilməmişik. Ancaq bu istiqamətdə böyük
yol keçmişik. Çünki bu gün Azərbaycan
özünü əsas ərzaq məhsulları ilə təmin
edir. Düzdür, bəzi hallarda bu məhsulların komponentləri idxal edilir. Bu,
əlbəttə, birinci mərhələ üçün hesab
edirəm ki, məqbul variantdır. Ancaq
çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda istehsal
olunan ərzaq məhsullarının bütün komponentləri Azərbaycanda istehsal olunsun, toxumdan tutmuş ta hazır məhsullara qədər. Ona görə bütün bu zənciri
biz yaradırıq, yaradacağıq”.
Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox
ciddi tədbirlər görüldüyünü, islahatlar
aparıldığını qeyd edən Prezident İlham
Əliyev torpaqların elektron uçotunun,
qeydiyyatının indiki mərhələ üçün çox
önəmli məsələ olduğunu bildirib. O
deyib: “Biz buna nail ola bilsək, onda
həm şəffaflıq olar, həm də biz dəqiq
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biləcəyik ki, nəyimiz var. Çünki bəzi hallarda tərtib olunan xəritələr həqiqətlə
uzlaşmır. İndi bu məsələ aydınlaşdırılır,
təftiş edilir. Verilən pay torpaqları,
ayrılan sahələr - bunlar həqiqəti əks etdirmir. Peykdən əldə edilən görüntülər
xəritədə göstərilən görüntülərlə üst-üstə
düşmür. Bu, çox ciddi məsələdir. Vaxtilə
bu sahədə böyük səhvlər buraxılmışdır.
Ona görə biz indi hər şeyi yenidən tənzimləməliyik. Elektron uçot ona görə
lazımdır ki, sahibkarlar hansı torpağın
sahibi olduqlarını bilsinlər. Eyni zamanda dövlət də bilməlidir ki, kimin
hansı torpağı var, o torpaqlarda nə
yetişdirilir və ya yetişdirilmir”.
Suvarılan torpaqların sahəsi
böyük dərəcədə artacaq
Son illər suvarmaya, meliorasiyaya
çox böyük diqqət göstərildiyini, bu
sahəyə böyük maliyyə resursları
ayrıldığını qeyd edən ölkə rəhbəri Taxtakörpü və Şəmkirçay su anbarlarının
artıq fəaliyyət göstərdiyini bildirib. “Bu
anbarlar bizə bundan sonra daim xidmət
edəcək. Suvarılan torpaqların sahəsi
böyük dərəcədə artacaq, artır və meliorasiya tədbirləri bundan sonra da aparılacaqdır. Biz indi daha çox kanalların
tikintisi ilə məşğul olmalıyıq. Çünki anbarlar yaradılıb. O anbarlarda elektrik
stansiyaları da qurulub, kanallar da var.
Amma kanalların şaxələndirilməsi də
önəmlidir,” – deyən Prezident İlham
Əliyev yüz min hektardan çox yeni əkin
sahələrinin dövriyyəyə veriləcəyini və
mövcud olan torpaqlarda suvarmanın
yaxşılaşdırılacağını bəyan edib. O,
həmçinin qeyd edib ki, dövriyyəyə buraxılacaq yeni torpaqlarda bazarların
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tələbatına uyğun məhsul yetişdirilməlidir. Ona görə burada yüz faiz dövlət
nəzarəti və dövlətin rəhbərliyi olmalıdır.
Dövlətimizin baçşısı bildirib ki, Azərbaycanda artıq aqroparklar da yaradılır.
Bu da çox gözəl təşəbbüsdür. Birinci
aqroparkın təməli artıq qoyuldu. İri fermer təsərrüfatlarının, taxılçılıqla məşğul
olan təsərrüfatların fəaliyyəti genişləndirilir.
“Biz imkan verməməli idik ki,
manat çox bahalaşsın...”
Makroiqtisadi sabitliyin daim diqqət
mərkəzində saxlandığını, inflyasiyanın
çox aşağı səviyyədə olduğunu bir daha
xatırladan dövlətimizin başçısı birinci
rübdə inflyasiyanın cəmi 2,8 faiz artdığını nəzərə çatdıraraq deyib: “Bu, çox
gözəl göstəricidir. Baxmayaraq ki, fevral
ayında manatın məzənnəsində dəyişiklik
edilmişdir və bu da istər-istəməz idxal
olunan malların qiymətinə təsir edə
bilərdi. Ancaq görülən tədbirlər
nəticəsində istehlak bazarında vəziyyət
tam sabitdir. Biz qiymətlərin qalxmasına
imkan vermədik. Qiymətlər sabitdir,
sabit də qalmalıdır”.
Ölkə rəhbəri manatın məzənnəsinin
dəyişdirilməsi barədə də fikrini bildirib.
Bunun qaçılmaz bir hal olduğunu qeyd
edərək deyib: “…Biz 2005-ci ildə pul islahatını apararkən bir manatı bir dollara
bərabərləşdirdik. O vaxta qədər bir dollar beş min manat idi. Bu balans
saxlanılmalı idi. Əslində, biz imkan verməməli idik ki, manat çox bahalaşsın.
Çünki iqtisadçılar yaxşı bilir, bu, yerli istehsalçılara da mənfi təsir göstərir, bizim
ixrac imkanlarımıza da əngəllər törədir.
Ancaq ölkə iqtisadiyyatının çox sürətli
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inkişafı və neft gəlirlərinin kütləvi şəkildə xəzinəyə daxil olması, əlbəttə ki,
manatı çox gücləndirdi. 2005-ci ildə biz
pul islahatını apardıq, 2006-cı ildə BakıTbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşdü və
böyük gəlirlər gəlməyə başladı. Nəticə
etibarilə biz gördük ki, bir manat artıq
1,3 dollar səviyyəsində idi. Ondan sonra
gördük ki, hətta bir manat bir avrodan da
qiymətli və bahalıdır. Yəni bu, tamamilə
qeyri-təbii bir məzənnə idi. Buna son
qoyulmalı idi və bu gün bütün mötəbər
beynəlxalq maliyyə qurumları bizim addımımızı dəstəkləyir, alqışlayır, eyni zamanda əhali də görür ki, məzənnənin
dəyişdirilməsinin gündəlik həyata təsiri
olmamışdır. Ona görə ki, ilk növbədə,
vaxtilə görülən işlər nəticəsində gündəlik
tələbat məhsullarının böyük hissəsini
özümüz istehsal edirik. Digər tərəfdən,
istehlak bazarına nəzarət gücləndirilmişdir və möhtəkirlərə qarşı çox ciddi
mübarizə aparılmışdır”.
Dərman preparatlarının qiymətləri ilə
bağlı narahatlığını ifadə edən Prezident
İlham Əliyev bütün apteklərdə ciddi
nəzarətin təşkil edilməsi və qiymətlərin
qalxmasına imkan verilməməsi barədə
göstəriş verdiyini xatırladıb. Ölkəmizdə
dərman preparatlarının bazarının nəzarətdən kənarda qalmasından təəssüflənən dövlətimizin başçısı bu sahədə
çox böyük pozuntular, uyğunsuzluqlar
olduğunu, tamamilə özbaşınalıq və
anarxiya hökm sürdüyünü vurğulyaraq
deyib: “…Mən Səhiyyə Nazirliyinə, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə göstəriş
vermişəm ki, bu sahədə vəziyyət tamamilə nəzarətə götürülsün. Eyni zamanda
hökumətə tapşırmışam ki, ciddi nəzarət
olmalıdır və indi yeni mexanizm işlə-
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nilir. Ümid edirəm ki, bir neçə aydan
sonra biz bu mexanizmi tətbiq etməyə
başlayacağıq və insanlar bunu gündəlik
həyatda görməlidirlər. Qiymətlər qalxmamalıdır. Mən hesab edirəm ki, bəzi
dərmanların qiymətlərində kəskin
azalma da olacaqdır”.
Azərbaycanın milli valyutası devalvasiyaya uğrayan yeganə ölkə olmadığını qeyd edən Prezident İlham
Əliyev son vaxtlar bu sahədə qonşuluğumuzda baş verən hadisələri ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırmağı vacib sayaraq
deyib: “Qazaxıstanda milli valyuta 20
faizdən çox aşağı düşdü, Türkmənistanda 20 faizdən çox devalvasiyaya
uğradı. Gürcüstanda milli valyuta 30
faizdən çox qiymətdən düşdü. Türkiyədə
2013-2015-ci illərdə türk lirəsi qiymətini
40 faiz itirdi. İranda milli valyuta 20132015-ci illərdə 113 faiz aşağı düşdü.
Rusiyada son vaxtlar Rusiya rublu 80
faiz aşağı düşdü. Dünyanın aparıcı valyutalarından biri, yəni iki, ya üç aparıcı
valyutasından biri avro qiymətini 25 faiz
itirdi. Norveç milli valyutası qiymətini
34 faiz itirdi”.
Ölkə rəhbəri bir daha qeyd edib ki,
Azərbaycanda 2005-ci ildə müəyyən
olunmuş məzənnə bərpa edilib və belə
də qalacaqdır. O, həmçinin inhisarçılığa
qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsinin, əlavə tədbirlər görülməsinin
vacibliyini də bildirib və azad, ədalətli
rəqabətin təmin ediləcəyini deyib.
İçməli su problemi
üç istiqamətdə həll edilir
Prezident İlham Əliyev yekun nitqində ölkəmizdə həyata keçirilən ekoloji
tədbirlərdən də söz açıb. O, Bakının indi
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parklar, bağçalar şəhəri olduğunu bildirərək bölgələrdə də insanları içməli su
ilə təmin etmək üçün təmizləyici qurğular yaradıldığını diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı deyib: “Biz içməli su
problemini həll etmək üçün üç istiqamətdən istifadə edirik. İlk növbədə,
“Azərsu” tərəfindən icra edilən layihələr.
Burada da bir neçə şəhərdə artıq içməli
su layihəsi başa çatıbdır və bu proses
gedir, əhali tərəfindən də çox gözəl
qarşılanır. Eyni zamanda “Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı” Səhmdar Cəmiyyəti
bu işləri görür. Həmçinin, Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi çaylar boyu
yerləşən kəndlərdə təmizləyici qurğular
quraşdırır. Bu günə qədər çaylar boyu,
xüsusilə Kür, Araz çayları boyu yerləşən
kəndlərdə 480 min əhali artıq təmiz
içməli su ilə təmin edilmişdir. 292
kənddə müasir təmizləyici qurğular
quraşdırılmışdır. Bu vaxta qədər onlar
suyu çaydan götürürdülər, duruldurdular,
yaxud da ki, kanallardan su içirdilər. Bu,
insanların sağlamlığına mənfi təsir
göstərirdi. Hazırda 28 kənddə işlər gedir,
təmizləyici qurğular quraşdırılır. Bu
kəndlərdə 51 min insan yaşayır. Hesab
edirəm ki, bu işlər bu ilin sonuna qədər
tamamlanmalıdır. Beləliklə, 530 min
insan ancaq bu təmizləyici qurğular
hesabına içməli su ilə təmin ediləcəkdir”.
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“Bakı-2015”: hazırlıq işləri
başa çatır
Ölkə rəhbəri Avropa Oyunlarının
keçirilməsinə az vaxt qaldığını vurğulayaraq, bu müddət ərzində bütün müvafiq
qurumların daha da fəal işləməli olduğunu bildirib.
Hazırlıq işlərini artıq başa çatdırılmaqda olduğunu qeyd edən Prezident
İlham Əliyev nəqliyyat, infrastruktur,
təhlükəsizlik, texniki-təşkilati məsələlərin öz həllini tapdığını deyib. Bildirib
ki, Oyunlara dünyada çox böyük maraq
var. Altmışa yaxın telekanal artıq
müqavilə bağlayıb ki, bu Oyunları yayımlasın və beləliklə, “Bakı-2015” Birinci Avropa Oyunları dünya ictimaiyyəti
tərəfindən də izlənəcək. “Yəni son
mərhələdəyik, ona görə şadam ki, çox
qısa bir müddətdə - iki il yarım ərzində
biz bu işin öhdəsindən gəldik. Əslində,
mən şübhə etmirdim, çünki bizim
başladığımız bütün işlər uğurla yekunlaşır. Əminəm ki, Avropa Oyunları da
böyük idman və dostluq bayramına
çevriləcəkdir,” - deyən dövlətimizin
başçısı bütün vəzifələrin uğurla icra
edilməsi, ölkəmizin daha da gücləndirilməsi üçün ilin sonuna qədər fəal
işləməyin vacibliyini diqqətə çatdırıb.
v
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Prezident İlham Əliyev:
“Bizim milli ideologiyamız ulu Öndər
heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılıb”

n “Heydər Əliyev tarixi şəxsiyyətdir, müstəqil Azərbaycanın qurucusudur, onun
memarıdır. Heydər Əliyev Azərbaycana iki dəfə rəhbərlik etmişdir. Azərbaycan
onun rəhbərliyinin hər iki dövründə çox sürətlə inkişaf edib”, – bu sözləri Prezident
İlham Əliyev mayın 10-da Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 92-ci ildönümünə və Heydər Əliyev Fondunun yaradılmasının 11
illiyinə həsr olunan təntənəli mərasimdə bəyan edib.

Dövlətimizin başçısı bildirib ki, Ulu
Öndər 1969-cu ildə respublikamıza rəhbər təyin olunandan sonra Azərbaycanda
əsaslı dəyişikliklər baş verib. O vaxtdan
Azərbaycan onun rəhbərliyi ilə sürətlə
inkişaf edərək 13 il ərzində Sovet İttifaqında ən qabaqcıl yerlərdə olub. O
vaxt Sovet İttifaqında cəmi iki respublika özünü tam təmin edirdi və ümumittifaq büdcəsinə öz töhfəsini verirdi ki,
onlardan biri Azərbaycan idi. Məhz o il-
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lərdə respublikamızda müasir sənaye
komplekslərinin yaradılması, kənd təsərrüfatının inkişafı sürətlə gedirdi. Azərbaycan sovet məkanında mədəniyyət,
incəsənət sahələrində öz sözünü deyirdi
və respublikamızın o vaxtkı tarixi çox
uğurlu idi. Məhz ona görə 1990-cı illərin
əvvəllərində Azərbaycan xalqı bir daha
ümummilli lider Heydər Əliyevə üz tutaraq onu hakimiyyətə dəvət edib. Çünki
Ulu Öndər 1970-80-ci illərin əvvəl-
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lərində öz işləri, xalqa olan bağlılığı və
cəsarətli siyasəti ilə xalqın böyük
sevgisini, rəğbətini qazanmışdı.
“Bilirsiniz ki, Ulu Öndərin həyatında
bir neçə dövr olmuşdur. Hər dövrün öz
böyük mənası var. Hər dövrdə çalışdığı
bütün vəzifələrdə o, ləyaqətli siyasi
xadim, cəsarətli insan, öz xalqına bağlı
olan vətənpərvər kimi hərəkət edirdi.
Heydər Əliyevin Azərbaycanda uğurlu
fəaliyyəti nəzərə alınaraq 1982-ci ilin sonunda o, Sovet İttifaqının ən ali qurumu
olan Siyasi Büroya üzv seçilmiş və
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
vəzifəsinə təyin edilmişdi. Onun kurasiyasında bir çox sahələr var idi. Bu
sahələr çox ciddi diqqət tələb edirdi və
o, ona tapşırılan bütün işlərə çox böyük
məsuliyyətlə yanaşırdı”, - deyən ölkə
Prezidenti bildirib ki, Ulu Öndərin
gördüyü işlərin çox böyük səmərəsi var
idi. O, eyni zamanda, Azərbaycana daim
diqqət yetirir, öz köməyini göstərməyə
çalışırdı ki, burada da işlər yaxşı getsin.
“Onun sonrakı taleyi ilə bağlı kifayət
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qədər kitablar, məqalələr, elmi əsərlər
yazılmışdır. Burada oturanlar əlbəttə ki,
o tarixi yaxşı bilirlər, gənc nəsil də
bilməlidir, öyrənməlidir. Çünki bu bizim
şanlı tariximizdir və 1987-ci ildə Heydər
Əliyev böyük ədalətsizliklə üzləşmişdi.
O vaxt sovet dövlətinin başında dayanan
insan ona qarşı ədalətsizlik göstərmişdi.
Bu ədalətsizliyin də səbəbləri var idi.
Ona qarşı paxıllıq, riyakarlıq və digər
mənfi hallar Heydər Əliyevin istefasını
şərtləndirdi. Bu, Azərbaycan üçün böyük
itki idi. Çünki Heydər Əliyev sovet
hakimiyyətində təmsil olunurdu. Təsadüfi deyil ki, o, istefaya gedəndən iki
həftə keçməmiş erməni millətçiləri
Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb
Ermənistana birləşdirmək haqqında
məsələ qaldırdılar. Əfsuslar oşlun ki, o
vaxtkı sovet rəhbərliyi bu məsələ ilə
bağlı onlarla həmfikir idi, onların
mövqeləri üst-üstə düşürdü”, - deyə ölkə
rəhbəri bəyan edib.
Dövlətimizin başçısı bildirib ki, o
vaxt Azərbaycana qəsdən heç bir nüfuzu,
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heç bir siyasi təcrübəsi və heç bir milli
ruhu olmayan fərdlər hakimiyyətə gətirildi. Onların əsas vəzifəsi Azərbaycan
xalqını incitmək, respublikanın xalq
təsərrüfatını dağıtmaq və inkişafını
əngəlləmək idi. O vaxt sovet dövləti hələ
güclü idi və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə
sistemi var idi. Ona görə, Azərbaycan
xalqı öz haqlı etirazını ifadə edə bilmirdi.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
Ulu Öndər Heydər Əliyev özünü vətənpərvər, cəsarətli insan kimi bir daha
1990-cı ilin yanvar ayında göstərib. O
vaxt sovet ordusu Bakıya müdaxilə
edərək kütləvi qırğın törətmiş, yüzlərlə
insan həlak olmuş, yaralanmış, itkin
düşmüşdü. Bu, böyük cinayət idi. Ancaq
əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın o vaxtkı
rəhbərliyi bu barədə öz etiraz səsini
qaldırmamışdı. Yenə də xalqın yeganə
ümid yeri Heydər Əliyev idi. O vaxt Ulu
Öndər təqaüddə idi, fəal işlərlə məşğul
olmurdu. Ona qarşı həm sovet rəhbərliyi,
həm də Azərbaycanda vəzifədə olanlar
tərəfindən çirkin kampaniya aparılırdı.
1990-cı il yanvar ayının 21-də ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə
gələrək öz etiraz səsini bütün dünyaya
çatdırdı. Fəxr edirəm və çox xoşbəxtəm
ki, mən də o gün onunla bərabər orada
idim. O vaxt orada böyük insan kütləsi
toplaşmışdı. Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə minlərlə azərbaycanlı öz
həmrəyliyini, etirazını, öz hisslərini ifadə
etməyə gəlmişdi.
“Biz oraya gələndə insanlar Heydər
Əliyevi tanımışdılar və dərhal sükut
yarandı. İnsanlar sanki canlı dəhliz
yaratdılar ki, o, dəhlizlə binanın içərisinə
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keçsin. Bax, o vaxt Azərbaycan xalqı
Heydər Əliyevə bir daha öz hörmət, etimad, inamını göstərmişdi”, - deyən ölkə
Prezidenti qeyd edib ki, Azərbaycan
xalqı bu faciəvi gündə bir daha Ulu
Öndərin ətrafında birləşdi və o, yanvarın
21-də məhz orada Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasını, sovet dövlətinin rəhbərini ittiham etdi, onu günahlandırdı, bu
cinayəti pislədi və öz haqq səsini ucaltdı.
Bu vətənpərvərlik nümunəsi bir daha
göstərdi ki, Heydər Əliyev öz xalqına nə
qədər bağlıdır və o, nə qədər cəsarətli,
ədalətli şəxsiyyətdir. Təcrübəli siyasi
xadim kimi o, dərk edirdi ki, bundan
sonra ona qarşı böyük təzyiqlər başlayacaq, onun həyatına təhlükə ola bilər.
Əgər o, Moskvada bir qədər çox qalsaydı
həbs olunacaqdı. O, Azərbaycana üz
tutdu, Bakıya gəldi. Ancaq Bakıda o
vaxtkı rəhbərlik imkan vermədi ki, o, öz
doğma vətənində yaşasın. Ona görə də
Ulu Öndər məcbur olub doğulduğu
yerə – Naxçıvana üz tutdu. Naxçıvanda
Heydər Əliyevi ilk növbədə muxtar respublikanın parlamentinə, sonra isə Azərbaycan parlamentinə deputat seçdilər.
Sonra xalq onu Naxçıvan Ali Məclisinin
sədri vəzifəsinə seçdi.
“Naxçıvan dövrü də çox zəngin olmuşdur. Bu dövr çox ağır və eyni zamanda, çox şərəfli bir dövr idi. Çünki
məhz Heydər Əliyevin Naxçıvandakı
fəaliyyəti müstəqilliyə gedən yolda əsas
rol oynamışdır. Məhz onun təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvanda rəsmi dövlət bayrağı kimi təsdiq
edildi və Azərbaycan Ali Sovetinə
müraciət edildi və vəsatət qaldırıldı ki,
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bu bayraq Azərbaycanın rəsmi bayrağı
kimi təsdiq edilsin. Sovet İttifaqının
saxlanmasına dair referendumun keçirilməsi məhz Naxçıvanda mümkün olmadı. Çünki Heydər Əliyev buna imkan
vermədi. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adı dəyişildi və
Naxçıvan Muxtar Respublikası adı təsdiq edildi”, - deyən ölkə Prezidenti vurğulayıb ki, o vaxt Bakıda rəhbərlikdə
təmsil olunan insanlar öz şəxsi maraqları
haqqında düşünürdülər, ölkənin, xalqın
maraqları onları heç düşündürmürdü.
Bunun nəticəsi olaraq 1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlayanda xalq yenə də Ulu Öndərə üz tutdu,
onu siyasi hakimiyyətə dəvət etdi, Prezident vəzifəsinə seçdi və beləliklə, Azərbaycanda quruculuq, sabitlik, inkişaf
dövrü başladı. Sabitlik təmin edildi,
vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu,
qeyri-qanuni silahlı birləşmələr tərksilah
edildi və Azərbaycan islahatlar yoluna
qədəm qoydu. 1995-ci ildə artıq vəziyyət
tam sabitləşmiş, müstəqil Azərbaycanın
Konstitusiyası qəbul edilmiş, hüquqi
dövlət quruculuğu prosesi, iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, Heydər Əliyev
neft strategiyası icra edilməyə başlanmışdı. 1993-2003-cü illər tarixdə
sabitlik və inkişaf dövrü kimi qalacaq.
Prezident İlham Əliyev deyib ki, bu
gün Azərbaycan inkişafdadır, müstəqil
dövlətimiz özünün ən uğurlu dövrünü
yaşayır. Çoxəsrlik tarixində Azərbaycan
heç vaxt indiki qədər güclü olmayıb. Bu
gün Azərbaycanda aparılan islahatlar
xalqımızın gələcək inkişafını təmin edir.
Azərbaycan dövləti çox möhkəm dayaqlar üzərində qurulub. Biz öz milli
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mənəvi dəyərlərimizə sadiqik və onları
hər şeydən üstün tuturuq. Bizim milli
ideologiyamız ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən formalaşdırılıb. Biz bu ideologiyanı inkişaf etdirir, zənginləşdiririk.
Azərbaycanda dinlərarası, mədəniyyətlərarası münasibətlərin nə qədər düzgün
tənzim olunması bu gün dünya üçün bəllidir. Bizim nümunəmiz öyrənilir.
Təsadüfi deyil ki, bu gün məhz Azərbaycan bu mövzu ilə bağlı dünyada mərkəzlərdən birinə çevrilib.
“Azərbaycan bu gün dünya miqyasında öz nüfuzunu daha da artırır. Çünki
hər bir mövzu ilə bağlı prinsipial mövqe
ortaya qoyulur. Hər bir məsələ ilə bağlı
müstəqil siyasət kursumuz var. Bizim
siyasətimizə təsir etmək mümkün deyil.
Məncə, artıq bunu bilməyən yoxdur.
Cəhdlər var və yəqin ki, olacaq. Ancaq o
cəhdlərin səmərəsi sıfıra bərabərdir.
Nəyə görə? Çünki Azərbaycan dövləti
möhkəm təməl üzərində qurulubdur.
Çünki xalqla iqtidar arasında birlik var.
Bizim gücümüzün əsas mənbəyi Azərbaycan xalqıdır”, – deyən dövlətimizin
başçısı bildirib ki, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu bundan sonra da artacaq.
Bundan sonra görüləcək işlər nəticəsində
bizim təsir imkanlarımız daha da genişlənəcək. Bizim təsir imkanlarımız bizə
ona görə lazımdır ki, Azərbaycanın
maraqlarını təmin edək, eyni zamanda,
regional əməkdaşlıq məsələlərində də
istədiyimizə nail olaq. Bizim istədiyimiz
əməkdaşlıqdır, qarşılıqlı mənfəətdir,
qarşılıqlı dəstəkdir. Ona görə, regional
inkişaf, regional təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi məsələlərində Azərbaycan
çox önəmli bir ölkəyə çevrilib.
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“O da aydındır ki, bu dərəcədə sürətli
inkişaf heç də hamının xoşuna gəlmir.
Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti
bizim bütün təşəbbüslərimizi dəstəkləyir.
Biz xarici və daxili siyasətlə bağlı bu
dəstəyi tam görürük. Ancaq bizim uğurumuzu istəməyən, inkişafımıza paxıllıqla yanaşan dairələr də var. Biz bu
barədə həm o dairələrin nümayəndələri
ilə açıq danışırıq, həm də öz xalqımıza
bu barədə məlumat veririk. Çünki Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, nələr baş
verir. Ölkə daxilində Azərbaycanın
xarici siyasəti ilə bağlı biz heç nəyi gizlətmirik. Azərbaycan xalqı hər şeyi
bilməlidir. Bilirəm, bu gün Azərbaycan
xalqını incidən odur ki, bizə qarşı əsassız
iddialar, ittihamlar səslənir. Bu ittihamların heç bir əsası yoxdur. Onlar süni
şəkildə yaradılan ittihamlardır”, – deyən
ölkə rəhbəri vurğulayıb ki, bu kampaniyalar əslində heç vaxt dayanmayıb.
Sadəcə olaraq, önəmli hadisələr ərəfəsində özünü daha da qabarıq şəkildə
büruzə verir. Bizim siyasətimizə bunun
heç bir təsiri olmayacaq. Bizim siyasətimizə ancaq Azərbaycan xalqı, onun
iradəsi təsir edə bilər. Biz ölkəmizi Azərbaycan xalqının iradəsi ilə idarə edirik.
Bundan sonra da biz öz prinsipial
mövqeyimizdən kənara çıxmayacağıq.
Biz ölkəmizin inkişafı, xalqımızın rifahı
üçün bundan sonra da səmərəli
işləyəcəyik, Ulu Öndərin siyasi xəttinə
sadiq qalacağıq.
Prezident İlham Əliyev dərin məzmunlu nitqini bu sözlərlə yekunlaşdırıb:
“Mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı bundan sonra da Ulu Öndərin siyasi xəttinə
sadiq qalaraq sürətlə inkişaf edəcək.
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Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini
möhkəmləndirəcək. Bizim yolumuz
haqq, inkişaf, tərəqqi yoludur. Bu yolda
bütün Azərbaycan xalqına qələbələr
arzulayıram”.
***
Sonra Heydər Əliyev Mükafatının
təqdimetmə mərasimi olub. Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahovun
Heydər Əliyev Mükafatı ilə təltif olunması haqqında Azərbaycan Prezidentinin
Sərəncamı oxunub. Prezident İlham
Əliyev mükafatı Tahir Salahova təqdim
edib. Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinə həsr olunan videofilm nümayiş
etdirilib.
Daha sonra Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən 2009-cu ildə təsis edilən
“Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatının
2015-ci il üzrə qalibləri elan olunub.
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyeva Fondun mədəniyyət sahəsində
həyata keçirdiyi layihələrə dəstəyinə və
Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində
fəal iştirakına görə tanınmış incəsənət
eksperti Erve Mikaelofa və Azərbaycan
mədəniyyətinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti, muğam sənətinin
görkəmli nümayəndəsi Ağaxan Abdullayevə də “Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatlarını təqdim edib.
Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının
92-ci ildönümünə və Heydər Əliyev
Fondunun yaradılmasının 11 illiyinə həsr
olunan təntənəli mərasim bədii hissə ilə
davam edib.
v
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Azərbaycan nümayəndə heyəti
Koreya Respublikasında keçirilən
VII dünya Su forumunda iştirak edib
n Bu il aprelin 12-dən 17-dək Koreya Respublikasının Dequ və Kencu şəhərlərində
VII Dünya Su Forumu keçirilib. Dünya Su Şurasının və Koreya hökumətinin
təşkil etdikləri forumda “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz
Hüseynovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edib.

1997-ci ildən etibarən hər 3 ildən bir
ölkə rəhbərləri, nazirlər, su təsərrüfatı ilə
bağlı rəsmi şəxslər, siyasətçilər, alim və
mütəxəssislərin iştirakı ilə keçirilən forum
su amilinin və su ilə əlaqədar geniş spektrli
məsələlərin dövlətlərarası qarşılıqlı anlaşma və razılaşma platformasına çıxarılmasında, dünya dövlətləri tərəfindən
suyun ictimai, iqtisadi və siyasi rolunun
getdikcə daha çox qəbul edilməsində
müstəsna əhəmiyyət daşıyır.
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Aprelin 12-də Dequ şəhərindəki Sərgi
və Konfrans Mərkəzində Koreya Respublikasının Prezidenti xanım Pak Kın Henin,
bir neçə ölkənin dövlət və hökumət
başçılarının, nazirlərin, dövlət və hökumət
rəsmilərinin iştirakı ilə forumun rəsmi
açılış mərasimi keçirilib.
Azərbaycan nümayəndə heyəti açılış
mərasimində iştirak edib.
Dünya Su Forumunun növbəti günü
Kencu şəhərində forumun Nazirlər Pro-
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sesinin açılışı olub, plenar iclas və nümayəndə heyəti başçılarının “dəyirmi
masa” görüşləri keçirilib.
Plenar iclasda çıxış edən “Azərsu”
ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov
əhalinin fasiləsiz, dayanıqlı və keyfiyyətli
içməli su ilə təmin edilməsi, su ehtiyatlarının tükənməsinin qarşısının alınması
və bunun üçün sudan istifadənin su ehtiyatlarını üstələməsinə yol verilməməsinin
bütün ölkələr üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb etdiyini deyib. O, su ehtiyatlarının
çirklənməsinin qarşısının alınması, istifadə
edilmiş suyun dərin təmizləmə texnologiyaları ilə yararlı hala gətirilməsi və
təkrar istifadəyə verilməsi, su ehtiyatlarının formalaşdığı çay hövzələrinin deqradasiyasının qarşısının alınmasının bütün
ölkələrin qarşısında duran başlıca vəzifə
olduğunu diqqətə çatdırıb.
Qorxmaz Hüseynov texnogen fəaliyyətin intensivliyinin təbii proseslərin
inkişafında köklü dəyişikliklərə səbəb
olduğu müasir dünyamızda yerüstü və yeraltı su ehtiyatlarının daha dəqiq qiymətləndirilməsinin mühüm əhəmiyyət
kəsb etdiyini xüsusi vurğulayıb.
“Yuxarı axın” ölkələrini “aşağı axın”
ölkələrinin maraqlarını nəzərə almağa, hər
bir çay hövzəsi hüdudunda su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə və istifadə
edilməsinin əməli tətbiqinə, ölkələri
qonşularının problemlərinə diqqət və
qayğı ilə yanaşmağa çağıran “Azərsu”
ASC-nin sədri ümidvar olduğunu bildirib
ki, VII Dünya Su Forumunda aparılan
müzakirələr, nail olunacaq razılaşmalar
qlobal iqlim dəyişiklikləri fonunda su
ehtiyatlarının qorunmasında, sudan qənaətlə və təyinatı üzrə istifadə olunmasında, əhalinin dayanıqlı və keyfiyyətli
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su ilə təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq.
Forum çərçivəsində “Hamı üçün təhlükəsiz və yetərincə su və sanitariyanın
təmin edilməsi” mövzusunda keçirilmiş
“dəyirmi masa”da çıxış edən Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri Qorxmaz
Hüseynov ölkəmizdə əhalinin içməli su ilə
təminatı sahəsində görülən işlərdən
danışıb. “Aşağı axın” ölkələri sırasında
olan Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatlarının 70 faizdən çoxunun ölkə hüdudlarından kənarda formalaşdığını qeyd edən
Q.Hüseynov əhalinin içməli su təchizatında, suvarma əkinçiliyində müstəsna
əhəmiyyəti olan Kür və Araz çayları və
onların bir sıra qollarının qonşu ölkələrin
ərazisində ciddi çirklənməyə məruz
qaldığını, həmin çayların sularında bir sıra
kimyəvi element və birləşmələrin miqdarının normadan dəfələrlə yüksək
olduğunu diqqətə çatdırıb.
Azərbaycanda əldə edilmiş iqtisadi
uğurların nəticələrinin əhalinin rifahının
yaxşılaşdırılmasına, sağlam ekoloji mühit
və həyat şəraitinin yaradılmasına yönləndirilməsinin ölkə rəhbərliyinin iqtisadi
siyasətinin əsasını təşkil etdiyini bildirən
“Azərsu” ASC-nin sədri deyib ki, digər
sahələrdə olduğu kimi, su sektorunda da
mühüm layihələr həyata keçirilir. Keyfiyyətli və dayanıqlı su mənbələri əsasında
yaşayış məntəqələrinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur,
yeni içməli su mənbələri aşkarlanır, innovativ texnologiyalara əsaslanan su emalı
və sutəmizləyici qurğular inşa edilir, tullantı sular zərərsizləşdirilərək ətraf
mühitin qorunması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir, ölkənin su
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi strate-
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giyasını əsas götürərək yerüstü və yeraltı
su ehtiyatları yenidən qiymətləndirilir, habelə su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə
edilməsi proqramlarının hazırlanması,
daxili hövzələrdə yaranan su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi, su
ehtiyatlarının regionların cari və perspektiv tələbatlarına uyğun paylanması istiqamətində araşdırmalar aparılır.
Qorxmaz Hüseynov diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycan hökuməti bu istiqamətlərdə
xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla,
o cümlədən Dünya Bankı, Asiya İnkişaf
Bankı, Almaniyanın KfW bankı, Yaponiya
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi, Koreya
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi, İslam
İnkişaf Bankı, Səudiyyə İnkişaf Fondu və
s. ilə sıx əməkdaşlıq həyata keçirir.
Ölkəmizdə su sektorunun idarə edilməsi
üzrə zəruri hüquqi bazanın yaradıldığını
qeyd edən Q.Hüseynov bildirib ki, Azər-
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baycan Kür-Araz çayları hövzəsində yerləşən ölkələr arasında transsərhəd sularla
əlaqədar Helsinki Konvensiyasını ratifikasiya edən yeganə ölkədir.
Müxtəlif mövzularda müzakirələrdən
sonra Forumun plenar iclasında Nazirlər
Bəyannaməsi qəbul edilib.
Azərbaycan nümayəndə heyəti Dequ
Sərgi və Konfrans Mərkəzində forum
çərçivəsində təşkil olunmuş sərgi ilə tanış
olub. Sərgidə dünyanın bu sahədə nüfuzlu
şirkətlərinin yeni texnologiyaları və xidmətləri nümayiş olunub.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
üzvləri forumun müxtəlif sessiyalarında,
bölmə iclaslarında çıxış ediblər.

v
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"Azərsu" ASC beynəlxalq su sərgisində
uğurla təmsil olunub
n Bu il martın 24-dən 27-dək Almaniya Federativ Respublikasının paytaxtı Berlin
şəhərində “Wasser Berlin International-2015” beynəlxalq su sərgi və konfransı
keçirilib. Nüfuzlu sərgidə “Azərsu” ASC ilk dəfə olaraq xüsusi stendlə təmsil
olunub, Cəmiyyətin nümayəndə heyəti konfransda iştirak edib.
“Berlin EXPO Center”də təşkil olunmuş sərgidə “Azərsu” ASC-nin xüsusi
dizaynla stendi quraşdırılmışdı. Stenddə
Cəmiyyətin tarixi və fəaliyyəti ilə bağlı
xüsusi bannerlər yerləşdirilmişdi. Stendin
materialları dünyanın müxtəlif ölkələrində
su təchizatı və kanalizasiya sahəsində
fəaliyyət göstərən şirkətlərin nümayəndələrinin diqqətini cəlb edib. Nümayəndə
heyətinin üzvləri tərəfindən ziyarətçilərə
içməli su təchizatı və kanalizasiya
sahəsində son illər həyata keçirilən layihələr, yeni texnologiyaların tətbiqi barədə
ətraflı məlumat verilib.

