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Bakıda 24 saat içməli su olmalıdır

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki,
son illər ərzində görülən tədbirlər
nəticəsində Bakıda içməli su ilə
dayanıqlı, yəni, fasiləsiz təminat əhalinin
78 faizini əhatə edir. Əlbəttə, əvvəlki
dövrlə müqayisə etsək, bu, yaxşı göstə-

ricidir. Ancaq bu göstərici bizi heç cür
qane edə bilməz. Bakı kimi gözəl,
müasir şəhərdə 100 faiz təminat ol-
malıdır, 24 saat içməli su olmalıdır. Bu,
çox ağır məsələdir, çünki burada həm
böyük investisiyalar olmalıdır, həm də
texniki məsələlər kifayət qədər mürək -
kəbdir. Əlbəttə, investisiyalar ayrılır,

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
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Prezident İlham Əliyev: 
“Bizim siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı dayanır”

n “İçməli su-kanalizasiya layihələri bir çox rayonlarda artıq başa çatıb. Ancaq
hələ ki, görüləsi işlər çoxdur. Bu məqsədlə bu il İnvestisiya Proqramında ki-
fayət qədər böyük vəsait nəzərdə tutulub. Ancaq hesab edirəm ki, ilin sonuna
qədər əlavə vəsait ayrılmalıdır. Müvafiq göstərişlər verilib, həm Bakıda, həm
də digər şəhər və rayonlarımızda bu işlər aparılmalıdır”. Bu sözləri Prezident
İlham Əliyev iyulun 13-də Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci yarısının
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olu-
nan iclasında deyib.
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Prezident İlham Əliyev: “Bizim siyasətimizin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır”

texniki məsələlər də öz həllini tapır və
çalışmalıyıq ki, biz Bakını içməli su ilə
tam şəkildə təmin edək. Bütün bölgələr
üzrə hər bir rayon üçün xüsusi layihə var.
Dediyim kimi, bir çox rayonlarda başa
çatıb, bəzi yerlərdə davam edir, yaxud da
ki, hazırlıq işləri aparılır.

İçməli su ilə təminat əlbəttə ki, ilk
növbədə “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiy  yətinin üzərinə düşür. Ancaq
bununla bərabər qeyd etməliyəm ki,
digər qurumlar da bu işlərlə məşğul-
durlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi sutəmizləyici qurğuları
quraşdırır. Məndə olan məlumata görə,
bu il 90 min əhali təmin olunub, 48 mən-
təqədə qurğular quraşdırılıb, proqramın
əvvəlindən isə 530 min insan çaylar
boyu yerləşən kəndlərdə artıq bu qurğu-
lardan istifadə edir. Bu proses davam et-
dirilməlidir. “Meliorasiya və Su Tə -
 sər rüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
xətti ilə subartezian quyularının qazıl-
ması davam edir. Hər il Prezidentin
Ehtiyat Fondundan xüsusi vəsait ayrılır,
bu barədə sərəncam mətbuatda dərc
edilir və o sərəncamda həm kənd əhal-
isinin bunu bilməsi, eyni zamanda,
nəzarət üçün bütün kəndlərin adları
göstərilir. Bu il kəndlərdə 300 quyu
qazılmalıdır. Onlardan 170-i artıq
qazılıbdır və bu proqram artıq 630 min
insanı əhatə edir. Beləliklə, “Azərsu” ilə
bərabər, ekologiya və meliorasiya qu-
rumları 1 milyon 160 min insanı təmiz
içməli su ilə təmin ediblər. Bu, çox ciddi
sosial məsələdir. İlk növbədə, sosial
məsələdir, yəni buna ayrılan vəsait heç
vaxt dövlət büdcəsinə qayıtmayacaq.
Çünki bizdə suyun qiyməti çox aşağıdır.

Ancaq biz bunu insanların sağlamlığı,
normal yaşaması üçün edirik və et-
məliyik.

Suvarma ilə bağlı layihələr. Artıq on-
ların böyük hissəsi başa çatıb. Şəm -
kirçay, Taxtakörpü su anbarları tikilib
istifadəyə verilib. Bu, böyük tarixi
nailiyyətimizdir. Hazırda yeni kanalların
tikintisi gedir və bu məqsədlər üçün də
ilin sonuna qədər büdcədən əlavə vəsait
ayrılmalıdır. Xüsusilə, Şəmkirçay dər -
yaçasından əkin sahələrinə gedən kanal-
lar sürətlə tikilməlidir ki, biz bu
infrastrukturdan maksimum dərəcədə is-
tifadə edək.

Xızı rayonunda artıq kanallar tikilir.
Taxtakörpüdən qidalanan torpaq sahələri
müəyyən edilib və minlərlə hektar tor-
paq sahəsi bu il artıq suvarılacaq və
oradan biz yaxşı məhsul gözləyirik.
Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üçün çox önəmli addımlar
atılmış olur.

Bu il Tovuzçay su anbarının tikintisi
başa çatıb. Bu da çox önəmli layihədir.
İyirmi min hektar torpaqda suvarma
yaxşılaşdırılacaq və 300 hektarda yeni
torpaq sahələri suvarılacaqdır.

Əlbəttə ki, bunlar bilavasitə kənd
təsərrüfatı ilə bağlı olan işlərdir. Giriş
sözümdə qeyd etdiyim kimi, kənd təsər-
rüfatının inkişafı bizim üçün prioritetdir.
Kənd təsərrüfatında 7,3 faiz artım olub
və hesab edirəm ki, biz bu yüksək tempi
saxlamalıyıq.

Prezident İlham Əliyev iclsdakı giriş
və yekun nitqlərində ölkəmizin sosial-
iqtisadi inkişafı, daxili və xarici siyasət
məsələləri ilə bağlı bir sıra mühüm
məsələlərə də toxunub, qarşıda duran

RƏSMİ
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təxirəsalınmaz vəzifələrdən söz açıb.
Azərbaycanın uğurla inkişaf etdiyini, bu
inkişafın dinamik xarakter daşıdığını və
altı ay ərzində əldə edilən uğurların tarixi
uğurlar olduğunu diqqətə çatdırıb. 

“Biz Avropa Şurasız da 
yaxşı yaşaya bilərik...”

Dövlətimizin başçısı deyib ki, Azər-
baycan uzun illərdir çalışır bölgədə mul-
tikulturalizm dəyərləri üstünlük təşkil
etsin, sülh, əmin-amanlıq, mehriban
qonşuluq meyilləri güclənsin. Azərbay-
can tərəfindən bu istiqamətdə həm ölkə
daxilində, həm də beynəlxalq müstəvidə
çox önəmli addımlar atılır. Ancaq bu -
nunla bərabər, biz bəzi Avropa ölkə -
lərində tam başqa mənzərəni görürük və
bu, bizi narahat edir. Mənəvi böhran,
iqtisadi böhran artıq bu gün Avropada re-
allıqdır. Bu, bizi düşünməyə vadar edir
və bu amilləri gələcək fəaliyyətimizdə
mütləq nəzərə alacağıq. Azərbaycan
Avropa qurumlarına nə dərəcədə inteq -
rasiya etməlidir? İnteqrasiya etməlidir,
yoxsa etməməlidir? Yoxsa biz əmək-
daşlıq formatına üstünlük verməliyik?
Bu barədə gələcək aylarda yeni əmək-
daşlıq mexanizmi, for matı və konsep-
siyası hazırlanmalıdır.

“Mən bəzi hallarda dövlət mə-
murlarından, deputatlardan, ictimai xa -
dimlərdən eşidirəm ki, biz Avropaya
inteqrasiya etməliyik. Siz bunu deyəndə
bir düşünün. Birincisi, Prezidentin
mövqeyini bilməlisiniz. İkincisi, siz necə
inteqrasiya edəcəksiniz, hansı formada
inteqrasiya edəcəksiniz? Bu inteqrasiya
sizə lazımdırmı, yoxsa yox? Hansı

simada Azərbaycanı orada qəbul etmək
istəyirlər? İkinci dərəcəli üzv kimi, as-
sosiativ üzv kimi, yaxud da kənardan
sanki yapışan bir ölkə kimi? Bu format
bizə lazım deyil. Biz hara lazımdırsa in-
teqrasiya etmişik. O illərdə etmişik ki, o
vaxt Avropada vəziyyət fərqli idi. Mən
hesab edirəm ki, əgər bu gün biz bu
vəziyyəti nəzərə alaraq seçim etməli ol-
saydıq, bəlkə də Avropa Şurasına da üzv
olmazdıq. Azərbaycanı nə qədər təhqir
etmək olar? Bizi nə qədər alçaltmaq
cəhdləri göstərilə bilər? Artıq bizim
hövsələmiz tükənib. Biz Avropa Şurasız
da yaxşı yaşaya bilərik, yaşamışıq da”, -
deyən dövlətimizin başçısı bildirib ki,
biz Avropa Şurasına ilk növbədə
Qarabağ probleminin həll edilməsi üçün
üzv olmuşuq. Biz istəyirdik ki, orada
olaq və bu məsələ ədalətli şəkildə həll
edilsin. Ancaq əvəzində ədalətsizlik, ikili
standartlar, islamofobiya, paxıllıq
gördük. 

Dinamik inkişafın göstəriciləri

Prezident İlham Əliyev deyib ki, 6
ayda iqtisadiyyatımız 5,7 faiz artıb. Bu,
çox gözəl göstəricidir və ölkəmizin di-
namik inkişafını sübut edir. Qeyri-neft
sektorunda isə 9,2 faiz artım olub. Sə-
naye istehsalı təxminən 4 faiz, qeyri-neft
sənayesi 14 faizdən çox artıb. Bu da son
illərdə sənayeləşmə, yeni sənaye zona -
larının yaradılması ilə bağlı görülmüş
tədbirlərin  nəticəsidir. Azərbaycanda
inf lyasiya aşağı səviyyədədir - 3,5 faiz.
Əhalinin pul gəlirləri ənənəvi olaraq in-
flyasiyanı üstələyir və 6,2 faiz artıb.
Kənd təsərrüfatı isə 7,3 faiz artıb ki, bu
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da son illər ərzində ən yüksək artım tem-
pidir. 

“Ölkəmizə 6 ayda 12,7 milyard manat
sərmayə qoyulmuşdur. Bu da çox böyük
rəqəmdir və bu birinci 6 ayda xarici in-
vestisiyalar üstünlük təşkil edir. Son il-
lərdə biz görürdük ki, daxili
inves tisiyalar üstünlük təşkil edir. Bu ilin
6 ayında isə xarici sərmayə üstünlük
təşkil edir. Bu da müsbət haldır, çünki
yenə də göstərir ki, Azərbaycan in-
vestisiyalar üçün çox cəlbedici ölkədir
və xarici sərmayə burada lazımi sə -
viyyədə qorunur”, - deyən Ölkə Prezi-
denti qeyd edib ki, 6 ayda ölkəmizdə 60
minə yaxın yeni iş yeri açılıb, onlardan
48 mini daimi iş yeridir. Ümumiyyətlə,
Azərbaycanda son 12 il ərzində 1 milyon
400 min iş yeri açılıb ki, onlardan 1 mil -
yonu daimi iş yeridir. Bunun hesabına
Azərbaycanda işsizlik keçən ilin yekun-
larına görə 5 faiz səviyyəsində olub.
Bütün mötəbər beynəlxalq maliyyə qu-
rumları Azərbaycanda işsizliklə, yoxsul-
luqla bağlı mübarizəni çox yüksək
qiymətləndirir. Azərbaycan xalqı da
bunu gündəlik həyatda görür. İş yer-
lərinin açılması daimi proses olmalıdır,
çünki əhali artır və potensial kifayət
qədər böyükdür.

Dövlətimizin başçısı deyib ki, sosial
sahədə bütün proqramlar vaxtında icra
edilir. Bizim siyasətimizin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşı dayanır və heç bir
sosial proqram heç vaxt ixtisar olunma -
yacaq, əksinə, biz yeni təşəbbüslər
haqqında fikirləşirik. Ünvanlı sosial
yardım proqramında çox müsbət dəy-
işikliklər baş verib. Ölkədə sosial infra-
struktur yaradılır, yeni məktəblər,

xəstəxanalar tikilir. Hazırda təxminən
20-dən çox məktəb, 30-dan çox tibb
müəssisəsi təmir olunur, tikilir. Biz bu
sahədə əsaslı dönüş yarada bilmişik.
Növbəti illərdə çalışmalıyıq ki, bir dənə
də təmirsiz məktəb olmasın və hər yerdə,
hər bir kənddə insanlar normal tibbi xid-
mətə malik olsunlar.

Gün gələcək Azərbaycan 
öz ərazi bütövlüyünü təmin edəcək

Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara -
bağ münaqişəsinin həlli istiqamətində
heç bir irəliləyiş yoxdur. Ermənistan
sadəcə olaraq danışıqlar prosesini boykot
edir və çalışır ki, bu məsələni maksimum
dərəcədə uzatsın. Ancaq məsələ uzan -
dıqca Ermənistan daha çox tənəzzülə
uğrayır. Bu ölkə dərin siyasi, mənəvi,
psixoloji və maliyyə böhranı içindədir.
Ölkənin inkişafı üçün heç bir resurs yox-
dur, iqtisadiyyat, sənaye çöküb, insanlar
ölkəni tərk edir. Belə getsə, gələcəkdə
Ermənistan kimi ölkə bəlkə də dünya
xəritəsində heç olmayacaq. 

“Əlbəttə ki, Ermənistan və Azərbay-
can müqayisəedilməz səviyyədədir. Sa -
dəcə olaraq, xarici maliyyə, hərbi və
siyasi dəstək hesabına Ermənistan hələ
ki, bizim torpaqlarımızı işğal altında
saxlayır. Mən bu auditoriyada bir dəfə
demişəm ki, bizim torpaqlarımızı işğal
edən təkcə Ermənistan deyil. Bizim tor-
paqlarımızı işğal edən Ermənistanın
havadarları, ermənipərəst, islamofob
siyasətçilər, anti-Azərbaycan qüvvə -
lərdir. Ermənistan bizim torpaqlarımızı
işğal edə bilərmi? Bir həftə ərzində orada
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daş daş üstündə qalmaz. Bu da reallıqdır
və yenə də deyirəm, biz real dünyada
yaşayırıq, öz tədbirlərimizi görürük və
gün gələcək Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü təmin edəcək”, - deyən
Ölkə Prezidenti bildirib ki, biz bu is-
tiqamətdə bütün hazırlıq işlərini görürük.

Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki,
bizim siyasətimiz Azərbaycanın ma -
raqları üzərində qurulub. Heç bir kənar
qüvvə bizim siyasətimizə təsir edə
bilməz. Amma Azərbaycana qarşı çox
çirkin kampaniya aparılır və bu kam-
paniya önəmli beynəlxalq tədbirlər
ərəfəsində daha da güclənir, ondan sonra
bir az səngiyir. İlk növbədə, dünya er-
məniliyi, erməni lobbisi bizi hədəf seçib,
onların himayəsində olan riyakar,
rüşvətxor siyasətçilər bu işlərə qoşulub.
Xüsusilə, bu, Qərb siyasətçilərinə aiddir.
Erməni pulları ilə özünə həyat quran
konqresmenlər, senatorlar, deputatlar, is-
lamofob siyasətçilər və s. ünsürlər Azər-
baycana qarşı müharibə elan ediblər.
Əfsuslar olsun ki, bu gün Avropada
faşizm, irqçilik, islamofobiya, ksenofo-
biya, antisemitizm baş qaldırır. 

Prezident İlham Əliyev yekun
nitqində bildirib ki, biz iqtisadi artımın
yüksək templərini ilin sonuna qədər
saxlamalıyıq. Gələn altı ay ərzində elə
işləməliyik ki, ili gözəl nəticələrlə başa
vuraq. 