22

Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin
tapşırıqlarına uyğun olaraq əhalinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması
məqsədi ilə respublikanın 40 şəhər və
rayon mərkəzində yeni layihələr həyata
keçirilir. 23 şəhərdə həyata keçirilən layihələr beynəlxalq maliyyə qurumları ilə
birgə icra olunur. Bu layihələr çərçivəsində sugötürücü qovşaqlar və sutəmizləyici qurğular, su anbarları, çirkab
sutəmizləyici qurğular tikilir, içməli su və
kanalizasiya xətləri çəkilir, tunel tipli
kanalizasiya kollektorları inşa edilir. Yeni
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layihələrin icrasında beynəlxalq təcrübə,
qabaqcıl texnologiyalar, müasir idarəetmə
sistemləri və informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının tətbiqinə xüsusi diqqət
yetirilir.
Maraqlanan ziyarətçilərin və şirkət nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılıb ki,
Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında
içməli su və kanalizasiya infrastrukturunun yaxşılaşdırılıması məqsədi ilə “2035ci ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə
alınmaqla Abşeron yarımadasının qəsəbə
və kəndlərində su təchizatı, kanalizasiya
sistemləri və yağış sularının idarə olunması üçün Master Plan”a uyğun olaraq
layihələrin icrası davam etdirilir. Master
Planın hazırlanması ilə paralel olaraq
görüləcək işlərin layihələndirilməsinə də
başlanılıb. Master Plana əsasən, Bakı
şəhəri və Abşeron yarımadasında 550 kilometr magistral, 8100 kilometr paylayıcı
su xətləri, ümumi həcmi 650 min kubmetr
olan 65 su anbarı tikiləcəkdir. Eyni zamanda kanalizasiya sistemi üzrə ümumi
məhsuldarlığı sutkada 1 milyon 400 min
kubmetr olan 11 ədəd çirkab sutəmizləyici
qurğu, 140 kilometr tunel, 680 kilometr
kollektor, 6400 kilometr kanalizasiya
şəbəkəsi yaradılacaqdır.
Sərgi və konfrans çərçivəsində
“Azərsu” ASC-nin nümayəndə heyəti bir
sıra beynəlxalq qurumların və şirkətlərin
nümayəndələri ilə görüşlər keçirib.
“Messe Berlin” şirkətinin layihə direktoru
Korneliya Vulf van der Sahl “Azərsu”
ASC-nin nümayəndə heyətini qəbul edib.
Nümayəndə heyəti içməli su və tullantı suların təmizlənməsi üzrə Almaniyanın
“Blucher” və “Lim”, bioreaktorlar üçün
modullar istehsal edən “Martin Membrane
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Systems”, İtaliyanın dozator nasosları istehsalçısı “Etatron D.S”, çirkləndiricilərin
tərkibini təyin edən online cihazların istehsalı üzrə Almaniyanın “Lar”, sızmaları
aşkarlayan avadanlıq və texnologiyalar
üzrə Almaniyanın “Sewerin”, modul tipli
sutəmizləyici qurğular üzrə Ukraynanın
“Wallace and Tiernam”, innovativ titan
tərkibli flokulxamların istehsalı üzrə
Rusiyanın “Cittek”, tullantı suların təmizlənməsi üzrə Qazaxıstanın “Antares”,
elektromaqnit su sayğacları üzrə Almaniyanın “Schor and Parfenon” şirkətinin nümayəndələri ilə işgüzar görüşlər keçirilib.
Görüşlərdə “Azərsu” ASC-nin fəaliyyəti
ilə bağlı ətraflı məlumat verilib və Azərbaycanda öz proqramlarını təqdim etmək
üçün 9 şirkətlə əlaqələr yaradılıb.
Dörd gün davam edən sərgidə
dünyanın 26 ölkəsindən su təchizatı və
kanalizasiya sistemləri sahəsində peşəkar
xidmətlər göstərən, bu sahədə yeni
texnologiya və avadanlıq istehsal edən
557 şirkət təmsil olunub, 104 ölkədən 23
minədək peşəkar mütəxəssis ziyarətçi kimi
iştirak edib. Əvvəlki sərgi ilə müqayisədə
xarici iştirakçıların xüsusi çəkisi 27 faiz
artıb. Sərgi müddətində iştirakçı şirkətlərin
75 faizi yeni əlaqələr qurmağa, 10 faizi isə
işgüzar müqavilələr bağlamağa müvəffəq
olub.
Növbəti “Wasser Berlin International
2017” sərgisinin 28-31 mart 2017-ci ildə
keçirilməsi nəzərdə tutulur.

v
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“Azərsu” ASC ilə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası arasında Niyyət Sazişi
imzalanıb
n Aprelin 22-də “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası arasında “Elm və innovasiyaların tətbiqi sahəsində birgə fəaliyyətə
dair” Niyyət Sazişi imzalanıb.

İmzalanma mərasimində çıxış edən
AMEA-nın prezidenti, akademik Akif
Əlizadə ölkə rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan elminin inkişafına göstərilən
diqqət və qayğıdan danışıb və qeyd edib
ki, son illər müxtəlif sahələrdə həyata
keçirilən innovativ elmi-tədqiqat işləri,
elm və təhsil müəssisələri ilə istehsalat
təşkilatları arasında əməkdaşlıq real nəticələr verməkdədir. Akademik A.Əlizadə
ölkəmizdə su problemlərinin araşdırılması,
həlli yolları və bu istiqamətdə texnologiyaların işlənib hazırlanması, həmçinin
tətbiqi üzrə əməkdaşlıq imkanlarını yüksək qiymətləndirərək deyib: “Son illər
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əhalinin içməli su ilə təchizatının yaxşılaşdırılması, eləcə də kanalizasiya infrastrukturlarının
yenidən
qurulması
istiqamətində böyük işlər görülür. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası olaraq
biz də bu işlərə öz töhfəmizi vermək
niyyətindəyik. “Elm və innovasiyaların
tətbiqi sahəsində birgə fəaliyyətə dair”
Niyyət Sazişi akademiya ilə “Azərsu”
ASC arasında birgə fəaliyyətin genişləndirilməsinə xidmət edəcəkdir”.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov Azərbaycanda su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması sahəsində görülən işlər barədə
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məlumat verərək bildirib ki, Bakı şəhəri və
ətraf qəsəbələrdə, ölkənin şəhər və rayon
mərkəzlərində layihələr icra olunur. Layihələrin keyfiyyətli icrasını və bu sahədə
qabaqcıl texnologiyalardan istifadəni nəzərə alaraq AMEA ilə əməkdaşlığın geniş
perspektivləri vardır: “Gələcək fəaliyyətimizdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının potensialından istifadə etmək
niyyətindəyik. Bu gün texnologiya sürətlə
inkişaf edir və bu texnologiyaların özəyində elmi əsaslar dayanır. Hesab edirəm
ki, birgə əməkdaşlıq elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, innovativ layihələrin həyata keçirilməsi, tədqiqat işlərinin
istehsalata tətbiqi baxımından əhəmiyyətli
olacaqdır”.
Sonra “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası arasında “Elm və innovasiyaların
tətbiqi sahəsində birgə fəaliyyətə dair”
Niyyət Sazişi imzalanıb. Sazişi AMEAnın prezidenti, akademik Akif Əlizadə və
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov imzalayıblar.
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“Elm və innovasiyaların tətbiqi sahəsində birgə fəaliyyətə dair” Niyyət
Sazişi aktual elmi istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi və strateji planlaşdırılmasını, su təsərrüfatı və kanalizasiya
sistemlərinin tikintisi, yenidən qurulması
və istismarı sahəsində elmi-tədqiqat
işlərinin aparılmasını, bu sahədə yeni
texnologiyaların tətbiqini, qlobal iqlim
dəyişmələrinin su ehtiyatlarına, ekologiyaya təsirlərinin qarşısının alınması
məqsədi ilə tədqiqat işlərinin aparılmasını,
kadr potensialının nəzəri və praktiki bilik
səviyyəsinin yüksəldilməsini nəzərdə
tutur. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində magistr,
doktorant və gənc mütəxəssislər üçün
birgə proqramların hazırlanması, elmi tədbirlərin keçirilməsi, elmi əsərlərin nəşri,
xarici ölkələrin elmi mərkəzləri ilə faydalı
əlaqələrin yaradılması planlaşdırılır.
Gələcəkdə su təsərrüfatının tarixini əks etdirən Su Muzeyinin yaradılması baxımından AMEA ilə əməkdaşlığın böyük
faydası olacaqdır.
v
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"Azərsu" ASC-də Yaponiya nümayəndə
heyəti ilə görüş keçirilib
n Mayın 1-də “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Azərbaycanda səfərdə olan
Yaponiyanın Torpaq, İnfrastruktur, Nəqliyyat və Turizm nazirinin müavini
Keniçiro Uenonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.
“Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov iki ölkə
arasında əlaqələrin dinamik
inkişaf etdiyini xatırladaraq
bildirib ki, Azərbaycanda həyata keçirilən infrastruktur layihələrinə Yaponiya hökuməti
və şirkətləri böyük maraq
göstərir. Azərbaycanda həyata
keçirilən su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması layihələrində Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi yaxından
iştirak edir: “Prezident İlham Əliyev ölkə əhalisinin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasını prioritet vəzifə kimi müəyyənləşdirmişdir.
Hazırda “Azərsu” ASC tərəfindən respublikanın 26 şəhər və rayon mərkəsində yeni içməli
su və kanalizasiya infrastrukturları yaradılır. Qusar, Xaçmaz, Xızı və Naftalan şəhərlərində
işlər Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi ilə birgə maliyyələşdirilən “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində uğurla davam etdirilir. Bu layihəyə
uyğun olaraq yaxın günlərdə daha bir rayon mərkəzində - Qobustan şəhərində su təchizatı
və kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən qurulmasına başlanılacaqdır”.
Yaponiyanın Torpaq, İnfrastruktur, Nəqliyyat və Turizm nazirinin müavini Keniçiro
Ueno Azərbaycanın iqtisadi uğurlarını yüksək qiymətləndirib, Yaponiya hökuməti və
şirkətlərinin ölkəmizdə infrastruktur sistemlərinin yenidən qurulması layihələrinə bundan
sonra da dəstək verəcəyini bildirib.
Görüşdə “Azərsu” ASC ilə Yaponiya Torpaq, İnfrastruktur, Nəqliyyat və Turizm Nazirliyi arasında əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivləri ilə bağlı təkliflər ətraflı müzakirə
edilib, “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi”nin icra vəziyyəti və perspektiv planlarla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti və Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin
birgə maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində
5 şəhər və rayon mərkəzində - Qusar, Xaçmaz, Xızı, Naftalan və Qobustan şəhərlərində su
təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulması Yaponiya Hökumətinin ayırdığı kredit
hesabına reallaşdırılır. Ümumilikdə, bu layihədən 200 mindən artıq insan faydalanacaqdır.
v
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Qobustan şəhərinin içməli su və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin
icrasına başlanılıb
n

Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Agentliyinin birgə maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya
layihəsi” çərçivəsində “Qobustan şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi”nin icrasına başlanılıb. Mayın 10-da Qobustan şəhərində bu münasibətlə təməlqoyma mərasimi keçirilib. Tədbirdə “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov, Qobustan Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.

Mərasimdə çıxış edən “Azərsu” ASC-nin
sədri Qorxmaz Hüseynov bildirib ki, Qobustan şəhərində işlərə başlanması xoş bir günə – böyük dövlət xadimi Ulu Öndər Heydər
Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə təsadüf edir: “Heydər Əliyev strategiyasının layiqli davamçısı möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin hər bir yaşayış
məntəqəsinin dayanıqlı və keyfiyyətli içməli
su ilə təmin edilməsi barədə tapşırıqlarına
uyğun olaraq bu gün 50-dən artıq rayonda
içməli su və kanalizasiya layihələri icra
olunur ki, bunların 40-da tikinti işlərinə
başlanılmışdır. Artıq bu şəhərlərin bəzisində
layihə tam başa çatıb, bəzisində içməli su
şəbəkəsi üzrə işlər yekunlaşıb. Bu gün
“Azərsu” ASC-nin sifarişi ilə 27-ci şəhərdə
- Qobustanda su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması üzrə tikinti
işlərinə başlanılır. Qobustan rayonunda
içməli su mənbələri məhduddur, rayon
mərkəzində və kəndlərdə içməli su problemi
müşahidə olunur. Cənab Prezident qısa müddətdə bu məsələnin həll edilməsi tapşırığını
vermişdir. Bunu nəzərə alıb və bu gün təməli
qoyulan layihənin icrasını gözləmədən
2011-2012-ci illərdə dövlət büdcəsi vəsaiti
hesabına Qobustan şəhərinin içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə Təsi
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kəndi yaxınlığında 2 subartezian quyusu
qazılmış, Təsi və Bədəllidə qaldırıcı nasos
stansiyaları, anbarlar tikilmiş, Qobustan
şəhərinə qədər 21 km uzunluğunda (325-220
mm polad borularla) magistral kəmər çəkilmişdir. Bu kəmərdən artıq rayonun Cəmcəmli, Ərəbqədim və Göydərə kəndlərinə
suyun verilməsi təmin edilmişdir. Bu gün
icrasına başlanan yeni layihə çərçivəsində
Qobustan şəhəri əhalisinin içməli su
təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsi əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılacaqdır.
İşlərin 2 il müddətinə başa çatdırılması
nəzərdə tutulur, amma kollektivimiz çalışacaq işləri daha tez yekunlaşdırsın”.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil
Məmmədov Qobustan şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulmasının şəhərin sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verəcəyini qeyd edib: “Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin diqqət və
qayğısı nəticəsində son illər Qobustanda
böyük quruculuq-abadlıq işləri görülür.
Rayon əhalisinin kommunal problemlərinin
həllinə xüsusi diqqət yetirilir. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, 2012-ci ildə Təsi
kəndində qazılmış quyulardan şəhərə suyun
verilməsi ötən yay müşahidə olunan
quraqlıqda yarana biləcək su çatışmazlığının
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qarşısını aldı. Əhalinin həyat səviyyəsinin
yaxşılaşmasına yönəlmiş bu layihənin
icrasına görə şəhər sakinləri adından ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildiririk”.
“Qobustan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması”
layihəsi 2030-ci ilə qədər perspektiv inkişaf
nəzərə alınmaqla Qobustan şəhərində 11700
nəfərin içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına
hesablanıb. Bu layihə çərçivəsində rayonun
Təsi, Bədəlli, Sədəfli, Dərəkənd kəndlərinə
də içməli su veriləcəkdir.
Əhalinin keyfiyyətli və dayanıqlı içməli
su ilə təmin edilməsi üçün Təsi kəndi yaxınlığında 6 ədəd subartezian quyusunun qazılması, məhsuldarlığı sutkada 3800 kubmetr
olan əks-osmos tipli sutəmizləyici qurğunun,
su mənbəyində nasos stansiyasının, Daşarası
və Nərimankənd kəndlərində ümumi tutumu
2000 kubmetr olan 4 su anbarının, 7,1 km
uzunluğunda anbarlararası xəttin inşası
nəzərdə tutulur.
Layihə çərçivəsində Qobustan şəhərində
61,4 km uzunluğunda içməli su şəbəkəsi
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tikiləcək, 3007 ünvana birləşmə veriləcəkdir. İçməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadənin dəqiq uçotunun
aparılması məqsədilə hər bir abunəçinin
smart-kart tipli sayğacla təmin edilməsi
nəzərdə tutulur.
Layihəyə uyğun olaraq Qobustan şəhərində kanalizasiya sistemi də yaradılacaqdır.
Bu məqsədlə 52,1 km uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsi, 7 km kanalizasiya kollektoru tikiləcək və 2875 ünvana birləşmə
veriləcəkdir. Qobustan şəhərində tullantı sularının təmizlənib zərərsizləşdirməsi şəhərin
kənarında inşa ediləcək və məhsuldarlığı
sutkada 2500 kubmetr olan çirkab sutəmizləyici qurğuda həyata keçiriləcəkdir.
Layihənin icrasının 2017-ci ilin ortalarında başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, Qobustan şəhərinin 42 km
uzunluğunda mövcud su şəbəkəsi şəhəri tam
əhatə etmir və istismar tələblərinə cavab
vermir. “Azərsu” ASC 8700 nəfər əhalisi
olan şəhərin cəmi 1700 sakininə və ya təqribən 20 faizinə xidmət edir, əhalinin qalan
hissəsi tələbatını fərdi qaydada ödəyir.
v
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SU EHTİYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

UOT 504.4.062.2

AZƏRBAYCANIN SU EHTİYATLARI İLƏ
TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASINDA
SU ANBARLARININ ROLU
(Səh. 29-36)

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

Abstract. As a result of the construction of water reservoirs “stable flow” resources of Azerbaijan increased 11172 (147%). mln.m3. There is a linear relationship
between total and effective cfhfcity reservoirs. Usage coefficient of water resources
collected in the water reservoirs is high and varies between 0.45-1.00. Flow regulation of flood with reservoirs is 17.3% - 158%.
Açar sözlər: su anbarları, yeraltı axım, sabit axım, su ehtiyatlarından istifadə
əmsalı, daşqın sularının tənzimlənməsi.

Giriş
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. Bu proseslər təbii su mənbələrinin çirklənməsini
sürətləndirir. Əgər gələcəkdə su təsərrüfatı son 10-15 ildəki sürətlə inkişaf etsə, onda
artıq 2025-ci ildə yer kürəsi əhalisinin 40%-i yaşayan regionlarda katastrofik su
çatışmazlığı müşahidə olunacaq. Belə regionlarda bir ildə adambaşına düşən suyun
miqdarı 1000 m3-dən az olacaq ki, bu da çox aşağı səviyyədə su təminatına uyğundur. 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 yalnız sudan istifadəni azaltmaq, ondan qənaətlə istifadə etmək
kifayət deyil. Su ehtiyatlarının artırılması istiqamətində tədqiqatlar və praktiki işlər
sürətləndirilməlidir. Məhz bu yolla ölkənin 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 (İmanov və Məmmədov, 2010; Həşimov, 2004).
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Məlumdur ki, Azərbaycanın su ehtiyatları məhduddur və son qiymətləndirmələrə
görə 30.9 km3 təşkil edir (Рустамов и Кашкай, 1989). Bu su ehtiyatlarının 20.6
km3-i transsərhəd çayların, 10.3 km3-i isə yerli çayların payına düşür.
Ənənəvi olaraq regionların, ölkələrin və çay hövzələrinin su ehtiyatları ərazi çaylarının illik axımına görə hesablanır. İllik çay axımının iki toplananı var: yeraltı
axım və səth axımı. Səth axımının əsas hissəsi nisbətən qısa müddət ərzində – yaz
gursulu dövr və daşqınlar zamanı formalaşdığından, təbii rejim şəraitində, yəni tənzimləmə tətbiq etmədən ümumi çay axımının bu hissəsindən səmərəli istifadə etmək
mümkün olmur. Yeraltı axım, əksinə, bütün il boyu qurumayan çayların qidalanmasında iştirak edir. Qış və yay-payız azsulu dövrlərdə isə çayların əsas qida mənbəyi rolunu oynayır.
Beləliklə, çaylarda qıtsulu dövrlər müşahidə olunduqda müxtəlif su istifadəçilərinin təlabatı bu və ya digər səviyyədə yeraltı axım hesabına ödənilir. Buna
görə də sudan effektiv istifadə baxımından yeraltı axımın payının böyük olması daha
əlverişli hesab olunur. Bu səbəbdən, çayların yeraltı axımı “bazis axımı” (Виссмен
и др., 1979) və ya “sabit axım” (Барабанова, 2012) adlanır.
Yeraltı və yerüstü axımın nisbəti ilk növbədə atmosfer yağıntılarının növü və
hövzənin hidrogeoloji şəraitindən asılıdır. Bu, hövzələrinin hidrogeoloji şəraiti fərqli
olan Gəncəçay və Zabuxçayın hidroqraflarından aydın görünür (şəkil 1).

Şəkil 1. Gəncəçay (Zurnabad məntəqəsi) (––) və Zabuxçayın
(Zabux məntəqəsi) (––) hidroqrafları (1985-ci il).
Azərbaycan çaylarının axımının yeraltı və yerüstü toplananları çay hövzələrinin
su balanslarının öyrənilməsi çərçivəsində qiymətləndirilmiş və alınmış nəticələr bir
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neçə fundamental monoqrafiyalarda öz əksini tapmışdır (Рустамов и др.,1969; Рустамов и Кашкай,1978; Кашкай,1973). Bu məlumatların təhlili göstərir ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeraltı və yerüstü axımın nisbəti fərqlidir. Azsulu
illərdə ümumi çay axımında yeraltı axımın payı bir qədər artır, çoxsulu illərdə isə,
əksinə, azalır.
Yeraltı suların çay axımının əmələ gəlməsində rolunu kəmiyyətcə qiymətləndirmək üçün yeraltı sularla qidalanma əmsalından istifadə olunur. Bu əmsal eyni
zamanda yerüstü və yeraltı suların qarşılıqlı əlaqəsinin kəmiyyət göstəricisidir.
Çayların yeraltı sularla qidalanma əmsalı Dağlıq Şirvan, Qanıx hövzəsi və Naxçıvan
çayları üçün müvafiq olaraq 0.42, 0.48 və 0.46 təşkil edir.
Böyük və Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacları, Qarabağ və Lənkəran təbii vilayəti çayları üçün bu əmsal sutoplayıcı sahənin orta hündürlüyündən asılı olaraq
dəyişir. Hündürlük artdıqca, əmsal da artır (İmanov və Ələkbərov, 2014).
Su anbarları və su ehtiyatları
Azərbaycanın yerli çaylarının cəm yeraltı axımı 4.354 km3 (42.2 %), cəm səth
axımı isə 5.955 km3 (57.8 %) təşkil edir. Göründüyü kimi, səth axımı yeraltı axımla
müqayisədə 15.6 % çoxdur.
Hazırda su ehtiyatları məhdud olan ölkələr “sabit axım” ehtiyatlarını artırmağa
çalışırlar. Bu istiqamətdə əlçatan yollardan biri su anbarlarının inşasıdır. XX əsrin
axırlarında bu yolla bütün qurunun “sabit axım” ehtiyatları 27% artırılmışdır (Львович, 1986). XXI əsrin əvvəllərində isə bu rəqəm artaraq 34% təşkil etmişdir (Авакян, 1998).
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın su anbarlarının hidroloji rejimi zəif öyrənilmişdir.
Ş.B.Xəlilovun monoqrafiyasında əsas diqqət iri su anbarlarının hidroloji xüsusiyyətləri və ekoloji vəziyyətinin tədqiqinə yönəlmişdir (Халилов, 2003). Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin kadastrında su anbarlarının müxtəlif
göstəricilərə (istifadə və tənzimlənmə xarakteri, tam həcmi, sahəsi, dərinliyi) görə
təsnifatı verilmişdir (Əhmədzadə və Həşimov, 2006).
1986-cı ilə kimi Azərbaycanda həcmi 1 mln.m3-dən böyük olan 41 su anbarının
tam həcmi 21456.8 mln.m3, faydalı həcmi isə 11136.74 mln.m3 təşkil etmişdir (Əhmədzadə və Həşimov, 2006).
XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 135 müxtəlif həcmli su anbarı var idi. 62
su anbarının həcmi 1 mln.m3-dan böyükdür və onlarda 21542.4 mln.m3 su toplanmışdır. Bundan əlavə, həcmi 1 mln.m3-dən kiçik olan 73 kiçik su anbarı var idi ki,
onların da həcmi təqribən 56.6 mln.m3 təşkil edirdi (Əhmədzadə, 2003).
Beləliklə, bütün su anbarlarının tam həcmi 21599.0 mln.m3 təşkil edirdi.
2013 və 2014-cü illərdə müvafiq olaraq Taxtakörpü (268 mln.m3) və Şəmkirçay
(164 mln.m3) su anbarları istifadəyə verilmişdir. Taxtakörpü su anbarının istifadəyə
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verilməsi özüaxımlı rejimdə Şabran, Siyəzən, Xızı rayonları və Sumqayıt şəhərinin
su təchizatını yaxşılaşdırmışdır. Şəmkirçay su anbarının istifadəyə verilməsi isə
Şəmkir, Göygöl, Samux və Goranboy rayonlarının 50 min hektara yaxın torpaq
sahəsinin su təminatının yaxşılaşdırılmasını və 20 min hektara yaxın yeni sahələrin
istifadəyə verilməsini, həmçinin Gəncə və Şəmkir şəhərlərinin, Samux rayonunun
Nəbiağalı qəsəbəsinin əhalisinə içməli su məqsədi ilə 1.6 m3/s suyun verilməsini
mümkün etmişdir.
Bu iki su anbarı da nəzərə alınmaqla, su anbarlarının tam həcmi 22031.0 mln.m3
alınır.
Qiymətləndirmənin nəticələri
Cədvəl 1-də Azərbaycanda həcmi 10 mln.m3-dən böyük olan su anbarları və onları qidalandıran çayların “sabit axımı” haqqında məlumat verilmişdir. Belə su anbarlarının sayı 23-dür. Qeyd etmək lazımdır ki, su anbarlarına həsr olunmuş
monoqrafiya və sorğu kitablarında bir sıra su anbarları (Nohurqışlaq, Pirsaat və s.)
haqqında statistik məlumatlar fərqlidir. Bu cədvəldə Kür çayı üzərindəki 4 su anbarlarının tam və faydalı həcmlərinin cəmləri göstərilmişdir.
Cədvəl 1-də göstərilən su anbarlarında toplanmış süni su ehtiyatlarının ümumi
həcmi 22196.6 mln.m3 təşkil edir. Bu rəqəm bütün su anbarlarının yuxarıda
göstərilən ümumi həcmindən (22031.0 mln.m3) bir qədər böyük alınır, lakin bu fərq
(165.6 mln.m3) su anbarlarının həcminin hesablanmasının dəqiqliyi hüdudundadır
(0.75%). Beləliklə, Azərbaycanın bütün süni su ehtiyatları, demək olar ki, iri su anbarlarında toplanmışdır.
Cədvəl 1: Azərbaycan çaylarının axımının iri su anbarları ilə tənzimlənməsi
(həcmi 10 mln.m3 - dan çox)
Su
anbarının
adı

Su
Su
Su
Təbii Müasir “Sabit Daşqın İƏ
anbarını
anan“sabit “sabit axım”ın axımıqidabarının barının axım” axım” artımı,
nın
landıran
tam faydalı
%
tənzimçay
həcmi həcmi
lənməsi,
%
Transsərhəd çaylar üzərindəki su anbarları

1 Mingəçevir, Kür
Şəmkir,
Yenikənd,
Varvara
2 Araz

32

Araz

18965

8650

3005

11655

288

123 0.46

1350

1150

2724

3874

42.2

36.0 0.85
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3 Ceyranbatan Samur

186

150

239

389

62.8

- 0.81

4 Arpaçay

Arpa

150

140

321

461

43.6

44.1 0.93

5 Ağstafaçay

Ağstafaçay

120

111

135

246

82.2

55.0 0.92

6 Coğas

Coğasçay

20

19

11

30

172

96.0 0.95

7 Axıncaçay

Axıncaçay

14

12

23

35

52.2

17.3 0.86

8 Bolqarçay

Bolqarçay

12

11

13

24

84.6

21.2 0.92

Yerli çaylar üzərindəki su anbarları
9 Tərtər
(Sərsəng)
10 Taxtakörpü

Tərtər

565

500

404

904

124

158 0.88

Taxtakörpü
və s.

268

238

-

-

-

- 0.89

11 Şəmkirçay

Şəmkirçay

164

153

146

299

105

123 0.93

12 Vayxır

Naxçıvançay

100

90

84

174

107

94.9 0.90

13 Sirab

Naxçıvançay

12.7

12

-

-

-

- 0.94

14 Əyriçay

Əyriçay

80

67

347

414

19.3

20.9 0.84

15 Xanbulançay Bəşəru

52

45

37

82

122

- 0.86

16 Viləşçay

Viləşçay

46

38

47

85

80.8

29.7 0.83

17 Xaçınçay

Xaçınçay

23

20

48

68

41.7

25.5 0.87

18 Bənənyar

Əlincəçay

17.4

16

17

33

94.1

65.9 0.92

19 Nohurqışlaq Vəndamçay,
Dəmiraparançay

16

12

-

-

-

- 0.75

Bu cədvəldə su anbarı ilə tənzimlənən axımın kəmiyyəti onun faydalı həcminə
bərabər qəbul edilmişdir. Təbii “sabit axım” dedikdə su anbarını qidalandıran çayın
yeraltı axımı nəzərdə tutulur. Müasir “sabit axım” yeraltı axım ilə su anbarının faydalı həcminin cəmi kimi təyin olunmuşdur. “Sabit axım”ın artımı faydalı həcmin
yeraltı axıma nisbəti (%-lə), daşqın axımının tənzimlənməsi isə faydalı həcmin səth
axımına nisbəti (%-lə) kimi qiymətləndirilmişdir.
Su anbarlarının istismarının effektivliyini müəyyən edən əsas göstəricisi onların
tam həcmi deyil, faydalı həcmidir, yəni su anbarının tənzimlədiyi axım həcmidir.
Adətən, su anbarlarının faydalı və tam həcmləri arasında düzxətli əlaqə olur (şəkil
2). Bu həcmlərin nisbəti su anbarı həcminin su təsərrüfatında istifadə əmsalı (İƏ)
adlanır (Вода России..., 2001).

2/2015

33

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU EHTİYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

İmanov F.Ə., Əliyeva İ.S. Azərbaycanin su ehtiyatları
ilə təminatının yaxşılaşdırılmasında su anbarlarının...

Şəkil 2. Həcmi 1-10 mln.m3 olan su anbarlarının tam və faydalı həcmlərinin
nisbəti
Həcmi 10 mln.m3-dan böyük olan su anbarlarından istifadə əmsalının ən kiçik
qiyməti 0.17 (Varvara su anbarı), ən böyük qiyməti 0.95-ə (Coğas su anbarı)
bərabərdir.
Mingəçevir və Şəmkir su anbarları üçün bu əmsal kiçikdir, müvafiq olaraq 0.45
və 0.53 təşkil edir. Yalnız Yenikənd su anbarları üçün İƏ=0.86. Kür çayı üzərindəki
su anbarları üçün ümumi İƏ=0.46. Bu, Mingəçevir, Şəmkir və Varvara su anbarlarının ölü həcmlərinin böyük olması ilə əlaqədardır. Qalan su anbarları üçün İƏ
yüksəkdir və 0.73-0.93 arasında dəyişir (cədvəl 1).
Həcmi 1-10 mln.m3 olan su anbarları üçün orta İƏ=0.86, 10-100 mln.m3 üçün
İƏ=0.73 və 100 mln.m3-dan böyük olanlar üçün İƏ=0.52 təşkil edir. Həcmi
1mln.m3-dən kiçik olan su anbarlarının böyük əksəriyyəti üçün İƏ=1. Məsələn,
Naxçıvan MR-də olan belə həcmli 13 su anbarının hər birinin tam və faydalı həcmləri eynidir, yəni İƏ=1 (Əhmədzadə və Həşimov, 2006).
Su anbarlarının inşası nəticəsində “sabit axım”ın artımı 19.3% (Əyriçay su anbarı) və 28.8% (Mingəçevir, Şəmkir, Yenikənd və Varvara su anbarları birlikdə)
arasında dəyişir. Cədvəi 1-də göstərilən su anbarlarını qidalandıran çayların cəm
təbii “sabit axım”ı 7601 mln.m3, müasir “sabit axım”ı isə 18773 mln.m3 təşkil edir.
Beləliklə, “sabit axım”ın artımı 11172 mln.m3 (147 %) təşkil edir və bu artımın əsas
hissəsi transsərhəd çaylar üzərində inşa olunmuş su anbarlarının payına düşür.
“Sabit axım”ın artımı hesablandıqda Taxtakörpü və Nohurqışlaq su anbarlarının
faydalı həcmləri nəzərə alınmayıb, çünki onları müxtəlif çaylar qidalandırır. Ceyranbatan su anbarı isə, əksinə nəzərə alınıb: qiymətləndirmədə Samur çayının yeraltı
axımının 50%-i təbii “sabit axım” kimi qəbul olunub.
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Su anbarlarının daşqın (səth) axımını tənzimləməsi 17.3% (Axıncaçay su anbarı)
və 158% (Sərsəng su anbarı) arasında dəyişir. Kür üzərindəki su anbarları kaskadı
və Şəmkirçay su anbarı üçün də bu göstərici çox yüksəkdir-123% (cədvəl 1). Bu. o
deməkdir ki, Kür çayı üzərindəki su anbarları düzgün istismar olunarsa, onlara daxil
olan daşqın sularını tam tənzimləmək mümkündür. Məcradankənar Ceyranbatan,
Taxtakörpü, Sirab və Nohurqışlaq su anbarları üçün daşqın axımının tənzimlənməsi
hesablanmamışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın su anbarları üçün bu tipli tədqiqat ilk dəfə
yerinə yetirildiyinə və hesablamalarda yalnız həcmi 10 mln.m3-dan böyük olan su
anbarlarının statistik məlumatlarından istifadə olunduğuna görə təqdim olunan
nəticələr təqribidir.
Nəticə
Beləliklə, təhlil nəticəsində aşağıdakılar müəyyən edilmişdir:
1. Su anbarlarının inşası nəticəsində Azərbaycanın “sabit axım” ehtiyatları 11172
mln.m3 (147 %) artıb.
2. Respublikanın su anbarlarındakı su ehtiyatlarından istifadə əmsalı yüksəkdir
və 0.45 –1.00 arasında dəyişir.
3. Su anbarlarının daşqın (səth) axımını tənzimləməsi 17.3% (Axıncaçay su anbarı) və 158% (Sərsəng su anbarı) arasında dəyişir.
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1

Abstract. Monthly and annual values of water consumption p. Naftalanchay for
long period (1937-1989 years) restored according to p. Geranchay. To restore the
river flow series Naftalanchay used unit discharge, rainfall, runoff coefficient and
percentage Geranchay. Rated raznoprotsentnoe the maximum flow of water p. Naftalanchay.
Açar sözlər: axım sırası, bənd, axım modulu, axım əmsalı, su sərfi, Naftalançay,
Gorançay.
Giriş
Su ehtiyatları ilə zəif təmin olunan Azərbaycanın suya olan tələbatının
ödənilməsində çaylar müstəsna əhəmiyyətə malikdiir. Qədim zamanlardan çaylar
insanların həyat fəaliyyətində mühüm rol oynamaqla, təsərrüfatın müxtəlif
sahələrində istifadə olunmaqdadır. Bununla belə axımın ərazi və il ərzində qeyribərabər paylanması su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasında müəyyən problemlər yaradır. Respublikanın coğrafi vəziyyəti və suya olan tələbatın ildən-ilə
artması bu problemi daha da dərinləşdirir.
Respublika iqtisadiyyatının və əhalisinin tələbatının ödənilməsi məqsədilə son
50 ildə Kür, Araz, Tərtər, Ağstafaçay, Əyriçay və s. çayların axımının tənzimlənməsi
və paylanması üçün 50-dən çox su anbarı və hidrotexniki qurğular inşa edilərək istismara verilmişdir.
Respublikanın yüksələn iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin gələcəkdə də su ilə
etibarlı təminatı üçün yeni su anbarlarının və hidrotexniki qurğuların inşa olunması
nəzərdə tutulur. İqtisadiyyatının əsasını kurort-sanatoriya xidməti təşkil edən Naftalan şəhəri unikal müalicəvi əhəmiyyətə malik olan “Naftalan” nefti ilə məşhurdur.
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”, respublikanın bütün bölgələrində olduğu kimi, Naftalan
şəhərində də uğurla icra edilmişdir. Dövlət Proqramına uyğun olaraq, şəhərdə istilik,
qaz təchizatı yaxşılaşdırılmış, müasir istilik sistemləri, qazanxanalar quraşdırılmış,
yerüstü elektrik xətləri yüksək gərginlikli yeraltı elektrik xətləri ilə əvəz edilmiş,
şəhərin su təchizatı yaxşılaşmış, Ballıqaya-Goranboy magistral su kəmərindən Naf-
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talan şəhərinə 315 mm diametrli borularla 5,9 km uzunluğunda magistral su xətti
çəkilmiş və əhali yüksək keyfiyyətli su ilə təmin olunmuşdur. Çirkab sularının
axıdılması məqsədilə 150-800 mm polietilen borularla 31 km uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsi inşa edilmişdir. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamına əsasən, 2
yaşayış məntəqəsini birləşdirən 6,8 km uzunluğunda olan Naftalan-QaşaltıQaraqoyunlu avtomobil yolu əsaslı təmir olunmuşdur. Şəhərin səhiyyə-kurort müəssisələrinin təmiri və yenidən qurulması məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində 2013-cü ildə müalicə və istirahətə gələn yerli və xarici qonaqların sayı
əvvəlki illərlə müqayisədə artaraq 15 min nəfərə çatmışdır.
Şəhərin sosial-iqtisadi inkişafı üçün işlər bu gün də davam etdirilir. Bununla belə,
hazırda sakinləri vaxtaşırı narahat edən sel hadisələrinin qarşısının alınması bir problem kimi hələ də qalmaqdadır. Sonuncu dəfə 2013-cü ilin may ayında baş verən
təbii fəlakət – yağan güclü leysan yagış və eyni zamanda Goranboy rayonunun
dağlıq hissəsindən gələn sel suları nəticəsində Naftalan şəhərinin və Qasımbəyli
kəndinin küçələrinə və həyətyanı sahələrə ziyan dəymişdir. Qeyd edək ki, 1960-cı
illərdə şəhəri sel suarından mühafizə etmək üçün bənd qurulsa da, sonralar
dağıdılmışdır. Hazırda Dövlət Proqramına uyğun olaraq, sel sularının qarşısının alınması məqsədilə Naftalançayın hövzəsində yeni bəndin inşası işlərinə başlanılmışdır.
Tədqiqatın materialları və metodika
Naftalançayın sərf sırasının bərpası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
Milli Hidrometeorologiya Departamentinin 1937-1989-cu illər ərzində Gorançayın
su sərfi üzərində apardığı stasionar müşahidə məlumatlarına və Naftalançayda bənd
tikmək məqsədilə 1959-cu ilin 7 ayı ərzində (yanvar-iyul) Bakıhidrolayihə institutu
tərəfindən su sərfi üzərində aparılmış ölçü işlərinə əsasən yerinə yetirilmişdir.
1:25000 miqyaslı xəritədən Naftalançayın bənd tikiləcək yerədək hövzəsi hesablanaraq, axım modulunun ifadəsindən (M=
) çoxillik orta su sərfi tapılmışdır.
Naftalançayın müxtəlif təminatlı maksimal sərfləri QP%=A1%H1%P%F düsturuna
əsasən qiymətləndirilmişdir.
Tədqiqatın şərhi
Naftalançay Kiçik Qafqazın Murovdağ silsiləsinin şimal-şərqindən axan
Gorançayın sağ qolu hesab olunur. Çayın hövzəsi kiçik qalxmalar və dərin olmayan
yarğanlarla təmsil olunaraq, Kür vadisinin dağətəyi zonasında yerləşir. Çayın ümumi
hövzəsinin sahəsi 15,7 km2, ümumi uzunluğu 12,5 km-dir. Tikintisi nəzərdə tutulan
bəndə qədər çayın hövzəsinin sahəsi 9,75 km2, uzunluğu isə 7,8 km-dir. Məlumdur
ki, hər hansı bir hidrotexniki qurğunun tikintisi, ilk növbədə, çayların su ehtiyat-
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larının qiymətləndirilməsini tələb edir. Belə qiymətləndirilmə çaylar üzərində qurulmuş hidroloji məntəqələrdə aparılmış stasionar müşahidə məlumatlarına əsaslanır.
Respublikanın hidroloji stansiyalar şəbəkəsi, təbii ki, bütün çayları əhatə etmir və
Naftalançay hövzəsində də stasionar məntəqə fəaliyyət göstərmir. Naftalançayda
bənd tikmək məqsədilə 1959-cu ilin 7 ayı ərzində (yanvar-iyul) Bakıhidrolayihə institutu tərəfindən su sərfi üzərində ölçü işləri aparılmışdır. Ölçmələr nəticəsində
Naftalançayda ən böyük su sərfi may ayında (0,325 m3/s), ən kiçik su sərfi isə
fevralda (0,017 m3/s) müşahidə olunmuşdur. Müşahidə olunan su sərflərinin orta
dekadalıq, orta aylıq, ən böyük və ən kiçiik qiymətləri cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1. 7 ay ərzində Naftalançayda müşahidə olunan sərflər (m3/s)
Aylar