Sahibkarlara qarşı heç bir əsassız 
tələb irəli sürülməməlidir

“Mənə məlumatlar gəlir ki, son vaxt-
lar Vergilər Nazirliyi özünü çox sərt
aparır, tələbkardır. Burada biz iki

məsələni bir-birindən ayırmalıyıq.
Vergilər Nazirliyi çalışmalıdır ki, vergi
ödəyiciləri vergiləri birmənalı olaraq qa-
nuni şəkildə, tam şəkildə versinlər. Bu-
rada heç bir başqa söhbət və güzəşt ola
bilməz. Ancaq heç bir başqa əsassız tələb
irəli sürülməməlidir. Mən bunu qeyd et-
məliyəm. Ona görə, sahibkarlar sadə
dillə desək dövlətin pulunu 100 faiz ver-
məlidirlər, vəssalam. Ondan başqa, heç
kimə 1 manat verməməlidirlər. Bax, mən
onlara tapşırıram və göstəriş verirəm.
Eyni zamanda, dövlət qurumlarına çox
ciddi göstəriş verirəm ki, heç bir əsassız
tələb irəli sürülməməlidir. Əfsuslar olsun
ki, belə hallar var. Vergilər Nazirliyi,
hüquq mühafizə orqanları, yerli icra
hakimiyyətləri Bakıda və rayonlarda
haqq qoyurlar, pay istəyirlər, “krışalıq”
edirlər. Bu, dözülməz haldır, buna son
qoyulmalıdır. Əgər hesab edirlər ki, bunu
heç kim bilmir, səhv edirlər. Bu, çox
ciddi məsələdir və mənə siqnallar gəlir
ki, bu, bəzi yerlərdə kütləvi xarakter alıb.
Bu, tamamilə yığışdırılmalıdır. Ona
görə, bax, bu gün mən bütün aidiyyəti
qurumlara və eyni zamanda, sahibkarlara
göstəriş verirəm. Mənə məlumat versin-
lər, qorxmasınlar, siqnal versinlər, mək-
tub yazsınlar, e-mailə yazsınlar. Əgər
belə hallar varsa, o xoşagəlməz işlərlə
məşğul olan dərhal öz cəzasını alacaq”,
- deyə Prezident İlham Əliyev bəyan
edib.

Ekoloji vəziyyət yaxşılaşır

“Mən ekoloji vəziyyətlə bağlı
dəfələrlə məsələ qaldırıram və şadam ki,
Bakıda ekoloji vəziyyət yaxşılaşır. Son
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mühüm nailiyyət Böyükşor gölü ilə
bağlıdır. Avropa Oyunlarının açılış və
bağlanış mərasimlərində yuxarıdan çə -
kiliş aparılarkən biz Böyükşor gölünün
mənzərəsini də görürdük. Görürdük ki,
bu, indi şəffaf, gözəl bir göldür. Vaxtilə
bu, ekoloji fəlakət gölü idi. İkinci Dünya
müharibəsi zamanı ondan açıq neft re -
zervuarı kimi istifadə edirdilər. Ondan
sonra kanalizasiya, lay suları, bütün zir-
zibil bu gölə tökülürdü və onun yanında
dayanmaq mümkün deyildi”, - deyən
Ölkə Prezidenti bildirib ki, artıq
Böyükşor gölünün bir hissəsi təmizlənib,
gözəl bulvar salınıb. Böyükşor gölünün
ikinci hissəsinin təmizlənməsi davam et-
məlidir. Zığ gölünün təmizlənməsi pro -
sesi də bu il başlamalıdır. 

Avropa Oyunları tarixi hadisə idi

Prezident İlham Əliyev bu il Bakıda
birinci Avropa Oyunlarının keçi rilməsini
ölkəmiz üçün,  Avropa üçün tarixi hadisə
kimi dəyərləndirərək deyib: “Biz bu
şərəfli missiyanı öz üzərimizə götür-
müşük və bunu ən yüksək səviyyədə
keçirmişik. Avropa Oyunları Olimpiya
Oyunları səviyyəsində keçirilib. Bu,
ölkəmizin gücüdür, potensialıdır. Ən
sevindirici hal ondan ibarətdir ki, id-
mançılarımız bizi sevindirib və komanda
hesabında ikinci yerə çıxıblar. Onlar 21-

i qızıl olmaqla 56 medal qazanıblar və
sübut ediblər ki, Azərbaycan idman
dövlətidir, Azərbaycan güclü dövlətdir.
Bütün qurumlar çox fəal işlədilər, təşki-
lat, təhlükəsizlik, nəqliyyat məsələləri,
obyektlər, idman qurğuları, könüllülər,
yəni, hər şey ən yüksək səviyyədə həll
olunmuşdur. Bu, doğrudan da bizim
böyük qələbəmizdir.

Mən Milli Olimpiya Komitəsinin
prezidenti kimi, bir çox Olimpiya Oyun-
larının açılışlarında olmuşam, müqayisə
aparmaq üçün kifayət qədər imkanım
var. Amma burada Avropa Oyunları ən
yüksək səviyyədə keçirilib. Keçən
Olimpiya Oyunlarında Londonda küçə -
lərdə əlisilahlı insanlar gəzirdi, binaların
damlarında hava hücumuna qarşı qurğu-
lar quraşdırılmışdı. Elə bil ki, sən
müharibə şəraitində olan ölkəyə gəl -
misən. Elə bil ki, fövqəladə vəziyyət
yaradılmışdı. Amma heç kim Bakıda bir
nəfər də əlisilahlı insan görmədi. Bax,
budur bizim imkanlarımız. Təhlükəsiz-
lik, mədəniyyət, səviyyə, insanlar -
budur bizim dəyərimiz. Azərbaycan
göstərdi ki, böyük potensiala malik olan
güclü ölkədir. Bu Oyunlar Azərbaycan
xalqının və Azərbaycan dövlətinin tən-
tənəsidir. Biz ölkəmizlə, xalqımızla fəxr
edirik və uğurla irəliyə gedirik”.

v
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Mətbuat Şurası öz funksiyasını 
uğurla icra edir

Dövlətimizin başçısı bildirib ki, bu
gün Azərbaycan mətbuatı yeni səviyyəyə
qalxa bilib. Artıq 12 ildir ki, Mətbuat
Şurası fəaliyyət göstərir. Mətbuat

Şurasının fəaliyyətini həm Azərbaycan
jurnalistləri, həm də ölkə ictimaiyyəti
görür və yüksək qiymətləndirir. Mətbuat
Şurası yaranana qədər Azərbaycan mət-
buatında gedən proseslər mətbuatın tam
müstəqil fəaliyyət göstərməsinə imkan
vermirdi. Azərbaycan mətbuatının keçid

Prezident İlham Əliyev: 
“demokratik inkişafı azad mətbuatsız

təsəvvür etmək mümkün deyil”

n “Biz fəxr edə bilərik ki, milli mətbuatımızın böyük tarixi var. Bu, bizim böyük
sərvətimizdir, dəyərimizdir. Ancaq bu da həqiqətdir ki, müstəqillik dövründə
Azərbaycan mətbuatı tam azad və müstəqil mətbuat kimi fəaliyyət göstər-
məyə başlamışdır. Bu barədə biz sizinlə dəfələrlə danışmışıq, - xüsusilə 1998-
ci ildə Prezident Heydər Əliyevin tarixi Fərmanı ilə senzuranın ləğv olunması
mətbuat üçün yeni dövr açdı və Azərbaycan mətbuatı artıq tam şəkildə azad
mətbuat kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır”. Bu sözləri iyulun 21-də
Prezident İlham Əliyev milli mətbuatın yaradılmasının 140 illiyi münasibətilə
Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvləri ilə görüşündə bəyan edib.
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dövrü o illərdə olub. Mətbuat Şurası isə
böyük funksiyanı öz üzərinə götür-
müşdü. İlk növbədə, jurnalistlərin hü -
quqlarını qorumağa başlayıb və bu
is tiqamətdə böyük nailiyyətlərə çata
bilib. Məhz buna görə, bu gün jurna -
listlərimizin mütləq əksəriyyəti Mətbuat
Şurasının fəaliyyətini yüksək qiymət -
ləndirir. Eyni zamanda, Mətbuat Şurası
iqtidarla mətbuat arasında bir körpü idi.
Mətbuat Şurası bu funksiyanı bu gün də
uğurla icra edir.

“Bununla bərabər, hesab edirəm ki,
bugünkü mətbuatımızın yüksək səviy -
yəyə qalxmasında Mətbuat Şurasının
çox böyük rolu olmuşdur. Çünki bu,
fikrimcə, sadəcə olaraq mətbuatla bağlı
olan məsələ deyil. Bu, ümumiyyətlə,
cəmiyyətimizin inkişafı ilə bağlı olan
məsələdir. Çünki hamımız yaxşı xatır-
layırıq ki, müstəqilliyimizin ilk illərində
Azərbaycan mətbuatında bəzən gedən
yazılar bizim nə əxlaq normalarımıza, nə
milli dəyərlərimizə sığmırdı. Bu da
yəqin ki, keçid dövrünün bir əlaməti idi.
Çünki azad mətbuat yaranmışdı və sen-
zura ləğv edilmişdi. Bəzi hallarda təhqir-
lərə, yalanlara rast gəlinirdi”, - deyən
ölkə rəhbəri bildirib ki, Mətbuat
Şurasının bu sahədəki fəaliyyəti bütün
cəmiyyət üçün çox dəyərli olub. Biz
gələcəkdə milli dəyərlərimizə, adət-
ənənələrimizə, cəmiyyətdə əsrlər boyu
formalaşmış davranış qaydalarına xas ol-
mayan yazılara rast gəlməyəcəyik.

Demokratiya - bizim şüurlu 
seçimimizdir

Prezident İlham Əliyev deyib ki,

bizim siyasətimiz istənilən sahədə
səmimi və birmənalıdır. Azərbaycan
cəmiyyəti bizim siyasətimizlə bağlı fikir-
ləri vaxtaşırı eşidir. Bizim hər bir məsələ
ilə bağlı mütəmadi qaydada konkret
yanaşmamız var. İstər siyasi və iqtisadi
islahatlarla, beynəlxalq məsələlərlə, ölkə
daxilində gedən proseslərlə, o cümlədən
mətbuatın inkişafı ilə bağlı Azərbaycan
iqtidarının mövqeyi cəmiyyət üçün bəl-
lidir. Azərbaycan bundan sonra da
demokratiyanın inkişafı yolu ilə
gedəcək. Bu, bizim şüurlu seçimimizdir.
Biz bunu kiminsə xoşuna gəlmək üçün
yox, ona görə edirik ki, bu, cəmiyyət
üçün lazımdır. Siyasi islahatlar iqtisadi
islahatlarla paralel şəkildə aparılmalıdır
ki, Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı
təmin edilsin.

“Bu gün Azərbaycanda azad cəmiy -
yət formalaşıb. Mən cəmiyyətdə gedən
prosesləri yüksək qiymətləndirirəm.
Azər baycan cəmiyyəti milli ideya
ətrafında birləşmişdir. Əlbəttə ki, burada
mətbuatın rolu həddindən artıq
əhəmiyyətlidir. Azad mətbuatın artıq for-
malaşması və uğurla fəaliyyət göstər-
məsi demokratiyanın əsas əlamət -
lərindən biridir. Azərbaycanda bütün
başqa azadlıqlar da - söz azadlığı, vicdan
azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı təmin
olunur.  Azərbaycanda  yüzlərlə qəzet,
jurnal, 50-dən çox televiziya və radio
kanalı fəaliyyət göstərir. Heç bir məh-
dudiyyət yoxdur və bu, bizim böyük
sərvətimizdir”, - deyən Ölkə Prezidenti
qeyd edib ki, demokratik inkişafı azad
mətbuatsız təsəvvür etmək mümkün
deyil. Azərbaycanda gələcəkdə də bütün
azadlıqların təmin olunması siyasəti
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davam etdiriləcək. Bu, bizim üçün prio -
ritet məsələdir və ölkəmiz məhz bu yolla
uğurla inkişaf edə bilər.

Cəmiyyətimiz milli ideyalar, 
milli, strateji maraqlar ətrafında 
birləşib

Dövlətimizin başçısı bildirib ki, siyasi
islahatlar iqtisadi islahatlarla da dəstək-
lənməlidir. Əks təqdirdə uğurlarımız
yarımçıq olar. Bu gün bütün dünyada,
bölgədə yaşanan böhranlara baxma-
yaraq, iqtisadiyyatımız uğurla inkişaf
edir, insanların rifah halı yaxşılaşır və
Azərbaycan öz taleyini özü müəyyən
edir. Bu, bizim ən böyük sərvətimizdir.
Müstəqillik dövründə biz, sözün əsil mə-
nasında, müstəqil siyasət aparırıq. Bu
siyasətin mərkəzində Azərbaycan dövlə-
tinin, Azərbaycan vətəndaşının maraq -
larıdır. Bu maraqlar bizim üçün hər
şeydən üstündür. Həmçinin milli dəyər-
lərimiz də bizim üçün hər şeydən
üstündür.

“Müstəqilliyimizin ilk illərində bizə
bəzən elə gəlirdi ki, Qərbdə mövcud olan
hər bir sahə gərək Azərbaycanda da tət-
biq olunsun. Bizim təsəvvürümüz belə
idi ki, ən mütərəqqi təcrübə oradadır, ən
azad cəmiyyət orada formalaşıbdır.
Ancaq illər keçdikcə biz görürük ki, heç
də hər zaman belə deyil. O cümlədən
yəqin ki, mətbuatla bağlı olan fikirlər
indi sizdə də, məndə də var. Görürük ki,
Qərb ölkələrində hər hansı bir vacib
mövzu ilə bağlı mətbuatda fikir ayrılığı
yoxdur. Əksinə, hər hansı bir alternativ
fikri tapmaq çox çətin olur. Biz bunu
istər ölkələrin daxili siyasəti ilə, daha

çox isə xarici siyasətlə bağlı əyani şək-
ildə görürük. Qərb mediası Qərbin siyasi
maraqlarını maksimum dərəcədə mü -
dafiə edir. Əlbəttə ki, bu, təqdirəlayiq bir
haldır. Baxmayaraq ki, bu, azad mətbu-
atın tam şəkildə təzahürü deyil. Ancaq
ölkələrin, yaxud da ki, təşkilatların
maraqlarını təmin etmək üçün bu, əl-
bəttə, təqdirəlayiq bir haldır”, - deyən
dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bizdə
də elə olmalıdır və biz də bu yolla
gedirik. Çünki cəmiyyətimiz milli
ideyalar, milli, strateji maraqlar ətrafında
birləşib. Cəmiyyətdə bizim strateji
seçimimizlə, ölkəni narahat edən əsas
problemlərlə bağlı fikir ayrılığı yoxdur.
Bizim mətbuatımız da ilk növbədə,
dövlətimizin strateji maraqlarını, dövlə-
timizin gələcəkdə də təhlükəsizlik
şəraitində yaşamasını müdafiə etməlidir
və milli maraqlarımızı beynəlxalq
müstəvidə də qorumalıdır. Son illər
ərzində bizim mətbuatımızda bu is-
tiqamətdə ciddi dönüş yaranıb. 

“Azad mətbuatın mövcudluğu 
mənim də işimi yüngülləşdirir”

Mətbuatımızın ölkədə gedən müxtəlif
proseslərlə bağlı operativ məlumat
verdiyini vurğulayan Prezident İlham
Əliyev deyib: “Onu da qeyd etməliyəm
ki, bir çox hallarda ölkədə, misal üçün,
hər hansı pozuntular baş verdikdə, qü-
surlar olanda, yaxud da, hər hansı bir
xoşagəlməz vəziyyət yarananda mən
məlumatı, o cümlədən mətbuatdan əldə
edirəm. Bu, mənim üçün də çox əhə -
miyyətlidir. Çünki yəqin, siz də bilirsiniz
ki, Prezidentin hadisələrlə bağlı bilava-
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sitə mətbuata çıxışı yoxdur, vasitəçilər,
köməkçilər, administrasiya işçiləri, digər
mənbələr var. Ona görə, bəzi hallarda
məlumat ya gecikir, ya gəlmir, ya da, o
da sirr deyil ki, məlumatı gizlətmək
istəyirlər. Ona görə, Azərbaycanda azad
mətbuatın mövcudluğu mənim də işimi
yüngülləşdirir. Administrasiyada, digər
yerlərdə, digər strukturlarda işləyənlər
bunu bilirlər ki, mən bəzi hallarda
məlumatı onlardan tez əldə edirəm və
dərhal reaksiya verirəm. Ən azı, bu,
yoxlanılmalıdır, əgər həqiqətdirsə ölçü
götürülməlidir. Ona görə, sizin işiniz
mənim üçün də çox dəyərlidir,
əhəmiyyətlidir və mən bunu yüksək
qiymətləndirirəm. Bu, belə də olmalıdır,
çünki ölkədə həllini gözləyən problemlər
hələ ki, çoxdur. Bir çox məsələlər öz
həllini tapıbdır. Ancaq hələ ki, həm
siyasi islahatlarla, iqtisadi inkişafla bağlı
görüləsi işlər çoxdur. Hesab edirəm ki,
xüsusilə, idarəetmə sistemində islahatlar
daha da dərinləşməlidir”.

Dövlətimizin başçısı deyib ki, ölkədə
sosial ədalətsizlik halları var. Məmur
özbaşınalığı halları, digər xoşagəlməz
hallar - korrupsiya, rüşvətxorluq, insan-
ların hüquqlarının pozulması halları var.
Biz bütün bunları bilməliyik və reaksiya
verilməlidir. Əgər reaksiya ver-
ilməyəcəksə, o pozuntuları törədənlər
daha da böyük pozuntular törədəcək.
Ona görə, mətbuatın burada nadir rolu
var. Sizdən xahiş edirəm, bu sahədə öz
fəaliyyətinizi gələcəkdə də davam et-
dirəsiniz ki, həm ictimaiyyət, həm o
pozuntuları edən məmurlar bilsinlər ki,
heç bir yanlış hərəkət reaksiyasız qal-
mayacaq.

Azərbaycana qarşı yazılan 
məqalələrin arxasında biz 
uzun erməni qulaqlarını görürük

Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri
haqqında məsələyə toxunan Prezident
İlham Əliyev deyib ki, bizim beynəlxalq
mövqelərimiz kifayət qədər möhkəmdir.
Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən
ölkələrin sayı getdikcə artır və beynəlx-
alq aləmdə Azərbaycanın çox gözəl nü-
fuzu var. Əgər belə olmasaydı, bir neçə
il bundan əvvəl 155 ölkə Azərbaycanı
BMT Təhlükəsiz Şurasına qeyri-daimi
üzv seçməzdi.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki,
bununla bərabər, Azərbaycana qarşı
beynəlxalq mediada ədalətsiz kampaniya
aparılır. Bu kampaniya ona görə ədalət-
sizdir ki, ikili standartlar əsasında quru-
lub. Hər bir ölkədə qüsurlar, çatışmayan
cəhətlər var. Biz özümüz onları yaxşı
bilirik və həll etməyə çalışırıq. Ancaq
ümumi regional kontekstdən Azərbay-
canı seçib hədəfə çevirmək ikili standart-
lar və anti-Azərbaycan siyasətinin
əla mətidir. Xüsusilə, önəmli beynəlxalq
tədbirlər ərəfəsində bu kampaniya daha
ciddi formalar alır və bizə qarşı
əlaqələndirilmiş şəkildə hücumlar təşkil
edilir. Biz bunu Avropa Oyunları
ərəfəsində bir daha gördük. Bunun müx-
təlif səbəbləri var. Həm Azərbaycanın
müstəqil siyasəti, Azərbaycanın uğurları,
Qərbdə islamofobiya meyillərinin güc -
ləndirilməsi. 

“Erməni lobbisinin bizə qarşı fəa -
liyyəti. Əlbəttə, bu da öz rolunu oynayır,
çünki bir çox hallarda Azərbaycana qarşı
yazılan məqalələrin arxasında biz uzun
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erməni qulaqlarını görürük və onlar bizi
hədəf seçiblər. Dünya erməniliyi üçün
bir nömrəli hədəf Azərbaycandır. Mən
bunu bir dəfə demişəm, bir daha demək
istəyirəm ki, bizim əsas düşmənimiz er-
məni  lobbisidir.  Mən  bunu  istənilən
auditoriyada deyə və sübut edə bilərəm.
Bu, erməni xalqına aid deyil. Erməni
xalqı özü kriminal diktatura rejimindən
əziyyət çəkir. Bu rejim erməni xalqını
elə pis vəziyyətə qoyub ki, o vəziyyətdən
çıxmaq üçün bəlkə 100 il vaxt lazım ola-
caq. Ancaq erməni lobbisi, bir neçə təş -
kilatda birləşmiş qurumlar Azərbaycanı
qaralamaq, şər-böhtan atmaq və nüfuz-
dan salmaq üçün gecə-gündüz çalışırlar.
Onların geniş maliyyə imkanları,
əlaqələri var. Onlar yaşadıqları ölkələrin
hakimiyyət orqanları ilə sıx bağlıdırlar,
qanunvericilik orqanlarının nü-
mayəndələri ilə işləyirlər, onlara pullar
verirlər”, - deyən ölkə rəhbəri bildirib ki,
bu, lobbiçilik adı ilə gizlədilir. Ancaq bu,
əslində rüşvət deməkdir. Beləliklə, bizə
qarşı təşkil edilmiş kampaniyada erməni
lobbisi ön plandadır. Ancaq bunlarla bir-
ləşən digər kateqoriyadan olan qurumlar,
insanlar bizə qarşı çox çirkin kampaniya
aparırlar. Bu kampaniya Azərbaycanın
daxili və xarici siyasətinə heç bir təsir et-
məyib və heç vaxt etməyəcək. Çünki
bizim siyasətimizin mənbəyi Azərbay-
can xalqıdır, onun iradəsidir və onun
maraqlarıdır. Biz öz yolumuzdan dön-
məyəcəyik və ölkəmizi uğurla inkişaf et-
dirəcəyik. Ancaq ona da hazır olmalıyıq
ki, biz bundan sonra da müxtəlif xarici
mətbu orqanlarda Azərbaycanla bağlı
təhqiramiz, yalan, böhtan əsasında
yazılmış məqalələrlə üzləşəcəyik.

Biz Azərbaycan həqiqətlərini 
dünyaya çatdırmalıyıq

“Nə etməli? İlk növbədə, biz Azər-
baycan həqiqətlərini dünyaya çatdır-
malıyıq. Bu gün bu istiqamətdə fəal iş
gedir. Həm dövlət orqanları, həm Azər-
baycanda fəaliyyət göstərən ictimai təş -
kilatlar, həm də bizim mediamız bu
sahədə böyük işlər görürlər. Mən hesab
edirəm ki, gələcəkdə xarici dillərdə in-
ternet saytlarının sayı daha da çox ol-
malıdır. Bu gün bu saytlar var və biz
onların sayını artırmalıyıq. Hesab edirəm
ki, Azərbaycanın ən reytinqli internet
saytlarının mütləq başqa dillərdə də vari-
antları olmalıdır. Çünki biz ölkə daxi -
lindəki problemləri, əlbəttə ki, aşkar
edirik, görürük, həll etməyə çalışırıq.
Ancaq biz Azərbaycan həqiqətlərini
dünyaya çatdırmalıyıq. Bugünkü Azər-
baycan necə inkişaf edir? Hansı
nailiyyətləri var? Dünya xəzinəsinə
hansı töhfələr veribdir? Bu istiqamətdə
hələ görüləsi işlər çoxdur”, - deyən Ölkə
Prezidenti vurğulayıb ki, burada dövlət
dəstəyi də olmalıdır və olacaq. Xüsusilə
internet məkanında daha da böyük işlər
görülməlidir. 

Prezident İlham Əliyev deyib ki, biz
erməni təbliğatını ifşa etməliyik. Biz
dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki,
bizə qarşı olan hücumların arxasında
nələr dayanır. Bu da çox sadə bir yanaş-
madır. Erməni lobbisi nəyə görə bizə
qarşı bu fəaliyyəti aparır? İlk növbədə,
düşmənçiliyə görə. Biz onların əbədi
düşmənləriyik. Bunu heç kim heç vaxt
yaddan çıxarmasın. Digər tərəfdən,
sübut etməyə çalışırlar ki, Azərbaycanda
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demokratiya yoxdur, insan haqları pozu-
lur və beləliklə, erməni azlığı gələcəkdə
Azərbaycanın tərkibində yaşaya bilməz.
Halbuki bu, tam cəfəngiyyatdır. Azər-
baycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı öl -
kə dir. Bütün millətlərin, dinlərin nüma  -
yən dələri Azərbaycanda qardaşlıq şə -
raitində yaşayırlar. Biz Azərbaycanı
dünya media məkanına müasir, inkişafda
olan, açıq, tolerant ölkə kimi təqdim et-
məliyik. Bununla bərabər, biz Ermə -
nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
mü naqişəsi ilə bağlı həm tarixi həqi -
qətləri, həm Azərbaycanın mövqeyini və
ümumiyyətlə, indiki vəziyyəti daha
geniş işıqlandırmalıyıq. Çünki Ermə -
nistan daim çalışır ki, mahiyyətlə bağlı
məlumatlar heç yerə çıxmasın. Xarici
media resursları ilə bizim daha sıx
əlaqələrimiz olmalıdır. Həm xarici media
nümayəndələrini Azərbaycana dəvət
etmək, həm də Azərbaycan jurnalistlə -
rinin xaricə səfərlərini təşkil etmək
vacibdir. Qərbin aparıcı media qurumları
ilə əməkdaşlıq formatı yaradılmalıdır,
məsləhətləşmə, yaxud da ki, sadəcə
olaraq informasiya mübadiləsi aparıl-
malıdır. Biz bu yolla, ilk növbədə, Dağ -
lıq Qarabağ münaqişəsinin həqi qətlərini
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün
xarici media məkanına daha çox çıxış
əldə edə bilərik.

“Əlbəttə, bu açıq, yəni, ədalətli mü -
barizədə bizim arqumentlərimizə qarşı
erməni tərəfi heç bir arqument qoya
bilməz. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbay-
can torpağıdır. Nəinki Dağlıq Qarabağ,
bugünkü Ermənistan əzəli Azərbaycan
torpağıdır. Bunu siz bəlkə də hamıdan
yaxşı bilirsiniz. Bugünkü Ermənistanın

ərazisində yerləşən şəhərlərin, kəndlərin
mütləq əksəriyyətinin adları Azərbaycan
mənşəlidir və Azərbaycan xalqı o tor-
paqlarda əsrlər boyu yaşamışdır”, -
deyən ölkə Prezidenti qeyd edib ki,
məsələnin hüquqi tərəfi Azərbaycanın
mövqeyini birmənalı dəstəkləyir. BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var.
Postsovet məkanında olan heç bir başqa
münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik
Şurası heç bir qətnamə qəbul etməyib. 

“Ermənistan dövlət müstəqilliyini
çoxdan itiribdir. Ən yaxşı halda ona for-
post deyirlər. Amma əslində o, bölgədə
nökərlik edir. Əgər erməni xalqının
seçimi budursa, biz heç nə deyə
bilmərik. Amma inanmıram ki, erməni
xalqı müstəqillik arzuları ilə yaşadığı
dövrdə bax bu müstəqilliyi təsəvvür
edirdi və bunun səbəbi nədir? İşğalçı
siyasətdir”, - deyən dövlətimizin başçısı
bildirib ki, əgər Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmasaydı,
erməni xalqı da real müstəqilliyə qovuşa
bilərdi.

Prezident İlham Əliyev dərin məz-
munlu nitqini bu sözlərlə yekunlaşdırıb:
“Bir sözlə, hesab edirəm ki, xarici media
məkanında bizim fəaliyyətimiz bax, bu
iki istiqamət üzrə aparılmalıdır - mü-
naqişə ilə bağlı həqiqətlər və Azərbaycan
reallıqları ilə bağlı həqiqətlər. Biz bunları
çatdırmalıyıq. Biz istəyirik ki, bizi daha
da yaxşı tanısınlar. Avropa Oyunları za-
manı bizə bəziləri irad tuturdular ki,
Azərbaycan bu Oyunları özünü tanıtmaq
üçün keçirir. Burada heç bir qəbahət
yoxdur. Hər bir ölkə istəyir ki, özünü
təqdim etsin. İnkişaf etmiş ölkələr
istəmirmi? Əlbəttə istəyir. İstəməsəy-
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dilər, onlar da buna bənzər oyunları
keçirməzdilər. Bu, bizim təbii istəyi -
mizdir. Biz istəyirik ki, bizi tanısınlar,
görsünlər necə inkişaf edirik. Görsünlər
ki, cəmi 24 il ərzində biz nələr əldə et-
mişik, nələr yaratmışıq. Kənardan heç
bir yardım almadan, heç bir himayədar
olmadan bunları özümüz yaratmışıq.
Hələ Qarabağ münaqişəsi ola-ola. Ona
görə, biz çalışacağıq bundan sonra da
Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq təd-
birlər keçirilsin...” 

Görüşdə Azərbaycan Mətbuat
Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Azər-
baycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin
üzvü, “Şərq” qəzetinin baş redaktoru
Akif Aşırlı, Azərbaycan Mətbuat Şurası
sədrinin müavini, Beynəlxalq Avrasiya

Mətbuat Fondunun sədri Umud Rəhi-
moğlu çıxış edib. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə
Azərbaycanın milli maraqlarının qorun-
masında qətiyyətli mövqeyinə görə
Azərbaycan Mətbuat Şurasının xüsusi
mükafatı təqdim edilib. Həmçinin dövlə-
timizin başçısına Azərbaycan mətbu-
atının 140 illiyi ilə bağlı yubiley
hədiyyəsi təqdim edilib.

Prezident İlham Əliyev Əflatun
Əhməd oğlu Amaşova və Vüqar Müzəf-
fər oğlu Səfərliyə 3-cü dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” ordenlərini, Rauf Arif
oğlu Abbasova və Azər Hacıqulu oğlu
Həsrətə “Əməkdar jurnalist” fəxri ad-
larının vəsiqələrini və döş nişanlarını
təqdim edib.                                       v
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SU TƏSƏRRÜFATI VƏ MELİORASİYA
İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ BAYRAMI

Təltif olunmuş əməkdaşları təbrik
edən  “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov əvvəlcə ölkəmizdə keçirilmiş
“Bakı-2015” Birinci
Avropa Oyunlarına to -
xunmuşdur: “Azər -
bay can Birinci Avropa
Oyunlarını yüksək sə -
viyyədə təşkil etməklə
adını dünyanın idman
tarixinə qızıl hərflərlə
yazdı. Cənab Prezi-
dent İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Oyunlara
hazırlıq işləri cəmi iki
il yarıma başa çat-
dırıldı və yarışların

davam etdiyi 17 gün unudul-
maz anlar kimi uzun müddət
yaddaşlarda qalacaqdır. İd -
man mütəxəssisləri Avropa
Oyunlarının Olim piya oyun-
ları səviyyəsində keçdiyini
söyləyir və Azərbaycan bu -
nunla yeni idman standart-
larına imza atmış oldu. Açılış
və bağlanış mərasimlərinin
milli  üslubda ən yüksək sə -
viyyədə hazırlanması və təq -
dimatı isə xüsusi qeyd olun -
malıdır. Bu idman bayramını

Azərbaycan xalqına yaşatdığına görə
möhtərəm Prezidentə “Azərsu” ASC-nin
kollektivi adından dərin minnətdarlığımı

“Azərsu” ASC-nin əməkdaşlarına 
fəxri adların vəsiqələri və medallar 

təqdim edilib
n Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2015-ci il tarixli sərəncamları

ilə “Əməkdar mühəndis” fəxri adına və “Tərəqqi” medalına layiq görülmüş
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşlarına mükafatların təqdim
olunması mərasimi keçirilmişdir.



“Azərsu” ASC-nin əməkdaşlarına fəxri adların
vəsiqələri və medallar  təqdim edilib
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bildirirəm. Oyunlara ha -
zırlıq çər çivəsində “Azər -
su” ASC tərəfindən də
xeyli iş gö rül müş, yeni
ma gistral və şəbəkə su
xətləri, kanalizasiya kol -
lektorları və nasos stan-
siyaları tikilmiş, yarışların
davam etdiyi günlərdə
idman qur ğularının, olim -
piya kəndinin, otellərin və
digər obyektlərin daya -
nıqlı və keyfiyyətli içməli
su təchizatının aparılması
üçün mühüm işlər görül -
müşdür”.

“Azərsu” ASC-nin sədri bildirmişdir
ki, 5 iyun ”Su təsərrüfatı və meliorasiya
işçiləri günü” peşə bayramı ərəfəsində
Prezident sərəncamları ilə Cəmiyyətin 2
əməkdaşının “Əməkdar mühəndis” fəxri
adı, 12 əməkdaşının isə “Tərəqqi”
medalı ilə təltif olunması kollektivin
əməyinə verilən ən böyük qiymətdir:

“Kollektivimz möhtərəm Prezident
İlham Əliyevin etimadını doğrultmaq
üçün bundan sonra da əzmlə çalışacaq və
yeni-yeni uğurlara imza atacaqdır”.

Sonra “Əməkdar mühəndis”  fəxri
adına layiq görülmüş və “Tərəqqi” me -
dalı ilə təltif olunmuş, həmçinin
“Azərsu” ASC-nin Fəxri Fərmanı ilə
mükafatlandırılmış əməkdaşlar təltif
edilmişdir. 