I

II

III

IV

V

VI

VII

Orta dekadalıq

0,022

0,021

0,045

0,027

0,220

0,106

0,021

Orta aylıq

0,024

0,023

0,027

0,052

0,126

0,080

0,039

Ən böyük

0,057

0,046

0,105

0,128

0,325

0,294

0,248

Ən kiçik

0,018

0,017

0,018

0,020

0,018

0,018

0,018

Naftalançayın sərf sırasını bərpa etmək üçün analoq çay kimi Gorançay seçilmişdir. Gorançayda axımın formalaşması yeraltı (51%) və səth suları (49%) hesabına baş verir [3]. Səth suları hövzəyə düşən yağıntılardan yaranır. Tədqiq olunan
çay hövzəsinə çoxillik dövr ərzində düşən yağıntının orta aylıq və illik miqdarı
Naftalan və Goranboy məntəqələrinin məlumatlarına əsasən təhlil edilmişdir (cədvəl 2).
Cədvəl 2. Yağıntıların orta aylıq və illik miqdarı, mm-lə
Məntəqələr

I

II

III IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII Orta

Naftalan

15

18

26

31

41

48

13

14

26

31

24

13

310

Goranboy

14

14

22

32

43

40

25

16

25

26

24

11

292

Cədvəldən görünür ki, öyrənilən çay hövzəsinə ən çox yağıntı aprel-iyun (31-48
mm) və sentyabr-noyabr (24-31 mm) aylarında düşür. Ən az yağıntı isə dekabrfevral aylarında (11-18 mm) müşahidə olunur. Yağıntı norması isə Goranboyda 292
mm, Naftalanda isə 310 mm təşkil edir. Qarabağ Regional Hidrometeorologiya
Müəssisəsinin məlumatına görə, 2010-2013-cü illərdə aylar üzrə Naftalan şəhəri
ərazisinə düşən yağıntının miqdarı cədvəl 3-də verildiyi kimidir.
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Cədvəl 3. Naftalan şəhərində yağıntının miqdarı və norması
Sıra
№-si

Aylar

2010

2011

2012

Norma, mm

1

yanvar

3,9

17,1

7,0

15,0

2

fevral

52,5

37,6

11,7

18,0

3

mart

17,7

18,0

9,8

26,0

4

aprel

54,9

37,0

13,2

31,0

5

may

45,2

99,1

19,8

41,0

6

iyun

43,8

26,2

89,7

48,0

7

iyul

31,6

35,6

97,8

13,0

8

avqust

15,0

29,1

4,7

14,0

9

sentyabr

33,9

0,8

11,3

26,0

10

oktyabr

42,7

37,6

10,9

31,0

11

noyabr

0,3

26,8

10,6

24,0

12

dekabr

0,5

0,5

16,1

13,0

342,2

365,4

302,6

310,0

Cəmi

Gorançayın Yuxarı Ağcakənd məntəqəsində su sərfi üzərində müşahidələr 19371989-cu illər ərzində (53 il) aparılmışdır. Analoq kimi qəbul edilmiş Gorançayda
və Naftalançayda 1959-cu ilin yanvar-iyul aylarında müşahidə olunan orta ayliq su
sərflərinə görə axım modulu hesablanmışdır. Gorançayın çoxillik orta axım moduluna əsasən Naftalançayın çoxillik dövr ərzində orta aylıq sərfləri müəyyən
edilmişdir (cədvəl 4).
Cədvəl 4. Gorançayın axım moduluna əsasən Naftalançayın hesablanmış
orta aylıq və orta illik su sərfləri
aylar
su
sərfi,
m3/s

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Orta

0,051 0,051 0,052 0,07 0,122 0,15 0,096 0,086 0,06 0,059 0,056 0,052 0,075

Beləliklə, Naftalançayın çoxillik orta su sərfi axım moduluna əsasən 0,075 m3/s
təşkil edir. Naftalançayın axım moduluna görə bərpa olunmuş çoxillik (53 illik) orta
aylıq və orta illik su sərflərinin qiymətləri cədvəl 5-də verilmişdir.
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Cədvəl 5. Naftalançayın bərpa olunmuş orta aylıq və orta illik su sərfləri
(m3/s)
Illər

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

orta

1937 0,050 0,049 0,050 0,063 0,102 0,174 0,102 0,060 0,054 0,052 0,046 0,046 0,071
38 0,054 0,054 0,058 0,09 0,174 0,164 0,05

0,05

0,05 0,052 0,052 0,048 0,075

39 0,048 0,05 0,052 0,083 0,126 0,246 0,164 0,086 0,075 0,070 0,070 0,057 0,094
1940 0,052 0,05

0,05

0,09 0,098 0,151 0,188 0,073 0,06 0,063 0,056 0,054 0,082

41 0,059 0,059 0,062 0,085 0,166 0,175 0,156 0,106 0,082 0,076 0,055 0,048 0,094
42 0,048 0,046 0,048 0,06 0,134 0,13 0,068 0,058 0,052 0,05 0,052 0,05 0,066
43 0,046 0,048 0,048 0,06 0,106 0,08 0,069 0,054 0,054 0,052 0,056 0,052 0,069
44 0,048 0,046 0,048 0,063 0,110 0,143 0,126 0,063 0,058 0,052 0,054 0,046 0,072
45 0,046 0,046 0,05 0,056 0,174 0,256 0,102 0,068 0,062 0,054 0,048 0,05 0,084
46 0,052 0,052 0,054 0,065 0,121 0,099 0,068 0,063 0,056 0,058 0,063 0,058 0,076
47 0,058 0,058 0,063 0,07 0,094 0,094 0,09 0,063 0,06

0,06 0,063 0,058 0,069

48 0,058 0,058 0,058 0,075 0,134 0,227 0,08 0,058 0,06 0,058 0,054 0,05 0,081
49 0,059 0,059 0,065 0,088 0,136 0,165 0,098 0,094 0,084 0,076 0,065 0,048 0,086
1950 0,048 0,046 0,052 0,04 0,095 0,106 0,08 0,075 0,057 0,058 0,056 0,052 0,066
51 0,05

0,05

0,05 0,058 0,121 0,118 0,06 0,054 0,056 0,08 0,065 0,056 0,071

52 0,054 0,05 0,052 0,078 0,138 0,184 0,102 0,063 0,056 0,054 0,05

0,05 0,078

53 0,048 0,048 0,048 0,065 0,102 0,174 0,138 0,068 0,058 0,054 0,05

0,05 0,075

54 0,05

0,05 0,052 0,083 0,164 0,174 0,083 0,065 0,058 0,056 0,054 0,052 0,078

55 0,05

0,05 0,052 0,063 0,164 0,334 0,169 0,075 0,078 0,068 0,056 0,052 0,101

56 0,052 0,052 0,05 0,065 0,094 0,102 0,083 0,063 0,068 0,058 0,052 0,05 0,066
57 0,048 0,048 0,052 0,065 0,075 0,094 0,106 0,102 0,08 0,075 0,07 0,068 0,074
58 0,058 0,063 0,065 0,078 0,094 0,09

0,09 0,078 0,068 0,065 0,063 0,058 0,073

59 0,054 0,053 0,057 0,082 0,156 0,11 0,097 0,066 0,06 0,059 0,056 0,052 0,075
1960 0,057 0,057 0,06 0,093 0,103 0,103 0,099 0,078 0,071 0,069 0,065 0,062 0,076
61 0,048 0,048 0,05 0,069 0,092 0,097 0,081 0,069 0,065 0,064 0,059 0,055 0,086
62 0,038 0,038 0,059 0,064 0,081 0,099 0,093 0,081 0,077 0,058 0,051 0,047 0,066
63 0,048 0,047 0,048 0,088 0,116 0,179 0,142 0,09 0,078 0,09 0,069 0,055 0,088
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Illər

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

orta

64 0,05 0,048 0,06 0,083 0,148 0,110 0,087 0,093 0,057 0,052 0,047 0,046 0,073
65 0,045 0,044 0,045 0,069 0,088 0,144 0,128 0,073 0,053 0,054 0,048 0,041 0,079
66 0,042 0,042 0,046 0,077 0,131 0,131 0,163 0,068 0,06 0,062 0,054 0,048 0,077
67 0,042 0,042 0,043 0,071 0,126 0,116 0,074 0,059 0,059 0,06 0,053 0,049 0,066
68 0,044 0,044 0,046 0,089 0,097 0,119 0,113 0,071 0,061 0,058 0,054 0,048 0,071
69 0,046 0,045 0,048 0,073 0,146 0,097 0,06 0,048 0,048 0,049 0,047 0,044 0,063
1970 0,043 0,053 0,064 0,076 0,084 0,084 0,076 0,063 0,065 0,059 0,051 0,041 0,063
71 0,042 0,049 0,058 0,069 0,113 0,128 0,092 0,078 0,074 0,058 0,044 0,031 0,070
72 0,038 0,042 0,039 0,073 0,131 0,149 0,09 0,065 0,062 0,051 0,048 0,045 0,069
73 0,044 0,044 0,047 0,075 0,115 0,159 0,091 0,065 0,054 0,047 0,046 0,047 0,070
74 0,045 0,044 0,048 0,073 0,112 0,14

0,12 0,097 0,086 0,069 0,063 0,051 0,079

75 0,047 0,045 0,046 0,079 0,126 0,161 0,082 0,061 0,055 0,063 0,052 0,049 0,072
76 0,05 0,045 0,047 0,068 0,121 0,122 0,083 0,062 0,056 0,054 0,055 0,051 0,068
77 0,047 0,046 0,054 0,071 0,117 0,144 0,105 0,07 0,067 0,066 0,06 0,056 0,075
78 0,051 0,051 0,051 0,063 0,134 0,171 0,115 0,068 0,056 0,057 0,053 0,05 0,077
79 0,045 0,046 0,043 0,07 0,093 0,178 0,089 0,07 0,049 0,055 0,054 0,047 0,070
1980 0,046 0,055 0,067 0,085 0,139 0,126 0,098 0,088 0,072 0,068 0,059 0,046 0,079
81 0,042 0,042 0,044 0,071 0,131 0,191 0,122 0,093 0,058 0,052 0,05 0,046 0,079
82 0,043 0,042 0,045 0,089 0,118 0,117 0,087 0,08 0,058 0,069 0,055 0,053 0,071
83 0,048 0,045 0,046 0,078 0,114 0,170 0,096 0,072 0,075 0,061 0,052 0,048 0,075
84 0,043 0,041 0,042 0,074 0,158 0,158 0,095 0,093 0,086 0,063 0,052 0,046 0,079
85 0,044 0,064 0,078 0,135 0,122 0,112 0,095 0,088 0,081 0,064 0,058 0,045 0,082
86 0,041 0,04 0,044 0,099 0,116 0,124 0,097 0,075 0,061 0,069 0,069 0,065 0,075
87 0,063 0,072 0,083 0,171 0,196 0,178 0,097 0,085 0,075 0,066 0,057 0,052 0,100
88 0,048 0,046 0,054 0,121 0,163 0,149 0,125 0,086 0,08 0,079 0,07 0,054 0,084
89 0,058 0,065 0,071 0,122 0,126 0,103 0,057 0,042 0,057 0,057 0,055 0,054 0,072

Orta

42

0,076

2/2015

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Abduyev M.A., Vəliyev C. Z.
Naftalançayın axım sırasının bərpası

SU EHTİYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

Naftalançayın sərf sırasının bərpası həm yağıntı və axım əmsalına görə, həm də
Gorançayın su sərfinin faiz nisbətinə görə də yerinə yetirilmişdir. Gorançay
hövzəsində çoxillik məlumatlara əsasən axım əmsalının qiyməti 0,72-yə bərabərdir.
Naftalançayda bütöv tsikli əhatə edən müşahidələr olmadığı üçün axım əmsalının
qiymətini 0,72 qəbul etmək olar. Yağıntı və axım əmsalına görə Naftalançayın
hesablanmış orta çoxillik su sərfləri cədvəl 6-da verilmişdir.
Cədvəl 6. Naftalançayın yağıntı və axım əmsalına görə hesablanmış
orta çoxillik su sərfləri
aylar
su
sərfi,
m3/s

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Orta

0,044 0,039 0,071 0,085 0,153 0,164 0,086 0,063 0,088 0,082 0,064 0,048 0,082

Naftalançayın və Gorançayın sərflərinin faiz nisbətinin hesablanması göstərir ki,
Naftalançayın axımı Gorançayın axımının orta hesabla 3,45%-ni təşkil edir. Faiz
nisbətinə görə Naftalançayın hesablanmış su sərflərinin qiymətləri cədvəl 7-də verilmişdir.
Cədvəl 7. Gorançayın sərflərinin faiz nisbətinə görə Naftalançayın
hesablanmış su sərfləri
aylar
su
sərfi,
m3/s

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

0,049 0,049 0,051 0,074 0,118 0,135 0,095 0,068 0,062 0,06

XI

XII

Orta

0,056 0,051 0,072

Beləliklə, Naftalançayın üç müxtəlif üsulla hesablanmış çoxillik orta su sərfləri
aşağıdakı kimidir:
Axım moduluna görə – 0,075 m3/s;
Yağıntı və axım əmsalına görə – 0,082 m3/s;
Gorançayın su sərfinin faiz nisbətinə görə – 0,072 m3/s
Orta – 0,076 m3/s
Naftalançayın 1937-1989-cu illəri əhatə edən bərpa olunmuş 53 illik orta illik
axımının təminat əyrisi şəkil 1-də verilmişdir.
Naftalançayda maksimal sərflər leysan yağışları hesabına formalaşır. Qarabağ
Regional Hidrometeorologiya Müəssisəsinin məlumatına görə, regiona 12 saat
ərzində 30 mm və ya ondan artıq yağıntı düşdükdə belə hadisə xüsusi təhlükəli atmosfer hadisəsi hesab olunur. Naftalan şəhərinə 29.06.2012-ci il tarixində 1 saat 20
dəqiqə ərzində 64,5 mm, 15.07.2012-ci il tarixində 7 saat 10 dəqiqə ərzində 32,9
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Şəkil 1. Naftalançayın orta illik su sərfinin təminat əyrisi

mm, 20.05.2013-cü il tarixində 5 saat 05 dəqiqə ərzində 32,2 mm, 28.05.2013-cü
iil tarixində 3 saat 27 dəqiqə ərzində 31,6 mm yağıntı düşmüşdür. Bununla belə Naftalançayın maksimal axımı haqqında məlumatlar olmadığı üçün maksimal axım tikinti norma və qaydalarına (CниП 2.01.14-83) əsasən hesablanmışdır [2].
Qp%=A1%φH1%δλp%F;
burada A1% – maksimal axım modulu olub, A1% =q1%:φH1% kimi tapılır. Yəni
A1%=3,08:44,1=0,07; φ=0,45 (cədvəl 17, IV kateqoriya, açıq şabalıdı torpaq), H1% –
sutkalıq maksimal axım layı, H1%=98 mm (Goranboy meteoroloji stansiyası),
δλp%=1, (göl yoxdur), φH1%=0,45x98=44,1; F=9,75 km2; L=7,8 km; İ=24‰; Qeyd
edilən kəmiyyətləri nəzərə alsaq Q1%=0,07x0,45x98x9,75=30,09 m3/s alarıq. 1%-li
axım modulu isə M1%=30,09:9,75=3,08 m3/s.km2 təşkil edir.
Goranboy məntəqəsində 5%-li (20 ildə bir dəfə təkrarlanan) sutkalıq yağıntının
68 mm-ə [1], axım əmsalının qiymətini isə 0,72-yə bərabər götürsək, bənd qurulan
yerdə Naftalançayın 5% təminatlı su sərfini Q5%=68x19,75x31,5:1000x0,72=
=20,88x0,72=15,04 m3/s qəbul edə bilərik. Müxtəlif təminatlı su sərflərinin
qiymətləri aşağıda verilmişdir:
Q1%=30,09 m3/s;
Q2%=23,0 m3/s;
Q3%=19,0 m3/s;
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Q5%=15,04 m3/s;
Q10%=11,5 m3/s;
Q25%=7,0 m3/s.
Naftalançayın gətirmələr axımı məcra və sahillərin, həmçinin hövzənin yamaclarındakı fiziki aşınma məhsullarının yuyulması hesabına formalaşır. Geoloji
baxımdan hövzə eroziyaya məruz qalan süxurlardan təşkil olunmuşdur. Naftalançayın gətirmələr axımı öyrənilməmişdir. 1959-cu ilin yanvarından asılı gətirmələr
sərfi ölçülməyə başlanmış və bulanıqlığı müəyyən etmək üçün nümunələr
götürülmüşdür. Müşahidə dövründə bulanıqlıq 36,4-1392 qr/m3 arasında dəyişmişdir. Gorançayın çoxillik orta asılı gətirmələr sərfinin 0,086 kq/s olduğunu
nəzərə alsaq, Naftalançayın çoxillik orta asılı gətirmələr sərfini 0,030 kq/s
qiymətləndirmək olar. İllik asılı gətirmələr axımı isə 946 tona bərabər olacaq. Diblə
yuvarlanan gətirmələr axımını asılı gətirmələr axımının 20%-i qədər qəbul etsək,
onda diblə yuvarlanan gətirmələr axımı 189 ton təşkil edəcək. Beləliklə, Naftalançayın ümumi gətirmələr axımı 946+189=1135 tona bərabər olacaq.
Nəticə
Naftalançayın axım sırasını bərpa etmək üçün çoxillik orta su sərfləri üç müxtəlif
üsulla – axım moduluna görə, yağıntı və axım əmsalına görə və Gorançayın su
sərfinin faiz nisbətinə görə hesablanaraq aşağıdakı kəmiyyətlər alınmışdır:
Axım moduluna görə – 0,075 m3/s;
Yağıntı və axım əmsalına görə – 0,082 m3/s;
Gorançayın su sərfinin faiz nisbətinə görə – 0,072 m3/s
Orta – 0,076 m3/s
Hövzəsinin sahəsi 200 km2-dən kiçik olan çayların maksimal su sərfini hesablamaq üçün təklif olunan QP%=A1%H1%P%F düsturu ilə Naftalançayın 1%-li maksimal sərfi 30,09 m3/san, ümumi gətirmələr axımı isə 1135 ton qiymətləndirilmişdir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Материалы по расчетным характеристикам дождевых осадков. Гидрометеоиздат, Ленинград, 1969, -395 c.
2. Определение расчетных гидрологических характеристик. СниП 2.01.14-83.
36 с. Москва, 1985, 35 c.
3. Рустамов С.Г.Кашкай Р.М. Водный баланс Азербайджанской ССР. Баку,
1978, -109 с.
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UOT 551.465.4

XƏZƏR DƏNİZİNİN SAHİL ZONALARINDA
YARANAN KÜLƏK-DALĞA AXINLARI
PARAMETRLƏRİNİN TƏYİNİ
(Səh. 46-49)

Əhmədov F.Ş.1, Ağayeva G.N.2
1

“Azərsu” ASC,”Sukanal” ET və Lİ, Bakı şəhəri, fizuli.axmedov.49@mail.ru
2
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Abstract. In the article is defined the parameters of wind-wave currents for shallow shores of the Caspian Sea. There were compiled value-tables of the surface and
average flow rates, wave parameters for different depts for wind speeds with 5, 8,
15, 20 m/sec.
Açar sözlər: külək, dalğa, dəniz, tullantı suyu, sürət, dərinlik.
Giriş
Dənizin sahil zonalarında hidrotexniki qurğuların, dənizdə tullantı suyu qurğularının layihələndirilməsində və möhkəmliyinin təmin edilməsində külək-dalğa axınları parametrlərinin təyin olunması və nəzərə alınması vacib məsələdir. Bu
parametrlərin dəniz mühitindəki hidroloji proseslərə, tullantı suları ilə gətirilən çirkləndiricələrin yayılması və zərərsizləşdirilməsi proseslərinə də təsiri var. Ona görə
də dənizin dayaz sahil zonaları üçün külək-dalğa axınları parametrlərinin
öyrənilməsi vacib məsələdir.
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqatlarda dəniz sahillərində tullantı suyu qurğularının yerləşdirilməsinə aid
materiallardan və F.T.İppenin dənizin dayaz sahil zonaları üçün qurduğu nomoqramlardan istifadə olunmuşdur. Külək-dalğa axınları parametrləri Xəzər dənizinin sahil
zonaları üçün bu nomoqramlar və işdə göstərilən ifadələr əsasında təyin edilmişdir.
Tədqiqatın şərhi
Dəniz sahillərinə axıdılan tullantı suları burada yaranan külək, dalğa, sıxlıq və
digər axınların təsiri ilə qarışma və durulaşma proseslərinə uğrayır. Tullantı suyunun
yayılması əsasən külək dalğalarının yaratdığı axınların təsiri ilə baş verir. Küləyin
sahil xəttinə paralel, sahildən dənizə, dənizdən sahilə doğru əsməsilə əlaqədar çirkləndiricilərin yayılması istiqamətləri də dəyişir.
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Tullantı sularının sahil xətti boyunca yayılması ekoloji baxımdan daha təhlükəlidir. Bu halda tullantı suları sahil xətti boyunca dəniz suyu vasitəsi ilə intensiv qarışa
bilmir və çirkləndiricilərin normaya uyğun konsentrasiyaları çox böyük məsafələrdə
alınır. Dənizdə çirkli suyun yayılması və qarışması proseslərinə külək axınlarının
əhəmiyətli təsiri olduğu üçün, bu axınların sürətlərinin təyin olunması lazımdır.
Dayaz sahil zonasının 100  300 m enində küləyin yaratdığı səth axınlarının və
dərinlik boyunca yaranan orta axın sürətlərinin hesabatı üçün müxtəlif riyazi formulalar alınmışdır.
Küləyin sahildən dənizə və ya dənizdən sahilə doğru əsməsində külək
dalğalarının elementləri haqqında məlumatlar olduqda külək axınlarının dərinlik
boyunca orta axın sürətlərini
(1)
ifadəsindən hesablamaq olar [4].
Burada W10 – küləyin sürəti, m/san;  – külək dalğalarının orta uzunluğu, m; H
– tullantı suyunun axıdıldığı sahil zonasının orta dərinliyi, m;  – küləyin istiqaməti
ilə sahil xəttinin toxunanı arasındakı bucaqdır. Küləyin sahil xəttinə perpendikulyar
əsməsində sin =1 olur və orta axın sürəti ən böyük qiymət alır.
Sahil zonasının eni 0,5 km-dən böyük olduqda da külək axınlarının dərinlik boyu
orta sürətinin hesablanmasında sin =1 qəbul olunması təklif olunur. Yəni
,

(2)

külək dalğalarının orta uzunluğu isə,
(3)
ifadəsindən təyin edilir [2], burada T – külək dalğalarının orta periodudur, küləyin
sürətinə və zonanın orta dərinliyinə görə nomoqrama əsasən təyin olunur.
Sahil zonasında səth axınlarının sürəti isə (2) ifadəsinə müvafiq olaraq
s = 1,06 or
(4)
asılılığından təyin olunur.
Xəzər dənizinin sahil zonalarında dərinliklər hidrometeoroloji xəritələrə əsasən
təyin olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, sahildən 100 m-ə kimi orta dərinliklər 1 mdən 3 m-ə kimi, 100 m-lə 500 m arasında 3 m-dən 5 m-ə kimi, 500 m-lə 1000 m
arasında 5 m-dən 10 m-ə kimi, 1 km-lə 4 km arasında 10 m-dən 12 m-ə kimi dəyişir.
Dənizin dayaz sahil zonalarındakı 3 m, 5 m, 10 m orta dərinliklərə və küləyin
müxtəlif sürətlərinə görə dalğanın parametrlərinin və dərinlik boyu orta axın
sürətlərinin, səth sürətlərinin təyin olunmuş qiymətləri cədvəl 1-də verilmişdir. Səth
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sürətlərinin nəzəri təyin olunmuş qiymətləri küləyin sürəti 810 m/san olduqda
R.M.Məmmədovun Xəzər dənizində apardığı tədqiqatlar vaxtı təyin etdiyi axın
sürətləri ilə eynilik təşkil edir [3].
Dənizdə orta axın sürətlərinin müxtəlif dərinliklər üçün riyazi hesablamalar
əsasında təyin olunmuş qiymətləri Hidrometeorologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun
əməkdaşları tərəfindən Xəzər dənizinin sahil zonalarının müxtəlif dərinlikləri üçün,
ölçmələr nəticəsində təyin etdikləri orta axın sürətləri ilə eynilik təşkil edir. Məsələn,
10 m dərinlik üçün orta axın sürətləri müxtəlif yerlər üçün 0,13  0,14 m/san olmuşdur [1]. Ölçmələr vaxtı küləyin sürəti 5…8 m/san arasında dəyişmişdir.
Dənizdə külək axınlarının sürətlərinin təyin olunması çirklənmənin yayılması və
zərərsizləşdirilməsi proseslərinin tədqiqi üçün əhəmiyyət kəsb edir.
Tullantı suyu qurğularının parametrlərinin hesabatında və çirklənmənin yayılması
proseslərinin tədqiqində, orta axın sürətlərinin 95 % təminatlı qiymətlərindən istifadə olunur [4].
95 = or  95 ,
(5)
burada 95 = 0,58-ə bərabər qəbul olunur.
Cədvəl 1. Müxtəlif dərinliklər üçün külək dalğalarının parametrlərinin və
orta axın sürətlərinin qiymətləri
H=3m
W, m/san
h,
T,
,
or ,
s ,
95 %
m
san
m
m/san
m/san
5

0,45

2,7

11,40

0,08

0,085

0,046

8

0,54

3,7

21,00

0,13

0,140

0,075

15

0,65

4,2

27,50

0,17

0,180

0,099

20

1,00

4,5

31,59

0,21

0,220

0,120

h,
m

T,
san

,
m

or ,
m/san

s ,
m/san

95 %

5

0,61

4,0

24,99

0,12

0,13

0,070

8

0,76

4,5

31,63

0,17

0,18

0,099

15

1,06

5,0

39,05

0,27

0,29

0,157

20

1,28

5,5

47,25

0,34

0,36

0,197

H=5m
W, m/san
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H = 10 m
W, m/san

h,
m

T,
san

,
m

or ,
m/san

s ,
m/san

95 %

5

0,91

5,3

43,87

0,12

0,13

0,077

8

1,16

5,7

50,75

0,16

0,17

0,093

15

1,67

6,7

70,12

0,26

0,27

0,151

20

1,98

7,0

76,54

0,31

0,33

0,170

Nəticə
İşin nəticələrindən və külək-dalğa parametrlərinin təyini cədvəllərindən,
dənizsahili hidrotexniki qurğuların, tullantı suyu təmizləyən qurğuların dənizə çıxış
xətlərinin layihələndirilməsində, su anbarları sahillərinə külək-dalğa təsirlərinin
qiymətləndirilməsində, çirkləndirici maddələrin dəniz mühitində yayılması və zərərsizləşdirilməsi proseslərinin tədqiqində istifadə oluna bilər.
Ədəbiyyat siyahısı:
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OĞUZ-QƏBƏLƏ ƏRAZİSİNDƏN AXAN
ÇAYLARIN AXIMINА ANTROPOGEN
ТƏSİRLƏRİN TƏDQİQİ
(Səh. 50-59)

Əyyubov İ.A.
“Azərsu”ASC, Bakı şəhəri, eyyubov.iftixar@rambler.ru

Abstract. The article were used statistical and water balance methods primarily
to assess the impact of anthropogenic factors on the flow of rivers. It has been established that, some of the rivers in the area is not affected by high mountains in the
antropogen, only mountainous part of the secondary partially variation in the quantity
are observed.
Açar sözlər: su ehtiyatı, antropogen amillər, çayların axımına təsir, statistik və
su balansı üsulları, təbii axım, axımın nizamlanması.
Giriş
Oğuz-Qəbələ ərazisinin su ehtiyatlarından əsasən kənd təsərrüfatında, əhalinin
içməli su təchizatında və s. istifadə olunur. Ərazinin aşağı hissəsi quraqlıq zonada
yerləşdiyinə görə çay sularından müəyyən təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edilir.
Aparılan bu təsərrüfat tədbirləri çayların rejiminə böyük təsir göstərir. Ona görə də
ərazi çaylarının su ehtiyatlarının ciddi hesabatı və onun düzgün proqnozlaşdırılması
tələb olunur. Bu baxımdan ərazidən axan çayların sularının antropogen amillərin
təsirinin tədqiqi vacib məsələlərdən biridir.
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqat işinin aparılması üçün Екоlоgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fоnd
və arхiv matеriallarından istifadə olunmuşdur. Tədqiqatda riyazi statistiкa, hidrоlоji
охşarlıq, müqayisəli təhlil və digər qiymətləndirmə mеtоdlarından istifadə оlunmuşdur.
Tədqiqatın şərhi
Çay axımı çoxsaylı amillərin təsiri nəticəsində formalaşır və belə şəraitdə hər bir
amilin tam rolunu nəzərə almaq qeyri-mümkündür. Ümumiyyətlə, axım mürəkkəb
təbii proses olmaqla, çoxsaylı fiziki-coğrafi amillərin (iqlim, relyef, torpaq örtüyü,
geoloji şərait, bitki örtüyü və eləcə də bataqlıqların, göllərin çay hövzəsində olması
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və s.) müxtəlif təsirinə məruz qalır. Təbii amillərin axıma təsiri bir-biri ilə qarşılıqlı
əlaqədə olur və onlar müxtəlif istiqamətlərdə özünü göstərir. Belə hadisələrin riyazi
təsviri ancaq statistik metodlarla mümkündür. Statistik metodlar hidroloji hesablamalarda çox geniş istifadə olunur. Çay axımının tənzimlənməsi, hidrotexniki qurğuların, irriqasiya, su təchizatı sistemlərinin və s. inşası və istismarı ilə bağlı layihələri
yerinə yetirmək üçün çay axımının zamana görə və ərazi üzrə dəyişkən parametrlərini kəmiyyətcə qiymətləndirmək tələb olunur. Layihələrin hazırlanmasında istifadə olunan parametrlər gələcəkdə su təsərrüfatı qurğularının bütün istismar müddəti
ərzində su obyektlərinin hidroloji rejimini səciyyələndirməlidir [3, 5, 6].
Antropogen amillərin çayların axımına təsirini qiymətləndirmək üçün başlıca
olaraq statistik və su balans üsullarından istifadə olunur. Statistik üsullarla qiymətləndirmələr aparmaq üçün həm təbii axım, həm də antropogen təsirin artıq mövcud olduğu dövr ərzində çayın müxtəlif axım xarakteristikaları üzərində müşahidələrin olması vacibdir. Təbii axım üzərindəki müşahidələrə əsasən çay axımının
əsas axım yaradan amillərdən asılılığı öyrənilir və bu amillərlə axım arasında olan
analitik əlaqələr tapılır. Daha sonra, həmin asılılıqlara görə antropogen amillərin
mövcud olduğu dövr üçün də təbii axım hesablanır. Son mərhələdə təbii axımla
müşahidə olunmuş axımın fərqinə əsasən antropogen amillərin axıma təsiri ədədi
baxımdan qiymətləndirilir. Yuxarıda deyilənləri analitik şəkildə belə ifadə etmək
olar [4, 7, 8]:
(1)
ΔQant =Qt –Qm .
Burada, ΔQant – antropogen amillərin təsiri nəticəsində axımın dəyişməsi; Qt –
təbii axımın kəmiyyəti, Qm – müşahidə olunan axımdır.
Hazırda geniş şəkildə istifadə olunan statistik üsullardan ən etibarlısı hövzədə
olan cəm itkiləri təhlil etməklə su ehtiyatları və qapayıcı məntəqədə olan orta çoxillik qiymətlər arasındakı fərqi hesablayıb antropogen amillərin təsiri nəticəsində
baş verən axım itkisini tapmaqdır. Bu halda hesablamaları aşağıdakı düsturla yerinə
yetirmək lazımdır:
Qant=Qqol+Qyan-Qqap±ΔQ
(2)
Burada, Qant – antropogen amillərin axıma təsirinin ədədi qiyməti, Qqol – çayın
qollarından əsas çayın məcrasına gələn axım, Qyan – əsas çayın məcrasına gələn yan
axımı, Qqap – qapayıcı məntəqədə axım, ΔQ – axımın digər gəlir və çıxar kəmiyyətləridir ki, bunlara da su aynasından gedən buxarlanma, infiltrasiya və s. aid
еdilə bilər [1, 4, 5].
İri çaylrdan fərqli olaraq kiçik çayların antropogen amillərin təsirinə həssaslığı
daha böyükdür. Buna görə də ölkə ərazisində olan kiçik çayların çoxu təsərrüfat
fəaliyyətinin təsiri altında kəskin rejim və kəmiyyət dəyişmələrinə məruz qalmışlar.
Orta və kiçik çaylar Azərbaycan Respublikası su ehtiyatlarının 30%-ə qədərini formalaşdırır. Su ehtiyatları ilə nisbətən zəif təmin olunan və arid iqilimə malik olan
ərazilərdə bu çayların təsərrüfat əhəmiyyəti çox böyükdür [1, 5, 7].
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Tədqiq olunan ərazidə əhalinin sürətlə artması, müxtəlif təsərrüfat sahələrinin və
turizm sahəsinin inkişafı ilə əlaqədar su çatışmazlığı da artır ki, bu da öyrənilən
ərazinin çaylarının sularından səmərəli və kоmplеks şəkildə istifadə еtməyi daha da
aktuallaşdırır. Çay sularından səmərəli və kоmplеks istifadə səviyyəsinin yüksəlməsi
çоx böyük vəsait qоyuluşu tələb еdən bir sıra tədbirlərin həyata kеçirilməsi ilə
mümkündür. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ərazi çayları daha çox
orta və aşağı axarlarda antropogen təsirlərə məruz qalır. Ona görə də dağ çaylarının
çoxillik rejimini tədqiq etmək üçün orta və aşağı axımların müşahidə məlumatlarından da istifadə edilməsi məqsədə uyğundur. Ərazinin su ehtiyatlarından Oğuz,
Qəbələ, Ağdaş və Göyçay rayonlarının əhalisinin və sənayе müəssisələrinin içməli,
tеxniki suya оlan tələbatının və suvarılan torpaqların tələbatının ödənilməsində istifadə еdilir. Dəmiraparançayın Qəbələ və Əyriçayın Baş Daşağıl məntəqələri çay
hövzəsinin yuxarı hissəsinində yerləşir və həmin ərazilərdə çaydan götürmələr daha
azdır. Əlicançayın Qayabaşı məntəqəsinin çoxillik axımında isə 10%-dən çox
azalma müşahidə edilmişdir. Bu çaylar əsasən dağ çayları оlduğundan оnlardan suvarmada istifadə başlıca оlaraq оrta və mənsəb hissələrdə həyata kеçirilir. Bu səbəbdən çay sularından səmərəli və kоmplеks istifadə tədbirlərinin ən başlıcaları kimi
fəsillər üzrə dəyişən axımlarının su tələbatına uyğun nizamlanmasını, irriqasiya və
su təchizatı sistеmlərində su itkilərinin azaldılmasını, kənd təsərrüfatında mütərəqqi
suvarma üsullarından istifadənin həyata kеçirilməsini və s. göstərmək оlar [3, 8].
Sоn dövrlərdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ərazi çaylarının sularından kifayət
qədər səmərəli istifadə оlunmur. Bölgənin su sərfləri 1,0 m3/san-dən böyük оlan
çayların axımlarının nizamlanmasını təmin еdən orta həcimli su anbarlarının tikintisi, ilin müəyyən fəsillərində istifadəsiz axan suların həmin su anbarlarına yığılması
kimi tədbirlər sudan istifadənin səmərəliliyini artıra bilər. Ərazidən axan çayların
axımının antrоpоgеn dəyişməsinin qiymətləndirilməsi orta illik axım üçün yerinə
yetirilmişdir. Oğuz-Qəbələ çaylarında orta illik su sərflərinin variasiya əmsalı 0,200,50 arasında dəyişir. Çaylarda axımın antropogen dəyişməsini qiymətləndirmək
üçün hidroloji-analogiya metodundan istifadə edilmişdir. Tədqiqat Dəmiraparançayın Qəbələ, Göyçayın Buynuz, Göyçayın Göyçay və Türyançayın Su
qovşağı məntəqələri üçün aparılmışdır. Analoq çaylar olaraq Tikanlıçayın Tikanlı,
Əyriçayın Baş Daşağıl, Göyçayın Buynuz və Əlicançayın Qayabaşı məntəqələrinin
orta illik su sərfləri götürülmüşdür. Bu əlaqələr şəkil 1və 2-də daha aydın
göstərilmişdir. Aparılan əlaqələrin təhlili göstərir ki, Dəmiraparançayın Qəbələ məntəqəsində 1985-ci ildən, Göyçayın Buynuz məntəqəsində 1998-ci ildən, Göyçayın
Göyçay məntəqəsində 1980-ci ildən və Türyançayın Su qovşağı məntəqəsində isə
1990-cı ildən başlayaraq nöqtələr düz xətdən yayınır. Bu da həmin çaylarda müvafiq
illərdən başlayaraq orta illik axımın antropogen dəyişməsini göstərir. Göstərilən
çayların mənsəb hissəsində ilin isti dövründə bəzən axım оlmur. Anoloji olaraq
2014-cü ilin iyul-avqust aylarında Daşağılçay, Tikanlıçay, Nəzərçay, Bumçay və
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Dəmiraparnçay çayları tamamilə qurumuşdur. Çayların məcrasının quruması antropogen amillərdən başqa, qlobal iqlim dəyişmələrinin təsiri ilə də əlaqələndirmək
olar. Gələcək tədqiqatlarda iqlim dəyişmələrinin çayların axımına təsiri araşdırılacaqdır.

Şəkil 1. Baş Daşağılçayla və Göyçayın Buynuz məntəqəsinin orta illik axımı
arasında ikiqat inteqral əyriləri

Şəkil 2. Əlicançayın Qayabaşı və Türyançayın Su qovşağı məntəqələrinin
orta illik axımları arasında ikiqat inteqral əyriləri
Cədvəl 1-də tədqiq olunan çaylara antropogen təsirlərin başlanğıc ili, analoq çaylar və müşahidə illəri göstərilmişdir. Çaylarda antropogen təsirlər əsasən 1985-ci

2/2015

53

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Əyyubov İ.A. Oğuz-Qəbələ ərazisindən axan
çayların axımınа antropogen тəsirlərin tədqiqi

SU EHTİYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

ildən sonra başlanmışdır. Hal-hazırda çayların axımına antropogen amillərin əsas
təsiri aşağıdakı amillərin kompleks təsiri altında baş verir:
a) suvarma və digər məqsədləri üçün əsas məcradan və çayın qollarından suyun
geriyə qaytarılmadan götürülməsi;
b) digər meliorativ və su təsərrüfat tədbirləri nəticəsində axımın dəyişməsi.
Cədvəl 1. Çayların antropogen dəyişmələrinin qiymətləndirilməsi
S/s

Tədqiq olunan
çayların adı

Analoq
çaylar

Axıma antropogen təsir ili

Müşahidə
illəri

1. Dəmiraparançay-Qəbələ

Tikanlıçay-Tikanlı

1985-ci il

1965-2010-cu il

2. Göyçay-Buynuz

Əyriçay-Baş Daşağıl

1998-ci il

1970-2010-cu il

3. Göyçay-Göyçay

Göyçay-Buynuz

1980-cı il

1965-2010-cu il

4. Turyançay-Su qovşağı

Əlicançay- Qayabaşı

1990-ci il

1970-2010-cu il

Oğuz-Qəbələ ərazisinin çaylarında axım dağlıq sahələrdə fоrmalaşır və оvalığa
çıxdıqdan sоnra təsərrüfatın müxtəlif sahələrində istifadə оlunur. Ərazi çayları
üzərindəki hidrоlоji məntəqələrin əksəriyyəti dağlıq sahələrdən düzənlik sahələrə
kеçid zоnasında yеrləşir və təbii axıma malikdirlər. Ərazinin aşağı hissəsinin iqlimi
quraq оlduğundan çayların böyük təsərrüfat əhəmiyyəti var. Dəmiraparançay,
Daşağılçay, Əlicançay, Türyançay və Göyçayın axımından suvarmada istifadə
başlıca оlaraq оrta və mənsəb hissələrdə həyata kеçirilir.
Ərazi çaylarından Dəmiraparançayın, Tikanlıçayın, Baş Daşağılçayın, Göyçayın
və digər çayların hidroеnеrji pоtеnsialı daha böyükdür. Bu çayların antrоpоgеn amillərin təsirinə həssaslığı daha böyükdür. Buna görə axan çayların çоxu antrоpоgеn
amillərin təsiri altında rеjim və kəmiyyət dəyişmələrinə məruz qalmışlar. Ərazinin
əsas çaylarından оlan Əlicançay, Daşağılçay, Tikanlıçayın antrоpogеn amillərin təsiri
nəticəsində axımı azalmışdır. Müşahidələr göstərir ki, bu çayların mənsəbində ilin
isti dövrü axım az оlur və ya tamamilə quruyur. Oğuz-Qəbələ çaylarının axım
sıralarının təhlili göstərir ki, çayların illik axımında prinsipial olaraq dəyişikliklər
оlmamışdır. Bunu şəkil 3, 4, 5, 6-dan daha aydın görmək olar. Şəkil 7-nin təhlili
göstərir ki, çоxillik dövr ərzində mövsümi axımın paylanmasında artım olmuşdur.
Ancaq sоn 20-25 ildə yaz-yay gursulu dövründə axımın azalması tеndеnsiyası
müşahidə edilir. Bu çaylar üçün təhlil 1975-2010-cu illər üçün aparılmışdır.
Antropogen amillərin çoxillik dövr ərzində illik axıma da təsiri böyük olmuşdur.
Çoxillik müşahidələr illik axımın azalmasını təsdiq edir ki, bu azalma da antropogen
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amillərin təsiri ilə izah oluna bilər. Antropogen amillərin təsiri altında axım itkisi
getdikcə artma təmayülünə malikdir. Axım itkisinə sugötürmə qurğularının
götürdüyü sular, məcradan buxarlanma, filtirasiya və s. səbəb olur.
Ümumiyyətlə, Oğuz-Qəbələ ərazisi geniş kənd təsərrüfatı bölgəsidir. Ərazinin
aşağı hissələrində əkin sahələri geniş şəkildə suvarılır. Hal-hazırda da çay axımına
təsir edən əsas antropogen amil suvarmadır. Suvarma 1970-ci illərdən sonra daha
intensiv xarakter almış və çay hövzəsindəki suvarılan sahələr qısa bir müddət
ərzində sürətlə artmışdır. 2007-ci ilin məlumatlarına əsasən kənd təsərrüfatına yararlı
suvarılan torpaqların sahəsi Şəkidə 38980 ha, Oğuzda 10458 ha, Qəbələdə 15924
ha, Ağdaşda 34521 ha təşkil edir.
Ərazidə həyata keçirilən ən iri su təsərrüfat tədbiri Türyançay üzərində tikilən
Su qovşağı, Daşağılçayda tikilən suvarma kanalı və digər suvarma kanallarının tikintisidir. Daşağılçayda tikilən suvarma kanalı ərazidə tikilən ən iri su-təsərrüfat
qurğusu hesab olunur. Bu kanal, əsasən, Oğuzun qərb hissəsində suvarılan torpaqları
su ilə təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Suvarma əkinçiliyinin hövzədə intensiv inkişafı çayın hidroloji rejiminə təsir etmişdir.
Hesablamalar göstərir ki, 1960-2010-cu illərdə Baş Daşağılçay məntəqəsində
illik axımın azalması təqribən 2,3% olmuşdur. Buna əsas səbəb ərazidə suvarma
tədbirlərinin genişləndirilməsi olmuşdur. Nəticədə mənsəbə yaxın bir ərazidə olan
məntəqədə illik axımın azalması müşahidə olunmuşdur. Təsərrüfat fəaliyyətinin
təsiri altında Oğuz-Qəbələ ərazisi çaylarının əksər məntəqələrində həm illik, həm
də vegetasiya dövrünün axımının azalması müşahidə olunur. Məsələn, Baş Daşağıl
məntəqəsində illik axımın azalması 1960-2010-cu illər üçün 2,3%, yay axımının
azalması isə 15% təşkil edib.

Şəkil. 3. Dəmiraparançayın Qəbələ məntəqəsində orta illik axımın
çоxillik dəyişməsi
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Şəkil 6. Göyçayın Göyçay məntəqəsində orta illik axımın çоxillik dəyişməsi
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Şəkil 7. Türyançayın su qovşağı məntəqəsində orta illik axımın çоxillik
dəyişməsi
Şəkil 7-in təhlili göstərir ki, Türyançayın su qovşağı məntəqəsində axımın artması
tеndеnsiyası müşahidə edilir. Türyançayın mənsəbindən 96,5 km yuxarıda suqovşağı
inşa edilmişdir. Suqovşağı çaydan suyun magistral kanala götürülməsi üçün qurulmuşdur. Türyançayın su qovşağından aşağıda (F=1440 km2) orta çoxillik su sərfi
7,30 m3/s, kanalların axımı ilə birlikdə 15 m3/s yaxındır. Ən böyük sərfi 26 iyun
1977-ci ildə 770 m3/s, ən kiçik su sərfi 26-31 iyul 1971-ci ildə 0,15 m3/s olmuşdur
[2].
Türyançay üzərində su qovşağı istifadəyə verildikdən sonra çayın çoxillik və ildaxili su rejimləri tənzimlənmiş, il ərzində müşahidə olunan azsulu və çoxsulu dövrlər arasındakı kəmiyyət fərqləri azalmışdır.
Bundan başqa, su qovşağının istifadəyə verilməsi çayın axımının il ərzində dəyişmə qanunauyğunluqlarına da təsir etmişdir. Əgər 1965-cı ilə qədər olan dövrdə
mart-iyun aylarına təsadüf edən gursululuq zamanı illik axımın 55-60%-i keçirdisə,
tənzimlənmədən sonrakı dövrlər üçün gurasululuq zamanı illik axımın təqribən
30%-i keçmişdir. Eyni zamanda, azsulu dövr ərzində də tənzimlənmədən sonra axım
kəmiyyətlərinin artımı yaranmışdır. Məsələn, əgər dekabr-fevral aylarında tənzimlənməyə qədər illik axımın 20%-i müşahidə olunmuşdursa, tənzimlənmədən sonrakı
dövr üçün bu rəqəm 25-30% təşkil etmişdir.
Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, 1960-2010-cu illərdə Dəmiraparançayın orta illik
axımının artması 13,3% (0,76 m3/san) təşkil edir. Dəmiraparançayın ümumi axımı
0,76 m3/san artsa da, yay axımı azalmışdır.
1960-2010-ci illərdə Əyriçayın orta illik axımında azalma müşahidə edilmişdir
(cədvəl 2). İllik axımın azalması 2,3% (0,07 m3/san) təşkil edir. Ən çox azalma aprelavqust aylarında baş vermişdir (5,9-24,3%). İl ərzində ən çox azalma (24,3%) isə
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Cədvəl 2. Çayların orta illik su sərflərinin dəyişmələrinin qiymətləndirilməsi
S/s

Çayların adı

Ümumi çay axımı ehtiyatları, orta çoxillik
1960-1990-cı 1991-2010-cu Axımın dəyişillər (m3/san) illər (m3/san) məsi (m3/san)

%-lə
miqdarı

1 Dəmiraparançay-Qəbələ

5,67

6,43

0,76

+13,3

2 Əyriçay-Baş Daşağıl

3,02

2,95

-0,07

-2,3

3 Əlicançay- Qayabaşı

6,12

5,50

-0,63

-10,3

iyul ayında müşahidə olunur. 1960-2010-ci illərdə Əlicançayın orta illik axımında
azalma müşahidə edilmişdir. İllik axımın azalması 10,3% (0,63 m3/san) təşkil edir.
Bu çaylardan təsərrüfat fəaliyyətinin təsirinə ən çox məruz qalanlarından biri Əlicançaydır. Əlicançayın orta çoxillik su sərfi 5,9 m3/s-dir. Çayın hövzəsində bir neçə
suvarma kanalı və sugötürmə qurğuları mövuddur. Bu qurğular əsasən 1980-cı illərdən sonra istifadəyə verilmişdir. Əlicançayın rejiminə təsərrüfat fəaliyyətinin intensiv təsiri 1990-cı ildən balanmışdır. Statistik üsullara əsaslanan hesablamalar
göstərir ki, iyun-avqust aylarında hövzədən çayın orta illik axımının 35-40%-i müxtəlif məqsədlər, başlıca olaraq suvarma və məişət məqsədləri üçün istifadə olunur.
Əsas su tələbatçıları Oğuz, Şəki və Yevlax rayonlarındakı kənd təsərrüfatı, məişət
və kommunal obyektlərdir.

Şəkil 8.Əlicançayın (Oğuzçay qolu) məcrasının fotoşəkili
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Şəkil 8-də Əlicançayın Oğuzçay qolu məcrasında meşələrin qismən qırılması
göstərilmişdir. Bu isə antropogen faktorların təsirinin gələcəkdə özünü daha qabarıq
şəkildə göstərəcəyini proqnozlaşdırmağa imkan verir. Sutoplayıcı hövzələrdə
meşələrin qırılması torpaqların aşınmasına səbəb olacaq, çayların axım rejiminə
mənfi təsir göstərəcəkdir.
Nəticə
Beləliklə, Oğuz-Qəbələ ərazisindən axan çayların rеjiminə antrоpоgеn amillərin
təsirlərini qiymətləndirərək aşağıdakı nəticələrə gəlmək оlar. Belə ki, ərazidən axan
çayların bəziləri yüksək dağlıq hissədə hеç bir antrоpоgеn təsirə məruz qalmır, оrta
dağlıq və dağətəyi hissədə qismən kəmiyyət dəyişkənlikləri müşahidə оlunur.
Ərazidə antropogen təsirlərə daha çox məruz qalan çaylara Əlicançay, Türyançay,
Göyçayı göstərmək olar. Çayların bəzilərinin suları içməli su təchizatına, sənayе və
təsərrüfat еhtiyaclarına sərf оlunduğuna görə məcrada ilin yay vaxtı su azalır. Tədqiq
olunan çaylarda antrоpоgеn amillərin axıma təsirinin başlanğıc ili statistik metodun
tətbiqi ilə müəyyənləşdirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, çayların təbii rejiminin
pozulması 1980-ci illərdən başlanmış, sonra daha da intensivləşmişdir. Antropogen
amillərin təsiri nəticəsində ərazi çaylarının orta illik axımının dəyişmə hüdudu
müəyyən olunmuşdur.
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Abstract. The problems prevent sulphate scaling in the combined desalination
of the Caspian Sea. The efficiency of removal of scale-forming ions and by nanofiltration. It was shown that pre-nanofiltration seawater precludes sulfate scale deposition on the membranes of the reverse osmosis installation. In thermal distillation
stage reverse osmosis concentrate maximum temperatures can be raised to 1620С
and salinity blowdown water to 80 g/l. Revealed the possibility of precipitation of
calcium sulfate in the nanofiltration membranes with permeate output of more than
56%.
Ключевые слова: нанофильтрация, комбинированное опреснение, сульфатное накипеобразование, обратный осмос, термическая дистилляция, пермеат.
Введение
Устойчивое водообеспечение ряда стран аридных регионов в настоящее
время достигается опреснением минерализованных вод: Саудовская Аравия,
Катар, Израиль, Япония и др [1]. Для Азербайджанской Республики актуальным является опреснение воды Каспийского моря. В 2010 году на государственном уровне принято решение о строительстве ряда опреснительных
установок на прикаспийском побережье Апшерона и в настоящее время в
Сальянском районе реализуется первый пилотный проект.
Мировая практика показывает, что общим недостатком промышленно
освоенных технологий опреснения являются высокие затраты. По данным [2]
себестоимость опресненной воды находится в среднем в пределах 0,5-2,0 $/м3
в зависимости от производительности установки, метода опреснения и источника исходной воды.
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Анализ результатов исследований, посвященных вопросам повышения эффективности (снижению затрат) методов опреснения, наиболее освоенными
из которых являются термический и обратноосмотический, позволяет с учетом
специфики нашего региона выделить три перспективных направления:
1. Повышение максимальной температуры кипения до 150 - 1600С и выхода
опресненной воды до 80-90% с характерным для современных дистиляционных установок 100 - 1100С и 40 - 50% соответственно.
2. Разработка комбинированных (гибридных) систем опреснения, основанных на совместном использовании двух и более методов, позволяющих сохранить достоинства и нивелировать недостатки каждого из них.
3. Использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
- вторичных энергоресурсов энергетических установок, энергии солнца и
ветра.
В этой связи в последние годы нами разработаны технологии комбинированного опреснения минерализованных вод на основе методов обратного осмоса и термической дистилляции. При этом на стадии термической
дистилляции предлагается использовать бросовое тепло продуктов сгорания
Сангачальской и Бакинской электростанции модульного типа [3].
Известно, что для повышения максимальной температуры кипения дистилляционных установок требуется предотвратить возможность выпадения накипи СаSO4 на теплообменных поверхностях [4]. Задача предотвращения
накипей СаСО3 и Mg(OH)2 решается достаточно просто - подкислением опресняемой воды. Для предотвращения сульфатной накипи широкое применение
нашел метод введения антинакипинов. Однако в условиях высокой температуры антинакипины подвергаются термолизу и теряют свои свойства. Согласно [5] в настоящее время нет антинакипинов надежно решающих
проблему сульфатной накипи. Применение их в термическом опреснении
океанской воды оправдано при температуре кипения до 1100С с выходом
опресненной воды ~ 50%. А при отказе от них температура вынужденно снижается до 900С, а выход - до 35%.
Следует отметить , что применение антинакипинов при опреснении каспийской воды нецелесообразно и по экологическим соображениям. Исходя из
этого в предлагаемых технологиях комбинированного опреснения каспийской
воды предусматриваются два варианта решения этой задачи: Mg-Naкатионитным умягчением и нанофильтрацией.
Технологии Mg-Na-катионитного умягчения морской воды была разработана профессором Г.К.Фейзиевым и предусматривает глубокое декальцирование морской воды путем пропускания ее через катионит в Mg-Na форме с
последующей регенерацией катионита продувочной воды установок термического опреснения. Технология прошла длительную промышленную апроба-
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цию и доказала свою эффективность [2]. Есть возможность дальнейшего совершенствования технологии за счет применения средств автоматизации и использования в качестве ионообменных материалов природных цеолитов
вместо синтетических катионитов.
нанофильтрация - это новое направление в технологии очистки воды, зародившееся в последние 10 - 15 лет. Сущность - в мембранном разделении
одно и двухвалентных ионов, содержащихся в воде. Селективность наномембран очень высока по двухвалентным ионам, чем и вызван интерес исследователей к этой технологии в плане решения проблемы сульфатного
накипеобразования. Исследованиями по термическому опреснению океанской
воды с нанофильтрационной предочисткой показана возможность повышения
максимальной температуры кипения до 1250С [6] .
Возможности нанофильтрационной предочистки при опреснении каспийской воды не изучены если не считать исследования [7] , которые носили предварительный характер.
Целью настоящих исследований является изучение возможности повышения максимальной температуры кипения в системе комбинированного опреснения каспийской воды при использовании метода нанофильтрационной
предочистки для предотвращения образования сульфатной накипи.
Методика исследований
В соответствии с поставленной целью объектом исследования являлась технологическая схема комбинированного опреснения воды Каспийского моря,
представленная ниже:

Технологическая схема комбинированного опреснения воды
Каспийского моря
Согласно этой схемы осветленная морская вода 1 насосом 2 прокачивается
через модули установки нанофильтрации (УнФ) и делится на два потока:
сбросной концентрат 3, а также пермеат 4, характеризующий низкой концентрацией двухвалентных ионов - Ca2+, Mg2+ и SO42–. Умягченный и десульфати-
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зированный пермеат стадии нанофильтрации насосом высокого давления 5 на
модули обратноосмотической установки (ООУ) с получением пермеата (опресненной воды) с весьма низким солесодержанием и концентрата. Остаточный
концентрат ООУ или смесь его с пермеатом УнФ - 7 подается на стадию термического опреснения в дистилляционной установке (ДОУ) с получением дистиллята (опресненной воды) и сбросного концентрата 9. Для термической
дистилляции используются вторичные энергоресурсы 9 модульных электростанций.
Ионный состав воды Каспийского моря принят следующим (мг-экв/л):
+
Na –138, Ca2+–16, Mg2+–60, Cl––142, SO42––68, HCO3– –4. Соответственно солесодержание составляет 12,7 г/л.
Методикой исследований предусматривалось варьирование выходов концентратов (отношений расходов концентратов к расходу поступающей воды)
стадий нанофильтрации и обратного осмоса нф - ооу и соответственно, а
также температуры кипения ДОУ и солесодержания остаточного концентрата
ДОУ, расчет концентраций ионов в каждом из потоков, их ионных сил (i ), а
также коэффициентов активностей ионов Ca2+ и SO42– (fi), произведений активных концентраций этих ионов (ПА) и сопоставление их с произведением
растворимости (ПР) CaSO4 при различных температурах . При этом зависимость от температуры была принята из [8]:
t, 0C
ПРCaSO4.106, (моль/л)2

100
7,6

120
3,7

140
1,87

160
0,93

180
0,47

Степень насыщения концентратов по CaSO4 рассчитывалась по формуле
(1)
где CCa,k и CSO4,k – общие концентрации соответствующих ионов в концентратах на каждой из трех стадий обработки, моль/л. Условием выпадения сульфатной накипи принималась: S>100%, чему соответствует кратность
пересыщения > 1.
Исследования стадий нанофильтрации и обратного осмоса были выполнены с использованием компьютерной программы ROSA (Reverse Osmosis Sistem Analısız), разработанной американской фирмой DOW, специализирующейся в данной области более 50 лет [9].
начальный этап исследований был посвящен выбору марки нанофильтрационной мембраны, характеризующей наиболее высокой селективностью по
ионам Ca2+ и SO42– при обработке воды Каспийского моря. Были изучены возможности четырех нанофильтрационных мембран, выпускаемых фирмой
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FİLMTEC и задействованных в указанной программе (NF - 270-400, NF - 200400, NF - 900-400, NF - 270-4040).
Обсуждение результатов исследований
Из результатов расчетов следует, что нанофильтрационные мембраны, рекомендованные фирмой FILMTEC для очистки минерализованных вод, характеризуются высокой селективностью по двухзарядным ионам каспийской
воды:
;
;
, а селективность по одноза
рядным ионам заметно низка и составляет
;
; (таблица 1).
Таблица 1. Селективности мембран по отдельным компонентам, в %
Мембраны
NF-270-400
NF-200-400
NF-900-400
NF-270-4040
Среднее значение
селективности

Na+
53,4
64,5
89,1
76,6

Mg2+
82,8
89,5
97,7
95,6

Ca2–
79,4
87,6
97,8
95,1

70,9

91,4

89,9

HCO3–
59,0
73,7
92,7
83,9

Cl–
33,8
56,4
89,3
74,6

SO42–
98,1
98,6
98,1
99,4

77,3

63,5

98,5

Из рассмотренных четырех типов мембран NF-900-400 характеризуется
более высокой селективностью и по однозарядным ионам. наиболее высокая
селективность мембран по ионам Ca2+ и SO42– характерна для мембраны NF270-4040.
Как видно из таблицы 2 солесодержание пермеата при использовании нанофильтрационной мембраны NF-270-4040 составляет 4,2 г/л т.е. достигается
67% -ое опреснение. При этом концентрации ионов Ca2+ и SO42– снижаются
8,4 и 68,4 раз, соответственно. Столь глубокая десульфатизация и декальцинирование создают реальные предпосылки для обеспечения безнакипного режима стадий обратноосмотического и термического опреснения . Из той же
таблицы 2 следует, что при принятом нф=2, чему соответствует выход пермеата 80%, концентрат стадии нФ характеризуется высокой пересыщенностью по сульфату кальция: SCaSO4=574% . Согласно расчетам лишь при
нф=0,44 исключается опасность выпадения сульфата кальция на мембранах.
Из возможных путей защиты наномембран при работе на низких значениях
нф представляются рациональными частичное осаждение Ca2+, например содированием или введение антинакипинов.

64

2/2015

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
İÇMƏLİ SU EMALI VƏ TULLANTI SULARIN
TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ İNNOVATİV
TEXNOLOGIYALAR

Агамалиев М.М., Ахмедова Д.А., Мaмедбекова Р.Г.
Предотвращение сульфатного накипеобразования...

Таблица 2. Результаты расчета технологических показателей
процесса нанофильтрационной очистки воды Каспийского моря
(нф=0,2; NF-270-4040)
Показатели Размерность
Исходная
Пермеат
Концентрат
морская вода
Na
мг/л
3173,7
1464,8
18526,7
Mg
«-»
729,4
77,5
6600,2
Ca
«-»
320,6
38,2
2865,5
HCO3
«-»
213,5
70,5
1475,4
Cl
«-»
5035,0
2471,9
28085,5
SO4
«-»
3264,0
47,7
32202,0
μ
моль/л
2,39
SCaSO
%
573,9
TDS
мг/л
12736
4171
89755
4

Примечание: TDS – солесодержание

При обратноосмотическом опреснении пермеата нанофильтрации практически полностью исключается опасность образования сульфата кальция на
мембранах ООУ о чем свидетельствуют результаты расчетов, приведенных в
таблице 3: степень насыщения концентрата ООУ находится в пределах 4,29,4%. Следует отметить, что при работе ООУ на пермеате УнФ почти вдвое
снижается рабочее давление и расход электроэнергии, что является одним из
основных достоинств нанофильтрационной предочистки.
Таблица 3. Результаты расчетов стадии ООУ, питаемой пермеатом НФ

0,4
135,88

нф
0,3
143,3

0,2
279,1

18012,2

23951,64

35309,98

3 рн пермеата

4,49

4,5

4,56

4 рн концентрата

5,68

5,76

5,86

5 Расход электроэнергии, кВт/м3

1,31

1,29

1,15

6 Рабочее давление, бар

22,63

25,91

26,60

7 Осмотическое давление, бар

13,19

17,54

26

4,2

5,9

9,4

№ Показатели
1 TDS пермеата, мг/л
2 TDS концентрата, мг/л

8

SCaSO концентрата, %
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Результаты расчетов по схеме комбинированного опреснения каспийской
воды с предварительной нанофильтрационной очисткой (нФп - ООУк - ДОУ)
представлены в таблице 4.
В расчетах варьировались: αнФ = 0,1- 0,5; αооу = 0,3 - 0,5. Величина концентрационной поляризации принималась на уровне допустимой - 1,2 [10], концентрация продувочной воды ДОУ - 80 г/л , а температура кипения - 1000С.
Анализ полученных данных показывает, что в исследуемой области только
при αнФ = 0,4-0,5 не оказывается пересыщенным на CaSO4, а при всех остальных значениях αнФ величина ПАкнФ в 1,2-7,2 раз превышает ПРCaSO4 при 200С
(4,17.10-5 (моль/л)2). При высоких значениях αнФ (0,3-0,4) кратность пересыщения составляет 1,2-1,8. Поэтому данная проблема может быть решена с помощью антинакипинов, предел действия, которых ограничивается кратностью
пересыщения 2,3 [11]. Для более низких значений αнФ (0,1-0,2) практический
интерес частичное реагентное осаждения Са.
Анализ полученных данных по произведению активных концентраций
ионов Са и SO4 в концентрате ООУ показывают, что они характеризуются
весьма низкими значениями: 1,72.10-7-7,97.10-7 (моль/л)2, что соответствует
степени насыщения 0,5-2%. Таким образом, питание ООУ пермеатом нФ надежно исключает выпадения отложений сульфата кальция.
Что касается величины ПАкДОУ, то как видно из таблицы, они находятся в
пределах 10,8.10-6-9,58.10-6 (мол/л)2 . Это примерно в 1,3 раза превышает произведение растворимости CaSO4 (для температуры 1000С она составляет
7,6.10-6 (моль/л)2).
Таким образом, для принятых условий термического опреснения концентратов ООУ при температуре 1000С и солесодержании продувочной воды 80 г/л
имеет место лишь 30%-ые превышения растворимости CaSO4. Это обстоятельство побудило исследовать условия образования CaSO4 при реальных условиях многоступенчатого опреснения, когда в первой ступени высокой
температуре испарения соответствует низкая концентрация продувочной воды,
в последующих ступенях температура понижается, а концентрация повышается. В этой связи для наиболее жестких условий (αнФ=0,1 и αООУ=0,3) для шестиступенчатой испарительной установки были рассчитаны величины ПАCaSO4
по каждой ступени.
При определении допустимой температуры испарения для надежного исключения сульфатного накипеобразования, в соответствии с рекомендациями
[12] эта температура оценивалась из условия: ПАCaSO4 = 0,8.ПРCaSO4 .
Результаты приведены в таблице 5.
Из полученных данных следует, что при предварительной нанофильтрации
морской воды может быть организовано высокотемпературное опреснение
концентрата ООУ с температурой кипения в первой ступени 1620С, а в последней - 600С.
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Таблица 4. Результаты расчетов произведения активных концентратов
ионов Са и SO4 в системе опреснения: НФп-ООУк-ДОУ
αнФ

αООУ

 нФ

 ООУ

 ДОУ

f

f

к
нФ
к

к
ООУ
к

ПАкнФ

ПАкООУ

ПАкДОУ

f

10-5

10-7

10-6

к
ДОУ
к

0,3

2,48
0,116

0,136
0,332

1,490
0,137

21,3

5,54

10,8

0,5

2,48
0,116

0,084
0,394

1,49
0,137

21,3

2,83

10,8

0,3

1,29
0,144

0,113
0,357

1,487
0,137

8,55

4,02

10,3

0,5

1,29
0,144

0,068
0,422

1,487
0,137

8,55

2,03

10,3

0,3

0,884
0,166

0,099
0,374

1,485
0,137

5,1

3,25

9,95

0,5

0,884
0,166

0,059
0,439

1,485
0,137

5,1

1,62

9,95

0,3

0,675
0,184

0,089
0,388

1,484
0,137

3,56

2,76

9,74

0,5

0,675
0,184

0,053
0,454

1,484
0,137

3,56

1,37

9,74

0,3

0,547
0,199

0,081
0,399

1,483
0,138

2,69

2,42

0,5

0,547
0,199

0,049
0,465

1,483
0,138

2,69

1,19

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

9,58

Таблица 5. Расчет допустимых температур испарения по ступеням ДОУ
в системе НФп-ООУк-ДОУ
номера ступеней

1

2

3

4

5

6

Солесодержание, г/л

10

15

23

36

53

80

ПАCaSO .10-6, (моль/л)2

0,8

1,33

2,32

3,92

6,36

10,8

Допустимая температура испарения, 0С

162

142

126

112

98

60

4

2/2015

67

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
İÇMƏLİ SU EMALI VƏ TULLANTI SULARIN
TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ İNNOVATİV
TEXNOLOGIYALAR

Агамалиев М.М., Ахмедова Д.А., Мaмедбекова Р.Г.
Предотвращение сульфатного накипеобразования...

Выводы
1. Опреснение воды Каспийского моря с низкими затратами может быть достигнуто на основе комбинирования обратноосмотического и термического
методов с использованием бросового тепла модулей Сангачальской электростанции и повышения максимальной температуры кипения от 100-1100С
практикуемых на действующих установках до 150 - 1600С.
2. Ключевой задачей создания высокотемпературных систем опреснения является надежное предотвращение образования сульфатной накипи (СaSO4)
на поверхностях нагрева. Более высокий, по сравнению с океанской водой,
потенциал сульфатного накипеобразования характерный для каспийской
воды делает решение этой задачи еще более актуальной. Широко применяемый метод введения в опресняемую воду специальных реагентов малоэффективен как по экологическим соображениям, так же и по причине
разложения и потери свойств в условиях высоких температур.
3. наиболее эффективными методами решения сульфатной проблемы являются методы, предусматривающие предварительную очистку морской
воды от накипеобразующих компонентов, в частности Mg-Na-катионирование и нанофильтрация.
4. нанофильтрационная предочистка характеризуется простотой эксплуатации, легкостью автоматизации и позволяет достаточно глубоко удалить из
опресняемой воды иона Ca2+ и SO42– , обеспечить безнакипный режим обратноосмотического опреснения, а температуру кипения стадии термического опреснения повысить до 1620С в первой ступени шестиступенчатой
установки при концентрации продувочной воды из последней ступени 80
г/л.
5. Образование карбонатной накипи (СаСО3) на наномембранах может быть
достигнуто подкислением, а для предотвращения СaSO4 выход пермеата не
должен превышать 56%. Выход пермеата нанофильтрации может быть повышен до 90% путем частичного удаления ионов Сa2+ из исходной воды
или использования антинакипинов.
6. необходимы дальнейшие исследования по изучению эффективности технологии нанофильтрации в системах опреснения каспийской воды, включая
работы на модельных и натурных водах.
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Abstract. İt was determined in the result of explorations in order to improve the
effectiveness of the environmental and economic performance of chemical method
of water desalination technology, the acid H-cationite filter is the best form of
sodium, calcium and if the worst form is regenerated. So, if there is a form of calcium
sulfate and chloride cationite KУ -2-8 acids flow of 2 g-eq/g-eq, exchange capacity
of 420 and 700 g/m3. When the sodium form of the acid consumption cationite 1.2
g-eq/g-eq cationite KУ - even if the exchange capacity of 2-8 in 1100 and 1500 in
accordance with the g-eq/m3 below. To get cationite a high exchange capacity consumed stexiometric acid with acid to form sodium it before recovery is required.
Açar sözlər: ekologiya, kationit, anionit, süzgəc, ionit, kation, anion.
Giriş
İstilik elektrik stansiyalarında (İES) şirin suların duzsuzlaşdırılmasında kimyəvi,
daha dəqiq desək, ion-mübadiləsi üsulundan geniş istifadə olunur. Lakin son zamanlar su hövzələrinin suhazırlama qurğularının tullantılarından çirklənməsini azaltmaq üçün, həm də başqa su duzsuzlaşdırma üsullarının (termiki, əks-osmos və s.)
təkmilləşdirilməsi səbəbindən bəzi müəlliflər hesab edirlər ki, kimyəvi duzsuzlaşdırma üsulunun tətbiq dairəsi azaldılmalıdır. İnkişafın dialektikası belədir ki, ya
köhnə öz yerini təzəyə verməli, ya da onun təsirindən elə keyfiyyət dəyişikliyinə
məruz qalmalıdır ki, o yenidən öz yerini təsdiq etsin. Bizim fikrimizcə, kimyəvi
duzsuzlaşdırma indi həmin vəziyyətdədir, o, özünün, şübhəsiz, üstünlüyünü təsdiq
etməlidir.
Hazırda istismarda olan kimyəvi üsulla suyun duzsuzlaşdırıcı qurğularda
reagentlərin xüsusi sərfləri stexiometrik qiymətdən 2-2,5 dəfə çox olur, ionitlərin
regenerasiyası zamanı çoxlu miqdarda aqressiv tullantı suları yaranır, qurğunun
özündə istifadə olunan suyun xüsusi sərfi çox alınır və həm də ionitlərin tam
mübadilə tutumlarının yalnız 25-40% -dən istifadə edilir [1, 2]. Yuxarıda göstərilən
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səbəblərdən həm ekoloji, həm də iqtisadi baxımdan kimyəvi üsulla suyun duzsuzlaşdırılmasının tətbiq dairələri azalmış olur.
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində (AzMİU) nəzəri və çoxlu miqdarda sənaye şəraitində aparılan təcrübələr və tədqiqatlar nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, tullantı sularının miqdarını tam və ya qismən azaltmaqla yanaşı ionitlərin mübadilə tutumlarını tam mübadilə tutumuna qədər artırmaq olar. Eyni zamanda reagentlərin xüsusi sərflərini stexiometrik miqdara qədər, yəni, 50-60%
azaltmaq olar [2, 3].
H-kationlaşdırma zamanı kalsium, maqnezium və natrium (kalium) ionları Hionlarına əvəz olunur, regenerasiya prosesi zamanı isə həmin ionlar hidrogen ionlarına dəyişdirilir. Regenerasiya məhlulu kimi, adətən, sulfat turşusundan istifadə
olunur. Texniki-iqtisadi baxımdan əsaslandırıldıqda bu məqsədlə daha yüksək
qatılıqlı xlorid turşusundan da istifadə etmək olar. Kationitlərin selektivliyi maqnezium ionlarına görə kalsium ionlarında yüksək, natrium ionlarına görə isə daha yüksək olduğundan suyun emalı prosesində iki valentli kalsium və maqnezium ionları
kationitlərdə yaxşı udulur. Regenerasiya prosesi zamanı isə bu iki valentli kalsium
və maqnezium ionları, xüsusilə, kationitin regenerasiyası az qatılıqlı turşu ilə
aparılarsa kationitlərdən çətin xaric edilir.
İstifadə edilən tədqiqat materialları və metodika
Tətqiqatda 1980-ci ildən bəri AzMİU-da aparılan elmi tətqiqat işlərindən, müəlliflərin elmi işlərindən, təcrübə tətqiqatlarının nəticələrindən, bu sahəyə aid olan
ədəbiyyat mənbələrindən istifadə olunmuşdur. Tətqiqatda ion mübadiləsi oxşarlığı,
müqayisəli təhlil və digər qiymətləndirmə metodlarından istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatların şərhi
Ayrı-ayrı faktorların suyun kimyəvi duzsuzlaşdırma prosesinə təsirini müəyyənləşdirmək üçün təcrübə işləri aparılmışdır. Əvvəlcə, udulan ionların, yəni kalsium,
maqnezium və natrium ionlarının КУ-2-8 kationitinin mübadilə tutumuna təsiri
öyrənilmişdir. Kationitdən qatılıqları 6 mq-ekv/dm3 olan kalsium, maqnezium və
natrium xlorid duzları buraxılmış, proses tutulan ionların kationitdən çıxmağa
başladığı ana qədər davam etdirilmişdir. Hər dəfə kationit, qatılığı 1,5% olan sulfat
turşusu ilə tam regenerasiya olunmuşdur. Təcrübələr göstərdi ki, kationit turşu ilə
tam regenerasiya olunduqda işçi mübadilə tutumları kalsium, maqnezium və natrium
ionları üçün uyğun olaraq КУ-2-8 kationitinin tam mübadilə tutumunun 93; 91,8;
90%-ni təşkil edir [3, 4].
Aparılan təcrübələrin nəticələrindən görünür ki, КУ-2-8 kationiti turşu ilə tam
regenerasiya olunarsa, bütün tədqiq olunan ionlar üçün işçi mübadilə tutumları çox
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yüksək alınır və təqribən bir-birinə bərabər olur. Beləliklə, КУ-2-8 kationitindən
suyun süzülməsi prosesi ümumi emal prosesinin effektivliyinə məhdudiyyət qoymur.
Regenerasiya prosesində КУ-2-8 kationitinin mübadilə tutumuna turşunun və
ionların növlərinin təsirlərini öyrənmək məqsədilə ikinci seriya təcrübələr
aparılmışdır.
Ayrı-ayrılıqda kalsium, maqnezium və natrium ionlarının kationitdən sıxışdırılıb
çıxarılması şəraiti tədqiq edilmişdir. Bu məqsədlə qatılığı 10 mq-ekv/dm3 olan kalsium, maqnezium və natrium ionlarının xlorid duzları kationitdən tarazlıq vəziyyətinə qədər buraxılmış, kationit süzgəci sulfat və xlorid turşuları ilə regenerasiya
edilmişdir. Sulfat turşusu ilə regenerasiya etdikdə onun qatılığı 1,5%, xlorid turşusu
ilə regenerasiya etdikdə isə 1,5 və 4% təşkil etmişdir. Təcrübələrin nəticələri şəkil
1-də göstərilmişdir. Şəkil 1-də sulfat turşusunun sərfindən asılı olaraq КУ-2-8 kationitinin kalsium 1, maqnezium 2 və natrium 3 ionlarından regenerasiya olunması
göstərilmişdir. Həm də natrium formada olan kationitin 4%-li sulfat turşusu ilə regerenasiyanın çıxış əyrisi 3 a şəkil 1 a-da verilmişdir. Şəkil 1 b-də 1, 2 və 3 əyriləri
kalsium, maqnezium və natrium ionlarının 1,5%-li, 1 a, 2 a və 3 a əyriləri isə həmin
ionların 4%-li xlorid turşusu ilə regenerasiyasını göstərir.