“Əməkdar mühəndis”  fəxri
adına layiq görülmüş “Birləşmiş
Sukanal” MMC-nin direktoru
Etibar Məmmədov və “Tərəqqi”
medalı ilə təltif olunmuş “Şəki
Sukanal” TSC-nin direktoru
Bayram Məmmədov  su təsərrü-
fatı işçilərinin əməyinə verdiyi
qiymətə görə Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlıqlarını bil -
dirmiş, Heydər Əliyev ide ya -
larının inkişafı naminə bun dan
sonra da səylə çalışacaqlarını
bildirmişlər.

v



Forumda beynəlxalq su sənayesinə
verdikləri  töhfələrə və bu sahədə qazanılmış
nailiyyətlərə görə müxtəlif no minasiyalar
üzrə  mükafatların verilməsi mərasimi keçi -
rilmişdir. Tədbirdə elan edilmişdir ki, kom-
munal sahədə nailiy yətlərə və göstərilən
yüksək xidmətə görə “Azərsu” ASC “Qlobal
Su təsərrüfatı liderləri” Qrupu tərəfindən
2015-ci ilin “Su Li derləri” nominasiyasında
mükafata layiq görülmüşdür. Bu münasi-
bətlə “Qlobal Su təsərrufatı liderləri” Qrupu
tərəfindən “Azər su” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynova təbrik məktubu göndərilmişdir.

Qeyd edək ki, “Qlobal Su təsərrüfatı li -
derləri” Qrupu dünya üzrə qlobal su  prob-
lemlərinin həlli sahəsində fəaliyyət göstərən
mötəbər qurumlardan biridir. 2500-ə yaxın
üzvü olan qrupda dünya ölkələrinin su sek-

toru üzrə dövlət təşkilatları  və özəl şirkət -
lərinin rəhbərləri təmsil olunur.  Qrupun
təşkilatçılığı ilə hər il “Qlobal Su” forumları
keçirilir. Forumlarda  dünyada mövcud su
problemləri haqqında məruzələr dinlənilir və
operativ çıxış yolları ətrafında müzakirələr
aparılır. Qrupun təsis etdiyi “Su Liderləri”
adlı jurnalda dünya üzrə su sektorunda
görülən işlər, hesabatlar, nailiyyətlər və
problemlər haqqında məqalələr dərc olunur.
v

“Azərsu” ASC beynəlxalq mükafata 
layiq görülüb

n “Qlobal Su təsərrüfatı liderləri” Qrupunun təşkilatçılığı ilə Yunanıstanın pay-
taxtı Afinada keçirilmiş  “Global water 2015”  forumu yekunlamışdır. Dünyanın
müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən su şirkətlərinin rəhbərlərinin iştirak et-
diyi tədbirdə qlobal su problemləri haqqında məruzələr dinlənilmiş, problem-
lərdən çıxış yolları ətrafında müzakirələr aparılmışdır.

20 3/2015

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR



Adıçəkilən xidməti www.azersu.az və
www.e-gov.az saytları üzərindən həyata
keçirmək mümkündür. Texniki şərt əldə
etmək üçün torpaqayırma və ya mülkiyyət
hüququnu təsdiq edən sənədin surətinin
elektron formada təqdim olunması kifayət
edir. Şəxsiyyət vəsiqəsi barədə məlumatlar
“Elektron hökumət” portalı üzərindən
alındığından onun surətinə ehtiyac qalmır.

Müraciət formasında qeyd edilmiş
bütün xanalar lazımi qaydada doldurul-
duqda, ekranda  müraciətin qeydə alındığı
barədə təsdiq pəncərəsi açılır. İmtina hal-
ları olmadıqda “İstehlakçıların  su təchizatı
və tullantı sularının axıdılması sisteminə
qoşulması üçün texniki şərtlərin verilməsi
və qoşulması” Qaydalarında müəyyən ol-
unmuş qaydada və müddətdə texniki şərt
hazırlanır. Sənəd hazır olduqda elektron
poçt və ya telefon vasitəsilə müraciət edən
şəxsə məlumat verilir. Hazırlanmış texniki
şərt “Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-
Tədqiqat və Layihə İnstitutu tərəfindən
təqdim olunduqdan sonra istehlakçının
içməli su təchizatı və tullantı sularının
axıdılması sisteminə qoşulması təmin
edilir. İmtina halları olduqda səbəbi
bildirilməklə istehlakçıya elektron poçt və
ya telefon vasitəsilə məlumat verilir.

İkinci qrup, yəni qeyri-əhali qrupuna
aid istehlakçıların texniki şərtlərin alın-
ması üçün elektron formada müraciət et-

mələrinin təmin olunması istiqamətində
işlər davam etdirilir.

“Azərsu” ASC-nin abonentləri yaxın
zamanlarda daha bir elektron xidmətdən
istifadə etmək imkanı qazanacaqlar. Belə
ki, onlar içməli su və tullantı sularının
axıdılması xidmətlərindən istifadəyə görə
borcun olub-olmaması barədə arayışı elek-
tron formada əldə edə biləcəklər. Artıq bu
istiqamətdə işlər yekunlaşmaq üzrədir və
xidmətin “Elektron hökumət” portalına in-
teqrasiyası da nəzərdə tutulur. 

Hazırda Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən
“Elektron hökumət” layihəsi çərçivəsində
“Borcun onlayn öyrənilməsi”,“Borcun on-
layn ödənilməsi”, “Abonent məlumat-
larının dəyişdirilməsi” elektron xid mət -
lərinin göstərilməsi təmin edilir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət  Agentliyi ilə əldə olunmuş razılığa
əsasən,  2014-cü ildən başlayaraq “Asan
xidmət” mərkəzlərində  “Azərsu” ASC-nin
abunəçilərinə bəzi müştəri xidmətlərinin
göstərilməsinə başlanmışdır. Bununla
yanaşı abonentlərə MilliÖn, E-manat,
EasyPay və  ExpressPay  ödəniş terminal-
larında ödəniş aparmaq imkanı yara -
dılmışdır.

v

Yeni elektron xidmət istifadəyə verilib

n “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti istehlakçılara göstərilən müştəri  xid-
mətlərinin asanlaşdırılması  və bu sahədə şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə
islahatları davam etdirir.  Bu istiqamətdə aparılan işlər çərçivəsində birinci
qrup, yəni əhali istehlakçılarının içməli su təchizatı və tullantı sularının axıdıl-
ması sisteminə qoşulması məqsədi ilə texniki şərtlərin alınması üçün elektron
formada müraciət etmək imkanı yaradılmışdır. 
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2015-ci ilin birinci yarısında Astara,
Tərtər, Daşkəsən və Qobustan şəhərlərinin
içməli su və kanalizasiya  infrastruk-
turlarının yenidən qurulması layihələrinin
icrasına başlanılmışdır. Bununla da “Azər -
su” ASC-nin sifarişi ilə su və kanalizasiya
sistemləri yenidən qurulan şəhərlərin sayı
29-a çatmışdır. Bu şəhərlərin 11-də işlər
dövlət büdcəsi vəsaiti, 18-də isə beynəl -
xalq maliyyə qurumlarından cəlb olunmuş
kreditlər hesabına həyata keçi rilir.

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən la -
yihə çərçivəsində Mingəçevir şəhərində
yeni texnologiyaya əsaslanan və məhsul-
darlığı sutkada 50 min kubmetr olan

sutəmizləyici qurğunun birinci mərhə -
ləsinin inşası başa çatmış və şəhərə yeni
mənbədən içməli suyun verilməsi təmin
edilmişdir. Təmizləyici qurğunun ikinci
mərhələsi istismara veriləndən sonra
Mingəçevirlə yanaşı Yevlax şəhəri və ətraf
kəndlər də bu mənbədən su alacaq. Eyni
zamanda Mingəçevir şəhərində tikintisi
nəzərdə tutulan 270 km su şəbəkəsinin 197
km-lik hissəsində işlər başa çatdırılmışdır.
Hazırda  Mingəçevir şəhərində  tutumu 10
min kubmetr olan su anbarının, su və
kanalizasiya  şəbəkələrinin tikintisi və
sayğaclaşma işləri davam etdirilir. Çirkab
suların idarə olunması məqsədi ilə  3 ədəd

Regionlarda əhalinin içməli su ilə təminatı
yaxşılaşdırılır

n “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti “Azərbaycan Respublikası regionlarının
2014-2018-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq
şəhər və rayon mərkəzlərində, həmçinin kənd və qəsəbələrdə istehlakçıların
içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması
layihələrinin icrasını uğurla davam etdirir.
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kanalizasiya nasos stansiyası tikilərək is-
tifadəyə verilmişdir. Bunun nəticəsində
Kür çayına 21 nöqtədən axıdılan çirkab
suların qarşısı alınmışdır.

Şəmkir şəhərində istehlakçıları key-
fiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin
etmək məqsədilə Şəmkirçay su mən-
bəyindən istifadə olunmasına başlan-
mışdır. Bu məqsədlə uzunluğu 16,5 km
olan Şəmkirçay-Şəmkir magistral su xətti
qısa müddətdə tikilərək istismara verilmiş
və yeni mənbədən şəhərə suyun verilməsi
təmin edilmişdir.

Ucar şəhərində içməli su şəbəkəsinin
yenidən qurulması üzrə işlər  yekunlaşmış,
şəhərdə 120 km şəhərdaxili şəbəkə ya -
radılmış, bütün abunəçilər smart sayğacla
və  24 saat  fasiləsiz  içməli  su ilə təmin
olunmuşdur. 

Hazırda  tutumu 3000 kubmetr olan su
anbarının və kanalizasiya şəbəkəsinin ti -
kintisi  davam etdirilir.

Lənkəran şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-

ması layihəsi çərçivəsində  ümumilikdə
əhalisi 15 min nəfər  olan  Şilavar, Digah,
Velədi, Sütəmurdov və Göyşaban kənd -
lərinin içməli su problemi  həll edilir.
Hazırda həmin kəndlərdə  98 km uzun-
luğunda layihələndirilmiş su xətlərinin ti -
kintisi, 3300-dən çox ev birləşmələrinin
verilməsi və smart sayğacların quraşdırıl-
ması işləri yekunlaşmaq üzrədir. Artıq
Göyşaban kəndinə içməli suyun verilməsi
təmin edilmiş və hazırda kəndin 3500
sakini yeni şəbəkədən su alır.

Dövlət büdcəsi hesabına maliy -
yələşdirilən digər layihələr çərçivəsində
2015-ci ilin yanvar-iyun aylarında
Hacıqabul, Biləsuvar, İmişli, Zərdab,
Kürdəmir və Qax şəhərlərində içməli su və
kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən
qurulması işləri davam etdirilir. Qeyd edək
ki, Quba şəhərində layihənin icrası başa
çatdırılmış, şəhərin içməli su və kanaliza-
siya sistemləri yenidən qurulmuşdur.

Azərbaycan Hökuməti və Asiya İnkişaf
Bankının birgə maliyyələşdirdiyi “Su
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təchizatı və kanalizasiya investisiya proq -
ramı” çərçivəsində Ağdaş şəhərində su -
götürücü qurğuların tikintisi ilə yanaşı, su
təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin ye -
nidən qurulmasına  və sayğaclaşma işlə -
rinə start verilmişdir. Ağdaş şəhərini
keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin
etmək üçün 2 yeni artezian quyusunun
qazılmasına başlanılmışdır. Buna qədər isə
134 km su şəbəkəsinin 126 km-lik hissəsi,
137 km-lik kanalizasiya şəbəkəsinin 121
km hissəsində işlər başa çatdırılmışdır.
Layihənin növbəti mərhələsində Ağdaş
şəhərində su və kanlizasiya şəbəkəsinin
qalan hissəsinin inşasının tamamlanması,
çirkab sutəmizləyici qurğunun tikilməsi və
sayğaclaşmanın başa çatdırılması nəzərdə
tutulur.

“Su təchizatı və kanalizasiya inves -
tisiya proqramı” çərçivəsində Ağcabədi
şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sis-
temlərinin yenidən qurulması layihəsi üzrə
tender elan edilmiş və yaxın vaxtlarda tik-
inti-quraşdırma işlərinə başlanılacaqdır.

İslam İnkişaf Bankının krediti hesabına
maliyyələşdirilən “Azərbaycanın 6 rayo -
nunda Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya
Proqramı layihəsi” çərçivəsində Gədəbəy,
Astara, Daşkəsən və Tərtər şəhərlərində
layihələrin icrası intensiv şəkildə həyata
keçirilir. Gədəbəy şəhərində istehlakçıların
keyfiyyətli və dayanıqlı su təchizatının
təmin edilməsi məqsədilə Südlübulaq  su
mənbəyindən 14,8 km uzunluğunda ma -
gistral su kəmərinin, su anbarının,  79,4
km uzunluğunda paylayıcı su şəbəkəsinin
tikintisi davam etdirilir. Xanbulançay
dəryaçasının yaxınlığında tikilmiş sutə -
miz ləyici qurğudan Astara şəhərinə 24,8
km uzunluğunda magistral su kəmərinin
tikintisinə başlanılmışdır.

Almaniya İnkişaf Bankının (KFW
bankı)   maliyyələşdirdiyi “II Açıq Kom-
munal İnfrastruktur Proqramı” çərçi -
vəsində “Gəncə şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması” layihəsi çərçivəsində şəhərin bir
hissəsinin içməli su və kanalizasiya
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şəbəkələrinin yenidən qurulması, anbar-
ların tikintisi davam etdirilir.

Azərbaycan hökuməti və Yaponiya
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi tərə -
findən birgə maliyyələşdirilən “Kiçik
şəhərlərdə Su Təchizatı və Kanalizasiya
Layihəsi” çərçivəsində Xaçmaz və Qusar
şəhərlərində layihələrin növbəti mərhə -
ləsinin icrasına başlanılmışdır. Bu mərhələ
çərçivəsində həmin şəhərlərdə su təchizatı
və kanalizasiya şəbəkələri yaradılacaqdır. 

Dünya Bankının krediti hesabına icra
edilən  “Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya
Xidmətləri Layihəsi” çərçivəsində  Şa-
maxı şəhərində içməli su və kanalizasiya
şəbəkələrinin inşası yekunlaşmaq üzrədir,
eyni zamanda çirkab sutəmizləyici qurğu-
nun tikintisinə başlanılmışdır.

2015-ci ilin yanvar-iyun aylarında
şəhər mərkəzləri ilə yanaşı, kənd və
qəsəbələrin də içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılmasına diqqət artırılmışdır.
Ötən dövrdə  içməli su çatışmazlığı
müşahidə edilən Yardımlı, Zaqatala,

Füzuli, Tovuz, Beyləqan rayonlarının kənd
və qəsəbələrində icra olunmuş su layi-
hələri çərçivəsində ümumilikdə 20 mindən
artıq insanın içməli su təchizatı yaxşı -
laşdırılmışdır.

Hesabat dövründə “Azərsu” ASC
tərəfindən regionlarda 246 km su, 75 km
kanalizasiya xətləri, 1 sutəmizləyici qurğu,
2 su anbarı tikilmiş, 2 subartezian quyusu
qazılmış, 6 mindən çox smart sayğac
quraşdırılmışdır. Görülmüş işlər nəti -
cəsində bölgələrdə 80 min nəfərin içməli
su təchizatı yaxşılaşdırılmışdır. Yanvar-
iyun aylarında 36 min nəfər ilk dəfə
mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli su ilə
təmin olunmuşdur. Hesabat dövründə 14
min nəfərin su təchizatı fasiləsiz rejimə
keçirilmiş, 30 min nəfərə isə içməli suyun
verilmə rejimi nəzərəçarpacaq dərəcədə
yaxşılaşdırılmışdır.

v
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“Azərsu” ASC ilə AzMİU arasında
2012-ci ildə imzalanmış təhsil, elm, ixti-
sasartırma, əmək məşğulluğu sahəsində
əməkdaşlığa dair müqaviləyə uyğun
olaraq hər il  Cəmiyyət tərəfindən “Təqaüd
proqramı” həyata keçirilir. Bu proqramda
iştirak edən tələbələr müəyyən təhsil
dövrü ərzində xüsusi təqaüdlərlə təmin ol-
unurlar.

Proqramın tələblərinə uyğun olaraq
təqaüd almağa namizəd olanların siyahısı

ali  təhsil  müəssisəsi tərəfindən  təqdim
olunur. Təqaüdçülərin seçilməsi “Azərsu”
ASC-nin təqaüd proqramının icrasının
tənzimlənməsi ilə bağlı meyarlar çər -
çivəsində aparılır. Namizədlər seçilərkən,
test üsulu ilə onların məntiqi təfəkkürü
qiymətləndirilir, nəzəri bilikləri, həmçinin
informasiya və kommunikasiya texnolo -
giyalarına yiyələnmə bacarıqları yox -
lanılır.