Şəkil 1. КУ-2-8 kationitinin sulfat (a) və xlorid (b) turşularının məhlulu ilə
regenerasiyası
Şəkil 1-dən göründüyü kimi, kationit natrium formada olanda o turşu ilə ən yaxşı,
kalsium formada olanda isə ən pis regenerasiya olunur. Belə ki, kationit КУ-2-8 kalsium formada olanda sulfat və xlorid turşularının xüsusi sərfləri 2 q-ekv/q-ekv
olduqda mübadilə tutumları uyğun olaraq 420 və 700 q-ekv/m3 olduğu halda, kationit natrium formada olduqda turşuların xüsusi sərflərinin 1,2 q-ekv/q-ekv olduğu
halda belə kationit KУ-2-8-in mübadilə tutumları uyğun olaraq 1100 və 1500 qekv/m3 olur. Həm də kationit kalsium formada olanda turşunun xüsusi sərfinin artması mübadilə tutumuna az təsir etdiyi halda, kationit natrium formada olduqda
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turşunun sərfinin artması mübadilə tutumuna çox təsir edir. Nəzərə alsaq ki, içməli
suların çoxunda duzluluğunun 75-85%-dən çoxunu kalsium və maqnezium duzları
təşkil edir və onların az qatılıqlı sulfat turşusu ilə regenerasiyası zəif gedir, onda
turşunun xüsusi sərfinin çox olmasına baxmayaraq, sənaye qurğularında kationitlərin işçi mübadilə tutumlarının az alınmasının səbəbi aydın olur.
Birinci pillə H-kationit süzgəclərinin mübadilə tutumlarının artırılması yollarından biri codluq ionlarının natrium ionlarına nisbətini axırıncının xeyrinə artırmaqdır.
Emal olunan suda olan natrium ionlarının həmin suda olan bütün kationlara olan
nisbi qatılığı (αNa=Na/K ) artdıqca qüvvətli turşulu kationitlərin regenerasiyası
nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşır. Bu halda əks axınlı süzgəclərdən istifadə
edilməsi mütləq şərt kimi qəbul olunmalıdır. Emal olunan suda natrium ionlarının
nisbi qatılığı artdıqca natrium ionları ilə doymuş kationit layının qalınlığı artır ki,
bu da kationitin mübadilə tutumunu artırır və turşunun xüsusi sərfini azaldır. Bu
onunla izah olunur ki, kationit süzgəcində emal olunan su yuxarıdan aşağı istiqamətdə süzüldükdə kationitin yuxarı layında codluq ionları, aşağı layında isə natrium ionları udulur. Turşu məhlulunu süzgəcə aşağıdan yuxarı istiqamətdə verdikdə
H-ionları aşağı layda olan yaxşı regenerasiya olunan natrium ionlarını, natrium ionları isə öz növbəsində yuxarı layda yerləşən codluq ionlarını çıxarır, nəticədə yuxarı
lay H-ionu ilə çıxarılmış natrium ionları ilə regenerasiya olunur. Emal olunan sudakı
natrium ionlarının nisbi qatılığından asılı olaraq, H-ionları vasitəsilə aşağı laydan
çıxarılan natrium ionları ilə regenerasiya olunan yuxarı layın qalınlığı artır.

Şəkil 2. КУ-2-8 kationitinin natrium ionlarının nisbi qatılığından (a) və
turşunun xüsusi sərfindən (b) asılı olaraq regenerasiyası
Şəkil 2a-da regenerasiyaya verilən turşunun xüsusi sərfinin sabit saxlanılan
(q=60 kq/m3) qiymətində КУ-2-8 kationitinin mübadilə tutumunun və turşunun
dəfəlik sərfinin αNa-dan asılılıq əyriləri, şəkil 2b-də isə αNa-un müxtəlif
qiymətlərində kationitin mübadilə tutumunun sulfat turşusunun xüsusi sərfindən
asılılıq əyriləri verilmişdir. Şəkil 2a-dan göründüyü kimi, αNa=0-dan αNa=1-ə
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qədər artdıqda kationitin mübadilə tutumu 600-dən 1100 q-ekv/m3-a qədər yüksəlir,
turşunun dəfəlik sərfi isə uyğun olaraq m=2-dən m=1,2-yə qədər azalır. Şəkil 2bdən görünür ki, sulfat turşusunun xüsusi sərfinin 60 kq/m3 qiymətində və αNa=0; 0,5
və 1 olduqda kationitin mübadilə tutumu uyğun olaraq 575; 800 və 1100 q-ekv/m3
təşkil edir.
Şəkil 2-dən aydın olur ki, H-kationit süzgəcinin qarşısında natrium ionunun nisbi
qatılığının, hətta az artması belə, КУ-2-8 kationitinin mübadilə tutumunu xeyli
artırır. Buradan belə bir sual yaranır ki, bəs niyə əks axınlı süzgəclərlə təmin olunmuş indiki su duzsuzlaşdırma texnologiyalarında kationitin, hətta natrium ionunun
nisbi qatılığı ilkin suda xeyli çox olan şəraitdə belə, yüksək mübadilə tutumu alınmır? Bizim fikrimizcə, buna səbəb hazırda olan texnologiyalarda H-kationit süzgəclərində kationit laylarının qatışmasıdır. Məlum texnologiyaların analizi göstərdi ki,
onların hamısında kationit layları qarışır. Kationit laylarının qarışmasına səbəb olan
faktorlardan biri də süzgəci turşu ilə regenerasiya etməzdən əvvəl kationiti aşağıdan
yuxarı qarışdırıcı yuma ilə asılı vəziyyətə gətirilməsi prosesidir.
Emal prosesinin sonunda natrium ionları filtrata keçməyə başladıqda H-kationit
süzgəci regenerasiya edilmək üçün saxlanılır. Bu halda kationitin üst layı codluq,
orta hissəsi codluq və natrium, aşağı layı isə Na, H- formada olur. Kationitin aşağıdan yuxarı qarışdırıcı yuma ilə asılı vəziyyətə gətirilməsi nəticəsində sıxlığı az olan
H- (ρH= 1,18) və Na- (ρNa= 1,25) formalarda olan nəm kationit hissəcikləri yuxarı
qalxır, yuxarı laylarda olan və sıxlıqları çox olan codluq (ρCa= 1,3; ρMg= 1,26) formada olan kationit hissəcikləri isə aşağı tərəfə düşür. Nəticədə də müxtəlif formada
olan kationit hissəciklərinin qarışması baş verir. Beləliklə, H- və Na- formada olan
kationit hissəcikləri süzgəcin bütün həcmində paylanmış olur. Bu səbələrdən əks
axınlı regenerasiya üsulu H-kationlaşdırma texnologiyalarında geniş istifadə olunmur.
Məlum olan əksaxınlı süzgəclərin çatışmayan cəhətlərini nəzərə alaraq AzMİUda ikiselli əksaxınlı süzgəclərin konstruksiyaları işlənilmişdir [5, 7].
İkiselli-əksaxınlı süzgəclərdə isə orta drenajdan yuxarıda olan kationit layı hər
dəfə asılı vəziyyətə gətirilir, orta drenajla aşağı drenaj arasında olan kationit layında
isə hər 12-15 filtratsikldən bir bu proses yerinə yetirilir. Buna görə, bu H-kationlaşma texnologiyasından istifadə etdikdə Ca, Mg, Na və Na, H-laylarının qarışması
12-15 filtratsikldən bir baş verir ki, o da ümumi prosesə demək olar ki, təsir etmir.
İkiselli-əksaxınlı ionit süzgəcləri AzMİU-da işlənilmiş texnoloji sxem əsasında
hazırda Rusiyanın Taqanroq şəhərindəki “Красный котельщик” və Tambov
şəhərində “Koмсомолец“ zavodlarında istehsal edilir.
Beləliklə, ikiselli-əksaxınlı H-kationlaşdırma texnologiyasından istifadə etməklə
təkcə Na-formada olan yox, həm də qismən Na-formada olan kationitin də turşu ilə
regenerasiya olunma effektliyini yüksəltmək olar.
Suyun kimyəvi üsulla duzsuzlaşdırılmasının effektivlik və qənaətliyini artırmaq
və bununla da həmin üsulun tətbiq dairəsini genişləndirmək üçün əsas şərtlər bun-
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lardır: ionit süzgəclərinin regenerasiyasına verilən reagentlərin sərfini stexiometrik
qiymətə qədər azaltmaq; ionitlərin işçi mübadilə tutumunu tam mübadilə tutumunun
qiymətinə qədər artırmaq; ionlaşdırma pillələrinin sayını azaltmaqla texnoloji sxemi
sadələşdirmək; tullantı məhlullarının miqdarını azaltmaq; elə texnologiya tətbiq
etmək ki, duzsuzlaşdırıcı qurğunun axıntı sularından heç bir əlavə emal tələb etmədən istilik şəbəkələrinin və ya soyuducu sistemin qidalandırıcı suyu kimi istifadə
edilə bilsin və ya adi standart “İ” tipli buxarlandırıcılarda buxarlandırmaq olsun.
Su hövzələrinə neytral duzların atılmasına icazə verilərsə bu heç bir əlavə xərc
çəkilmədən edilməlidir. Effektiv və iqtisadi səmərəli kimyəvi duzsuzlaşdırma
texnologiyasını işləmək üçün reagentin xüsusi sərfinin azalması, mübadilə tutumunun yüksəldilməsi, filtratın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının və s. mümkünlüyünü
aydınlaşdırmaq üçün tədqiqat işləri aparılmışdır. Həm də şərt qoyulmuşdur ki, ionit
süzgəclərinin regenerasiyasına verilən reagentlərin sərfi stexiometrik miqdardan
çox olmasın.
H-kationit süzgəcində suyun emalının və süzgəcin regenerasiyasının optimal
şəraitini müəyyən etmək üçün turşunun tipinin, qatılığının və emal olunan sudan
xaric olunan ionların növlərinin KУ-2-8 və sulfokömür kationitlərinin mübadilə tutumlarına təsiri tədqiq edilmişdir.
Tədqiqatların nəticələri şəkil 3-də verilmişdir. Şəkil 3a-da sulfat turşusunun
(bütöv xətlər) və xlorid turşusunun (qırıq-qırıq xətlər) qatılıqlarından asılı olaraq
sulfokömürün mübadilə tutumlarının dəyişmə əyriləri göstərilmişdir. Şəkil 3b-də
isə həmin asılılıqlar KУ-2-8 kationiti üçün verilmişdir. 1, 2 və 3 uyğun olaraq kalsium, maqnezium və natrium ionlarına aiddir.

a)
b)
Şəkil 3. Sulfokömürün (a) və KУ-2-8 (b) mübadilə tutumunun sulfat
və xlorid turşularının qatılıqlarından asılı olaraq dəyişilmə əyriləri
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Gözlənildiyi kimi, sulfokömür və KУ-2-8 kationitlərinin yüksək mübadilə tutumları natrium və ən aşağı mübadilə tutumları isə kalsium ionları üçün olur. Həm
də turşuların qatılıqları artdıqca iki valentli ionlara görə yüksəlir. Xlorid turşusu ilə
regenerasiya etdikdə kationitin mübadilə tutumu (xüsusilə KУ-2-8-in) çox yüksək
olur. Natrium formada olan sulfokömürü sulfat və xlorid turşuları ilə regenerasiya
etdikdə onun tam mübadilə tutumu 40-50%, KУ-2-8 kationitini sulfat turşusu ilə
regenerasiya etdikdə 40-45%, xlorid turşusu ilə regenerasiya etdikdə isə 75-78%dən faydalı istifadə edilir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, istismar edilən
klassik kimyəvi duzsuzlaşdırma qurğularında birinci pillə H-kationit süzgəclərində
KУ-2-8 kationitinin tam mübadilə tutumunun cəmi 30-35%-dən istifadə olunur,
baxmayaraq ki, sulfat turşusunun xüsusi sərfi 2-2,5 q-ekv/q-ekv olur.
Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, birinci pillə H-kationit süzgəclərinin regenerasiyasına verilən turşunun sərfini stexiometrik miqdara qədər aşağı salmaq və
eləcə də kationitin mübadilə tutumunu xeyli artırmaq üçün kationit regenerasiya
edilməsindən əvvəl natrium formasına keçirilməlidir. Kationiti natrium formaya
salmaq üçün onu ya natrium xlorid duzu yada ki, anionit süzgəclərin neytral işlənmiş
məhlulu ilə regenerasiya etmək lazımdır. İqtisadi baximdan ikinci variantdan istifadə
etmək daha yaxşıdır.
Qeyd edildiyi kimi, tərkibi yalnız natrium duzlarından ibarət olan suyu, hətta
turşunun (xüsusilə də xlorid) stexiometrik sərfində belə, H-kationlaşdırmada kationitlərin yüksək mübadilə tutumunun alınmasına imkan verir. Lakin bu göstərici
özü-özlüyündə bu prosesin məqsədəuyğunluğu haqqında tam nəticə çıxarmağa
imkan vermir və başqa faktorların təsirlərinin öyrənilməsini tələb edir. Məsələ ondadır ki, baxılan halda suyun dərin duzsuzlaşdırılması üçün kationitlərin çox yüksək
dərəcədə regenerasiya edilməsi lazımdır.
Natrium formada olan kationit süzgəcini turşu ilə regenerasiya etdikdən sonra,
ondan tərkibi yalnız natrium duzlarından ibarət olan su buraxıldıqda natrium ionlarının filtratda qalıq qatılığı aşağıdakı düsturla təyin oluna bilər:
(1)
Burada: Aqt – qüvvətli turşu qalığı; αe – regenerasiyanın effektivliyi əmsalı; KNaH
– qatılıq ion mübadilə sabitidir.
Regenerasiyanın effektivlik əmsalı kationitin H-formada olan mübadilə tutumunun tam mübadilə tutumuna olan nisbətini göstərir.
(2)
(1) düsturundan istifadə olunaraq regenerasiyanın effektivliyi əmsalından asılı
olaraq filtratda natrium ionlarının qalıq qatılığı müəyyən edilərək cədvəl 1-də verilmişdir.
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Cədvəl 1. Filtratda natrium və kalsium ionlarının qalıq qatılığı, mkq-ekv/dm3

H-kationlaşmada regenerasiya effektivliyinin natrium və kalsium ionlarının qalıq
qatılıqlarına təsirini müqayisə etmək üçün filtratda kalsium ionlarının da qalıq
qatılığı aşağıdakı düstürla, regenerasiyanın effektivliyi əmsalından asılı olaraq,
müəyyən edilərək cədvəldə verilmişdir.
(3)
Cədvəldən görünür ki, filtratda natrium ionlarının suyun duzsuzlaşdırılmasında
qəbul oluna bilən qalıq qatılığını almaq üçün kationitin regenerasiya dərəcəsi 99%dən çox olmalıdır, yəni kationit demək olar ki, tam regenerasiya olunmalıdır. Lakin
kalsium ionuna gəldikdə isə həmin keyfiyyəti almaq üçün kationitin regenerasiya
dərəcəsi 40% ətrafında olsa bəs edir. Beləliklə, əgər H-kationit süzgəci turşu ilə regenerasiyadan əvvəl natrium formada olarsa, filtratda natrium ionlarının tələb olunan
qalıq qatılığını almaq üçün kationitin regenerasiya dərəcəsi çox yüksək olmalıdır,
bu isə o deməkdir ki, kationitin regenerasiyasına çoxlu turşu sərf olunmalıdır.
Beləliklə, kationit natrium formada olsa, bir tərəfdən onun turşu ilə regenerasiyası
çox yaxşılaşır və şərait yaradılır ki, turşunun az sərfində belə, yüksək mübadilə tutumu almaq mümkün olsun, digər tərəfdən isə tələb olunan keyfiyyətdə su almaq
işi çətinləşir və buna görə də regenerasiya dərəcəsini yüksəltmək üçün, turşunun
sərfini artırmaq lazım gəlir ki, filtratın keyfiyyəti yaxşılaşsın.
Qeyd olunanlardan aydın olur ki, natrium formada olan H-kationit süzgəcinin
turşu ilə regenerasiyasından sonra suyun emalı prosesində yaranan əsas çətinlik filtratın tələb olunan keyfiyyətini təmin etməkdir. Buna görə H-kationlaşdırmada kationit süzgəclərinin elə sxem və konstruksiyalarını qəbul etmək lazımdır ki, turşunun
az, lazım olduqda isə stexiometrik miqdarı ilə emal olunan, su ilə axırıncı görüşən
kationitin çıxış layının tələb olunan regenerasiya dərəcəsini və nəticədə filtratın yüksək keyfiyyətini təmin etsin. Bu məqsədlə düz axınlı süzgəclərdən istifadə oluna
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bilməz və mütləq şərt kimi əks axınlı rejimdə işləyən süzgəclərdən istifadə olunmalıdır.
Kimyəvi duzsuzlaşdırılmanın effektivliyinin yüksəldilməsinin əsas şərti həm
H- kationit süzgəclərinin regenerasiyasına verilən turşunun, həm də anionit süzgəclərinin regenerasiyasına verilən qələvinin xüsusi sərfini azaltmaqdır.
Anionlaşdırma prosesində reagentin sərfinin stexiometrik miqdara qədər azaldılması, H-kationlaşdırmaya nisbətən daha asan olur. Bu onunla izah olunur ki, qüvvətli
turşu ionları zəif əsaslı anionitlərdən qələvi məhlulu ilə çox yaxşı regenerasiya olunur və anionlaşma prosesində əksion effekti olmadığından qüvvətli turşu anionları
anionitdə yaxşı udularaq hidroksid ionlarını çıxardır. Hidroksid ionları həmin an
hidrogen ionları ilə neytrallaşdırılır. Buna görə də anionlaşdırma prosesində əsas
məsələ anionlaşdırma üsulunun düzgün seçilməsidir. Məsələn, düzaxınlı anionlaşdırmada suyun emalı zamanı anionitin aşağı laylarından turşunun yuyulmaması üçün
həmin laylardan müəyyən miqdarda qələvi buraxmaq lazımdır ki, bu da qələvinin
miqdarının stexiometrik miqdardan çox olmasına gətirib çıxarır. Anioniti əksaxınla
regenerasiya etdikdə buna ehtiyac qalmır. Əksaxınlı süzgəclərin çatışmayan
cəhətlərini nəzərə aldıqda, anionlaşdırmada bu çatışmazlıq daha da aydın olur ki,
ikiselli-əksaxınlı, ya da pilləli-əksaxınlı ikiselli süzgəclərdən istifadə etmək lazımdır.
İkinci halda birinci gövdə zəif əsaslı, ikinci gövdə isə qüvvətli əsaslı anionitlərlə
yüklənir. Belə sxemlər AH-31 anioniti ilə yüklənmiş süzgəcin məhsuldarlığını iki
dəfə artırmağa imkan verir.
AzMİU-da işlənilmiş genişləndirilmiş regenerasiya üsulundan istifadə etməklə
[8] anionitlərin regenerasiyasına sərf olunan qələvinin xüsusi sərfini stexiometrik
qiymətə qədər azaltmaqla yanaşı anionitlərin işçi mübadilə tutumunu tam mübadilə
tutumuna qədər yüksəltmək olur. İkiselli əksaxınlı süzgəclərdən istifadə etdikdə
anionlaşma prosesinin effektivliyini daha da yüksəltmək olur.
AzMİU tərəfindən təklif edilmiş azaxıntılı və azreagent sərfli yumşaldılma və
duzsuzlaşdırma texnologiyası ilk dəfə Əli-Bayramlı (indiki Şirvan) DRES-də tikilərək sənaye şəraitində sınaqdan keçirilmişdir. Yumşaldılma və duzsuzlaşdırma
qurğularının məsuldarlıqları uyğun olaraq 150 və 100 m3/saat təşkil edirdi. Qurğuda
ilkin su kimi Kür çayının suyundan istifadə olunurdu.
Qurğunun işi keçmiş SSRİ-nin Energetika nazirliyinin xüsusi komissiyası
tərəfindən yoxlanılmışdır. Komissiyanın tərkibinə VTİ, VNİPİenerqoprom, PO
“Soyuztexenerqo”, Mosenerqo və AzEnerjinin mütəxəssisləri daxil idi, cəmi 10
nəfər. Yoxlanılmanın nəticələrinə görə, reagentlərin praktiki olaraq stexiometrik
sərflərində (mH2CO4= 1,034 və mHNaON= 1,09 q-ekv/q-ekv) ionitlərin mübadilə tutumları çox yüksək alınır: KУ-2-8, CK-1, AH-31 və AB-17-8 üçün uyğun olaraq
1000, 400, 970 və 400 q-ekv/m3 [3].
Energetika Nazirliyinin Elmi-Texniki Şurasında (ETŞ) yuxarıda qeyd edilən
komissiyanın hesabatı müzakirə olunaraq yüksək qiymətləndirildi və həmin su
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yumşaldılma və duzsuzlaşdırılma texnologiyalarından İttifaq miqyasında geniş istifadə olunması tövsiyə olundu.
Keçmiş SSRİ-nin Energetika Nazirliyinin ETŞ-in tövsiyəsinə əsasən, Mosenerqonun 21 saylı İEM-ində, Qorki şəhərindəki (indiki Nijniy-Novqorod) İEM-də və
Belqlavenerqonun Minsk şəhərində yerləşən 3 saylı İEM-ində olan kimyəvi duzsuzlaşdırma qurğuları AzMİU-da işlənilmiş yeni texnologiyalara əsasən rekonstruksiya
edilərək istismara verilmişdir.
Moskva, Qorki və Minsk şəhərlərində tikilən şirinləşdirici qurğuların istismarı
göstərdi ki, turşu və qələvinin xüsusi sərfləri praktiki olaraq stexiometrik qiymətə
qədər azalır (uyğun olaraq 1,0-1,08 və 1,0-1,1 q-ekv/q-ekv). KУ-2-8 kationitinin
işçi mübadilə tutumları 1,5-2 dəfə artır [9, 13].
Beləliklə, aparılan sınaqlar göstərdi ki, yeni işlənmiş kimyəvi duzsuzlaşdırma
texnologiyaları ənənəvi texnolo-giyalardan həm iqtisadi, həmdə ekoloji baxımdan
çox effektivdir.
Kazan şəhərində olan İEM-1 və İEM-3-də kimyəvi duzsuzlaşdırma qurğuları
AzMİU-nun yeni texnoloji sxemə keçdikdən və uzun müddət istismar olunduqlarından sonra onların göstəricilərinin çox yüksək olduqlarını təsdiq etdi. Beləki sulfat
turşusunun xüsusi sərfinin stexiometrik sərfə yaxın qiymətlərində İEM-1-də H1
süzgəcinin işçi mübadilə tutumu 850-950 q-ekv/m3, İEM-3 -ün Həs süzgəcində isə
900-1000 q-ekv/m3 təşkil edir [14, 15].
AzMİU-da işlənilmiş su yumşaldılma və duzsuzlaşdırma texnologiyalarının tətbiqlərini sürətləndirmək məqsədilə keçmiş SSRİ Energetika Nazirliyinin ETŞ-nin
qərarı ilə AzMİU energetika sahəsində aparıcı olan VNİPİ Enerqoprom, Başetlayihə
və VTİ institutları ilə birlikdə aşağıdakı metodik göstərişləri buraxmışdır.
1. Axıntı sularını utilizasiya etməklə yumşaldıcı qurğuların layihələndirməsi üçün
metodik göstərişlər, Moskva, 1983 və 1989-cu illər.
2. Azaldılmış reagent sərfli və azaldılmış axıntılı duzsuzlaşdırma qurğularının
layihələndirməsi üçün metodik göstərişlər, Moskva, 1985 və 1987-ci illər.
3. Axıntı suları maksimum azaldılmış İES-lərin layihələndirilməsi üçün metodik
göstərişlər, Moskva, 1991-ci il.
Göstərilən metodik göstərişlər EN-nin ETŞ-i tərəfindən təsdiq edildikdən və
buxarıldıqdan sonra keçmiş SSRİ layihə institutları, daha sonra isə Rusiya, Belarus
Respublikası və digər MDB dövlətlərində onlarca qurğu layihələndirilmiş və onların
çoxu tikilərək istifadəyə verilmişdir.
Məsələn, BelNİPİ Energoprom tərəfindən layihə edilmiş suhazırlama qurğuları
hazırda Minsk İEM-3 və 5-də, Voljsk İEM-2-də işləyir. “Azərbaycan” DRES-də
işləyən duzsuzlaşdırma qurğusu Teploelektroproekt institutunun Daşkənd bölməsi
tərəfindən layihə edilmiş, İqumnovsk İEM-i üçün qurğunu Teploelektroproekt institutunun Qorki bölməsi layihələndirilmiş, Barabinsk İEM və Novosibirsk İEM-2
üçün qurğular uyğun olaraq VNİPİ Energopromun şimal-qərb bölməsi və BelNİPİ
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Energoprom tərəfindən layihə edilmişdir. ATEP-in Moskva bölməsi tərəfindən
Moskva İEM-25 və İEM -26 [16] və s. üçün suhazırlama qurğuları layihə edilmişdir.
Nəticə
1. Aparılan təcrübələrin nəticələri göstərir ki, KУ-2-8 kationiti turşu ilə tam regenerasiya olunduqda işçi mübadilə tutumları kalsium, maqnezium və natrium ionları
üçün çox yüksək olur və təqribən bir birinə bərabər olur.
2. KУ-2-8 kationiti 1,5%-li sulfat turşusu ilə regenerasiya edildikdə kationit natrium
formada olduqda o turşu ilə ən yaxşı, kalsium formada olanda isə ən pis regenerasiya olunur.
3. Kationiti turşu ilə regenerasiya etməzdən əvvəl onu natrium formaya keçirmək
lazımdır. Bunun üçün kationitdən ya NaCl duzu məhlulu keçirilməlidir ya da
NaCl, Na2SO4 duzlarından ibarət olan anionit süzgəcinin işlənilmiş regenerasiya
məhlulu keçirmək lazımdır. İkinci variantdan istifadə etmək ekoloji və iqtisadi
baxımdan daha faydalıdır.
4. Duzsuzlaşdırılmış suyun tələb olunan keyfiyyətini təmin etmək üçün əksaxınlı
prinsiplə işləyən süzgəcdən istifadə etmək lazımdır. Əksaxınlı süzgəc kimi
AzMİU-da işlənilmiş ikiselli- əksaxınlı süzgəcdən istifadə etmək daha səmərəlidir.
5. Anionit süzgəclərinin effektiv regenerasiyasını təmin etmək üçün onu
genişləndirilmiş regenerasiya üsulu ilə regenerasiya etmək lazımdır. Bu halda
qələvi məhlulunun stexiometrik sərfi ilə yüksək mübadilə tutumu almaqla yanaşı
yüksək keyfiyyətli duzsuzlaşdırılmış su istehsal etmək olur.
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Abstract. In the article perspectives improving of Baku city 's water supply have
been shown, technological scheme of duplex water cleaning has been given using
sistems of water supply.
Ключевые слова: подземные напорные воды, локальные водопроводы, гидрохимический режим, охрана окружающей среды.
Введение
Город Баку обеспечивается водой из 5-ти источников, при этом вода транспортируется в город, в основном, с северо-востока, юго-западной и восточной
частей республики. Источниками питания являются первый и второй Бакинские водопроводы, транспортирующие подземные напорные воды ШемахаХачмасской гидрологической зоны; первая и вторая очереди Куринского
водопровода, транспортирующие в город воды р.Куры, Джейранбатанский водопровод, источником питания которого является водохранилище Джейранбатан, получающее воду непосредственно из Самур-Апшеронского канала,
созданного в естественной впадине северо-западной части Апшеронского полуострова, и наконец Огуз-Габала-Баку водопровод, базирующийся на подземных водах названного региона, производительность которого составляет
5,0 м3/сек.
Первый Бакинский водопровод эксплуатируется с 1917 года, его производительность 109 тыс.м3/сут. (1,27 m3/s). В период с 1935-1958 г.г. был построен
и введен в эксплуатацию второй Бакинский водопровод, проектной мощностью 235 тыс. м3/сут. (2,73 м3/сек).
Джейранбатанский водопровод имеет фактическую производительность
648 тыс. м3/сут. Существующий комплекс очистных сооружений на Северном
Джейранбатанском водопроводе очищает воды Джейранбатанского водохранилища до питьевой кондиции.
Первая очередь Куринского водопровода эксплуатируется с 1970-1971 г.г.
ее вторая очередь вступила в строй в 1986 г. Производительность, этих водопроводов после проведенных реконструктивных работ в 1999-2003 г.г. состав-
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ляет соответственно 276,5 тыс. м3/сут. (3,2 м3/сек) и 544,3 тыс. м3/сут. (6,3
м3/сек).
Помимо перечисленных источников питания г. Баку и в целом Апшеронский полуостров имеют ряд локальных водопроводов ведомственного подчинения, базирующихся на подземных водах этого региона, общей
производительностью не более 0,8 м3/сут.
Описание исследования
Существующее положение с водоснабжением Апшеронского полуострова
связано с его географическим расположением и расположением источников
питьевого водоснабжения. За весь период проектирования и строительства систем водоснабжения г.Баку, в основном решались вопросы подачи в город воды
только питьевого качества.
Вопрос подачи технической воды впервые был поднят при строительстве
Самур-Апшеронского водохозяйственного комплекса.
Были предложения использования в качестве технической воды подземные
воды Апшерона, уровень которых неудержимо поднимается. Однако, сильной
минерализации и маломощности подземные воды Апшерона для целей водоснабжения считаются неприемлемыми.
Апшеронский полуостров из-за ограниченности источников водоснабжения, загрязненности и высокой минерализации своих подземных вод, находящихся в сложных гидрогеологических условиях, ярко выраженного источника
технической пресной воды не имеет. Имеется единственный источник для отбора технической воды. Это озеро Гумятаг, куда сбрасываются промстоки
очистных сооружений Джейранбатанских водопроводов и аварийных сбросов
Самур-Апшеронского канала. В этом озере можно поддерживать постоянный
уровень на отметке 3,2-4,0 м и обеспечить г.Сумгаит технической водой с расходом в порядке 1,5 м3/с.
Если качество подземных вод первого и второго Бакинских водопроводов
не претерпело в течение истекших длительный период эксплуатации какихлибо значительных изменений, и они на сегодняшний день остаются по качеству отвечающими самым взыскательным нормативным требованиям, то про
качество воды подаваемой из Куры этого сказать нельзя.
Проведенные исследования по изучению особенности формирования качества воды р. Куры показали что, вода этой реки, ранее обладавшая санитарно-химическими показателями, общей минерализацией, минеральным
составом, содержащим органику и ингредиенты, микроэлементами, биогенными элементами, а также санитарно-бактериологическими показателями и
соответствовавшая гигиеническим нормам, в настоящее время, в результате
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интенсивного антропогенного воздействия, утратила свое качество. Очистные
сооружения Куринского водопровода, построенные с учетом их доведения до
норм по взвешенным веществам высокомутных вод р. Куры, в настоящее
время с трудом доводят эти воды до питьевой кондиции. Положение усугубляется еще и тем, что в результате все увеличивающегося по течению реки
сброшенных сточных вод промышленными и коммунальными объектами вне
республики и в пределах ее, наличия в них промывных и коллекторно-дренажных вод, значительно переформировался гидрохимический режим Куринской
воды и ухудшились санитарно-бактериологические показатели.
наряду с этим идет глобальное загрязнение водоисточников за счет атмосферных осадков, смыва с полей поверхностным стоком загрязнений, пестицидов, азота, фосфора и других загрязнений, а также поступления тяжелых
металлов, нефтепродуктов и других ингредиентов, с поверхностными стоками
городов и промышленных предприятий.
Поэтому существующие технологические схемы очистки воды должны
включать в себя специальный узел для очистки воды от растворенных органоминеральных примесей.
Существующие методы водоподготовки и технологические процессы уже
не в состоянии обеспечить требуемое качество питьевой воды, так как при
этом удаляются органические вещества, находящиеся в воде только во взвешенном и коллоидном состояниях.
Анализ мировых достижений в области наиболее совершенных технологий
подготовки питьевой воды показывает, что в любом случае современная технология водоподготовки включает следующие стадии обработки воды: коагуляционно-флокуляционную обработку с осветлением, отстаивание и
фильтрование, окисление одно или две стадии озонирования с последующим
фильтрованием через гранулированный активный уголь и стадию постхлорирования, которую, учитывая современное состояние сетей, невозможно избежать [3, 5].
наиболее широко активный уголь применяют для подготовки питьевой
воды в комплексе с предозонированием.
Озонирование и адсорбция на ГАУ способствуют дезодорированию воды и
эффективной очистке от хлорорганических веществ.
Однако, для хозяйственно-питьевого водоснабжения озонирование для
окисления не может рассматриваться в качестве универсального и санитарнонадежного метода при очистке воды от различных загрязнений.
недостатком озонирования является необходимость дозирования окислителя в исключительно точном соответствии с уровнем и видом загрязнения
воды, что является весьма затруднительным. Существенным недостатком
озона является и то, что в качестве продуктов реакции в зависимости от доз
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озона и режимов обработки воды могут образовываться альдегиды, кетоны,
карбоновые кислоты и другие соединения, мутагенные и токсикологические
свойства которых недостаточно изучены. Поэтому озонирование целесообразно применять лишь в тех случаях, когда взаимодействие озона с загрязнениями воды не приведет к образованию нежелательных продуктов.
Во многих случаях там, где вода не соответствует нормативным показателям, населению необходимо временно использовать локальные бытовые
установки, с помощью которых возможно получение питьевой воды потребного качества. Однако они не являются альтернативой централизованному водоснабжению.
Если учесть, что подавляющее большинство существующих станций очистки воды не может обеспечить качество, соответствующее нормативам, то их
реконструкции требуют больших капиталовложений. но даже в этом случае
не будет гарантирована доставка населению питьевой воды надлежащего качества если будет плохое состояние водопроводных сетей.
наиболее экономичным, экологически безопасным и комфортным может
быть, является использование в кварталах отдельной системы питьевого водоснабжения, объединяющих несколько жилых домов, так называемые – дуплексные системы водоснабжения. Дуплексные системы состоят из установки
дополнительной очистки водопроводной воды и сети питьевой воды, подводимой к каждой кухне.
Поэтому предлагается осуществить полную очистку воды от взвешенных
и коллоидных частиц непосредственно на существующей водоочистной станции Куринского водопровода, а в дальнейшем и от растворенных минеральных
и органических веществ после водоподачи в кварталы г. Баку отдельной системы питьевого водоснабжения, т.е. дуплексных систем водоснабжения, в которых рекомендуется проведение электрохимического окисления, осуществляемое на компактных установках с применением сорбционного
фильтра из активированного угля.
Совместное применение электрохимических и сорбционных методов очистки воды, содержащих техногенные примеси достаточной степени теоретически и экспериментально обоснованы в работах [1,2].
Согласно существующему законодательству об охране окружающей среды
промывные воды и осадки водоочистных сооружений перед сбросом в водоемы должны подвергаться соответствующей обработке.
но даже в тех случаях, когда на очистных сооружениях применялись технологические схемы для стабилизации и механического обезвоживания осадков, проблема антропогенного загрязнения окружающей среды по-прежнему
оставалась достаточно острой, поскольку в эти схемы, как правило, не включалась завершающая стадия размещения обезвоженного осадка.
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В целях рационального использования воды и охраны окружающей среды
на водоочистных станциях считалось целесообразным применять повторное
использование воды после промывки фильтровальных сооружений и обработку осадка от сооружений предварительной очистки и реагентного хозяйства
для его утилизации.
Проведенные исследования показали, что осадок, образующийся после отстаивания промывных вод, имеет влажность 96…97,5%; безреагентное гравитационное уплотнение в течение 6-8 ч снижает его влажность до 90-92%.
Гравитационное уплотнение осадков в свободном объеме дает удовлетворительный результат только для вод с повышенной мутностью. Чем крупнее
частицы и чем больше находится их в исходной воде, тем более плотным и тяжелым получается осадок, тем легче он уплотняется.
наиболее приемлемым как для сброса из отстойника, так и для транспортировки по трубопроводу, является осадок средней влажности 85…88%.
Скорость уплотнения осадка при его влажности 85…88%, согласно экспериментальным данным, составляет 0,01…0,5 см/ч, давление слоя при этом
0,4…8,5 г/см2.
Скорость уплотнения осадка снижается с уменьшением его влажности, а
массовая концентрация уплотненного осадка увеличивается с уменьшением
начальной влажности осадка. В процессе уплотнения осадка, помимо его исходной влажности, имеет значение и влияние сил молекулярного взаимодействия грубо- и мелкодисперсных частиц.
В таблице представлены показатели прочности структуры образующихся
осадков в эксплуатируемых отстойниках Куринского водопровода при статистических (СнС) и динамических (ДнС) напряжениях сдвига.
Таблица 1. Характеристика прочности структуры осадка,
образующегося в осветлителях при обработке высокомутных вод
Концентрация
твердой фазы в
осадке, мг/дм3