2015-ci il üçün “Təqaüd proqramı”nda
iştirak etmək üçün AzMİU tərəfindən  32
namizəd təqdim edilmişdir. Test yoxla-
masında iştirak edən tələbələr növbəti
mərhələdə  Cəmiyyətdə təşkil edilmiş
komissiya tərəfindən müsahibədən keçir-
ilmişdir. Müsahibə zamanı tələbələrin
nəzəri bilik və bacarıqları,  komandada
işləmək qabiliyyətləri, müxtəlif səpkili
məsələlərə yanaşma tərzi, situasiyalardan
çıxma qabiliyyətləri və şəxsi keyfiyyətləri
qiymətləndirilmişdir. Daha sonra test
yoxlamasının  və müsahibənin  nəticələri
üzrə ümumi qiymətləndirmə aparılmışdır.
Yekun qiymətləndirmənin nəticələrinə
görə müxtəlif ixtisaslarda təhsil alan  19
tələbə “Azərsu” ASC-nin təqaüdünü al-
mağa layiq görülmüşdür.

v

Tələbələr “Azərsu” ASC-nin  
“Təqaüd proqramı”nın imkanlarından 

yararlanır

n “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində kadr potensialının gücləndirilməsi, əmək
məhsuldarlığının artırılması, gənc mütəxəssislərin peşəkarlıq qabiliyyətinin yük-
səldilməsi məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Səhmdar Cəmiyyətin  Azərbay-
can Memarlıq və İnşaat Universitetinin (AzMİU) təhsil və elm sahəsində birgə
əməkdaşlığı bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 



Giriş

Məlum olduğu kimi, Respublakımız təbii şərait baxımından rəngarəng olub,
möhtəşəm gözəllikləri olan uca dağlara, geniş düzənliklərə, zəngin yeraltı və yerüstü
sərvətlərə malikdir. Belə əlverişli təbii-təsərrüfat şəraiti, məhsuldar qüvvələrin
inkişafına, ölkənin müxtəlif regionlarında əhalinin və iqtisadiyyat sahələrinin
səmərəli yerləşdirilməsinə imkan verir. 

Respublikanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən amillərin təhlili
göstərir ki,  ölkədə iqtisadi islahatlar inkişafını təmin edən amillərin təhlili göstərir
ki, ölkədə iqtisadi islahatları müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək məqsədilə regionların
təbii şəraitinin və təbii ehtiyatlarının kompleks halda öyrənilməsi, onların obyektiv
qiymətləndirilməsi və elmi baxımdan əsaslandırılmış formada istifadəsinin təşkil
edilməsi çox vacibdir.

Tədqiqatın şərhi

Ölkədə yüksək iqtisadi inkişafı təmin etmək məqsədilə, iqtisadiyyatın bütün
sahələrinin potensial imkanlarından, o cümlədən, su ehtiyatlarından kompleks və
yüksək səmərə ilə istifadə olunması, su ehtiyatlarının məhdudluğu şəraitində,
əhalinin ərzağa və sənayenin xammala olan tələbatının artması, bütövlükdə, ölkə

(Səh. 27-30)
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iqtisadiyyatının kompleks inkişafını, kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə yeni suvarılan
torpaq sahələrinin cəlb olunmasını və yüksək səmərə əldə olunmasını tələb edir.

Ölkənin məhsuldar qüvvələrinin inkişafının müasir səviyyəsində, əsas su təsər-
rüfatı problemləri, mövcud olan su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi, sosial-ekoloji
tədbirlər nəzərə alınmaqla çay axımının nizamlanması və regionlar üzrə tələbata
uyğun paylanması,  su mənbələrinin çirklənmədən və tükənmədən mühafizəsinin
gücləndirilməsi, dövlətlərarası tranzit və yerli çayların məcrasında mənsəbədək
saxlanılması vacib olan mütləq axımın, çaylarda ekoloji və sanitar şəraitin
yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Belə iri kapital tutumlu, su təsərrüfat problemlərinin
həllinin obyektiv  planlaşdırılması su təsərrüfatı balansı tədqiqatlarının nəticələrinə
əsasən müəyyən edilir.

Bununla əlaqədar olaraq, əsas çay hövzələrinin və bütövlükdə respublikanın su
təsərrüfatı balansları əsasında ümumi su təminatının mövcud vəziyyətinin araşdırıl-
ması və perspektivdə bu sahədə qarşıya çıxan problemlərin müəyyən olunması çox
vacibdir. Bu baxımdan, su təsərrüfatı balansları su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi
və onun idarə olunması üzrə elmi-tədqiqat işlərinin mütəmadi aparılması zəruridir.

Mütəmadi olaraq, yerinə yetirilən tədqiqat işlərinin nəticələri göstərir ki, Azər-
baycanın bütün su təsərrüfatı rayonlarının su təminatı çayların təbii rejimi şəraitində
su çatışmazlıqları ilə səciyyələnir. Bütün il ərzində, su çatışmazlığı müşahidə olunan
regionların öz ərazilərində formalaşan çay suyu ehtiyatlarının məhdudluğu bu re-
gionların su təminatını çətinləşdirir [1, 2].

Respublika üzrə çay hövzələri, su təsərrüfatı rayonları və iqtisadi rayonlar üzrə
su ehtiyatlarından kompleks istifadənin əsas göstəricilərinin işlənib hazırlanması su
təsərrüfatının aktual məsələlərindən hesab olunur. Bunu həyata keçirmək üçün su
ehtiyatlarının müəyyən olunması ilə yanaşı sudan istifadə məlumatlarının araşdırıl-
ması və qiymətləndirilməsi çox vacibdir. Sudan kompleks istifadə məlumatları
əsasən, əhalinin və iqtisadiyyat sahələrinin sudan istifadəsinin və su tələbatının məc-
musu olub, ayrı-ayrı region və bölgələrdə müxtəlif qiymətlərlə səciyyələnir. Bu
ərazinin təbii-təsərrüfat xüsusiyyətlərilə və həmçinin müxtəlif təsərrüfat sahələrinin
inkişafından asılı olaraq yerləşməsilə əlaqədardır. Təhlil göstərir ki, ölkənin sudan
istifadə informasiyaları zaman və məkana görə həm regionlar üzrə, həm də il boyu
dəyişir. Odur ki, sudan kompleks istifadə göstəricilərinin təhlili su istehlakçılarının
və su istifadəçilərinin ümumi su tələbatını əks etdirməklə iqtisadi rayonlar, regionlar
və əsas çay hövzələri üzrə də su tələbatını qiymətləndirməyə imkan verir.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, göstərilən problemlərin həll olunması ilə əlaqədar
olaraq, ölkə regionlarının su təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə mövcud olan təbii
su ehtiyatlarını nizamlamaq və yaxud çay axımının təbii rejimini su istehlakçılarının
tələbat rejiminə uyğunlaşdırmaq tələb olunur.

Azərbaycan ərazisində olan çayların bir hissəsi respublika hüdudlarında, digər
hissəsi isə qonşu ölkələrin ərazilərində öz axımını formalaşdırır ki, onların da su
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ehtiyatları həmin ölkələrin ərazilərində istifadə olunduğundan müəyyən kəmiyyət
və keyfiyyət dəyişmələrinə məruz qalmış olur. 

Respublika ərazisində mövcud olan çayların axımlarının müxtəlif  dəyişmələrini
və onların su ehtiyatlarını qiymət ləndirmək üçün mövcud hidroloji müşahidə
məlumatlarından istifadə olunur.    

Müasir mərhələdə iqtisadi islahatların geniş surətdə həyata keçirilməsi ilə əlaqə-
dar olaraq müxtəlif iqtisadiyyat sahələrində istehsalın müəyyən qədər ləngiməsi
müşahidə  edilməsi də insanın təsərrüfat fəaliyyətinin su obyektlərinə, su mən-
bələrinə, su təsərrüfatı sistemlərinə etdiyi təsir əhəmiyyətli dərəcədədir. Su ehtiyatı
sistemlərinə insanın təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri həm də ölkə ərazisində qonşu ölkə
ərazilərindən daxil olan çaylarda müşahidə olunur.  Antropogen təsirlərin nəticəsində
çay hövzələrinin ümumi su balansı və hidroloji rejimi müəyyən dəyişmələrə məruz
qalır.

Yerinə yetirilən elmi-tədqiqat  işlərinin nəticələrinə əsaslanaraq qeyd edə bilərik
ki, perspektivdə Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndiril -
məsi, əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına, sənayenin isə xammala olan tələbatının
ödənilməsi suvarılan sahələr hesabına, məhdud su ehtiyatları şəraitində, indiki  za-
mana nisbətən iki dəfəyədək artması tələb olunur. Odur ki, su çatışmazlığı müşahidə
olunan regionların ərazilərində əsaslı su təsərrüfatı tədbirlərinin həyata keçirilməsini
məqsədəuyğun hesab etmək olar. Bura əsasən, su ehti yatlarından səmərəli və komp -
leks istifadə olunması, su itkisinin azaldılması üçün köhnə və torpaq məcralı su-
varma sistemlərinin yenidən qurulması və onların faydalı iş əmsallarının
yüksəldilməsi, iqtisadi rayonların torpaq-iqlim şəraitini nəzərə almaqla kənd təsər-
rüfatı bitkiləri üçün iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış optimal suvarma normalarının
işlənib hazırlanması və tətbiqi, su ehtiyatlarına qənaət olunması üçün mütərəqqi su-
varma üsullarının regionlarda geniş tətbiq olunması, su istehlakçıları arasında opti-
mal su bölgüsünün avtomatik idarəetmə üsullarından istifadə olunması, suvarılan
torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, istismarda olan su anbarlarının
optimal iş rejimlərinin yaradılması və s. daxildir.

Hazırda bütün dünyada qlobal iqlim dəyişmələri getdikcə daha artıq dərəcədə
hiss olunmaqdadır. Belə bir şəraitdə dünyanın bir çox ölkələrində suvarılan sahələrin
genişləndirilməsi su ehtiyatlarının və suvarmaya yararlı torpaqların çatışmazlığı
səbəbindən məhdudlaşır. Bununla əlaqədar olaraq əkinçilik mədəniyyətinin yük-
səldilməsi, suvarma texnikasının və texnologiyasının təkmilləşdirilməsi, meliorativ
sistemlərin istismarı və kənd təsərrüfatı istehsalının effektivliyinin  artırılması yol-
larına baxılmalıdır. 

Bu məqsədlə mövcud su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsinə, bu və ya digər
səbəblərdən istifadə olunmayan torpaqların kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb
edilməsinə, ətraf mühitə mənfi təsirlərin qarşısının alınmasına dair tədbirlər işlənib
hazırlanmalıdır.
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Nəticə

Beləliklə, müxtəlif məqsədli su təsərrüfatı tədbirləri işlənib hazırlanarkən ona
kompleks şəkildə yanaşılmalı və onun əhatə edəcəyi problemlərin həlli üzrə elmi-
texniki, sosial-iqtisadi və ekoloji baxımdan elmi araşdırmalarla əsaslandırılmalıdır.
Su ehtiyatlarından kompleks istifadə tədbirləri işlənib hazırlanarkən işin məqsədi
və vəzifələri, su ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri, su ehtiyatlarının
formalaşması, çirklənməsi, su təminatı, su təminatının yüksəldilməsi və su ehtiyat-
larından səmərəli istifadə olunması, onun iqtisadi göstəriciləri, su təchizatı, su ehtiy-
atarının mühafizəsi və zərərli təsirlərə qarşı mübarizə tədbirləri və su ehtiyatlarının
ekoloji baxımdan qiymətləndirilməsi nəzərə alınmalıdır.

Həmçinin regionlardakı yaşayış məntəqələrinin su təchizatı sistemləri ekoloji
cəhətdən təmiz olan yeraltı sular hesabına yenidən qurulmalı, sənaye müəs-
sisələrində dövrü-təkrar və tullantısız texnologiyaya keçirilməsi vacibdir. 

Bununla da, regionlarda sənaye sahələrinin və kənd təsərrüfatının sürətli iqtisadi
inkişafını həyata keçirmək, əmək qabiliyyətli əhalini (xüsusən gəncləri) işlə təmin
etmək və onların maddi rifah halının yüksldilməsinə nail olmaq olar. Respublikada
və onun regionlarında hasilat sənayesinin hazır məhsul istehsal edən sənayeyə
çevrilməsi, ölkənin regionları arasında ticarət dövriyyəsinin artırılmasına və respub-
likanın xammal ixrac edən ölkədən hazır məhsul ixrac edən ölkəyə çevrilmısinə xid-
mət etmiş olar. 
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İNKİŞAFINDA SU EHTIYATLARININ ROLU 
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Abstract. The article is dedicated to the priorities of the water resources in sus-
tainable development of Azerbaijan. In study were analyzed the main indicators of
the existing water resources and water use of the Azerbaijan Republic. Suggestions
were given for providing sustainable economic development of  the Azerbaijan ac-
cording to the integrated water resources management. 

Açar sözlər: su еhtiyatları, su təsərrüfatı, hidrоlоji охşarlıq, su tələbatı, davamlı
inkişaf.

Giriş

Hazırda dünyada iqtisadiyyatın bütün sahələrinin sürətli inkişafı, antropogen
amillərin ətraf mühitə artan mənfi təsiri təbii sərvətlərin həddindən artıq istismarı
ilə müşaiyət olunur. Respublikada iqtisadi inkişafın davamlı olması, artan tələbatını
müvəffəqiyyətlə ödəmək üçün su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək olduqca
vacibdir. Əksər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında da ətraf mühitin
mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması problemlərinin həlli is-
tiqamətində işlərin görülməsi çox zəruridir. İqtisadiyyatın müasir və gələcəк inкişaf
səviyyəsinin təmin edilməsi faktorlarından biri də ayrı-ayrı sahələrin şirin suya оlan
tələbatının ödənilməsindən asılıdır. Qlobal iqlim dəyişmələri və оnun su оbyекtlə-
rinə göstərdiyi təsir, əhalinin təbii və mexaniki artımı su еhtiyatlarından daha
səmərəli istifadə еtməyi tələb еdir. 
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Tədqiqatın şərhi

İstehsalın intensivləşdirilməsi, onun səmərəliliyinin artırılması, bunun əsasında
xalqın maddi və mədəni həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi hər hansı bir dövlətin iqti-
sadi strategiyasının əsasını təşkil edir. Ölkəmizin sürətli və davamlı inkişaf strate-
giyası, regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin uğurlu həyata keçirilməsi,
neft-qaz sənayesindən əldə olunan gəlirlərin qeyri-neft sektoruna cəlb edilməsi
yerüstü təbii sərvətlərdən, o cümlədən su ehtiyatlarının potensial ehtiyatlarından
səmərəli istifadə etməyi tələb edir. Bu məqsədlə də ayrı-ayrı regionların, iqtisadi
rayonların potensial ehtiyatlarının müəyyənləşdirilərək təhlil edilməsinə ehtiyac
vardır.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal sahələrinin inkişafında, cəmiyyətin istehlak
məhsullarına olan tələbatın ödənilməsində su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olun -
ması mühüm iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Su ehtiyatlarının istehsal dövriyyəsinə
cəlb olunması ərazinin əmək ehtiyatlarının zənginliyindən və istehsal vasitələrinin
inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq daha da intensivləşir.

Hazırda əsrimizin qlobal problemlərindən biri əhalinin və müxtəlif təsərrüfat
sahələrinin su ilə təmin olunmasıdır. Su еhtiyatları ilə az təmin olunmuş Azərbaycan
Rеspublikasında çay aхımı həm ərazi üzrə, həm də zamana görə qеyri-bərabər pay-
lanmışdır. Bununla yanaşı, ölkənin su еhtiyatlarının təqribən 70%-dən çoxu qonşu
ölkələrin ərazisində formalaşır.  

Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatlarının  illik ehtiyatının 19-20,6 km3-i transsərhəd
çayların, 9,5-10 km3-i isə yerli çay axımı hesabına formalaşır. Samur çayı istisna
olmaqla birbaşa Xəzər dənizinə tökülən çayların illik su ehtiyatı 2,2-2,5 km3 təşkil
edir ki, bunun da 1-1,1 km3-i Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarından, 1,2-1,4
km3-i isə Lənkəran təbii vilayətindən axan çayların payına düşür. Kür çayının
hövzəsinə daxil olan sağ və sol qolların ümumi su ehtiyatı isə 7,5-7,8 km3 təşkil
edir. 