Влажность %

90300

СНС, мг/см2

ДНС
дин/см2

Вязкость
осадка,
Па С

60 сек

600 сек

89

5

7,5

6,0

1,17

145500

85

22,5

23,75

20,25

1,68

63300

91

3,0

4,5

9,0

1,12

50200

92

2,5

4,0

7,5

1,12

низкие значения напряжения сдвига свидетельствуют о том, что почти не
наблюдается структурообразование осадка. В этих условиях удаление осадка
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несколько облегчается, несмотря на то, что осадок характеризуется повышенной концентрацией твердой фазы и низкой влажностью. При этом нет необходимости применения каких-либо методов механического обезвоживания.
наряду с этим отпадает необходимость уплотнения осадка.
Проведенные нами исследования показали целесообразность применения
реагентной обработки промывных вод Куринского водопровода.
Предлагаемая схема повторного использования состоит в следующем: промывная вода первоначально поступает в песколовки, после чего перетекает в
резервуары для двухчасового отстаивания. Верхний слой жидкости собирается
с помощью перфорированных труб, проложенных на границе зоны осветления
и защитной зоны, и перекачивается насосами в голову водоочистных сооружений с расходом, не превышающим 20% часового расхода станции.
Осадок, образовавшийся в процессе отстаивания, посредством другой
группы насосов перекачивается без какой-либо дополнительной обработки в
линию, транспортирующую его на совместную обработку с осадками сточных
вод ближайшей канализационной очистной станции г. Ширван.
Таким образом, для улучшения обеспечения г.Баку питьевой водой рекомендуется осуществить полную очистку воды от взвешенных и коллоидных
частиц непосредственно на существующей водоочистной станции Куринского
водопровода, а в дальнейшем от растворенных минеральных и органических
веществ после водоподачи в кварталы г. Баку в дуплексные системы водоснабжения, в которых рекомендуется проведение электрохимического окисления,
осуществляемое на компактных установках с применением сорбционного
фильтра с активированным углем. Осадок, образовавшийся в процессе отстаивания на существующей водоочистной станции Куринского водопровода, посредством насосов следует перекачивать без какой-либо дополнительной
обработки в линию, транспортирующую его на совместную обработку с осадками сточных вод канализационной очистной станции г. Ширван. При этом
полностью сокращается использование площадки шламонакопителей, т.е. высвобождается 260 га земель и предотвращается загрязнение подземных вод, а
также поверхностного стока р. Куры.
Для сравнительной оценки проведены технико-экономические расчеты по
изучению эффективности применения предложенного варианта, рассмотрены
его показатели в сравнении с действующей станцией аналогичной производительности.
Установлено, что капиталовложения по предлагаемому варианту в 3,1 раза
меньше, а годовые приведенные затраты на очистку 1 м3 воды становятся в 2,6
раза меньше, чем по базовому варианту.
При этом ожидаемый годовой экономический эффект от применения предложенного варианта составляет примерно 1,64 млн. долларов США.
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Выводы
Для улучшения водоснабжения г. Баку рекомендуется осуществить полную
очистку воды от взвешенных и коллоидных частиц непосредственно на существующей водоочистной станции Куринского водопровода, а в дальнейшем
от растворенных минеральных и органических веществ после водоподачи в
кварталы г. Баку в дуплексные системы водоснабжения, в которых рекомендуется проведение электрохимического окисления, осуществляемое на компактных установках, с применением активированного угля. Обработку осадка,
образовавшегося в процессе отстаивания в Куринском водопроводе, посредством насосов следует перекачивать без какой-либо дополнительной обработки в линию, транспортирующую его на совместную обработку с осадками
сточных вод ближайшей канализационной очистной станций г. Ширван.
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Abstract. To maximize the operation efficiency of sewage treatment facilities,
the maintenance services must response promptly to the current situation and maintain optimal technological modes of structures for specific conditions. These design
parameters are the tools that enable technologists and exploiting engineers to carry
out technological start and management of treatment facilities in the real conditions
of their daily operation.
Ключевые слова: Очистка сточных вод, эксплуатация, расчетные параметры, биогенные элементы, эффективность, технологическая схема.
Введение
Проектирование и строительство эффективных и рентабельных очистных
сооружений требует профессиональных решений. В последние годы в нашей
стране начато строительство технологических систем очистки сточных вод от
биогенных элементов. Однако при эксплуатации очистных сооружений, запроектированных под технологии удаления азота и фосфора, могут возникнуть
проблемы несоответствия качества очищенной воды требуемым стандартам.
Причинами такого несоответствия могут быть различные аспекты. При проектировании очистных сооружений скорости биохимических процессов, закладываемых в расчет берутся либо из литературных источников, либо
используются данные, заложенные в готовый программный продукт. Реальные
же скорости биохимических процессов могут существенно различаться. не
менее важным фактором является также выбор адекватной технологической
схемы очистки сточных вод, а также качественные и количественные характеристики стоков, поступающих на очистные сооружения. При проектировании очистных сооружений количество загрязняющих воду веществ на одного
жителя для определения их концентрации принимается в соответствии со
СниП 2.04.03-85, п. 6.4. При эксплуатации сооружений технологические па-
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раметры реализации процессов очистки могут не соответствовать проектным,
что не позволяет достичь требуемых показателей очищенной воды. Поэтому
выявить причины и решить проблемы нестабильного качества очищенной
воды возможно лишь после детального анализа работы эксплуатируемых
очистных сооружений (например, очистные сооружения г.г. Огуз, Загаталы,
Горанбой, Гейгель и др.). Проведение технологического аудита действующих
очистных сооружений позволит оценить расчетные возможности существующих сооружений, определить их реальную эффективность и выявить причины
их несоответствия, если таковые обнаружатся и на их основе разработать технологические и конструктивные решения, обеспечивающие требуемые качественные показатели очищенной воды для реальных условий эксплуатации и
в дальнейшем учитывать их при проектировании новых очистных сооружений.
При эксплуатации сооружений очистки сточных вод, работающих по технологии удаления биогенных элементов выявлено, что эти сооружения более
уязвимы к нестабильности как поступающей нагрузки, так и технологических
параметров реализации биохимических процессов, чем классические аэротенки, работающие по технологии окисления только органических соединений [1].
В соответствии с техническими требованиями, ОАО “Азерсу” рекомендует
для очистных сооружений производительностью до 15000 м3/сут биохимические процессы реализовывать в одном сооружении (окисление органических
соединений, денитрификация и нитрификация) [2]. необходимо отметить, что
за реализацию каждого из этих процессов отвечает своя группа микроорганизмов; при этом требования к условиям их эффективного функционирования
не только различны, но и зачастую противоречивы, что и приводит к определенным трудностям при эксплуатации сооружений. В процессе технологического аудита необходимо проводить анализ существующей схемы очистных
сооружений и мониторинг качественно-количественного состава сточных вод
по сооружениям очистной станции. По данным мониторинга рассчитываются
реальные технологические показатели работы сооружений и реальная эффективность очистки на каждой ступени [3].
Сравнение проектных и реальных характеристик сточных вод и параметров
работы сооружений целесообразно проводить по следующим параметрам: расходы сточных вод, входные и выходные качественные показатели, технологические параметры работы сооружений.
на рисунках 1-5 приведены результаты мониторинга работы сооружений
очистной станции на примере г. Огуз в течении 9-ти месяцев со дня запуска.
Результаты технологического аудита показали соответствие полученных показателей параметрам, заложенным в проектную документацию. Следует отметить, что среднесуточный расход сточных вод, заложенный в проект
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очистной станции на период до 2030 г. составил 2500 м3, а средняя температура
сточных вод была принята равной 15°С. Анализ динамики притока (рис. 1) и
температуры (рис. 2) сточных вод показывает, что среднесуточный расход в
течение года составляет порядка 1300 м3, а температура воды изменяется от 8
до 25°С и в среднем соответствует расчетным данным, на основании которых
возраст ила, заложенный в проект был принят равным 20 дням. Именно этот
показатель возраста ила позволяет достичь на выходе из очистной станции
концентрацию нитритов, равную 0,02 мг/л, что и показывает полное протекание процесса денитрификации.

Рис. 1. Суточный приток сточных вод на очистную станцию
Анализ динамики изменения качественных показателей сточных вод (БПК5,
биогенных элементов, взвешенных веществ и др.) на входе и выходе очистной
станции (рис. 3-5) показывают, что данные сточные воды следует отнести к
категории низкоконцентрированных и это положение необходимо учитывать
при проектировании аналогичных очистных сооружений применительно к
условиям Азербайджана.

Рис. 2. Динамика изменения температуры поступающих сточных вод
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Рис. 3. Динамика изменения показателя БПК5 сточных вод на входе (1) и
выходе (2) очистной станции

Рис. 4. Динамика изменения показателей сточных вод по биогенным
элементам на входе (1, 2) и выходе (3,4) очистной станции: 1,3- общий
азот; 2,4-фосфор
Анализ динамики качественного состава очищенных сточных вод позволяет
констатировать факт их полного соответствия нормативным показателям.
Флуктуация загрязнений поступающей воды не столь значительны и в то же
время выходные показатели практически носят стабильный характер (рис. 35). Так, БПК5 на выходе из очистной станции составляет 8-22 мг/л, общий азот
10-14,5 мг/л, соединения фосфора порядка 1 мг/л, взвешенные вещества 2-3
мг/л. Таким образом, длительная эксплуатация очистной станции позволяет
говорить о соответствии средней реальной эффективности очистки сточных
по всем показателям проектным значениям.
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Рис. 5. Динамика изменения взвешенных веществ на входе (1) и выходе
(2) очистной станции
Технологический аудит эксплуатируемых канализационных очистных сооружений позволил выявить и вынести на обсуждение некоторые соображения
по проектированию и строительству очистных станций. на наш взгляд, решетки второй ступени необходимо заменить на процеживающие устройства
(механизированные щелевые сита), так как они не позволяют полностью выделить из сточных вод все грубодисперсные и плавающие примеси, что зачастую отрицательно сказывается на работе песколовок и отстойников. Одной
из функций заложенных в проект аэрируемых песколовок является улавливание всплывающих загрязнений (жиров, нефтепродуктов и др.). В связи с тем,
что в очищаемых сточных водах подобные загрязнения практически не обнаружены, то по экономическим соображениям можно упростить конструкцию
песколовок и ликвидировать систему подачи в песколовки воздуха, отказавшись при этом от применения для этих целей компрессоров и трубопроводных
систем. При выполнении проектных работ в систему очистки сточной воды от
соединений фосфора были заложены два метода их извлечения: биологический и химический (реагентный). Эксплуатация очистных сооружений показала, что применение только биологического метода позволяет достичь
необходимой эффективности извлечения соединений фосфора (рис. 4, график
4), т.е. в данном случае отпадает необходимость применения реагентного метода и в соответствии с этим строительство реагентного хозяйства, системы
дозирования реагентов и их приобретение. Применение вышеуказанных положений позволит в дальнейшем значительно снизить капитальные затраты
на строительство очистных сооружений и в определенной степени уменьшить
эксплуатационные показатели.

2/2015

93

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAğIŞ SULARI
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Мамедов А.А., Ибадуллаев Ф.Ю. Основные
параметры ежедневной эксплуатации...

В процессе эксплуатации очистных станций с использованием активного
ила, случаются неполадки, от которых снижается эффективность очистки сточных вод. Одна часть проблем зависит от состава поступающих сточных вод,
другая – от особенностей режимов эксплуатации очистной станции. При эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод часто возникают
следующие проблемы: вспухание, вспенивание и всплывание ила.
Понятие “вспухание ила” означает, что в активном иле присутствуют нитчатые бактерии, которые ухудшают его способность к отстаиванию. Индекс
ила повышается и становится больше 200 мл/г. Существует 29 видов нитчатых
бактерий, каждый из которых по разному влияет на качество очистки. К основным причинам возникновения и развития нитчатых бактерий в активном
иле относят появление одного из следующих факторов: значительные колебания расходов и концентраций поступающих сточных вод (при отношении максимальных/минимальных часовых значений к среднесуточному более чем
1,6/0,4 для расходов воды и 1,3/0,7 для значений БПК5); значение рн среды
менее 6,5; низкая нагрузка на активный ил по органическим соединениям;
значение отношений БПКполн.:N:Р более чем 100:5:1; низкий расход воздуха;
длительный период времени нахождения активного ила в бескислородных
условиях (например в радиальных отстойниках); наличие соединений серы;
токсичные вещества и повышенные концентрации нефтепродуктов. При обнаружении явления вспухания ила необходимо предпринять следующие меры:
при существенных колебаниях поступающей нагрузки увеличить расход возвратного активного ила; при низких значениях рн иловой смеси предусмотреть возможность регулирования рн; при низких нагрузках на ил снизить дозу
активного ила в аэротенках; при значениях отношений БПКполн.:N:Р более чем
100:5:1 предусмотреть дозирование азота и фосфора; при низкой концентрации растворенного кислорода задействовать мощности аэрационной системы
и обеспечить концентрацию растворенного кислорода не ниже 1,5-2 мг/л; при
залповом сбросе токсичных веществ и/или нефтепродуктов увеличить подачу
воздуха в аэротенки для обеспечения концентрации растворенного кислорода
порядка 2 мг/л и увеличить расход избыточного активного ила. При развитии
процесса вспухания активного ила в виде срочной (временной) меры необходимо провести хлорирование возвратного ила дозой 2-3 мг/л хлора на 1000
мг/л ила (в экстренных случаях 8-10 мг/л). При улучшении качества очищенной воды применение препарата прекращается. В качестве окислителей возможно применение озона или перекиси водорода.
Если на поверхности аэротенков и отстойников образуется вязкая коричневая пена, то этот процесс связан с медленным ростом нитчатых бактерий,
обычно рода Nocardia. Обусловлено это низкой нагрузкой на ил по органическим соединениям, низкой концентрацией кислорода в аэробных зонах аэро-
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тенка; резким изменением температурного режима поступающих сточных вод;
недостатком биогенных элементов. Для предупреждения и блокирования развития процессов пенообразования необходимо: снижение возраста активного
ила; уменьшение дозы активного ила при низких нагрузках на ил по органическим соединениям; увеличение концентрации растворенного кислорода до
2-2,5 мг/л; в случае недостатка дозирование биогенных элементов; хлорирование возвратного активного ила; добавление пеногасителей; опрыскивание
раствором хлорной извести непосредственно пены; механическое удаление
пены.
Иногда наблюдается ситуация, когда активный ил всплывает на поверхность
отстойников. Причиной этого процесса является денитрификация, которая развивается в слое осевшего в отстойниках активного ила. В результате в слое
ила образуется газообразный азот, который поднимается вверх, захватывая
хлопки активного ила. Для решения проблемы всплывания ила увеличивают
расход возвратного активного ила; уменьшают уровень осадка в отстойниках
до 0,2 м; обеспечивают концентрацию растворенного кислорода на выходе из
аэротенков не менее 2 мг/л.
Для обеспечения максимальной эффективности работы существующих сооружений эксплуатационные службы очистных станций должны оперативно
реагировать на текущую ситуацию и поддерживать оптимальные технологические режимы работы сооружений. В их обязанность при ежедневной эксплуатации входит также проведение расчетов технологических параметров и
характеристик работы сооружений, определение оптимальных путей достижения в конкретной ситуации максимальной эффективности работы сооружений.
К основными расчетным параметрам, используемых в повседневной эксплуатации канализационных очистных сооружений относятся:
1. Расчет поступающей нагрузки по рассматриваемому загрязнению (расчет
производится по всем показателям сточных вод):
M=(C×Q)/1000 , кг/сут
где: С – концентрация рассматриваемого загрязнения, мг/л;
Q – расход поступающих сточных вод, м3/сут.
2. Расчет поверхностной нагрузки на отстойники (представляет собой количество сточной воды, проходящей через единицу площади отстойника
в единицу времени):
q=Q/(F×N) , м3/ м2×час
где: Q – максимальный часовой расход поступающих сточных вод, м3/час;
F – площадь поверхности одного отстойника, м2;
N – количество работающих отстойников.
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3. Расчет возраста активного ила (представляет собой отношение количества активного ила находящегося в системе к количеству отводимого
из системы ила):
В=(X×W+Y×V)/(Q×Z), сут
где: X – доза активного ила в аэротенках, г/л или кг/м3;
W – объем всех аэротенков, м3;
Y – доза активного ила на дне отстойника, г/л или кг/м3;
V – суммарный объем активного ила, осевшего в отстойниках, м3;
Q – расход избыточного активного ила, м3/сут;
Z – доза избыточного активного ила, г/л или кг/м3.
4. Расчет нагрузки на активный ил (масса загрязняющих веществ, приходящаяся на 1 кг сухого остатка активного ила в сутки и выражается в мг
или г загрязнений на 1 г сухого вещества ила в час или сутки):
q=C/(X×(1-S)×t), мг/л или г/л
где: C – концентрация рассматриваемого загрязнения, мг/л или г/л;
X – доза активного ила в аэротенках, г/л;
S – зольность активного ила, доли единицы;
t – время нахождения сточной воды в аэротенке, час или сут.
5. Расчет удельной скорости биохимических процессов (отношение количества снятых загрязнений к массе активного ила и длительности соответствующего процесса):
p=(C-L)/(X×(1-S)×t), мг/г×час
где: C – концентрация рассматриваемого загрязнения в сточной воде,
поступающей на
биологическую очистку, мг/л или г/л;
L – концентрация рассматриваемого загрязнения в биологически
очищенной воде на выходе из аэротенка, мг/л или г/л;
X – доза активного ила в аэротенках, г/л;
S – зольность активного ила, доли единицы;
t – время проведения соответствующего биохимического процесса (для
процессов аэробного окисления органических соединений и нитрификации – время нахождения в аэробной зоне аэротенка; для процессов денитрификации – время нахождения сточной воды в аноксидной зоне аэротенка), час.
6. Расчет окислительной мощности аэротенков (количество загрязнений,
снимаемых в единицу времени массой активного ила, находящейся в единице объема сооружения):
OC=(24×X×(1-S)p)/1000, кг/ м3×сут
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где: p – удельная скорость биохимического процесса по рассматриваемому
параметру, мг/г×час или г/кг×час;
X – доза активного ила в аэротенках, г/л или кг/ м3;
S – зольность активного ила, доли единицы.
7. Степень рециркуляции активного ила (отношение расхода циркуляционного, в том числе рециркуляционного и возвратного активного ила к расходу сточной воды, поступающей в аэротенк):
R=Q/G×100%.
где: Q – расход возвратного активного ила, м3/час;
G – расход сточной воды, поступающей в аэротенк, м3/час.
Выводы
Технологический аудит канализационных очистных сооружений позволяет
проанализировать и оценить текущее техническое состояние сооружений, технологическую эффективность их работы, выявить проблемы и учесть их при
разработке рекомендаций на проектирование очистных сооружений. Выявлены и предложены основные расчетные параметры работы сооружений,
которые необходимо учитывать при ежедневной эксплуатации канализационных очистных сооружений.
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ÇAYLARIN MƏCRA ÇÖKÜNTÜLƏRİ
VƏ LİLLİYİ TƏRKİBİNİN HESABAT
PARAMETRLƏRİNİN HESABLANMASI
(Səh. 98-103)

Bəşirov F.B.
“Azərsu” ASC,Bakı şəhəri, asif-kengerli@mail.ru

Abstract. The article deals with the definition of the design parameters composition of deposits of sediment in the river bed, as well as turbidity flow.
Açar sözlər: suqəbuledici, məcra çöküntüləri, lil gətirmələri, lil çöküntülərinin
fraksiyaları.
Giriş
Dağ və dağətəyi çayların üzərində tikilmiş suqəbuledici hidroqovşaqların çoxillik
istismarı, eləcə də onların natur tədqiqatlarının nəzəri araşdırmaları göstərir ki, dağ
çaylarından planlı və dayanıqlı suyun götürülməsi onların dib gətirmələri ilə əsaslı
mübarizə tədbirlərinin aparılmasında mümkündür. Bununla bağlı olaraq t.e.d.
F.B.Bəşirov müxtəlif regionlarda yerləşən çayların və su axarların, o cümlədən
Vəlvələçay, Qudyalçay, Qusarçay və başqalarının geniş natur tədqiqatlarını yerinə
yetirmişdir. Burada adıçəkilən çayların, eləcə də Kür çayının, Qarabağ kanalı və
digərlərinin lil çöküntüləri və suyunun lilliliyinin fraksiyaları tərkibinin öyrənilməsi
üçün xüsusi tədqiqatlar aparmışlar [1, 2].
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Məlum olduğu kimi, hidroqovşağın aşağı və yuxarı byeflərində məcra dəyişmələri prosesinin proqnozlaşdırılması, lil nəqletmə qabilliyətinin, məcranın kələkötürlük əmsalının, suqəbuledici bəndin dəhlizinin, eləcə də durulducunun
lillənməsi və lil çöküntülərindən hidravliki yuyulmasında verilmiş lil tərkibinin
hesabat ölçülərini və digər parametrlərin təyin olunması tələb olunur. Lil çöküntülərinin əsas göstəricisi onun tərkibinin hüdud və orta diametrləri və yaxud lillərin
franksiyalarının hidravliki irilikləridir [4].
Verilmiş lil tərkibinin franksiyalarının hüdud və orta diametrləri, onların hidravliki irilikləri Y.Ə.İbadzadə, F.S.Salahov, F.B.Bəşirov və başqalarının tədqiqatlarında
öyrənilmişdir. Bu işlərdə lillərin tərkibinin fraksiyalarına görə paylanması qanunauyğunluqları geniş miqyasda analiz olunmuşdur. Qeyd olunan tədqiqatlarda
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fraksiyanın normal paylanması qanunauyğunluğunun nəzəri əsası lillərin və digər
dənəcikli materialların qranulmetrik tərkibinin hesablanmasına tətbiq olunmuşdur.
Göstərilən qanunauyğunluq Y.Ə.İbadzadə və F.S.Salahovun işlərində qeyribircinsliliyi əmsalı 60-a çatan asılı lil gətirmələrinin hesabatlarına tətbiq olunmuş
və qənaətbəxş nəticələr alınmışdır. Bununla bərabər, Qudyalçay, Qusarçay və
Vəlvələçayın məcra çöküntülərinin qeyri-bircinslilik əmsalı on dəfələrlə asılı lil
gətirmələrinin qeyri-bircinslik əmsalından böyükdür. Dağ çaylarının dib çöküntülərinin tərkibinin franksiyalarına əsasən dəyişməsini F.B.Bəşirov yarımloqarifmik
şəbəkədə düzxətli qanunauyğunluqla dəyişməsini kimi müəyyənləşdirmişdir.
Tədqiqatların şərhi
Dağ çaylarının məcra çöküntülərinin F.B.Bəşirov tərəfindən aparılmış natur
tədqiqatlarının nəticələri cədvəl 1-də göstərilmişdir. Bu cədvəldən göründüyü kimi,
tədqiq olunan çayların üzərində istsmar olunan hidroqovşağların yuxarı byefində
məcra çöküntülərinin 50 mm-dən böyük tərkibi ən çox Qusarçay hidroqovşağında
müşahidə olunur və 42,46% təşkil edir. Həmin hidroqovşağın yuxarı byefində 50
mm-dən kiçik franksiyaların tərkibi isə 74,09% çatır. Qudyalçayın üzərindəki təzə
hidroqovşağın aşağı byefində diatmetri 50 mm-dən kiçik franksiyaların tərkibi artaraq 83,22% olur. İrilikləri 50 mm-dən böyük franksiyalar Qudyalçayın üzərindəki
təzə hidroqovşağın aşağı byefində 16,78% yaranır.
Cədvəl 1. Dağ çaylarının məcra çöküntülərinin fraksiyalarının tərkibi
Çaylar
Hidroqovşaqların
Lil gətirmələrinin iriliklərinə (mm)
yerləri
görə miqdarı, %-lə
> 50
<50
Vəlvələçay yuxarı
23,89-29,62
70,38-76,11
aşağı
19,79-27,33
72,67-80,21
Qudyalçay yuxarı (köhnə hidroqovşaq)
17,46-33,33
66,67-82,54
aşağı (köhnə hidroqovşaq)
17,80-23,20
76,80-82,20
yuxarı (təzə hidroqovşaq)
20,90-27,60
72,40-79,10
aşağı (təzə hidroqovşaq)
16,78-25,10
74,90-83,22
Qusarçay
yuxarı
25,91-42,46
57,54-74,09
aşağı
23,32
76,68
Qeyd olunanlarla bərabər, dağ çaylarının məcra çöküntülərinin franksiyalarının
tərkibi çayın məcrası boyu ayrı-ayrı məntəqələrdə də tədqiq olunub. Qudyalçayın
üzərindəki köhnə hidroqovşağın yuxarı byefində suqəbuledici bənddən müxtəlif
məsafələrdə məcra çöküntülərinin franksiyalarının tərkibi cədvəl 2-də verilmişdir.
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Məcra boyu öyrənilən 10 nümunədə diametri 0,25 mm-dən kiçik fraksiyalar 8,8 21,7% olmuşdur, işdə 4 nümunənin analizi göstərilmişdir.
Diametri 50-150 mm olan franksiyalar 13,7 - 27,2%, 150 mm-dən kiçik hissəciklər isə 0,2 - 6,5% təşkil edir. Göstərmək lazımdır ki, Qudyalçayın öyrənilən məcrası
uzunu lil gətirmələri müşahidə olunan ən böyük irilikli gətirmələr 22-510 mm olur.
Çoxsaylı natur tətqiqatların nəticələrinin işlənib, analiz olunması əsasında
F.B.Bəşirov müəyyən etmişdir ki, dağ çaylarının məcra çöküntülərinin tərkibinin
onun fraksiyalarından asılı dəyişməsini A=ρoi/(di+1 – di) və (di+1 + di)/2 arasındakı
qrafik kimi qurmaq olar. Bu ifadələrdə ρoi məcra çöküntülərinin di və di+1 fraksiyasının tərkibidir. Alınan nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.
Beləliklə, F.B.Bəşirov ilk dəfə olaraq məcra çöküntülərinin fraksiyalarının nisbi
tərkibinin A=ρoi /(d(i+1)-di) və (d(i+1)+di)/2 arasındakı qrafiki dəyişməsini düzxətli
formada tərtib etmişdir. Alınmış qanunauyğunluğu yoxlamaq məqsədi ilə
F.B.Bəşirov Amudərya, Kür, Araz, Tedjen və Samur çaylarının, eləcə də SamurAbşeron kanalınında (SAK) lil gətirmələrinin fraksiyaları tərkibini işləyib tədqiq
etmişdir [3]. Bunların nəticəsində müxtəlif çaylar, kanallar, durulducular, su anbarları və digər qurğularda lil çöküntülərinin fraksiyaları və tərkibi arasında şəkil 1-də
göstərilən qrafiki əlaqə qurulmuşdur.

Şəkil 1. Lillərin tərkibinin fraksiyalarından asılı dəyişməsi
Bu qrafikdən göründüyü kimi, A və (d(i+1)+di)/2 arasındakı əlaqə, dağ çaylarının
məcra gətirmələri tərkibinin fraksiyalarından asılı dəyişməsi qanunauyğunluğu asılı
lil gətirmələri üçün də dəyişməz qalır. Bunları nəzərə alaraq lil gətirmələrinin fraksiyaları tərkibinin onların fraksiyaları iriliklərindən asılı dəyişməsini yarımloqarifmik şəbəkədə şəkil 1-də göstərilən kimi düzxətli qrafik kimi ifadə etmək olar.
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Fraksiyaların tərkibi (kəsrin üstündə) A və (kəsrin məxrəcində)
müxtəlif diametrli hissəciklər
0,25 0,25- 0,5-1
0,5

1-2

2-3

3-5

5-7

7-10

10-50 50-150

Çöküntülərin
müşahidə olunan ən
böyük diametri, mm

Nümunələrin sırası

Cədvəl 2. Qudyalçayda hidroqovşağın yuxarı byefində çay uzunu
məcra çöküntülərinin fraksiyaları tərkibi

>150

1. 0.14 0.059 0.094 0.071 0.06 0.116 0.06
0.5 0.23 0.188 0.071 0.06 0.058 0.03

0.028 0.2
0.17
0.002
0.009 0.005 0.0017 0.000005

570

2. 0.226 0.085 0.062 0.034 0.031 0.043 0.031
1
0.34 0.12 0.034 0.031 0.021 0.016

0.03
0.01

0.229
0.006

0.207
0.002

0.022
0.00005

500

3. 0.104 0.074 0.084 0.050 0.038 0.058 0.034 0.028 0.33
0.41 0.29 0.17 0.17 0.38 0.029 0.017 0.088 0.006

0.283
0.003

0.017
0.0005

330

4. 0.149 0.076 0.052 0.056 0.043 0.05 0.065 0.019 0.255 0.178
0.6
0.3
0.1 0.056 0.025 0.032 0.006 0.0051 0.002 0.0002

0.057
0.0002

420

Yuxarıda göstərilən aslılığa əsasən M1M2 düz xətti üçün yazmaq olar:
(1)
(1)-I

=tgα (α-M1M2 düz xəttinin yatım bucağıdır) nəzərə alaraq

sadələşdirsək alırıq:
(2)
M1M2 düz xəttinə və absis oxu ilə məhdudlaşan sahəni təyin etmək üçün (2)-ni
lnd1 və lnd2 sərhədləri arasında inteqrallasaq tapırıq.
(3)
buradan:
(4)
Digər tərəfdən şək. 1-ə əsasən NM1M2D trapesiyasının sahəsi:
(5)
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Qarşıya qoyulmuş məsələnin həllində (4) və (5)-in bərabərliyindən və sonrakı
dəyişmələrlə tapırıq:
(6)
burada,
ρb məcra çöküntülərinin başlanğıc tərkibi olub, db-dan kiçik franksiyalarının tərkibidir; diatmetri ds-dən böyük olan məcra çöküntülərinin son ρs tərkibidir; ρor diametri db və ds olan məcra çöküntüləri tərkibidir; dmin və dmax hissəciklərin ən kiçik
və ən böyük diametridir.
A1, A2 və Aor qiymətlərini (6)-da yerinə yazıb onu dmax-ə nisbətən həll etsək,
alırıq:
(7)
Şəkil 1-də α bucağı 40-58° olur. Bunu nəzərə alaraq, müəyyən yaxınlaşma ilə
şək.1-də α=45° qəbul edirik. Onda ∆PM1 K-dan yazmaq olar:
buradan tapırıq,
(8)
Nəticə
Tədqiqatların nəticələrinə əsasən Vəlvələçay, Qudyalçay və Qusarçayın məcra
çöküntüləri əsasən iriliyi 50 mm-dən kiçik olan fraksiyalardan yaranmışdır. Qeyd
olunan dağ çaylarının məcra çöküntüləri tərkibində 50 mm-dən kiçik fraksiyaların
miqdarı 57,54...83,22% təşkil edir.
Öyrənilən hidroqovşaqların aşağı byeflərində 50 mm-dən kiçik franksiyalrın miqdarı yuxarı byeflərdəkindən çoxdur. Diametri 50 mm-dən böyük franksiyalar isə
hidroqovşağın aşağı byeflərindəkinə nisbətən çox müşahidə edilirlər.
Vəlvələçay və Qudyalçayın məcra çöküntüləri tərkibi, demək olar ki, eynidirlər,
diametri 150 mm-dən, böyük olan fransiyaların miqdarı bu çaylar üçün 0,26-0,2%
olur. Qusarçayın məcra çöküntüləri tərkibi digər tətqiqat olunan çaylardakından
müəyyən qədər fərqlənir. Diametri 150 mm olan fransiyalar Qusarçayın məcra
çöküntüləri tərkibində 17,45% çatır və 3 dəfə Vəlvələçay, eləcə də Qudyalçayınkından çox olur. Qusarçayda diametri 220-570 mm olan fraksiyalar müşahidə olunur.
Bundan başqa, bu çayların məcrasında müxtəlif məntəqələrdə ölçüləri 5 m-dən
böyük olan 20-50 ton ağırlığında daşlara da təsadüf olunur.
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(7) və (8)-i yoxlamaq üçün dmin və dmax müxtəlif regionlarda yerləşən ayrı-ayrı
çaylardan və digər su axarlardan götürülmüş məcra çöküntüləri, eləcə də suyun
lilliliyinin 57 nümunəsinin tərkibi fraksiyaları üçün hesablanmış və yaxşı nəticələr
alınmışdır.
Təcrübədən və hesabatdan alınan dmax-un qiymətləri arasında fərq lil gətirmələri
çöküntüləri üçün 0,03...26,6% və asılı gətirmələr hissəcikləri üçün 0,6 -19% təşkil
edir.
Lil tərkibinin fraksiyalarını optimal qruplaşdırmaq üçün Vəlvələçay, Qudyalçay
və Qusarçayın məcra çöküntülərindən götürülmüş 150 nümunənin qranulometrik
tərkibi fraksiyalarına əsasən qruplaşdırılıb işlənmişdir.
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“DAYANIQLI EKOİNKİŞAF MODELI”–
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(Səh. 104-116)