Azərbaycanda çayların yerüstü axımı hidroloji ildən və mövsümlərdən asılı
olaraq kəskin dəyişir. Bu dəyişkənlikdən asılılığı azaltmaq və il ərzində istifadə
oluna biləcək etibarlı su mənbələrinə malik olmaq məqsədi ilə 140-a qədər su an-
barları yaradılmışdır. Su anbarlarının ümumi sahəsi 87 min hektar, suyunun həcmi
isə 22 km3-ə yaxındır [1, 7, 8]. 

Azərbaycan ərazisində ümumi sahəsi 394 km2 olan 450-yə yaxın göl mövcuddur
ki, bunlardan da 200-ə yaxını yay aylarında quruyur. Göllərin ümumi  su ehtiyatı
0,9 km3, şirinsulu göllərin ehtiyatı isə 0,03-0,05 km3-ə yaxındır [3, 4, 7, 8]. 

Azərbaycan ərazisində buzlaqlar, əsasən, Böyük Qafqaz dağlarının Baş
Suayrıcında və Yan Silsilədə mütləq yüksəkliyi 3600-4000 metrdən artıq olan
ərazilərdə formalaşmışdır.  Buzlaqlar Bazardüzü zirvəsində 3,6 km2, Bazaryurdda
1 km2, Tufandağda 0,5 km2, Şahdağda isə 1,1 km2 sahəni əhatə edir.  Kiçik Qafqazda
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yalnız Qapıcıq dağında sahəsi 0,15 km2 olan buzlaq mövcuddur.  Hazırda buz -
laqların sahəsi təqribən 6,6 km2, su ehtiyatı isə 0,08 km3 təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində  Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz dağ-
qırışıqlıq zonaları və onlar arasındakı Kür-Araz ovalığı hüdudlarında 18 yeraltı su
hövzəsi ayrılır. Bu hözələrdən 14-ü transsərhəd yeraltı su hövzələridir. Dağlıq
ərazilərdə yeraltı sular zəif öyrənilmişdir. Yeraltı suların əsas ehtiyatları Samur-
Dəvəçi, Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax, Mil-Qarabağ, Cəbrayıl, Naxçıvan dağətəyi
düzənliklərində toplanmışdır [3, 9]. 

Yeraltı suların ehtiyatların 60%-ə yaxını Samur-Dəvəçi, Şəki-Zaqatala və Gəncə-
Qazax dağətəyi düzənliklərinin ərazisində yerləşir. Geoloji kəsilişdə yüksək
sukeçiricilik xüsusiyyətlərinə malik çaqıl-çınqıl və qumlu süxurların üstünlük təşkil
etməsi, çay şəbəkəsinin yaxşı inkişaf etməsi, yağıntıların çoxluğu bu ərazilərdə ye -
raltı suların qidalanması üçün əlverişli şərait yaradır. Dağətəyi bölgələr içərisində
Ceyrançöl və Acınohur düzənlikləri yeraltı suların ehtiyatlarının çox məhdudluğu
və nisbətən yüksək minerallaşma dərəcələri ilə səciyyələnir. Şamaxı-Qobustan
ərazisi bir qədər müsbət şəraitlə fərqlənir. Böyük və Kiçik Qafqazın, Talışın dağlıq
hissələrində yüksək keyfıyyətli yeraltı sular əsasən tektonik çatlarla əlaqəli olaraq
bulaqlar şəklində təzahür edir. Yamacların ətəklərində, dərələrdə rast gəlinən bu-
laqların sərfı adətən 432-864 m3/gün arasında dəyişir. Dağ çaylarının yataqaltı sü -
xurlarında gündəlik sərfi 40-60 min m3 olan yeraltı sular da geniş yayılmışdır.
Azərbaycanda yeraltı suların istismar ehtiyatları 9 km3 və ya 11930,9 min m3/gün
təşkil edir [3, 9]. Arid zonada yerləşən Azərbaycanın su ehtiyatları qismən məhdud-
dur. Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatları 30,9 km3 təşkil edir və quraqlıq illərdə bu
qiymət 22,6 km3-ə qədər azalır. Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatları ayrı-ayrı illərdə
müxtəlif müəlliflər tərəfindən qiymətləndirilmişdir (cədvəl 1).                                                
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Cədvəl 1. Azərbaycanın səth su ehtiyatlarının müxtəlif müəlliflər tərəfindən
hesablanmış qiymətləri

№ Müəlliflər İl Səth su ehtiyatları, km3

ümumi yerli
1 Dövlət Hidrologiya İnstitutu 1967 30,6 8,71

2 Dövlər Hidrologiya İnstitutu 1977 - 8,00

3 S.H.Rüstəmov və R.M. Qaşqay 1978 32,3 10,3

4 S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay 1989 30,9 10,3

5 Zaqafqaziya ETHMİ 1988 28,1 7,81

6 H.Y.Fətullayev 2002 30,3 -

7 R.H.Verdiyev 2002 29,3 7,5

8 R.N.Mahmudov 2003 30,5 9,5



Bu tədqiqatların hər birində eyni metodika tətbiq olunduğu halda fərqli nəticələr
əldə olunmuşdur. Fərqli nəticələrin alınması hidroloji müşahidələrlə əhatə olun-
mayan ərazilərin su ehtiyatlarının qiymətləndirilməməsi ilə bağlıdır [4].

Azərbaycanda əhalinin artımı və iqtisadiyyatın inkişafı ərazidə çay sularından
istifadə təlabatını artırır. Bu da ərazidə su təminatının pisləşməsini və təbii su mən-
bələrinin çirklənməsini sürətləndirir. Ölkənin dayanıqlı inkişafında su əsas həlledici
amillərdən biridir [2, 4, 5, 7]. Müasir dövrdə su еhtiyatlarından, əsasən, sənayedə,
kənd təsərrüfatında, əhalinin içməli su təchizatında, еnеrji istehsalında və s. istifadə
olunur. Digər təbii еhtiyatlardan fərqli оlaraq su еhtiyatları təbiətdə su dövranı hе -
sabına daim özünübərpa qabiliyyətinə malikdir. Lakin rеspublikanın su еhtiyatları
məhduddur və bu еhtiyatlar ərazi üzrə qеyri-bərabər paylanmışdır. Bu baxımdan
Azərbaycanın su еhtiyatlarının ciddi hеsabatı və оnun düzgün prоqnоzlaşdırılması
məsələsi aktual problemə çevrilmişdir  [1, 2, 3, 9]. Hazırda respublikada orta illik
su çatışmazlığı 3,7 km3, az sulu illərdə isə 4,75 km3 təşkil edir. Azərbaycanın su
mənbələrindən orta hesabla 10-14 km3 su götürülür ki, onun 67%-i suvarma və kənd
təsərrüfatı məqsədləri üçün, 25%-i istehsal ehtiyacları üçün, 8%-i isə məişət (təsər-
rüfat)-içmək məqsədləri üçün su tələbatının ödənilməsinə sərf  edilir. 

Dövlət sudan istifadə uçotu informasiyalarının təhlili nəticəsində müəyyən-
ləşdirilmişdir ki, Azərbaycanda çoxillik dövrdə (1990-2014-cü illər) təbii su mən-
bələrindən götürülən suyun ümumi həcmi 10012 -16474 mln.m3 arasında tərəddüd
etmişdir. Su mənbələrindən götürülən suyun ümumi həcmi ən minimal qiyməti
2001-ci ildə, ən maksimal qiyməti isə 1991-ci ildə olmuşdur. Bu illər ərzində su
mənbələrindən götürülən suyun həcminin orta qiyməti 12628 mln.m3 olmuşdur.
Şəkil 1-də Azərbaycanda təbii su mənbələrindən götürülən suyun miqdarının illər
üzrə dəyişməsi verilmişdir.
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Şəkil 1. Azərbaycanda təbii su mənbələrindən götürülən suyun miqdarının
illər üzrə dəyişməsi.



Təhlil nəticəsində respublika üzrə orta çoxillik dövr ərzində su istehlakının 8748
mln.m3 olması müəyyənləşdirilmişdir. Su istehlakının ən yüksək miqdarı 1990-cı
ildə (12477 mln.m3), ən aşağı miqdarı isə 2001-ci ildə (6414 mln.m3) olmuşdur. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarının təhlilinə əsasən Azərbaycanda
məişət (təsərrüfat)-içmək məqsədlər üçün istifadə olunan suyun miqdarı 222-523
mln.m3 arasında tərəddüd etmişdir. Məişət (təsərrüfat)-içmək məqsədlər üçün isti-
fadə olunan suyun orta  çoxillik miqdarı 383 mln.m3 olmuşdur. 

Keçən əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında suvarma
kanalları və su anbarları şəbəkəsi sürətlə genişlənməyə başlamışdır. Ərazidə suvarma
əkinçiliyinin intensiv inkişaf etməsi nəticəsində suvarılan ərazilərin ümumi sahəsi
kəskin şəkildə artaraq 1995-ci ildə 1,45 mln.ha təşkil etmişdir. Bu müddətdə
hövzələr arası kanalların ümumi uzunluğu 8,5 min km-ə çatmışdır. Sonrakı illərdə
suvarılan sahələrin ümumi artımında ciddi bir dəyişiklik olmamışdır. Suvarılan tor-
paqlar ölkənin kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin üçdə birini (1432,7 min
hektar) təşkil etsə də,  ölkədə istehsal olunan  kənd təsərrüfatı məhsullarının 90-
95%-i bu torpaqlardan götürülür [1, 2]. Suvarılan torpaqların təxminən üçdə birindən
çoxu (565 min hektarı) mexaniki üsulla, o cümlədən 349,4 min hektar elektrik-
ləşdirilmiş, 68,2 min hektar dizel nasos stansiyaları ilə, 147,7 min hektarı isə sub-
artezian quyuları vasitəsi ilə suvarılır. Belə ki, çoxillik məlumatların təhlili
nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, son illərdə  suvarma məqsədilə istifadə olunan
suyun miqdarında azalma baş vermişdir (şəkil 3).  Bunun əsas səbəbi son illərdə su-
varmada mütərəqqi texnologiyalardan istifadə olunmasıdır.

Təhlil nəticəsində kənd təsərrüfatında suvarma məqsədilə istifadə olunan suyun
ən maksimal miqdarı  1990-cı ildə (8627 mln.m3), ən minimal miqdarı isə 1999-cu
ildə (3697 mln.m3) ildə olmuşdur. Azərbaycanda kənd təsərrüfatında suvarma
məqsədilə istifadə olunan suyun orta çoxillik miqdarı 5989 mln.m3 olmuşdur.
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Şəkil 3. Azərbaycanda kənd təsərrüfatında suvarma məqsədilə 
istifadə olunan suyun miqdarının illər üzrə dəyişməsi.



Azərbaycanın su təsarrüfatının ən böyük problemlərindən biri də suyun nəqli za-
manı su itkilərinin baş verməsidir. Su itkilərinin ən yüksək miqdarı 1991-ci ildə
(4449 mln.m3 ), ən kiçik miqdarı isə 1999-cu ildə (2704 mln.m3) olmuşdur.

Coğrafi mövqeyinə görə arid ərazidə və transsərhəd çayların mənsəbində yer-
ləşən, həmçinin qismən məhdud su ehtiyatlarına malik olan Azərbaycanda su ehti -
yatlarının davamlı istifadəsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə bütün
dünyada və o cümlədən ölkəmizdə su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsinə və
mühafizəsinə maraq artmışdır. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi Azər-
baycanın dayanıqlı iqtisadi inkişafında əsas rol oynayan faktorlardan biridir.
Dünyanın əksər ölkələri, о cümlədən də Azərbaycan üçün bir qədər yeni,
arasıkəsilməz və çoxşaxəli  proses olan su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi
ölkədə onun tətbiqi üçün siyasətçilərin, su təsərrüfatı mütəxəssislərinin və suya
marağı olan müxtəlif təşkilatların iştirakını tələb edir. 

Çay hövzəsinin planlı və vahid sistem şəklində dəqiq rejim üzrə idarə olunması
hövzədə su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunmasının əsas amilidir. Su ehtiyat-
larının inteqrasiyalı idarə olunması hidroqrafik sərhədlər daxilində bütün su mən-
bələrinin (yerüstü, yeraltı, tullantı) uçotunu aparmaqla və qəbul edilən qərarlarda
maraqlı tərəfləri cəlb etməklə, ekosistemin dayanıqlı mövcudluğuna mənfi təsir et-
məməklə, insanların iqtisadi və sosial rifahının maksimum dərəcədə yaxşılaşdırıl-
masını, su, torpaq və bunlarla bağlı digər ehtiyatların koordinasiyalı şəkildə idarə
edilməsini, eləcə də su istifadəçilərini dayanıqlı təmin edən bir prosesdir. Su ehti -
yat larının inteqrasiyalı idarə olunması müxtəlif sahələrin inteqrasiyasını yox, su eh -
tiyatlarının daha səmərəli istifadəsini təmin etməklə maraqlı tərəflərin suya tələba tı nı
nəzərə almaqla, su ehtiyatlarının kompleks idarə olunmasını nəzərdə tutur [2, 6]. 

Ümumi halda su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunmasının əsas prinsipləri
aşağıdakılardır:

- suyun idarə edilməsi hidroqrafik sərhədlər daxilində konkret hövzənin mor-
fologiyasına müvafiq həyata keçirilir;

- idarəetma təbii-iqlim səraitini nəzarə almaqla bütün növ sulardan (yerüstü, ye -
raltı, tullantı) istifadə edilməsini və hesaba alnmasmi nəzərdə tutur;

- sudan istifadə edilmədə bütün istirakçi orqanların sahəlar arası üfüqi va iye -
rarxiya səviyyələri arasında şaquli six əlaqələndirilməsi;

- ictimaiyyətin yalnız idarəetmədə deyil, maliyyələşdirmədə, dəstəklənmədə,
planlaşdırmada və inkişafda iştirak etməsi;

- suyun idarəetmə sisteminin şəffaflığı, açıqliği və o cümlədən məlumatla təmin
edilməsi;

- su təsərrüfatı orqanlarında və sudan istifadə edənlər arasında su itkiləri ilə
mübarizə və suya qənaət üçün stimulların yaradılması.

Hazırda Avropa İqtisadi Komissiyası və ATƏT-in iştirakı ilə Azərbaycan Respub-
likasında hidrosiyasətin müəyyənləşdirilməsində əsas sənədin – Milli Su Strate-
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giyasının yaradılması üzərində iş davam etməkdədir. Beynəlxalq hüquqi aktlara və
Avropanın müvafiq konvensiyalarına söykənən ilk strategiyanın prioritet istiqaməti
məhdud su ehtiyatlarına malik olan Azərbaycanda yerüstü və yeraltı su ehtiyatlarının
mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunmasını, onların mühafizəsini, suya qənaət me -
xanizmlərini təmin etmək, ekosistemi yaxşılaşdırmaq, transsərhəd su mənbələrinin
birgə istifadəsi istiqamətində dövlətlərarası əməkdaşlığı genişləndirməkdir. Beynəl -
xalq su qanunvericiliyinə və Avropa İttifaqının Su Çərçivə Direktivinə əsaslanan
strategiyanın ümumi məqsədi Azərbaycanda mövcud su ehtiyatlarının səmərəli,
bərabər və optimal istifadəsinə yönəldilmiş milli cəhdlərin möhkəmləndirilməsi və
inkişafıdır [1]. Azərbaycanda  su problemləri ilə bağlı bütün məsələlər və bu sahədə
olan problemlərin nizamlanması Azərbaycan Respublikasının Qanunları və onların
əsasında qəbul edilmiş normativ-hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq həyata
keçirilir. 

Respublikada 1996-cı ildən başlayaraq ləğv edilən kolxoz, sovxoz kənd təsərrü-
fatı müəssisələrinin kiçik torpaq istifadəçiləri ilə əvəz olunması su bölgüsünə, suyun
keyfiyyətinə olan tələblərin mürəkkəbləşməsi ilə nəticələnmişdir. Son Azərbaycanda
su ehtiyatlarından səmərəli istifadə istiqamətində geniş miqyaslı işlər görülməkdədir.
Bunun əyani sübutu kimi “Azərsu” ASC tərəfindən əhalinin dayanıqlı və keyfiyyətli
su ilə təmin etmək məqsədilə həyata keçirdiyi su təchizatı və kanalizasiya layi-
hələrini, həmçinin Taxtakörpü və Şəmkirçay su anbarlarının istifadəyə verilməsini
göstərmək olar. 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunmasının əsas prinsiplərindən biri də ic-
timaiyyətin maarifləndirilməsi və su ehtiyatlarının idarə olunmasına cəlb olun-
masıdır. İctimaiyyətin maarifləndirilməsi və su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə
olunması prosesində iştirakı mühüm elementdir. Çay hövzələrində yaşayan əhali
sudan istifadə zamanı həmçinin ərazidə müxtəlif təsərrüfat tədbirləri həyata keçirən
zaman su obyektlərində çirklənmənin qarşısının alınmasında və mühafizəsində fəal
iştirak etməlidir.  Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunmasında kadr potensialının
hazırlığına ciddi yanaşılmalıdır. Getdikcə qlobal miqyasda su problemlərinin artması
ilə əlaqədar olaraq  bu sahədə kadır hazırlığına da təlabatın artacağı gözlənilir. 