Babayev M.R.
“Azərsu” ASC, Bakı şəhəri, maqsud.babayev@azersu.az

Abstract. This article incorporates the analyzing the processes of conservation
of resources, supplying population with drinking water on “24 hours a day” basis,
as well as the research the different aspects of wastewater management system considering the basic principles of sustainable ecodevelopment model of water supply
and wastewater management, protection of environment, and the efficient use of
water sources.
In addition the scientific-based report about the role of the agglomeration technology used in large cities in our republic in sustainability regarding management
of wastewater and isolation the Caspian Sea from contaminated areas has been reflected in the article.
Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, ekoinkişaf modeli,dayanıqlı inkişaf indeksi, RİO92, milli gəlir.
Giriş
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdiyi ilk gündən başlayaraq sosial
məsələlərin həllinə, xüsusən, əhalinin su təchizatı, eyni zamanda tullantı sularının
idarə olunması problemlərinə diqqəti artırmış və onların həlli istiqamətində
mərhələli proqramlar həyata keçirməyə başlamışdır. İşlənib hazırlanmış uğurlu həll
strategiyası qısa zaman müddəti ərzində əhalinin su təchizatı və tullantı sularının
idarə oluması sahəsindəki problemlərinin aradan qaldırılmasına imkan vermiş, eyni
zamanda bu sahədəki dayanıqlığı təmin etmişdir.
Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika
Respublikanın su təchizatı və tullatı sularının idarə olunması mexanizminin
modelinin prinsipləri əsasında qurulması istiqamətində aparılan araşdırmalarda
Dövlət Statistika Komitəsinin materiallarından, “Azərsu” ASC-nin və Azərbaycan
Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin illik hesabat materiallarından, eyni zamanda bu tipli bir sıra elmi-tədqiqat xarakterli ədəbiyyatlardan istifadə
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olunmuşdur. Tədqiqat statistik, müqayisə, dispers təhlil, qrafik, analogiya və digər
elmi təhlil metodları əsasında həyata keçirilmişdir.
Tədqiqatın şərhi
XXI əsrin başlanğıcında bütün inkişaf etmiş dünya dövlətlərində olduğu kimi,
təbii resurs potensialı ilə seçilən Azərbaycan Respublikasında da resurs sərfinin,
həmçinin ətraf mühitə təsirin minimum göstəriciləri ilə xarakterizə olunan iqtisadıyyatın modelinin qurulması həyati zərurətdən doğan başlıca vəzifəyə
çevrilmişdir. İlk növbədə, qarşıda duran vəzifənin yerinə yetirilməsinin zəruri aspektlərinin təhlilinə keçməzdən əvvəl, təqdim olunan məsələnin əsas mahiyyətinin
açıqlanması üzərində dayanmaq və onun tarixi xronologiyası haqqında qısa məlumat
verilməsi zəruridir. Bu kontekstdə hazırda əksər tədqiqatçılar tərəfindən tez-tez
təkrarlanan məlum tezis: “XX əsrin ən böyük itkisi – ekologiya və bəşəriyyətin öz
gələcək varlığını real təhlükə qarşısında qoymasıdır” – diqqəti cəlb edir. Bütün
bəşəriyyət üçüncü minilliyin başlanğıcında real təhlükəyə qarşı mübarizə tədbiri
kimi ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf yolunu əsas istiqamət kimi
qəbul etmək zərurəti ilə üzləşmişdir. Nəticələrin aradan qaldırılması ilə yanaşı, artıq
daha çox səbəblər üzərində düşünmək zərurəti meydana gəlmişdir. “Təbiət iqtisadiyyatın deyil, iqtisadiyyat təbiətin tərkib hissəsidir” tendensiyası özünün
qabarıqlığı ilə bəşəriyyəti real faktları qəbul etməyə və ona meyilliliyın zəruri vektoru istiqamətində hərəkət etməyə məcbur etmişdir.
Ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafın tarixi xronologiyası da bunu
sübut edir. İlk dəfə 1960-cı ildə Kanada mütəxəssisləri tərəfindən istifadə olunan
sustained yield termini on illik dövr ərzində dövlət su tutarlarında maksimal balıq
ovunun təmin olunması mahiyyəti kəsb edirdi. Artıq 1970-ci illərin ortalarında bu
sustainable yield populyasiya bərpa funksiyası gözlənilməklə optimal balıq ovunun
təmin olunması termini ilə əvəz olundu. 1981-ci ildən isə amerikalı alimi Lester
Braun tərəfindən sustainable development – dayanıqlı inkişaf terminindən
ekologiya çərçivəsindən kənar istifadə olunmağa başlanıldı. Maraqlıdır ki, hələ sustainable development termini ilə konsepsiyanın əsas mahiyyəti müəyyənləşdirilməmişdən əvvəl 1915-ci ildə ətraf mühitin mühafizəsi üzrə Kanada Komissiyası
tərəfindən ilk dəfə olaraq dayanıqlı inkişafın – sustainable development – ilkin
mahiyyəti “hər bir nəsil müəyyən faiz təbii kapitala malik olmaq hüququna malikdir,
amma bu təbii kapitalın əsas hissəsi sonrakı nəsillərə toxunulmadan miras verilməlidir” tezisi ilə müəyyənləşdirildi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq dayanıqlı
inkişaf – sustainable development termini 1970-ci illərin sonundan mahiyyəti üzrə
işlədilməyə və 1987-ci illərdən isə Ətraf mühitin mühafizəsi və inkişaf üzrə
Beynəlxalq Komissiya (Brundtland Komissiyası) tərəfindən bəşəri inkişafın əsas
termini kimi qəbul olundu [1].
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Brundtland Komissiyasının məruzəsində dayanıqlı inkişaf – sustainable development termini tam dolğunluğu ilə: “Bəşəriyyət, inkişafa dayanıqlılıq və uzunmüddətlilik xarakteri verməyə qadirdir, bir şərtlə ki, o, indi yaşayan insanların
ehtiyaclarını ödəməyə cavab verə bilməklə, gələcək nəsilləri ehtiyaclarını ödəmək
imkanlarından məhrum etməsin” – öz əksini tapdı. Sonradan isə BMT-nin ətraf
mühitin mühafizəsinə həsr olunmuş 2-ci Beynəlxalq Konfrasında RİO-92
“Dayanıqlı iqtisadi inkişaf konsepsiyası” qəbul olundu [9]. Konfrans dünya iqtisadiyatının inkişafında ekoloji tələbin nəzərə alınmasının zəruriliyini daxil etməklə
yeni “ekoinkişaf pilləsinin” əsasını qoydu. Konsepsiya bəşəriyyət qarşısında 3 əsas
məsələnin: inkişaf etmiş dövlətlərdə istehlak və istehsalın tempinin azaldılmasını,
inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə əhali artımının nizamlanmasının, kasıb və varlı
dövlətlər arasındakı bərabərsizliyin azaldılmasının – həllini başlıca vəzifə kimi və
dayanıqlı inkişafın 8 əsas kriteriya tələblərini müəyyənləşdirdi. Deyilənlərdən belə
bir qənaətə gəlmək olar ki, dayanıqlı inkişaf konsepsiyasını cəmiyyətin 3 əsas: iqtisadi, sosial və ekoloji elementlərinin orqanik sintezinin (canlı varlığın üçlüklü –
bədən, can, ruhun vahid birləşməsi) nəticəsi və axırıncının həlledici üstünlüyə malik
olması kimi qəbul etmək olar. Buna əsaslanaraq bəzən tədqiqatçılar dayanıqlı
inkişafın 3 əsas məqsədini ekoloji bütövlük, ekosəmərəlilik və ekoədalətlilik kimi
müəyyənləşdirirlər [2].
Qısa tarixi xronologiyanı təhlil etməklə biz deyilənləri və məlum olanları təkrar
etmək məqsədi güdməyərək, konsepsiyanın əsas mahiyyətini dolğunluğu ilə açıqlamağa və geniş kütləyə çatdırmağa cəhd etdik. Çünki hələ də məsələnin əsas mahiyyətini başa düşməyərək onu təhrif etməyə calışanlar cəmiyyətdə kifayət qədər
çoxdur. Həmçinin hazırda da bu termin həm Azərbaycanda, həm də digər dünya
dövlətlərində müxtəlif dərəcədə transformasiya olunaraq işlədilir. Fransada bu termin Developpment durable – uzunmüddətli inkişaf , İtaliyada Sviluppo sostenibile
– inkişafın xidmət əhəmiyyətli dəstəyi , Almaniyada Nachhaltige Entwicklung –
davamedici inkişaf, İsveç, Norveç, Yaponiyada davamlı, möhkəm, davamedici
inkişaf kimi, Rusiyada (устойчивое развитие), Azərbaycanda isə həm davamlı,
həm də dayanıqlı inkişaf kimi işlədilir. Lakin bütün bu transformasiya dəyişikliklərinə baxmayaraq ən düzgün ifadəedici məna tutumluluğu terminin mövcud ekoloji
qanunvericilikdə əks olunduğu kimi – dayanıqlı inkişaf kimi işlədilməsidir. Rəsmi
sənədlərdə, elmi-publisist ədəbiyyatda da bundan sonra onun vahid termin –
dayanıqlı inkişaf kimi işlədilməsi ekoloji qanunvericiliyin tələbi kimi qəbul olunmalıdır [7].
Keçən müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının təbii mühitində nəzərdə tutulmuş proqram tədbirlərinin həyata keçirilməsi fonunda baş verən keyfiyyət dəyişikliklərinə nəzər salsaq görərik ki, təbii mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində
bir sıra əhəmiyyətli müsbət irəliləyişlər artıq hiss olunmaqdadır. Keyfiyyət dəyişiklikləri adambaşına düşən ən aşağı təminat göstəricisi ilə seçilən torpaq və su
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ehtiyatlarının mühafizəsi sahəsində də müşahidə olunur. Proqramların icrasına
başlanmazdan əvvəl respublika ərazisinin ümumilikdə 40 %-i müxtəlif dərəcədə
eroziyaya, 1,2 mln ha sahəsi şoranlaşmaya, Xəzərsahili akvatoriyanın 26,6%-i çirklənməyə, 24 min ha sahə texnogen pozulmaya məruz qalmış, 657 min ha sahədə
meliorativ tədbirlərin aparılmasına ehtiyac yaranmış, adambaşına düşən əkin sahəsi
1970-ci ildəki 0,23 ha-dan 2013-cu ildə 0,15 ha-dan da aşağı düşmuşsə, təkcə 20062013-cu illər ərzində 3,0 min ha neftlə çirklənmiş, lay sulları altında qalmış sahənin
landşaft-arxitektura planına uyğun rekultivasiyasının başa çatdırılacağı, 86 km
Xəzərsahili akvatoriyanın çirkab axınlarının zərərli təsirindən azad edilməsi, həmin
ərazilərdən sutka ərzində Xəzər dənizinə daxil olan 6,1min kubmetrdən çox mürəkkəb inqridient tərkibli çirkab axıntı sularının qarşısının alınması, Xəzəryanı
dövlətlər içərisində ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinin ekoloji mühitinin mühafizəsi
sisteminin yaradılması, Kür çayı boyunca yerləşən və daim standartlara cavab verməyən sulardan istifadə məcburiyyətində qalan 224 min nəfər əhalinin Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının standartlarına cavab verən içməli su təchizatı və yaxın dövr
ərzində onların sayının 394 min nəfərə çatdırılacağı, eyni zamanda mərkəzləşdirilmiş su təchizatı şəbəkəsinin respublikanın 30 rayonunun 218 kənd yaşayış
məntəqəsini özündə birləşdirə bilməsi dayanıqlı ekoloji durumun təmin olunması
sahəsində tarixi naliyyət kimi qiymətləndirilməlidir. Göründüyü kimi, respublikada
ekoloji tarazlığın və sosial-iqtisadi inkişafın dayanıqlığının qisa zaman ərzində təmin
edilməsi üçün bütün ehtiyat potensial səfərbər edilmiş və inkişaf dinamikası
tamamilə bu vacib istiqamət üzərində cəmləşdirilmişdir. Ən əsası isə bu vektorial
inkişaf istiqaməti fəal dövlət dəstəyi və güclü dövlət nəzarəti ilə müşayiət olunmuşdur [5].
Lakin dövlətin güclü ekoloji qanunvericilik, proqram və maliyyə dəstəyinə baxmayaraq hazırkı dövrə qədər dayanıqlı inkişaf sahəsində həyata keçirilən bütün işlər,
2013-cü ildə ÜDM 85%-dən çoxunu, məşğul əhalinin isə 70%-ni özündə birləşdirən
(Azərbaycan Respublikasında hazırda sənaye istehsalının 91%-i, kənd təsərrüfatı
istehsalının 99,8%-i, tikintinin 67%-i, nəqliyyat xidmətinin 78%-i özəl bölmənin
payına düşür) özəl bölməni texnogen iqtisadiyyatının təsiri altınından və onun
bazası əsasında həyata keçirilməsindən azad edə bilməmişdir. Təbii resurs tutumluluğu ilə fərqlənən İnkişaf Piramidasının bu texnogen modeli ekoloji parametrlər
nəzərə alınmadan iqtisadi inkişaf meyilli olmaqla, ətraf mühitə hiss olunan antropogen təsiri ilə seçilir. ÜDM vahidinə daha çox təbii resurs sərf olunur, qanunauyğun
olaraq məhsul vahidinə tullantı həcmi artır və iqtisadiyyat təbiətdağıdıcı xarakter
alır. Bunu dayanıqlı inkişafın indikator göstəriciləri ilə respublikanın ətraf mühitinə
mövcud fəaliyyətdə olan özəl biznes iqtisadiyyatının antropogen təsir dərəcəsinin
müqayisəli təhlilindən də görmək olar. Belə ki, dünya mütəxəsissləri tərəfindən aparılmış hesablamalara görə, bəşəriyyətin biosferə antropogen təsirini özündə əks etdirən dayanıqlı inkişaf indeksi 1990-cı ildəki 1,84-dən artaraq 2013-cü ildə 2,13-ə
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(biosferin hər km2 düşən faktiki antropogen təsir sıxlığının / biosferin hər km2 düşən
yol verilən antropogen təsir sıxlığının norma həddinə olan nisbəti) çatmış və artmaqda davam edir. Respublikada da bu göstərici qeyd olunan illər ərzində 2,62 dən
3,03-ə çatmış və ya müvafiq olaraq orta göstəricidən 0,78-0,90 yüksək indeks
hədlərində müşahidə olunmuşdur. Biosfer üçün antropogen təsir sıxlığının yol verilən norma həddi 70-76 kVt/km2 qəbul olunduğunu nəzərə alsaq, onda respublikanın
hər kv. km. biosfer sahəsinə düşən antropogen təsir sıxlığının hazırda 212 kVt/km2ə çatdığını və onun dünyanın hər kv.km. biosfer sahəsinə düşən orta antropogen
təsir sıxlığından 1,4 dəfə və ya 63 kVt çox olduğunu, eyni zamanda ekoloji gərginliyi ilə seçilən region olaraq qalmaqda davam etməsi qənaətinə gəlmək olar. Görülən
işlər fonunda ekoloji problemlərin mövcudluğu və hələ də qalmaqda davam etməsi
bunun əyani sübutudur [3].
Dayanıqlı inkişaf indeksinin respublika ərazisində yüksək olması və onun dinamikası, hər şeydən əvvəl ÜDM təbii resurs tutumluluğunun yüksək olması ilə də
izah olunmalıdır. Hazırda ABŞ-da ÜDM vahidinə təbii resurs sərfi 3,0 kq olduğu
halda və bunun 0,3 kq həddinə çatdırılması başlıca strateji ekoloji vəzifə kimi
qarşıya qoyulduğu halda keçmiş İttifaq dövlətlərində bu göstərici 2013-cü ildə 0,5
tonla 1,5 ton arasında dəyişir.
Ayrı-ayrı resurs növlərinin ÜDM vahidinə sərfi üzrə də göstəricilərin yüksək olması müşahidə olunur. Yaponiya, Fransa, ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada kimi
inkişaf etmiş dünya dövlətlərində ÜDM 1000 $ enerji sərfi 0,17-0,36 ton neft ekvavelinti arasında dəyişdiyi və bu zaman hava atmosferinə hər 1000 $ ÜDM istehsalına görə SОx qazlarının daxıl olan miqdarı 0,3-4,1 kq arasında, СО2 qazlarının
daxıl olan miqdarı isə 0,31-0,72 kq arasında dəyişirsə, bu göstəricilər keçmiş İttifaq
dövlətlərində (Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və s.) müvafiq olaraq 0,61-1,08 ; 6,08,6; və 1,54-1,76 intervalları arasında dəyişmişdir ki, bu da həmin dövlətlərdə hələ
də texnogen iqtisadiyatın hökümranlıq etməsini sübut edir. Göstəricilərin yüksək
hədləri Azərbaycan Respublikası üçün də xarakterik olaraq qalır.
Hazırkı şəraitdə iqtisadiyatın su qıtlığı ilə üzləşdiyi, adambaşına və hər km2
əraziyə düşən su ehtiyatlarının ən aşağı göstəricisi ilə seçilən respublikada (1,5 m3
və 107 m3-dən az) ÜDM 1000 $ üçün su mənbələrindən 286 m3 su götürüldüyü
halda, Rusiyada bu göstərici müvafiq olaraq 44 m3, Qazaxstanda 182 m3, Böyük
Britaniyada 5 m3 , Fransada 18 m3, Almaniyada 14 m3, Yaponiyada 23 m3, ABŞda 39 m3, Kanada da isə 41 m3 olmuşdur. Təhlil materialları göstərir ki, Azərbaycanda ÜDM məhsulun 1000 $ üçün Rusiyaya nisbətdə su mənbələrindən 6,5,
Qazaxıstana 1,6, Böyük Britaniya 57,2 , Fransaya 15,9, Almaniya 20,4, Yaponiya
12,4 , ABŞ 7,4, Kanadaya nisbətdə isə 7,0 dəfə çox su götürülür, nəticə ehtibarı ilə
su mənbələrinə atılan çirkli suyun miqdarı da qanunauyğun olaraq artır və respublika
bərpa olunan su ehtiyatının 35%-dən çoxunu istehsala cəlb etmək məcburiyyəti ilə
üzləşir. Müqayisə üçün qeyd olunmalıdır ki, su ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunmuş
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Rusiyada bərpa olunan su ehtiyatının ancaq 4%-dən bir qədər çox hissəsi istehsala
cəlb olunur [6].
Biznes mühitində resursa münasibətdə ekosəmərəliliyin təmin olunmaması,
ardıcıl, təkrar dövri su təchizat sisteminin zəif olması, texnologiyanın texnogen
xarakteri və daxili şəbəkədə su itkilərinin çox olması açıq-aydın özünü biruzə verir.
Özəl sektorda məhsul istehsalının dayanıqlı inkişaf indeksini təmin edən göstəricilərə, xüsusən, məhsulun təbii resurs tutumluluğuna münasibətin birtərəfli olması
və biznesdə ekoloji idarə olunma mexanizminin qurulmaması, ətraf mühitin
mühafizəsi sahəsində hərtərəfli dövlət dəstəyinə baxmayaraq respublikada inkişaf
piramidasının resurs tutumluluğunu artırmaqla, əks ekoloji tendensiyanın formalaşmasına və yeni texnologiyaların tətbiqinə meyilliliyin zəifləməsinə, ən yaxşı halda
isə, belə demək olarsa, onun “0” həddində olmasına gətirib çıxarmışdır. Hansı ki,
apardığımız təhlillər göstərir ki, ancaq daxıli imkanlar və təbiətə münasibətdə biznes
baxışlarının dəyişdirilməsi faktorları hesabına Azərbaycan Respublikasında ÜDM
resurs tutumluluğunu 2,5-3,0 dəfəyə qədər azaltmaq və dayanıqlı inkişaf indeksinin
birinci mərhələdə sabitləşdirmək, sonrakı mərhələdə isə norma hədlərini təmin
etmək mümkündür. Resurs sərfinə münasibət dəyişilməzsə, inkişaf piramidasının
oturacağının iqtisadiyyatın yüksəliş meyillərinə proporsional şəkildə qalın resurs
qatları ilə örtüləcəyi və ətraf mühitə deqradasya təsirinin artacağı heç kimdə şübhə
yaratmamalıdr. Bu yaxın dövr üçun ekoloji proqnozun reallığıdır. Maraqlı bir fakta
diqqət yetirmək lazımdır ki, ekoloji dayaqlı oturacağa malik ekoinkişaf strategiyasının qurulmasına Yaponiya bir neçə onilliklər vaxt sərf edərək, demək olar ki,
artıq istəyinə nail olmuşdur (şəkil 1) . Bizdə isə bu kontekstdə dövlətin fəal dəstəyi
ilə birinci mərhələ üçün zəruri sayılan baza formalaşdırılmış və buna Yaponiyaya
nisbətən daha az müddət sərf olunmuşdur [3].

Şəkil 1. Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı ekoinkişaf modeli.
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Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən , ÜDM və milli gəlirin formalaşmasında xüsusi çəkisi yüksək olan şirkətlər üzərinə bu istiqamətdə böyük vəzifələr
düşür. Son dövrlərdə onların sayı xeyli artmışdır.
Əldə olunmuş məlumatlara görə, hazırda respublikada məhsul potensialı ilə
seçilən 76 zavod və fabrik, 51metal konstruksiya, 43 yeyinti sənaye, 40 kimya, 36
neft şirkəti, 21sanotoriya istirahət zonası, 34-dən çox birgə müəssisə və 17-dən çox
əməliyyat şirkəti fəaliyyət göstərir. Hazırkı vaxta qədər respublikada ekoloji cəhətdən potensial təhlükəli və məhsul tutumlu bu şirkətlərdə “iqtisadiyyatın 7 günahı”
göstəriciləri əsasında, demək olar ki, heç bir təhlil aparılmamış, onların ekoloji reytinqləri müəyyən olunmamış, məhsul istehsalının artım tempi ilə ekoloji xərclərin
əlaqəli tendensiyası müəyyənləşdirilməmişdir. Statistik hesabatlar tərtib olunaraq
natural göstəricilərlə təqdim olunmuş, lakin onların inteqral təhlili aparılmamışdır.
Son 5 ilin mətbuat yazılarında, nazirliklərin hesabatlarında ekoloji vəziyyətin inteqral təlilinə rast gəlinmir və bu istiqamətdə apardığımız araşdırmalar da heç bir nəticə
verməmişdir. İnformasiya agentliklərində dərc olunmuş bütün ekoloji məlumatlar,
sadəcə, faktların konstatasiyasından ibarətdir. Daha obrazlı ifadə etsək, şirkətlər
arasında sağlam ekoloji rəqabət mexanizmi qurulmamış və respublikanın ətraf
mühitinə ekoloji təsir dərəcəsi baxımından “kimin-kim olması” aydınlaşdırılmamışdır.
Bu istiqamətdə iş aparma qabiliyyətinə malik olan çoxsaylı QHT-lərin başı isə
kiçik ekoloji lahiyələrin həyata keçirilməsinə qarışmış, bəzi hallarda isə problemin
mahiyyətinə varmaqda çətinliklərlə üzləşdiyindən bundan yan keçməyə üstünlük
vermişlər. Hansı ki, respublika hüdudlarında ekoloji yönümlü fəaliyyətlə məşğul
olan və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq
sertifikatına malık olan hər hansı bir şirkətin köməkliyi ilə bu işi həyata keçirmək
mümkün olardı. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
nəzdində struktur vahidi kimi sırf bu işlə məşğul olan Ekoloji Reytinq Agentliyi
təşkil etmək, respublika ərazisində fəliyyət göstərən bütün şirkətlərin ekoloji duruma
təsir reytinqi haqqında vaxtaşırı məlumat əldə etmək və ən əsası, özünütənzimləmə,
eyni zamanda özünənəzarət mexanizminin formalaşmasına ehtibarlı zəmin yaranardı.
Bu tipli nəzarət mexanizmində ekoloji qanunvericiliyə nəzarət edən icra qrumu
ilə biznes şirkətləri arasında qarşılıqlı münasibət yaranır, istehsalçı ekoloji təmiz
fəaliyyətə maraqlı olur və hər iki tərəfin məsuliyyətdən yaxa qutarmaq cəhdi fayda
vermir. Çünki ictimaiyyət artıq Ekoloji Reytinq Agentliyinin vaxtaşırı verilən
məlumatları ilə şirkətlər haqqında kifayət qədər məlumatlandırılır. Biznes qrumu
tərəfindən istehsalın birtərəfli genişləndirilməsi ilə və hər hansı ekoloji tələbin yerinə
yetirilməsindən yayınmaqla əlaqədar düzgün qəbul olunmayan qərarları güclü ictimai, informasiya və QHT təzyiqi ilə qarşılaşır, hansı ki, respublikada onların sayı
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nəzərə carpacaq dərəcədə çoxluq təşkil edir. Bütün qeyd olunanları artıq aparıcı
dünya dövlətlərinin təcrübəsində görmək olar [6].
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycana qayıdışı ilə əhalinin su
təchizatının yeni, əsaslandırılmış, uzunmüddətli dayanıqlı strategiyası müəyyənləşdirilmiş və onların həlli ilə əlaqədar müvafiq cavabdeh sahə nazirliklərinə,
şirkətlərinə konkret göstərişlər verilmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin işinin
davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iqtisadi və
sosial sahələrdəki ciddi islahatlarının nəticəsi olaraq respublikada əhalinin su
təchizatına nəzarətin vahid mərkəzdən idarə olunması məqsədi ilə 2004-cü ilin iyun
ayında müvafiq təşkilat strukturu – “Azərsu”ASC yaradılmış və onun nizamnaməsində su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin təşkili, eyni zamanda bu
sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar təkliflərin işlənib hazırlanması başlıca strateji istiqamət kimi müəyyənləşdirilmişdir. Bütün bunlar Ulu
Öndərin su təchizatı problemlərinin həlli istiqamətindəki uğurlu strategiyasının planlaşdırılan dayanıqlı nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Əhalinin su təchizatı sahəsində Ulu Öndərin tələbi ilə 2002-ci ildə Bakı şəhərinin
yüksək keyfiyyətli suya tələbatının təmin edilməsi məqsədi ilə Oğuz-Qəbələ
zonasında yeraltı suların öyrənilməsi barədəki tapşırığı, strategiyanın hələ 1990-cı
illərdə planlaşdırılan inkişafının dönüş nöqtəsi kimi özünü büruzə verməyə
başlamışdır. Ulu Öndərin verdiyi tapşırığın uğurlu həlli 2010-cu ildə ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən reallaşdırıldı. Oğuzdan 262,5 km uzunluğunda çəkilmiş kəmər vasitəsi ilə saniyədə 5 m3 yüksək keyfiyyətli təmiz su Bakı şəhərinə
nəql olunmağa başladı. Kəmərin çəkilişi ilə suyun keyfiyyəti və onun istehlakçı
təminatında köklü dəyişikliklər baş vermiş, eyni zamanda Abşeron yarımadası üçün
bu istiqamətdə vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması üçün 2035-ci il perspektiv
inkişaf nəzərə alınmaqla Master Plan hazırlanmış və onun həyata keçirilməsinə
başlanılmışdır.
Strateji inkişaf xəttinə uyğun olaraq “Azərsu”ASC-nin idarəetmə şəbəkəsinə
daxil olan bütün su mənbələrinin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi
ilə bu dövrdə Mərkəzi Laboratoriya yaradılmış, Almaniya, Fransa, ABŞ və
Yaponiyada istehsal olunmuş ən müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuş, burada 138, o cümlədən içməli suyun 84, tullantı sularının isə 54 parametrinin təyin
edilməsi üçün bütün imkanlar yaradılmışdır. Təkcə bir faktı qeyd etmək lazımdır
ki, hazırda “Azərsu”ASC-nin Mərkəzi Laboratoriyasında quraşdırılmış cihaz və
avadanlıqların fond dəyəri 2,3 mln manatdan yüksək qiymətləndirilir.
Bununla yanaşı, əhaliyə verilən suyun keyfiyyətinə nəzarət şəbəkəsi formalaşdırılmış və bütün su mənbələri üzərində nəzarət nümunə nöqtələri yaradılmışdır. Nəzarət nöqtələrindən götürülən su nümunələri və Mərkəzi Laboratoriyada onların üzərində aparılan analizlər əhaliyə verilən suyun keyfiyyətini tam
nəzarətdə saxlamağa və onun ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə imkan
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yaratmışdır. Qeyd olunmalıdır ki, 2014-cü ilin 9 ayı ərzində su mənbələrindən və
nəzarət nöqtələrindən götürülmüş su nümunələrinin 84 inqridiyent parametri və əsas
çirkləndiricilər üzrə aparılmış təhlil nəticələrində standartlardan əsas göstəricilər
üzrə heç bir kənara çıxma müşahidə olunmamış və bütün keyfiyyət göstəriciləri
Ümumidünya Səhiyyə Təşkilatının standart tələb və tövsiyələrinə cavab verdiyini
bir daha sübut etmişdir. Eyni zamanda bir məlum həqiqəti hamının diqqətinə çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının daxil olduğu Cənubi Qafqaz regionunun su təchizatında istifadə olunan əsas mənbələrin mikroelement tərkibi digər
keçmiş ittifaq regionlarından əhaliyə verilən sulardan yüksək qiymətləndirilir.
Qafqaz uzunömürlülər diyarıdır və bu amilin 89% həyat tərzinin təbii elementləri,
təmiz hava, yüksək keyfiyyətli mikroelementlərlə zəngin olan içməli su hesabına
əldə olunur.
Dayanıqlı ekoinkişafın təmin edilməsi məqsədi ilə, qəbul olunmuş Dövlət Proqramlarına uyğun olaraq su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması,
dayanıqlığın təmin olunması sahəsində “Azərsu” ASC tərəfindən son illərdə
əhəmiyyətli işlər görülmüş və bir sıra layihələr həyata keçirilmişdir. Belə ki, 20042013-cu illəri əhatə edən dövr ərzində 5130 km içməli su və 1810 km kanalizasiya
xətti çəkilmiş, 107 km uzunluğunda 5 şəhəri, 121 kənd yaşayış məntəqəsini, 470
min əhalinin su təchizatını yaxşılaşdırmağa imkan verən “Şirvan- Muğan” su kəməri
tikintisinin birinci mərhələsi başa çatdırılmış, 65 km uzunluğunda 2 şəhəri , 36 kənd
yaşayış məntəqəsini, 100 mindən çox əhalinin su təchizatını yaxşılaşdırmağa imkan
verən “Saatlı-Sabirabad” su kəməri layihəsində tikinti işləri davam etdirilir, 170
km uzunluğunda 4 şəhəri, 170 min əhalinin su təchizatını yaxşılaşdırmağa imkan
verən “Küllülü” layihəsi, 27 km uzunluğunda 3 şəhəri su ilə təchiz edəcək
“Şəmkirçay-Gəncə” layihəsi, 2 şəhəri 39 kənd yaşayış məntəqəsinin su təchizatını
yaxşılaşdırmağa imkan verən “Xanbulan-Lənkəran” layihəsi və Masallı, Cəlilabad
şəhərlərinin, ən önəmlisi isə Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafına dair Dövlət Proqramı çərçivəsində icra edilən Ceyranbatan ultrasüzgəcli
sutəmizləyici qurğusunun inşası, eyni zamanda su təchizatını yaxşılaşdırmağa
imkan verən digər layihələr dayanıqlı ekoinkişafın tərkib hissəsi olan su təchizatının
əsas göstəricilərində öz əksini tapmışdır.
Bu layihələr içərisində Abşeron yarımadasında yerləşən şəhər aqlomerasiyalarının, şəhər ətrafı kənd və qəsəbələrinin fasiləsiz su təchizatını yaxşılaşdırmağa
imkan verən Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğusunun tikintisi xüsusi
qeyd olunmalıdır. Təməli 8 sentyabr 2011-ci ildə Respublika Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu layihə dayanıqlı və ekoloji təhlükəsiz su təchizatı
sahəsində ən mühüm layihələrdən biri kimi qiymətləndirilməlidir.
Layihəyə əsasən, Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğusunda 4800 ədəd
son texnologiyaya əsaslanan membran ultrasüzgəc quraşdırılacaqdır ki, onların da
ümumi məhsuldarlığı saniyədə 6 m3 (sutka ərzində isə 520 min m3 ) suyu təmiz-
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ləyərək Bakı şəhəri və onun ətraf qəsəbələrinin 1,0 mln nəfərdən çox əhalisinin
fasiləsiz və keyfiyyətli su ilə təmin olunmasına imkan verəcəkdir.
Qeyd olunmalıdır ki, bu tipli ulturasüzgəcli qurğularda emal olunmuş suyun təbii
mineral tərkibi saxlanılmaqla, daha yaxşı təmizlənməsi, xoşagəlməz iy və dadın tam
aradan qaldırılmasını təmin edir və hazırda bu qurğuda son tamamlama işləri həyata
keçirilir. Ümumilikdə, hazırda “Azərsu” ASC tərəfindən respublikanın 24 rayonunda su və kanalizasiya layihələri həyata keçirilir ki, bütün bunlar da şəhər əhalisi
ilə yanaşı 350-dən çox kənd yaşayış məntəqəsinin su təchizatının əhəmiyyətli
dərəcədə yaxşılaşdırılması ilə nəticələnəcəkdir. Təkcə regionlarda 2004-2013-cü
illər ərzində “Azərsu” ASC tərəfindən 3430 km içməli su xətti,1225 km kanalizasiya
kollektoru, 96 su anbarı, 39 su və kanalizasiya nasos stansiyası tikilib istifadəyə verilmişdir ki, bütün bunlar da regional ekoloji təhlükəsiz su təchizatı baxımından ən
yüksək nailiyyət kimi qiymətləndirilməlidir.
Aparılan təhlil nəticələrinə əsaslanaraq, qeyd etmək lazımdır ki, “Azərsu” ASC
tərəfindən Dövlət Proqramları ilə həyata keçirilmiş layihələr nəticəsində respublikada xidmət göstərilən əhalinin fasiləsiz su təchizatı 2004-cü ildəki 26%-dən artaraq hazırda 55%-ə çatdırılmışdır. Abşeron yarımadasının Bakı şəhər aqlomerasiyasında isə bu göstərici 78%-ə çatdırılmış və 2020-ci illərdə isə artıq onun həyata
keçirilib başa çatdırılacaq layihələr nəticəsində 100% çatdırılması həyati reallığa
çevrilməkdədir. Göründüyü kimi, qısa zaman müddətində yüksək illik artım tempi
təmin olunmaqla respublika əhalisinin yarıdan çoxunun fasiləsiz və keyfiyyətli su
təchizatına nail olunmuş və bu istiqamətdə yeni layihələrin həyata keçirilməsi davam
etdirilməkdədir.
Əhalinin keyfiyyətli və fasiləsiz su təchizatı ilə yanaşı, tullantı sularının da optimal idarə olunmasının təmin edilməsi dayanıqlı ekoinkişaf strategiyası baxımından
“Azərsu” ASC tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılan əsas məsələlərdən biridir.
Bu strategiyanın əsas hədəfi isə ekoloji problemlərin daha çox gərginliyi ilə seçilən
Xəzər sahili akvatoriyada yerləşən Abşeron yarımadası üzərində cəmləşdirilmişdir.
Belə ki, kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulması və Xəzər dənizinin sahil
akvatoriyasının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yarımadanın
bütün yaşayış məntəqələrinin kanalizasiya şəbəkəsi ilə təmin olunması, tullantı sularının optimal idarə olunması və onların yarımada ərazisindəki göllərə, xüsusən,
Xəzər dənizi hövzəsinə axıdılmasının qarşısını almaqla çirkab sularının özüaxımlı
rejimdə təmizləyici sistemlərə yönəldilməsinin həyata keçirilməsi başlıca strateji
istiqamət kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Abşeron yarımadasında landşaft mürəkkəbliyi, ərazinin məskunlaşma həddi
nəzərə alınmaqla tullantı sularının idarə olunmasında ilk dəfə olaraq tunel tipli kanalizasiya kollektorlarının tikintisinə üstünlük verilmişdir ki, bu da yaşayış məntəqələrində və sənaye kompleksində formalaşan tullantı sularının Xəzər dənizindən
tam təcrid olunması üçün real zəmin yaradacaqdır. Bütün bunlar “Azərsu”ASC
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tərəfindən Abşeron yarımadasının 2035-ci il perspektiv inkişafı nəzərə alınmaqla
hazırlanmış Master Plana daxil edilmişdir.
Master Plana uyğun olaraq, Abşeron yarımadasında 8100 km su, 6400 km kanalizasiya xətləri və 140 km uzunluğunda kanalizasiya kollektorlarının çəkilməsi planlaşdırılır. Bunlarla yanaşı, yaxın perspektivdə yarımada ərazisində ümumi tutumu
650 min m3 olan 85 su anbarının, ümumi məhsuldarlığı sutkada 1,4 mln m3 olan 11
cirkab sutəmizləyici qurğunun tikintisi və yenidən qurulması nəzərdə tutulur.
Hazırda artıq 1,8 mln nəfər əhaliyə xidmət edəcək “Dərnəgül-Bakıxanov-Günəşli”,
0,4 mln nəfərə xidmət edəcək “Bayıl-Bibiheybət-Lökbatan”, 0,6 mln nəfərə xidmət
edəcək “Xocasən- Biləcəri-Xirdalan” və 0,2 mln nəfərdən çox əhaliyə xidmət
edəcək “Zabrat-Kürdəxanı-Pirşağı” tunel kollektorlarının tikintisinin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Bir əsas cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, tunel tipli kollektorlar ekoloji baxımdan bir sıra üstünlüklərə, tullantı sularının özüaxımlı rejimdə
nəqlinə imkan yaratdığından kanalizasiya nasos stansiyalarından istifadə olunmadığından əhəmiyyətli enerji qənaətinə və eyni zamanda böyük inşaat meydançalarının yaradılma zərurətini aradan qaldırmaqla atmosferi tonlarla müxtəlif
növ təhlükəli çirkləndiricilərdən azad edir.
Eyni zamanda bu tipli kollektorlar yağıntı sularının ilin fəsillərindən asılı olaraq
formalaşan axınının səmərəli idarə olunmasına şəraiti təmin etməklə iri şəhər aqlomerasiyalarında leysan yağışları zamanı baş verə biləcək dağıntı risklərini, demək
olar ki, “0” həddinə qədər aşağı salır, şəhər təsərrüfatının ahəngdar iş rejiminə heç
bir təsir göstərmir.
Tullantı sularının optimal idarə olunması və ekoloji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində də bir sıra planlaşdırılmış işlərin artıq icrasına başlanılmışdır.
Belə ki, Lökbatan Təmizləyici Qurğusunun inşasına start verilmiş, Pirşağı Təmizləyici Qurğusunun tikintisinə hazırlıq davam etdirilir, Novxanı–Sumqayıt sahil
zonasından Xəzər dənizi hövzəsinə təmizlənmədən axıdılan tullantı sularının qarşısının alınması məqsədi ilə 15 km uzunluğunda kanalizasiya kollektoru tikilib istifadəyə verilmişdir. Hövsan Aerasiya Stansiyasında həyata keçirilən əlavə texniki
yenidənqurma tədbirləri nəticəsində dənizə axıdılan tullantı sularının keyfiyyət
göstəriciləri yaxşılaşdırılmaqla, həmçinin qurğuda formalaşan lilin emalı ilə əlaqədar
ən müasir utilizasiya texnologiyasının tətbiği artıq həyata keçirilir.
Həyata keçirilən və həyata keçirilməsi planlaşdırılan layihələrin təhlili göstərir
ki, “Azərsu”ASC-də dayanıqlı ekoinkişaf strategiyası, bütün layihələrdə əsas aparıcı
inkişaf faktor kimi qəbul olunmuş və onun reallaşdırılması öz həllini tapmışdır ki,
bu da XXI minilliyin “inkişafın hər bir göstəricisi ekoloji amilin üstünlüyü ilə təmin
olunmalıdır” əsas tələbinin yerinə yetirilməsinin real nəticəsidir.
Qeyd olunan dayanıqlı ekoinkişaf strategiyası, həmçinin ölkə Prezidentinin
“Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması üzrə bəzi tədbirlər haqqında” 20.06.2007ci il tarixli 2244 saylı və ”Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması üzrə əlavə təd-
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birlər haqqında” 13.06.2008-ci il tarixli 2867 saylı sərəncamlarının icrasına əməli
tədbirlərlə cavab verilməsinə “Azərsu”ASC-nin başlıca töhfəsidir.
“Dayanıqlı ekoinkişaf “ strategiyası istiqamətində “Azərsu”ASC tərəfindən son
illərdə həyata keçirilən bir əsas layihə də diqqəti cəlb edir. “Azərsu”ASC Ətraf
Mühitin Mühafizəsi Naminə Beynəlxalq Dialoq İctimai Birliyinin (IDEA)
çağırışına cavab olaraq Abşeron yarımadası və regionlarda yerləşən xidməti
ərazilərində genişmiqyaslı yaşıllaşdırma və landşaft-bərpa tədbirləri həyata keçirir.
Bu layihəyə uyğun olaraq Abşeron yarımadası və regionlarda 2011-2013-cü illər
ərzində 75 mindən çox müxtəlif ağac növləri əkilmiş, onlara aqrotexniki qulluq
təşkil olunmuş və hazırda da bu işlər davam etdirilir. Yaxın dövr ərzində qəbul olunmuş dayanıqlı ekoinkişaf strategiyasına uyğun olaraq “Azərsu”ASC-də “Yaşıl
vahə, axarsız sahil və şəffaf dəniz” ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilmiş Ekoloji
Proqramın reallaşdırılması planlaşdırılır ki, bu da Abşeron yarımadası ərazisində
yerləşən içməli su anbarlarının, çirkab sutəmizləyici qurğularının ətrafında yaşıllıq
zolaqlarının yaradılması, eyni zamanda dəniz sahili axarların tam idarə olunması
sisteminin qurulması və onlardan dəniz hövzəsinə daxil olan tullantı sularının tam
zərərsizləşdirilərək atılması strategiyasını əhatə edəcəkdir.
“Azərsu”ASC-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərar və sərəncamlarına uyğun olaraq həyata keçirilən layihələr əhali sağlamlığında ekotəhlükəziz su,
əlverişsiz ətraf mühit təsirinin aradan qaldırılmasına və dayanıqlı ekoinkişafın yeni
modelinin qurulmasının böyük zaman perspektivinə hesablanmış fəaliyyəti kimi
qiymətləndirilməlidir. Bu ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində bütün səyləri birləşdirməyi və təmiz içməli su təchizatı ilə yanaşı, dayanıqlı ekoinkişaf zərurətindən
doğan həlledici inkişaf yolunu başlıca fəaliyyət məqsədi kimi qəbul etməyi tələb
edir.
Nəticə
Azərbaycan Respublikasının su təchizatı və tullantı sularının idarə olunmasının
dayanıqlı ekoinkişaf modeli əsasında qurulması istiqamətində aparılan araşdırmalar
arid iqlim şəraitində yerləşən və su ehtiyatları ilə zəif təmin olunmuş regionlarda
iqtisadi inkişafın artım meyillərinin təmin edilməsi, eyni zamanda onun ətraf mühitə
antropogen təsir indeksinin azaldılması baxımından bir sıra nəticələr əldə etməyə
imkan verir.
Dayanıqlı ekoinkişaf modeli milli gəlirin su tutumluluğunun azalma meyillərinin
gücləndirilməsinə, məhsul vahidinin resurs sərfinə qənaət olunmasına, əhalinin su
təchizatının əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına, su itkilərinin aradan qaldırılmasına, ən əsası isə tullantı sularının ətraf mühitə minimum təsirinin təmin olunması
kimi səmərəli nəticələri ilə seçilir ki, bu da eynitipli regionların inkişafında praktiki
tətbiq istiqaməti kimi istifadə oluna bilər.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
И МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ
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Abstract. The paper concentrates on the need of taking into account the natural
processes in decision of ensuring of the safe functioning of potable water supply and
water disposal systems in the mountainous regions. As an example, it has been given
a brief overview of geomorphological processes in the area of the Talysh Mountains.
Thereupon, the increasing role of ecological monitoring and management in the
work of water utilization system is highlighted.
Ключевые слова: экологический кризис, современные опасные экзогеоморфологические процессы, оползни, сели, обвалы, антропогенное воздействие,
экологический мониторинг, экологический менеджмент.
Введение
Разнообразные природные, горно-геологические и геодинамические условия территории республики предопределяют значительную ее подверженность
природным катастрофам- землетрясениям, наводнениям, селям, оползням, обвалам, лесным и степным пожарам, эпидемиям и эпизоотиям, и др. В то же
время, стихийные природные процессы и явления оказывают самое существенное влияние на жизнедеятельность населения и функционирование промышленных и сельскохозяйственных объектов, находящихся в зоне их
проявления.
Водоснабжение и канализация играют ключевую роль в здоровье человека,
и нарушение или ухудшение их работы, особенно в чрезвычайных ситуациях,
способно превратить эти системы в источник загрязнения (зачастую необратимого), а последствия такого загрязнения могут выйти за пределы пострадавшей территории и даже государственных границ. Работая при повышенных
нагрузках, при чрезвычайной ситуации все элементы систем водоснабжения
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и канализации: водозаборные точки, станции водоподготовки, магистральные
сети, канализационные трубы, водоочистные сооружения и системы отвода
сточных вод, становятся критическими объектами, которые предопределяют
санитарное состояние окружающей среды, а также риск загрязнения воды для
нужд человека. Особенно сильно подобный ущерб будет ощущаться в бедных
и сельских районах, где коммунальные инфраструктуры отсутствуют или находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Краткое изложение исследований
Территория Талыша расположена в геодинамически активной зоне и характеризуется большой потенциальной возможностью развития опасных эндо- и
экзогеоморфологических процессов, а имеющиеся данные свидетельствуют о
существенных увеличениях их последствий. Талышские горы занимают крайнюю юго-восточную часть Азербайджана. Они являются продолжением юговосточного погружения складчатых структур Малого Кавказа и отделены от
него нижнекуринским прогибом. наиболее высокие вершины (Кемюркей,
2493 м, Гызюрду, 2433 м) расположены в полосе развития слаборасчлененного
рельефа с плоскими водоразделами и пологими склонами, не образующими
тех резких форм рельефа, какие обычно присущи высокогорному поясу. Древнеледниковые формы рельефа здесь отсутствуют (рис. 1).