Nəticə

Beləliklə, Azərbaycanda həyata keçirilən ekoloji siyasətin mühüm is-
tiqamətlərindən olan su ehtiyatlarından səmərəli istifadə və su mənbələrinin çirk-
lənməsinin qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər ölkə əhalinin
keyfiyyətli və dayanıqlı suya olan tələbatının ödənilməsini yaxşılaşdırmaqla bərabər,
ekosistemin bütövlüyünün qorunub saxlanmasını daha da gücləndirəcəkdir. 
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Giriş

Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, mürəkkəb oroqrafik quruluşu, Xəzər sahilində
yerləşməsi, günəşli günlərin çox olması, müxtəlif hava kütlələrinin təsirinə məruz
qalması və s. burada çox mürəkkəb özünəməxsus hidrometeoroloji şəraitin yaran-
masına, o cümlədən il ərzində anomal atmosfer hadisələrin baş verməsinə səbəb
olur. İqlim dəyişmələrinin Azərbaycan ərazisinə təsiri ilə bağlı aparılan tədqiqatların
bir çoxunda göstərilir ki, havanın temperaturunun və buxarlanmanın artması,
nəticədə su ehtiyatlarının azalmasına səbəb ola bilər. Yüksək dağlıq ərazilərdə yer-
ləşən qar və buzlaqların əriməsi nəticəsində müəyyən dövr ərzində çayın su ehti -
yatlarının artımı da müşahidə oluna bilər. Lakin bu artımın ümumi azalma fonunda
təsiri çox cüzi ola bilər ki, bu da nəticədə su ehtiyatlarının azalmasına səbəb ola
bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, çaylarda su sərflərinin azalıb-artmasında təbii amillər
ilə yanaşı, iqlim prosesləri qar, buzlaq və ya yağış suları ilə qidalanması mühüm rol
oynayır. Bunun üçün iqlim amillərini də nəzərə almaqla çayların su ehtiyatlarının
hidrometeoroloji göstəriciləri təyin edilməlidir.

(Səh. 39-49)

İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN 
ÇAYLARIN REJİMİNƏ TƏSİRİNİN

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Əyyubov İ.A.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,“Hidrometeorologiya” ETİ,

eyyubov.iftixar@rambler.ru

Abstract. Iİn most of the studies concerning the effects of climate change, the
increase in temperature and evaporation, as a result, may lead to a reduction in water
resources. As a result of the melting of snow and glaciers in high mountain areas of
the river within a certain period can be seen in the increase in water resources. Ho -
wever, this may be a very slight increase in the overall decline in the influence of
the background, and it may eventually lead to the reduction of water resources. It
should be noted that the reduced-increasing sərflərinin rivers of water in addition to
natural factors, climatic processes, snow, ice or rain water plays an important role
in fee ding.

Açar sözlər: iqlim dəyişmələri, günəşli günlər, buxarlanma, təbii axım, axımın
nizamlanması.



Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat işinin aparılması üçün Екоlоgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin  matеri-
allarından istifadə olunmuşdur. Tədqiqatda охşarlıq və müqayisəli təhlil mеtоdların-
dan istifadə оlunmuşdur.

Tədqiqatın şərhi

Tədqiqatlar  göstərir ki,  1961-1990-cı  illər  ərzində   bütün  respublika  üzrə
0,3-0,60C istiləşmə getmiş, yağıntıların miqdarı isə 18% azalmışdır. Böyük Qafqaz
üzrə istiləşmə nəticəsində mövsümi qar xəttinin yerləşməsi yüksəkliyi əgər 1500 m
müşahidə olunurdusa, indi bu yüksəklik 1800 m-ə qalxıb [5, 6]. 

1890-2000-ci illərdə Böyük Qafqazın buzlaq-nival zonasında buzlaqların sahəsi
43,2%, həcmi isə 51,6% azalmışdır. Qusarçay, Samur çaylarının hövzələrində bu
azalma nəticəsində buzlaqların orta uzunluğu 13,2% qısalmış, ümumi çay axımı isə
2,0% azalmışdır [3, 4].

Azərbaycanda 17 məntəqə üzrə mövcud məlumatlara əsasən temperaturun dövr-
lər üzrə orta qiymətləri və tərəddüdləri cədvəl 1-də verilmişdir. Cədvəl 1-dən aydın
olur ki, 17 məntəqənin məlumatlarına əsasən respublikada orta temperaturun artım
tərəddüləri II dövrdə I dövrə nisbətən 0,400C, III dövrün I və II dövrə nisbətən isə
müvafiq olaraq 0,900C və 0,500C olmuşdur [2, 7].

Azərbaycanda 17 məntəqə üzrə mövcud məlumatlara əsasən yağıntıların dövrlər
üzrə orta qiymətləri və tərəddüdləri cədvəl 2-də verilmişdir. Cədvəl 2-dən aydın
olur ki, 17 məntəqənin məlumatlarına əsasən respublikada yağıntılarda II dövrdə I
dövrə nisbətən, Oğuz istisna olmaqla, digər məntəqələr üzrə 37 mm artım müşahidə
olunmuşdur. III dövrdə isə I dövrə nisbətən əsasən azalma 5 mm müşahidə olunsa
da, bəzi məntəqələrdə artımlar müşahidə edilmişdir. III dövrdə II dövrə nisbətən isə
bütün məntəqələr üzrə yağıntıların 40 mm azalması müşahidə olunmuşdur [1, 2, 7].

Tədqiqat olaraq son 47 ildə Oğuz-Qəbələ çaylarının axım kəmiyyətlərinin hər
hansı dəyişkənliyə məruz qalmasını qiymətləndirmək üçün Böyük Qafqazın 6
hidrometeoroloji məntəqəsinin 1991-2010-cu illər üzrə orta fəsillik və illik tempe -
ratur, yağıntı və su sərflərinin qiymətləri həmin məntəqələrin 1960-1990-cı illər
ərzindəki müvafiq orta kəmiyyətləri ilə müqayisə edilmişdir. Oğuz-Qəbələ
ərazisində temperaturun hansı dəyişikliyə məruz qaldığını qiymətləndirmək üçün
Quba, Altıağıc, Şamaxı, Göyçay, Şəki, Zaqatala məntəqələrinin 1991-2010-cu illər
üzrə orta fəsillik, illik və orta aylıq temperatur göstəriciləri onların 1960-1990-cı
illər ərzindəki müvafiq orta kəmiyyətləri ilə müqayisə edilmişdir (cədvəl 3).

Tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Quba, Altıağac, Şamaxı, Göyçay,
Şəki və Zaqatala məntəqələrində 1991-2009-cu illərin orta illik temperaturu 1960-
1990-cı illərə nisbətən 0.3...1.40C artmışdır (cədvəl 3).
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№ Məntəqələr I dövr II dövr I dövrə 
nisbətən

tərəd-
düdlər

III dövr I dövrə 
nisbətən

tərəd-
düdlər

II dövrə
nisbətən

tərəd-
düdlər

1890-1960-
cı illər t, oC

1961-1990-
cı illər t, oC

1991-2000-
cı illər t, oC

1 Astara 14.2 14.7 0.5 15.9 1.7 1.2

2 Biləsuvar 14.0 14.7 0.7 15.0 1.0 0.3

3 Daşkəsən 6.1 6.9 0.8 7.8 1.7 0.9

4 Gəncə 13.2 13.4 0.2 14.1 0.9 0.7

5 Quba 9.6 10.2 0.6 10.9 1.3 0.7

6 Kürdəmir 14.5 14.9 0.4 15.6 1.1 0.7

7 Lənkəran 14.0 14.1 0.1 14.5 0.5 0.4

8 Mərəzə 10.5 10.6 0.1 10.9 0.4 0.3

9 Maştağa 13.5 14.0 0.5 14.2 0.7 0.2

10 Naxçıvan 12.7 12.9 0.2 12.9 0.2 0

11 Oğuz 11.9 12.1 0.2 12.8 0.9 0.7

12 Qəbələ 10.6 11.1 0.5 11.7 1.1 0.6

13 Şəki 12.0 12.2 0.2 12.7 0.7 0.5

14 Xaçmaz 12.2 12.5 0.3 12.8 0.6 0.3

15 Yevlax 14.6 14.9 0.3 15.5 0.9 0.6

16 Zaqatala 12.5 12.9 0.4 13.2 0.7 0.3

17 Göyçay 14.2 14.6 0.4 15.1 0.9 0.5

Cədvəl 1.Temperaturun dövrlər üzrə orta qiymətləri və tərəddüdləri (t, oC)

Şəkil 1. Şəki məntəqəsində temperaturun 1991-2009-cu illər üzrə fəsillik və
illik orta  qiymətlərinin 1961-1990-cı illər ərzindəki müvafiq orta qiymətləri

ilə müqayisəsi  
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Tədqiqat hövzəsinin Şəki məntəqəsində temperaturun qış, payız və orta illik
qiymətlərində artım müşahidə olunmuşdur (cədvəl 3). Ən çox artım əvvəlki dövrə
nisbətən payız fəslində 4.80C müşahidə edilmişdir. 1991-2009-ci illərin orta illik
temperaturu da əvvəlki dövrlə müqayisədə 0.90C artmışdır. Şəki məntəqəsində tem-
peraturun 1991-2009-cu illər üzrə fəsillik və orta illik qiymətlərinin onların 1961-
1990-cı illər ərzindəki müvafiq orta kəmiyyətləri ilə müqayisəsi şəkil 1-də
verilmişdir.

Böyük Qafqazın bir neçə məntəqəsində yağıntıların dəyişikliyə məruz qaldığını
qiymətləndirmək üçün 1991-2010-ci illər üzrə orta fəsillik, illik və aylıq yağıntı
qiymətləri onların 1961-1990-cı illər ərzindəki müvafiq orta kəmiyyətləri ilə müqa -
yisə edilmişdir (cədvəl 4).
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Cədvəl 2. Yağıntıların dövrlər üzrə qiymətləri və tərəddüdləri

№ Məntəqələr I dövr II dövr I dövrə 
nisbətən

tərəd-
düdlər

III dövr I dövrə 
nisbətən

tərəd-
düdlər

II dövrə
nisbətən

tərəd-
düdlər

1890-1960-
cı illər t, oC

1961-1990-
cı illər t, oC

1991-2000-
cı illər t, oC

1 Astara 1247 1314 67 1279.2 32.2 -34.8

2 Biləsuvar 320 335.2 15.2 310.4 -9.6 -24.8

3 Daşkəsən 546 656.9 110.9 604.8 58.8 -52.1

4 Gəncə 248 287 39 239.5 -8.5 -47.5

5 Quba 519 522.2 3.2 508.2 -10.8 -14

6 Kürdəmir 325 350.2 25.2 296.8 -28.2 -53.4

7 Lənkəran 1118 1206 88 1204.5 86.5 -1.5

8 Mərəzə 322 421.1 99.1 421.4 90.4 -8.7

9 Maştağa 250 276.7 26.7 255.1 5.1 -21.6

10 Naxçıvan 236 255.3 19.3 217.2 -18.8 -38.1

11 Oğuz 1022 915.3 -107 857.6 -164.4 -57.7

12 Qəbələ 248 1001 53 921.8 -26.2 -79.2

13 Şəki 729 807.4 78.4 726.1 -2.9 -81.3

14 Xaçmaz 301 306.7 5.7 302 1.0 -4.7

15 Yevlax 283 324.9 41.9 247.6 -35.4 -77.3

16 Zaqatala 952 958.9 6.9 966.2 14.2 -7.3

17 Göyçay 444 466.8 22.8 385.3 -58.7 -81.5



Quba, Altıağac, Şəki və Göyçay məntəqələrində yağıntıların illik qiymətlərində
30...90 mm azalma müşahidə olunmuşdur. Ən çox azalma əvvəlki dövrə nisbətən
yay fəslində 71 mm müşahidə edilmişdir (cədvəl 4).

Qəbələ məntəqəsində yay fəslinin orta qiyməti istisna olmaqla yağıntılar istər
fəsillik, istərsə də orta illik qiymətlərində artım müşahidə olunmuşdur (cədvəl 4).
Yağıntıların 1991-2009-ci illərin orta illik kəmiyyətləri əvvəlki dövrə nisbətən ar-
taraq 960 mm təşkil etmişdir. Qəbələ məntəqəsində yağıntıların 1991-2009-cu illər
üzrə fəsillik və orta illik qiymətləri onların 1962-1990-cı illər ərzindəki müvafiq
orta kəmiyyətləri ilə müqayisəsi şəkil 2-də təsvir edilmişdir.

Şəki məntəqəsində qış fəslinin orta qiyməti istisna olmaqla yağıntılar istər fəsillik,
istərsə də orta illik qiymətlərində azalma müşahidə olunmuşdur (cədvəl 4). 1991-
2009-cu illərin orta illik kəmiyyəti əvvəlki dövrə nisbətən azalaraq 780 mm təşkil
etmişdir. Yağıntıların 1991-2009-cu illər üzrə fəsillik və orta illik qiymətləri onların
1961-1990-cı illər ərzindəki müvafiq orta kəmiyyətləri ilə müqayisəsi şəkil 3-də
təsvir edilmişdir. 
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Cədvəl 3. Böyük Qafqazın müxtəlif məntəqələrində fəsillik və orta illik
temperaturunun 1961-1990 və 1991-2010-cu illər üzrə qiymətləri (t, oC)

№ Məntəqə Dövrlər Qış Yaz Yay Payız İllik

1 Quba 1961-1990 0,2 8,5 20,3 11,7 10,2

1991-2009 2,2 5,6 19,6 15,9 10,8

Fərq 2,0 -2,9 -0,7 4,3 0,6
2 Altıağac 1961-1990 -0,6 8,1 17,8 8,8 8,5

1991-2009 -0,1 7,6 18,2 9,4 8,8

Fərq 0,5 -0,5 0,4 0,6 0,3
3 Şamaxı 1961-1990 2,1 5,6 20,0 16,5 11,1

1991-2009 1,2 9,9 22,1 12,7 11,5

Fərq -0,9 4,3 2,1 -3,8 0,4
4 Göyçay 1961-1990 3,9 13,1 25,0 15,4 14,9

1991-2009 5,1 11,1 24,9 19,2 16,3

Fərq 1,2 -2,0 -0,1 3,8 1,4
5 Şəki 1961-1990 2,2 11,0 22,4 12,8 12,2

1991-2009 3,7 8,3 21,5 17,6 13,1

Fərq 1,5 -2,7 -0,9 4,8 0,9
6 Zaqatala 1961-1990 2,5 11,0 22,5 13,8 13,0

1991-2009 4,1 9,1 22,1 18,2 13,4

Fərq 1,7 -1,9 -0,4 4,4 0,4



Cədvəl 4. Böyük Qafqazın müxtəlif məntəqələrində fəsillik və illik yağıntının
1961-1990 və 1991-2010-cu illər üzrə qiymətləri (Y, mm)

№ Məntəqə Dövrlər Qış Yaz Yay Payız İllik

1 Quba 1962-1990-cı illər 116 127 125 154 522

1991-2009-cu illər 103 101 109 179 492

Fərq -13 -26 -16 25 -30
2 Altıağac 1961-1990-cı illər 101 151 160 136 548

1991-2009-cu illər 91 128 137 123 479

Fərq -10 -23 -23 -13 -69
3 Göyçay 1962-1990-cı illər 91 132 129 122 473

1991-2009-cu illər 77 105 94 104 380

Fərq -13 -27 -35 -18 -93
4 Qəbələ 1962-1990-cı illər 172 217 309 230 929

1991-2010-cu illər 177 236 296 251 960

Fərq 5 19 -13 21 31
5 Şəki 1961-1990-cı illər 126 205 262 218 812

1991-2010-cu illər 133 202 255 190 780

Fərq 7 -3 -8 -28 -32
6 Zaqatala 1962-1990-cı illər 148 211 323 258 941

1991-2009-cu illər 138 240 333 269 981

Fərq -10 30 10 11 40
7 Əlibəy 1962-1990-cı illər 150 245 363 308 1065

1991-2009-cu illər 160 307 433 442 1342

Fərq 10 63 70 134 276
8 Oğuz 1962-1990-cı illər 154 222 276 217 867

1991-2009-cu illər 139 294 204 253 890

Fərq -15 73 -71 36 23

44 3/2015

SU EHTİYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

Əyyubov İ. İqlim dəyişmələrinin çayların rejiminə
təsirinin qiymətləndirilməsi 

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Aparılan tədqiqatlara əsasən son 47 ildə Əyriçay-Baş Daşağılçay, Turyançay-
Savalan, Dəmiraparançay-Qəbələ məntəqələrində axım kəmiyyətlərinin hər hansı
dəyişkənliyə məruz qalmasını qiymətləndirmək üçün 1991-2007-ci illər üzrə orta
fəsillik və illik su sərfləri qiymətlərinin 1960-1990-cı illər ərzindəki müvafiq orta
qiymətləri ilə müqayisəsi cədvəl 5-də verilmişdir.