Рис. 1. Талышские горы
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Для Талышских гор характерны многочисленные поперечные типично эрозионные хребты, протягивающиеся на многие километры в виде узких гребней
– водоразделов. наиболее типичны они в бассейне рек Тенгерудчай, Астарачай
и др., где степень эрозионного расчленения наиболее высока. Относительно
интенсивным расчленением характеризуются Талышский и Пештасарский
хребты, что обусловлено активным проявлением процессов физического выветривания вследствие господства здесь аридных условий рельефообразования.
Указанные общие геодинамические особенности рельефа Талыша и предопределили широкое распространение в этой горной области различного спектра современных опасных экзогеоморфологических процессов – оползни,
обвалы, осыпи, сели и др., которые в ходе своего развития наносят огромный
ущерб населенным пунктам, хозяйству и могут повлечь гибель людей, то есть
создают напряженную экогеодинамическую обстановку (рис. 2).

Рис. 2. Геоморфологическая карта-схема Талыша
В северо-западной части Талыша интенсивно развиты процессы физического выветривания, с чем связано накопление на склонах обломочного материала. Здесь же развиты эоловые процессы. наиболее типичными формами
дефляционного рельефа являются останцы обдувания. на некоторых участках
склонов можно наблюдать формы ячеистого выветривания.
В предгорной зоне, южнее долины реки Ленкоранчай, интенсивно развиты
процессы химического выветривания, результатом которых является накопление делювиальных суглинков, покрывающих мощным чехлом густо облесенные склоны предгорий.
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В пределах Талыша оползни в основном сформированы в низкогорном
поясе, где выпадает достаточное количество атмосферных осадков и распространены глинистые породы.
Оползни приурочены к склонам с достаточно мощным покровом делювиальных накоплений или сложенным глинистыми отложениями. наибольшее
развитие оползни получают в пределах Ярдымлинской депрессии, где они приурочены к склонам, сложенным песчано-глинистыми отложениями майкопа и
лишенным древесной растительности. Оползнями в пределах Ярдымлинской
депрессии охвачены склоны почти всех речных долин. Оползни здесь разрушают склоны, превращая их в непригодные земли, разрушают имеющую инфраструктуру, автомобильные дороги (рис. 3).
Обвальные процессы широко развиты на склонах Талышского и Пештасарского хребтов. Осыпи (щебенчатые) преимущественно распространены в среднегорном и низкогорном поясах Талыша, а песчано-глинистые осыпи – в
пределах Ярдымлинской внутригорной котловины. Часто образуются селевые
потоки и селеносность большая (рис. 4). Землетрясения достигают 8 баллов.

Рис. 3. Оползень на 17 км дороги
Ленкорань-Лерик
(фото 6 октября 2013 г)

Рис. 4. Последствия селя в селе
Тенгеруд
(фото 11 сентября 2010 г.)

Исходя из вышеизложенного, в результате обобщения полученных данных,
была выявлена и проанализирована структура современных опасных экзогеоморфологических процессов, а также проведена их оценка в пределах Талыша
(рис.5).
Краткий анализ современных опасных экзогеоморфологических процессов
в пределах экогеоморфологического региона Талыш, горная геосистема которого в последние годы активно осваивается с целью развития водопроводных
коммуникаций,а также туризма, сельского хозяйства и др., позволяет нам от-
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Рис. 5. Структура современных опасных экзогеоморфологических
процессов Талыша.
метить, что в данном регионе наиболее угрожающими процессами являются
землетрясения, оползни, сели, обвалы, плоскостная и речная эрозии и др.
Следует отметить, что повышения экологической устойчивости и безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и сел можно достичь
путем внедрения и усовершенствования экологического мониторинга и менеджмента систем водоснабжения и водоотведения. Зоны высокого экологического риска часто не попадают в региональную сеть мониторинга водных
объектов (здесь особенно важно применение автоматизированных систем
контроля и мобильных станций мониторинга).
Системы мониторинга водохозяйственных объектов разработаны в разных
странах. Однако система наблюдений за элементами окружающей среды в
пространстве и времени не создана по сей день из-за разногласий в объемах,
формах и объектах мониторинга, распределении обязанностей между уже существующими системами наблюдений. Такие же проблемы и у нас в стране.
В настоящее время не разработаны экологические мониторинги на уровне промышленного объекта, города, района, области. При ведении экологического
мониторинга и менеджмента в системах водоснабжения необходимо обладать
следующей информацией:
1. Данные об источниках поступления загрязняющих веществ в окружающую природную среду – это выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы сточных вод в водные объекты, места захоронения и
складирования промышленных и коммунальных отходов; техногенные
аварии, приводящие к выбросу в атмосферу опасных веществ или разливу жидких загрязняющих и опасных веществ и т.д.
2. Данные о геоморфологии и гидрогеологии объекта – характеристика
рельефа и гидрогеологии в сфере взаимодействия сетей и сооружений с
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геологической средой, а также характеристика опасных природных процессов (землетрясения, наводнения, оползни, сели и т.д.)
3. Данные об источниках и факторах антропогенных изменений – это связано с тем, что самые опасные изменения в ландшафт, природные комплексы и экологическую систему в целом привносит именно
хозяйственная деятельность человека и его техногенное воздействие на
экологический статус контролируемого объекта.
После формирования на основе первичной информации комплексной
оценки экологического состояния окружающей среды, проводится анализ текущей экологической обстановки и прогнозирование динамики ее развития в
процессе эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Ведение и
оформление отчетной документации по результатам мониторинга, а также
предоставление надежной и своевременной информации руководству объекта
для принятия плановых и экстренных управленческих решений является окончательным этапом в системе экологического управления водохозяйственного
объекта.
Выводы
Таким образом, экологический мониторинг является актуальной задачей современного антикризисного управления, которое должно быть направлено на
выявление всех возможных опасных ситуаций для водохозяйственных объектов, предотвращая экологические проблемы как техногенного, так и природного характера. на сегодняшний день предприятие, имеющее эффективно
функционирующую систему экологического мониторинга и менеджмента, демонстрирует свою ответственность в решении экологических проблем и задач.
Такие объекты водоснабжения и канализации имеют большую инвестиционную привлекательность, преимущества при получении кредитов и страховании, заслуживают большее доверие со стороны контролирующих организаций.
Поэтому на сегодняшний день необходимым становится углубленное изучение
экологических рисков для предприятий как потенциальной угрозы возникновения кризиса.
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“AZƏRSU” ASC SİSTEMİNDƏ İÇMƏLİ SUYUN
ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR
(Səh. 124-129)

Abdullayev Ş.N., Əliyeva X.Ə., Tağıyeva Ü.Ə., Həsənova X.A.
“Azərsu” ASC, “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu, shamsabdulla@rambler.ru

Abstract. : In this article are given the results of sanitary-chemical and sanitarymicrobiological research of Kura-River water in the water intake of Kicik Talish in
the district Hacigabul. The results were analyzed comparatively before and after
chlorination of water.
Açar sözlər: zərərsizləşdirmə, xlor, Kür çayı, sanitar-kimyəvi, mikrobioloji.
Giriş
İçməli suyun emalı prosesində onu fiziki və kimyəvi metodlarla zərərsizləşdirirlər. Fiziki metodlarla suyun zərərsizləşdirilməsi zamanı ona ultrabənövşəyi
şüalarla, ultrayüksək tezlikli dalğalarla, yüksək tezlikli elektrik cərəyanı ilə sürətli
elektronlarla və ya qamma-şüalarla təsir edirlər. Kimyəvi metodlarda suya bakterisid
təsirli reagentlər: qaz halında xlor, tərkibində aktiv xlor olan müxtəlif birləşmələr,
ozon və s. qatırlar [5, 6].
İşin məqsədi hazırki dövrdə respublikamızın su təchizatı sistemində suyun xlorla
zərərsizləşdirilməsinin effektivliyinin öyrənilməsidir.
“Azərsu” ASC-nin içməli su emalı prosesində suyu bakterioloji cəhətdən zərərsizləşdirmək üçün xlordan istifadə edilir. Xlorla suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq
zərərsizləşdirmənin geniş yayılmış üsullarından biridir. Xlorlaşdırmanın geniş istifadə olunması onun iqtisadi cəhətdən asan və ucuz başa gəlməsi və su təchizatı sisteminin periferik nahiyələrində suyun zərərsizləşdirməsinin təmin edilməsi ilə
əlaqədardır. Xlorla zərərsizləşdirmə yeraltı sulardan və hər cür səth sularından istifadə etdikdə tətbiq edilir. Bu üsul su kəməri suyunun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq
üçün daha mühüm prosesdir.
Suyun xlorlaşdırılması metodu bir neçə yolla aparılır: adi dozalarla, superxlorlaşdırma, ammonyak vurmaqla xlorlaşdırma, xloramin tabletlərlə xlorlaşdırma
(kəndlərin kiçik su kəmərlərində). Kiçik su kəmərlərində, boçkalarda və ya çənlərdə
suyu zərərsizləşdirmək üçün xlor əvəzinə xlorlu əhəng işlədilir.
Xlorlu əhəng qaranlıq, sərin, quru, hava işləyən binada, boçkalarda saxlanılır,
işlətməzdən əvvəl onun aktivliyi yoxlanılır. Aktiv xlorun miqdarı orta hesabla 25%

124

2/2015

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOjİ PROBLEMLƏRİ

Abdullayev Ş.N., Əliyeva X.Ə., Tağıyeva Ü.Ə.,
Həsənova X.A. Azərsu” ASC sistemində içməli...

olduqda istifadəyə yararlı sayılır. Suyu zərərsizləşdirmək üçün xlor və xlorlu
əhəngdən başqa xlor 4-oksid (ClO2), kalsium-hipoxlorid Ca(OCl)2 və müxtəlif xloraminlər işlədilir. Xloraminlər üzvi və qeyri-üzvi olamaqla 2 növ olur. Üzvi xloraminlər NH3 törəmələridir. Bunun bir hidrogen atomunu üzvi radikal əvəz edir, o
biri atom və ya hər iki atom isə xlorla əvəz olunur. Qeyri-üzvi xloraminlər xlorun
ammonyakla və ya ammonium duzları ilə reaksiyasından alınan birləşmələrdir. Xloraminlər oksidləşdirici və bakterisid təsir göstərirlər, lakin xloraminlər xlor və xlorlu
əhəngdən zəifdirlər.
Suyun xlorlaşdırması xlorla və ya tərkibində oksidləşdirici və bakterisid xassəyə
malik aktiv xlor olan xlorlu birləşmələrlə işlənməsinə əsaslanır. Bu zaman aşağıdakı
kimyəvi reaksiyalar gedir:
,
yəni xlorid və hipoxlorid turşuları əmələ gəlir.
Bütün hallarda belə güman edilir ki, hipoxlorid turşusu suda parçalanaraq atomar
oksigen əmələ gətirir:
və əsas bakterisid təsir göstərir.
Belə fikir tamamilə düzgün sayıla bilməz, çünki təbii sularda pH 6,0-dan çox
olduqda, hipoxlorid turşusu H– və OCl+ (hipoxlorid ion) ionlarına dissosiasiya
edir:
pH=7,2-7,5 olduqda suda bərabər miqdarda hipoxlorid turşusu və hipoxlorid ionu
olur. Suyu xlorlaşdırdıqda sərbəst xlorun bakterisid təsiri əsasən hipoxlorid turşusunun konsentrasiyasından və bundan bir qədər az hipoxlorid-iondan asılıdır.
Hipoxlorid turşusu bakteriya hüceyrəsinin qlafından keçərək SH-qrupu fermentlərlə
reaksiyaya girir, mikroorqanizmlərin maddələr mübadiləsini pozaraq onları məhv
edir.
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Kür çayının Hacıqabul rayonu ərazisində yerləşən Kiçik Talış sugötürücü məntəqəsində xlorlaşmadan qabaq və sonra ГОСТ Р 51592-2000 qaydalarına müvafiq
AZS İSO/İEC 17025:2009, ГОСТ 2761-84 və ГОСТ 2874-82 tələblərinə uyğun
olaraq suyun fiziki-kimyəvi tədqiqi, üzvi maddələrlə çirklənməsinin təyini, həll
olmuş oksigenin təyini, bulanıqlığın ayrıca təyini və mikrobioloji tədqiqatlar üçün
ayrı-ayrılıqda su nümunələri götürülmüşdür [1, 2, 3, 4]. Su nümunələri Kür çayının
Kiçik Talış sugötürücü məntəqəsinə qədər olan hissəsindən, üzən nasos qurğusunun
üzərində dayanmaqla, çayın səthindən və dibindən və həmin məntəqədəki xlorlaş-
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madan sonra 20 metr aralı məsafədən su kəməri xəttindən götürülmüşdür. Bu
nöqtələrdən götürülən su nümunələrinin sanitar-kimyəvi və mikrobioloji tədqiqi
gigiyenik, kimyəvi və mikrobioloji praktikada qəbul olunmuş unifikasiyalaşdırılmış
metodlarla aparılmışdır. Bunlarla bərabər bir sıra digər fiziki amillər və metereoloji
şərait öyrənilmişdir: atmosfer təzyiqi, havanın temperaturu və rütubəti, suyun temperaturu, səth suyunda elektrik keçiriciliyi, oksigenin bərabərçəkili konsentrasiyası,
həll olmuş oksigenin miqdarı və suyun həll olmuş oksigenlə doyma faizi.
Tədqiqatların şərhi
Kür çayının Kiçik Talış sugötürücü məntəqəsində su nümunələri götürülən yerlərdə atmosfer təzyiqi, havanın temperaturu, rütubəti, suyun temperaturu, elektrik
keçiriciliyi, oksigenin qatılığı və suda həll olmuş oksigenin miqdarı norma daxilində
olmuşdur.
Kür çayının Kiçik Talış nahiyəsində xlorlaşmadan qabaq çayın səth və dib sularının sanitar-kimyəvi tədqiqi bu suların orqanoleptik xassələrinin və kimyəvi tərkibinin göstəricilərinin yerüstü su mənbələri üçün nəzərdə tutulan yol verilən hədd
konsentrasiyası hüdudları və norma daxilində olduğunu göstərdi (cədvəl 1). Çayın
səth və dib sularında oksigenə kimyəvi və biokimyəvi tələbatın bir neçə dəfə artması
və çayın dibində onların miqdarının səth suyuna nisbətən çoxalması bu suların üzvi
maddələrlə çirklənməsinə dəlalət edir.
Kür çayının Kiçik Talış sugötürücü məntəqəsində xlorlaşmadan qabaq çayın səth
və dib sularının mikrobioloji analizi göstərdi ki, həmin sularda ümumi mikrob sayı
uyğun olaraq 720 və 770 (1 ml suda); bağırsaq çöpləri bakteriya qruplarının sayı
(koli-indeks) isə 1 litr suda 110000 olmuşdur (cədvəl 3). Koli-indeksin bu göstəriciləri III sinif su mənbələrinə aiddir (ГОСТ 2761-84).
Kür çayının Kiçik Talış sugötürücü məntəqəsində suyu xlorla 1 mq/l hesabıyla
zərərsizləşdirilir. Xlorlaşmadan sonra suyun sanitar-kimyəvi və mikrobioloji
tədqiqinin nəticələri göstərir ki, suyun kimyəvi tərkibinin inqrediyentləri, ümumi
mikrob sayı və koli-indeks norma daxilindədir (cədvəl 2, 4).
Cədvəl 1. Kür çayının Kiçik Talış nahiyəsində xlorlaşmadan qabaq çayın
səth və dib sularının sanitar-kimyəvi göstəriciləri
Sıra
sayı

1
2
3
4

Göstəricilərin adları

200S-də iyi
Rənglilik
Bulanıqlıq
Hidrogen göstəricisi

126

Ölçü
vahidi

ГОСТ
2761-84

ball
≤ 3 (4)
dərəcə
≤ 120 (200)
mq/l
≤1500 (10000)
pH vahidi
6,5 – 8,5

Nəticələr
Çayın Çayın
səthi
dibi

0
0
266
8,14

0
0
265
8,22
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ammonium duzları (N-NH-4)
Hidrokarbonat (HCO-3)
Kalsium (Ca+2)
Maqnezium (Mg+2)
Minerallaşma (åi)
Natrium + Kalium (Na++K+)
Nitratlar (NO3-)
Nitritlər (NO-2)
Fosfatlar (PO4 -)
Silisium (Si)
Ümumi codluq
Karbonat codluq
Sulfatlar (SO2-4)
Quru qalıq
Xloridlər (Cl-)
Elektrik keçiriciliyi, 250C
Flüoridlər (F-)
Xrom (Cr VI)
Dəmir (Fe)
Manqan (Mn)
Mis (Cu)
Molibden (Mo)
Nikel (Ni)
Sink (Zn)
Kobalt (Co)
Kalium (K+)
Alüminium (Al)
Permanqanat oksidləşməsi
Oksigenə kimyəvi tələbat (OKT)
Oksigenə biokimyəvi tələbat (OBT5)
3
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mq/l
≤ 2,0
mq/l
30 - 400
mq/l
≤ 100
mq/l
≤ 50
mq/l ≤ 1000 (1500)
mq/l
≤ 200 (Na)
mq/l
≤ 45
mq/l
≤ 3
mq/l
≤ 3,5
mq/l
≤ 10
mmol/l
≤ 7 (10)
mmol/l
≤ 7 (10)
mq/l
≤ 500
mq/l ≤ 1000 (1500)
mq/l
≤ 350
ms/sm
≤ 1500
mq/l
≤ 0,7
mq/l
≤ 0,05
mq/l
≤ 1,0 (3,0)
mq/l
≤ 0,1 (1,0)
mq/l
≤ 1,0
mq/l
≤0,25
mq/l
≤ 0,1
mq/l
≤ 5,0
mq/l
≤ 0,1
mq/l
≤ 12
mq/l
≤ 0,5
mqO/l
5 (40)
mqO/l ≤ 15 (100)
mq/l
2 (25)

0,09
195,2
68,1
24,3
702,9
106,3
4,95
0,028
0,02
2,32
5,4
3,2
248
606
56,0
886
0,45
0,00
0,21
0,028
0,01
0,01
0,006
0,16
0,00
3,5
0,03
3,26
25
7,3

0,11
195,2
68,1
25,5
702,9
104,4
4,95
0,022
0,02
2,38
5,5
3,2
248
606
56,7
894
0,44
0,00
0,25
0,034
0,02
0,01
0,003
0,14
0,00
3,4
30
8,5

Cədvəl 2. Kür çayının Kiçik Talış sugötürücü məntəqəsində xlorlaşmadan
sonra suyun sanitar-kimyəvi tədqiqinin nəticələri
Sıra
sayı

1
2
3

Göstəricilərin adları

200S-də iyi
Rənglilik
Bulanıqlıq

2/2015

Ölçü
vahidi

ГОСТ 2874 –
82 “İçməli su”

ball
dərəcə
mq/l

≤2
≤ 20 (35)
≤1,5 (2)

Nəticələr

1
0
0,34
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Hidrogen göstəricisi
Ammonium duzları (N-NH-4)
Hidrokarbonat (HCO-3)
Kalsium (Ca+2)
Maqnezium (Mg+2)
Minerallaşma (åi)
Natrium + Kalium (Na++K+)
Nitratlar (NO3-)
Nitritlər (NO-2)
Fosfatlar (PO4 -)
Silisium (Si)
Ümumi codluq
Karbonat codluq
Sulfatlar (SO2-4)
Quru qalıq
Xloridlər (Cl-)
Elektrik keçiriciliyi, 250C
Flüoridlər (F-)
Xrom (Cr VI)
Dəmir (Fe)
Manqan (Mn)
Mis (Cu)
Molibden (Mo)
Nikel (Ni)
Sink (Zn)
Kobalt (Co)
Kalium (K+)
Alüminium (Al)
Permanqanat oksidləşməsi
Oksigenə kimyəvi tələbat (OKT)
3
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pH vahidi
6–9
mq/l
≤2
mq/l
30 - 400
mq/l
≤ 100
mq/l
≤ 50
mq/l
≤ 1000 (1500)
mq/l
≤ 200 (Na)
mq/l
≤ 45
mq/l
≤ 0,1 (3,0)
mq/l
≤ 3,5
mq/l
≤ 10
mmol/l
≤ 7 (10)
mmol/l
≤ 7 (10)
mq/l
≤ 500
mq/l
≤ 1000 (1500)
mq/l
≤ 350
ms/sm
≤ 1500
mq/l
≤ 0,7
mq/l
≤ 0,05
mq/l
≤ 0,3 (1)
mqO/l
≤0,1 (5)
mqO/l
≤1
mq/l
≤ 0,25
mq/l
≤ 0,1
mq/l
≤5
mq/l
≤ 0,1
mq/l
≤ 12
mq/l
≤ 0,5
mqO/l
≤5
mqO/l
≤ 15 (100)

8,1
0,07
176,9
64,1
25,5
677,5
102,1
5,2
0,001
0,01
2,59
5,3
2,9
244
590
59,7
882
0,42
0,00
0,06
0,016
0,01
0,01
0,009
0,17
0,00
3,5
< 0,002
1,87
10,0

Cədvəl 3. Kür çayının Kiçik Talış nahiyəsində xlorlaşmadan qabaq çayın səth
və dib sularının mikrobioloji göstəriciləri
Göstəricilərin
Ölçü
ГОСТ 2761-84
Nəticələr
adları
vahidi
Çayın səthi Çayın dibi
Ümumi mikrob
bakterioloji
≤5×105 (I sinif)
720
770
sayı (ÜMS)
koloniyaların sayı ≤106 (II sinif)
(1 ml suda)
≤3×106 (III sinif)

128

2/2015

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Abdullayev Ş.N., Əliyeva X.Ə., Tağıyeva Ü.Ə.,
Həsənova X.A. Azərsu” ASC sistemində içməli...

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOjİ PROBLEMLƏRİ

Koli-indeks

Bağırsaq çöpləri
≤1000 (I sinif)
bakteriya qru≤10000 (II sinif)
plarının sayı
≤50000 (III sinif)
(1 litr suda)

110000

>110000

Cədvəl 4. Kür çayının Kiçik Talış sugötürücü məntəqəsində xlorlaşmadan
sonra suyun mikrobioloji tədqiqinin nəticələri
Göstəricilərin
adları
Ümumi mikrob
sayı (ÜMS)
Koli-indeks)

Ölçü
vahidi
bakterioloji
koloniyaların sayı (1
ml suda)
bağırsaq çöpləri
bakteriya qruplarının
sayı (1 litr suda)

ГОСТ 2874 – 82
“İçməli su”
≤100

Nəticələr

3

3

30

Nəticə
Beləliklə, Kür çayının Kiçik Talış sugötürücü məntəqəsində suyun sanitarkimyəvi və mikrobioloji tədqiqinin nəticələri həmin məntəqədə suyun xlorla
zərərsizləşdirilməsinin effektivliyini göstərir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. AZS İSO/İEC 17025:2009 Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının
səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər.
2. ГОСТ Р 51592-2000: Вода. Общие требования к отбору проб.
3. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения.
4. ГОСТ 2874-82 . Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за
качеством.
5. Ерастова н.В. Гигиеническое обоснование метода интегральной оценки
питьевой воды по показателям химической безвредности. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 2014г., 143с.
6. Славухина, Л.В. Региональные проблемы обеспечения гигиенической надежности питьевого водопользования / Л.В. Славухина, Е.И. Якуничева,
н.В. Воронкова // Материалы XI Всероссийского съезда гигиенистов и с
нитарных врачей : сб. статей. Т. II / под ред. акад. РАМн, профессора Г. Г.
Онищенко, акад. РАМн, профессора А.И. Потапова. – М., Ярославль : Канцлер, 2012. – С. 243–246.
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DÜNYADAN SORAQLAR

n 2-6 mart 2015-ci il tarixlərində ABŞ-ın Orlando şəhərində (Florida ştatı) “Amerika
Su Layihələri” Assosiasiyasının (AWWA) təşkilatçılığı ilə “Membran Texnologiyaları”
adlı Beynəlxalq Sərgi və Konfrans keçirilmişdir.
Konfransın proqramına dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması, membran və nano-filtrasiya,
bioreaktorların istifadəsi və s. üzrə 117 məruzə, 40-dan çox poster təqdimatı və 5 seminarın
keçirilməsi daxil edilmişdir (mənbə: www.awwa.org/amta/ Membrane2015).
n 24-27 mart 2015-ci il tarixlərdə Berlin şəhərində “Wasser Berlin International - 2015”
Beynəlxalq Su texnologiyaları Sərgi və Konfransı keçirilmişdir.
Tədbirdə 26 ölkədən su sektoru üzrə 557 şirkət təmsil olunmuşdur və 104 ölkədən 23 minə
yaxın mütəxəssis iştirak etmişdir. Sərgidə xəndəksiz texnologiyalar, içməli və tullantı suların
təmizlənməsi, tullantıların emalı, sızmaların təyin olunması, göllərin və açıq su hövzələrinin
təmizlənməsi və s. sahələr üzrə ən yeni texnologiyalar nümayiş olunmuşdur (mənbə:
http://www.wasser-berlin.de/en/).
n 29-30 aprel 2015-ci il tarixlərində Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda su
mövzusunda 4-cü “Smart Su Sistemləri” adlı Konfrans keçirilmişdir.
Tədbirdə su sızmaları və digər problemlərin aradan qaldırılması, sudan istifadənin daha
səmərəli monitorinqinin təşkili üçün onlayn məlumatlarının əldə olunması, ən qabaqcıl
texnologiyaların və smart su sayğaclarının istifadəsi haqqında geniş müzakirələr aparılmışdır.
Su sahəsində şirkət rəhbərləri, kommunal müəssisələri, məsləhətçiləri və investorları bir araya
toplayan bu tədbirin əsas məqsədi - dünya üzrə smart su sayğaclarının işləmə mexanizmlərinə
dair biliklərin təkmilləşdirilməsindən ibarət olmuşdur (mənbə:http://www.smi-online.
co.uk/utility/uk/conference/smart-water systems?utm_source=U041&utmmedium=2015
smartwater14.asp&utm_campaign=GOTO).
n 26-28 aprel 2015-ci il tarixlərində Dünyada qlobal su problemlərinin həlli sahəsində
əsas qurumlardan sayılan “Qlobal Su təsərrüfatı Liderləri” qrupunun təşkilatçılığı
ilə Yunanıstan Respublikasının paytaxtı Afina şəhərində “Qlobal Su Sammiti” keçirilmişdir.
Tədbirdə dünyada su sahəsində mövcud olan su problemləri mövzuları haqqında məruzələr
dinlənilmiş və onların həlli üzrə ətraflı müzakirələr aparılmışdır. Sammitdə “Qlobal Su təsərrüfatı Liderləri” qrupuna üzv olan və su sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların nümayəndələri və dövlət adamları iştirak etmişdirlər (mənbə: http://www.
globalwaterleaders.org/.)
n 28-30 aprel 2015-ci il tarixlərində Almaniya Federativ Respublikasının Ruhr vilayətində şəhər su dövriyyə xidmətlərinə dəstək olması və gələcəkdə Avropa şəhərlərində su xidmətlərinin inkişafı məqsədilə “Trust” layihəsi və Beynəlxalq Su
Assosiasiyasına üzv olan ölkələr tərəfindən “Gələcəyin şəhərləri” adlı konfrans keçirilmişdir.
Tədbirdə şəhərlərdə su təhlükəsizliyi, təchizat sistemləri, tullantı suları və su təchizatının
idarə olunması, məhdud təbii resursların istifadəsini minimuma endirilməsi, kiçik və orta
ölkələr üçün su təchizatı sistemlərini genişləndirməsi kimi məsələlər haqqında geniş müzakirələr aparılmışdır (mənbə: https://conference.trust-i.net/organiza/)
v
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Müəlliflər üçün qaydalar
Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin №226 15 may 2014-cü il tarixli əmri əsasında
təsis edilmişdir.
Jurnalın elmi missiyası: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalında əsasən su
sektorunun müasir problemlərini və su təsərrüfatının ümumkonseptual məsələlərini optimal
nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən məqalələrin dərcinə
üstünlük verilir.
Jurnalın dili: Məqalələr Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində qəbul edilir.
Əlyazmaların resenziyalaşdırılması: Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmaların dərc
edilib-edilməməsinə resenzentlərin rəyindən sonra növbəlilik prinsipi əsasında qərar verilir.
Müəlliflik hüquqları: jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və
bu məqalələrin bütün nəşr hüquqları eksklyuziv olaraq “Su problemləri: elm və
texnologiyalar” jurnalına aiddir. jurnalda cap edilmiş məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə
dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsilə, sitatların verilməsinə isə mənbə göstərilmək
şərtilə yol verilir.
Məqalələrin tərtibi qaydaları
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə müəllif (və ya müəlliflərin) soyadı tam, adı və atasının adının baş 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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Tərtibat nümunəsi

Su təchizatı və kanalizasiya......
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, 67) təqdim edilməlidir.
E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Əlaqə telefonları: (+99412) 430-08-25/35; (daxili: 27-37).
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INFORMATION

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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Formating sample
Water supply and sanitation .......
Mammadov E A1., Aliyev, S. E.2
Azersu ASC, Baku, mammadov@.......
ANAS Geology Institute Baku, aliyev@.....
1

2

Abstract. The paper....

Key words: water sources, drinking water, water quality, sewage network
İntroduction
In modern times, in Azerbaijan .........
Materials and method used in the study
In the article ..........
İnterpretation of studies
Water supply systems ..........
Conclusion
So, as a result of the analysis ........
Reference List
References should be made in the following manner:
1. Rustamov S.H. Rivers of the USSR Azerbaijan and their hydrological features. Baku, Elm,
1960, p.196.
2. Геология Азербайджана. Том VIII. Hydrology and engineering hydrology. Baku, “NaftaPress”, 2008, p. 380.
3. Dakova S. Low flow and drought spatial analysis. BALWOIS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.

Articles must be submitted to the editorial office (“Azersu” OjSC, 67, MoscowAvenue, AZ 1012, Baku, Azerbaijan) in 2 copies .
E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Contacts: (+99412) 430-08-25/35; (ext.: 27-37).
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