Əyriçay-Baş Daşağılçay məntəqəsində 1991-2008-ci illər ərzində qış, payız və
orta illik su sərflərinin qiymətlərində artım müşahidə edilib (cədvəl 5). Bələ ki, 1960-
1990-cı illərdə həmin fəsillərin orta qiymətləri 2.9, 5.6 və orta illik 7.1 m3/san olduğu
halda, 1991-2009-ci illərdə artaraq müvafiq olaraq 3.8, 6.1 və 6.8 m3/san təşkil et-



Şəkil 2. Qəbələ məntəqəsində yağıntının 1991-2009-cu illər üzrə fəsillik və illik
orta qiymətlərinin 1962-1990-cı illər ərzindəki müvafiq orta qiymətləri ilə

müqayisəsi.

Şəkil 3. Şəki məntəqəsində yağıntının 1991-2010-cu illər üzrə fəsillik və 
illik orta qiymətləri onların 1961-1990-cı illər ərzindəki müvafiq orta

kəmiyyətləri ilə müqayisəsi.
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mişdir. Ancaq 1991-2007-ci illərin yaz və yay fəslinin orta qiymətlərində azalma
müşahidə edilmişdir. 

Əyriçay-Baş Daşağılçay 1960-1990-cı illərin orta aylıq qiymətlərinin 1991-2007-
ci illərin müvafiq orta kəmiyyətləri ilə müqayisəsindən belə nəticəyə gəlmək olar
ki, burada su sərfinin on ay ərzində artması müşahidə edilib. 1991-2009-cu illərin
yanvar, fevral, mart, aprel, sentyabr, oktyabr, noyabr və dekabr aylarının orta aylıq
su sərflərinin qiymətləri 1960-1991-ci illərin həmin aylarının su sərflərinə nisbətən
artaraq müvafiq olaraq 1.9, 1.8, 2.1, 3.9, 3.2, 2.8, 2.3, 2.0 m3/san təşkil etmişdir.
1991-2007-ci illərin may, iyun, iyul və avqust aylarının orta aylıq su sərflərinin



№ Məntəqə Dövrlər Qış Yaz Yay Payız İllik

1 Əyriçay-Baş Daşağılçay 1960-1990 2,93 7,70 12,16 5,56 7,09

1991-2008 3,78 7,29 9,92 6,07 6,76

Fərq 0.85 -0.41 -2.24 0.51 -0.33

2 Dəmiraparançay-Qəbələ 1960-1990 2,16 5,13 8,53 4,56 5,10

1991-2007 3,39 6,07 9,18 6,10 6,19

Fərq 1.23 0.94 0.65 1.54 1.09

3 Turyançay-Suqovşağı 1968-1990 4.5 9.5 9.7 7.0 7.6

1991-2007 7.5 12.9 10.1 10.9 10.2

Fərq 2.95 3.45 0.43 3.89 2.6

Cədvəl 5. Böyük Qafqazın çaylarının fəsillik və orta illik su sərflərinin 1961-
1990 və  1991-2009-cu illər üzrə qiymətləri (Q, m3/san)

Cədvəl 6. Əyriçay-Baş Daşağılçay məntəqəsində orta aylıq su sərfinin
1960-1990 və 1991-2009-ci illər üzrə qiymətləri (m3/san)

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

1960-1990 1.45 1.42 1.71 3.36 5.25 5.27 4.20 3.58 2.88 2.68 1.93 1.58

1991-2008 1.88 1.77 2.06 3.86 4.69 4.41 3.50 3.10 3.21 2.79 2.31 2.01

Fərq 0.43 0.34 0.35 0.50 -0.56 -0.86 -0.70 -0.48 0.33 0.12 0.37 0.43
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qiymətləri 1960-1991-ci illərin həmin aylarının su sərflərinə nisbətən azalaraq mü-
vafiq olaraq 4.7, 4.4, 3.5 və 3.1 m3/san təşkil etmişdir (cədvəl 6).

Əyriçay-Baş Daşağılçay su səfinin 1991-2007-ci illər üzrə orta aylıq qiymətləri
onların 1960-1990-cı illər ərzindəki müvafiq orta kəmiyyətləri ilə müqayisəsi qrafik
şəklində təsvir edilmişdir (şəkil 4). Qrafikdən göründüyü kimi 1991-2009-cu illərin
may, iyun, iyul və avqust aylarında su sərflərinin qiymətlərində azalma müşahidə
edilib.

Dəmiraparançay-Qəbələ məntəqəsində 1991-2007-ci illərin bütün fəsli və orta
illik qiymətlərində 1960-1990-cı illərin qiymətləri ilə müqayisədə artım müşahidə
olunub (cədvəl 5). Belə ki, əvvəlki dövrün fəsli və orta illik su sərflərinin qiymətləri
2.2, 5.1, 8.5, 4.6 və 5.1 m3/san olduğu halda, 1991-2007-cı illərdə artaraq müvafiq
olaraq 3.4, 6.1, 9.2, 6.1 və 6.2 m3/san olmuşdur. Dəmiraparançayın su səfinin 1991-



Şəkil 4. Əyriçay-Baş Daşağılçay su sərfinin 1991-2007-ci illər üzrə orta aylıq
qiymətləri  onların 1960-1990-cı illər ərzindəki müvafiq orta kəmiyyətləri ilə

müqayisəsinin qrafiki 

Şəkil 5. Dəmiraparançay-Qəbələ su səfinin 1991-2007-ci illər üzrə fəsillik və
illik orta qiymətlərinin 1960-1990-cı illər ərzindəki müvafiq orta qiymətləri ilə

müqayisəsi. 
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2007-ci illər üzrə fəsillik və orta illik qiymətləri onların 1960-1990-cı illər ərzindəki
müvafiq orta kəmiyyətləri ilə müqayisəsi qrafik şəkil 5-də təsvir edilmişdir.

Dəmiraparançayın 1960-1990-cı illərin orta aylıq qiymətlərinin 1991-2007-ci il-
lərin müvafiq orta kəmiyyətləri ilə müqayisəsindən belə nəticəyə gəlmək olar ki,
iyun ayından başqa digər aylar ərzində su sərfinin artması müşahidə edilib (cədvəl



7). Belə ki, əvvəlki dövrlə müqayisədə 1991-2007-ci ilin yanvar, fevral, mart, aprel,
may, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr və dekabr aylarında su sərflərinin
kəmiyyətləri artaraq 3.3, 2.9, 3.0, 5.3, 9.9, 9.5, 7.6, 7.0, 6.4, 5.0, 4.0 m3/san təşkil
etmişdir. Həmin dövrün yalnız iyun ayının orta aylıq su sərfinin qiyməti 1960-1990-
cı illərin həmin ayının su sərfinə nisbətən azalaraq müvafiq olaraq 10.4 m3/san təşkil
etmişdir.

Nəticə

Aparılan tədqiqatdan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 1991-2009-cu illər ərzində
Azərbaycanın Böyük Qafqaz ərazisində temperatur göstəricilərində Quba, Altıağac,
Şamaxı, Göyçay, Şəki, Zaqatala məntəqələrində 1960-1990-cı illər ərzindəki dövrlə
müqayisədə artım müşahidə edilmiş və artımın orta qiyməti 0.70C təşkil etmişdir. 

Yağıntı göstəricilərində isə 1991-2009-cu illər ərzində Mərəzə, Qəbələ, Oğuz,
Zaqatala, Əlibəy məntəqələrində 1960-1990-cı illər ərzindəki dövrə nisbətən yağıntı
göstəricilərinin artması müşahidə olunmuşdur. Ancaq Quba, Altıağac, Göyçay, Şəki
məntəqələrində isə yağıntıların illik göstəricilərində əvvəlki dövrlə müqayisədə
azalma müşahidə olunmuşdur. 

Tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Daşağılçay, Turyançay, Dəmira-
parançayın su sərflərində 1991-2007-ci illərin orta göstəricisində 1960-1990-cı illər
ərzindəki dövrlə müqayisədə tərəddüdlər müşahidə edilmişdir. Daşağılçayda 0.33
m3/san azalma müşahidə edilmişdir.  Digər çayların orta illik göstəricilərində isə
əvvəlki dövrlə müqayisədə artım müşahidə edilmişdir. Ən çox artım Turyançayda
2.6 m3/san təşkil etmişdir. Göstərilən çaylarda axımın artması və ya azalması təh-
lükəli hadisələrin yaranmasına şərait yaradır. Ən çox sərf artımı aprel-iyun aylarında
müşahidə edilmişdir. Su sərfinin məhz həmin aylarda qalxmasına səbəb kimi tem-
peraturun artması fonunda dağlarda qarın tez əriməsi və çaylarda sululuğun həmin
dövrdə kəskin artmasıdır. Bu da həmin dövrdə daşqın və sel hadisələrinin baş ver-
məsinə səbəb olur. 

Cədvəl 7. Dəmiraparançay-Qəbələ məntəqəsində orta aylıq su sərfinin 
1960-1990 və 1991-2007-ci illər üzrə qiymətləri, (m3/san)

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

1960-1990 2,1 1,8 2,1 4,6 8,7 11,3 8,4 5,9 5,2 5,1 3,5 2,6

1991-2007 3,3 2,9 3.0 5,3 9,9 10,4 9,5 7,6 7.0 6,4 5.0 4,0

Fərq 1.2 1.1 0.9 0.7 1.2 -0.9 1.1 1.7 1.8 1.3 1.5 1.4
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Ümumiyyətlə, müxtəlif məntəqələrdə temperatur, yağıntı və çaylarda su sərf -
lərinin tərəddüd etməsinə regional iqlim dəyişmələrindən başqa, həmin məntəqələrin
yerləşdiyi ərazinin coğrafi mövqeyi, yamacların ekspozisiyası, dənizə yaxın yer-
ləşməsi, relyefin mürəkkəbliyi və s. böyük təsir göstərir. Bundan əlavə, çaylarda su
sərflərinin bu qədər azalıb-artmasında iqlim prosesləri ilə yanaşı, çaya bilavasitə
antropogen mənşəli amillərin də təsiri mühüm rol oynayır. Bunun üçün çayların
rejim və illik axım parametrlərini tədqiq edərkən antropogen faktorların da təsirini
təyin etmək lazımdır.
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Giriş

Su təsərrüfatı təşkilatlarının qarşısında duran ən önəmli məsələlərdən biri də
içməli suyun səmərəli bölüşdürülməsi və suya qənaət olunmasıdır. Qeyd etmək
lazımdır ki, əhalinin içməli su ilə təmin olunması və əhaliyə verilən suyun sərfinə
nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə bir çox işlər aparılır. Lakin aparılmış araşdır-
malar göstərir ki, əhaliyə su təchizatı üçün verilən suyun həcmində müxtəlif itkilər
baş verir.

Bu itkilər su təchizatı sisteminin işinin səmərələləliliyinin azalmasına səbəb olur.
Bu sahədə əsas çətinlik torpağın altındakı böyük diametrli borularda olan gizli sız-
maların aşkarlanmasında yaranır. 

Suyun verilməsi və paylanması sistemindəki gizli itkilərin miqdarı müxtəlif olub,
kəmərin materialından, borunun diametrindən, birləşməsi üsulundan, birləşmənin
keyfiyyətindən, özüllərin hazırlanmasından, qruntun xarakterindən, borudaxili təz -
yiqin dəyişməsindən və s. asılıdır.

Kəmərdə boruların birləşmə yerləri çox olduqca buradakı kiçik su itkiləri topla-
naraq daha böyük su itkisi yaradır. Ona görə də su təchizatı sistemlərində su it -
kilərinin aşkarlanması və qarşısının alınması həm iqtisadi, həm də əhalinin su
təchizatının yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyət kəsb edir. 

(Səh. 50-57)

SU TƏCHİZATI SİSTEMLƏRİNDƏ 
SU İTKİLƏRİNİN TƏYİNİNDƏ

TƏTBİQ EDİLƏN METODİKİ QAYDALAR

Əbilov F.A.,1 Əhmədov F.Ş.,2 Əliyev A.H.,3 Bayramov A.Ə.4
1Azərsu” ASC, “Sukanal” ETLİ, Bakı, fazilab@mail.ru 
2“Azərsu” ASC, “Sukanal” ETLİ, Bakı, fizuli.axmedov.49@mail.ru 
3“Azərsu” ASC, Bakı, arifaliyev@mail.ru 
44“Azərsu” ASC, Bakı, abayramov@hotmail.com 

Abstract. The article considers the definition of water leakage associated with
technical and different causes in pipelines of water supply system. For this developed
methods for determining the water leaks in water mains, in the areas of housing and
water supply systems of buildings.

Açar sözlər: Su təsərrüfatı, içməli suyun səmərəli bölüşdürülməsi, suya qənaət,
içməli su ilə təmin olunma, suyun sərfi, su təchizatı, müxtəlif itkilər, böyük diametrli
borular, gizli sızmaların aşkarlanması.
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Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatlarda “Azərsu” ASC-nin “Sukanal” ETLİ-nun arxiv materiallarından is-
tifadə olunmuşdur və su itkilərinin təyini üsulları işlənmişdir.

Tədqiqatın şərhi

Su təchizatı sistemlərində su itkiləri magistral boru kəmərlərindən, məhəlli boru
kəmərlərindən və binadaxili borulardan baş verə bilər. Su itkiləri borulara
bərkidilmiş ölçü cihazlarının (sərfölçənlər,  təzyiq ölçənlər və s.) göstərişlərinə görə
riyazi modellərə əsasən təyin olunur.

Sərfölçənlərin köməyi ilə sərfin ölçülməsi hər birinin özünə xas olan xü-
susiyyətləri vardır. Belə ki, ən sadə hal müəyyən uzunluqdakı kəmərin başlanğıcında
və sonunda qoyulmuş sərfölçənlərlə sərf itkilərinin təyini ola bilər (şəkil 1). 

Adi halda belə kəmər suötürücü şəbəkə olmayan boruların  korroziyasının mi -
nimal olduğu hissələrə aiddir və sərfölçənlərin göstərişləri fərqi çox kiçik alınır. Ci-
hazların göstərişləri fərqi bunlardakı xətalarla və ölçmələrin eyni zamanda
aparılmaması ilə əlaqədar alına bilər. Əgər bunlara yol verilməmişdirsə, bu hissədə
su itkisi aşağıdakı kimi hesablanır:

(1)

Şəkil 1.  Basqılı boru kəmərinin L uzunluqlu hissəsində su sərfi itkisinin 
təyin olunması.

Beləliklə, cihazların göstərişləri fərqi kəmərin uzunluğu boyunca sərflərin dəyiş -
məsini təyin edir. Əgər ikinci en kəsiyində sərfin azalması 2-3% həddini keçirsə,
hissədə gizli axınlar baş verir, və ya nəzərə alınmamış istifadəçi var (yəni qoşulma).

Qeyd etmək lazımdır ki,  uzunluq boyunca su itkisi ilkin yaxınlaşmada təyin
olun duğu kimi qəbul edilir və sonrakı işlərin yerinə yetirilməsi gedişində
dəqiqləşdirilir.

Əbilov F.A., Əhmədov F.Ş., Əliyev A.H., Bayramov A.Ə
Su təchizati sistemlərində su itkilərinin təyinində...
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İkinci halda kəmər boyunca, suölçən sayğaclarla təmin olunmuş su kəmərləri
vardır (şəkil 2). Bu halda ikinci kəsikdə sərfin qiyməti aşağıdakı kimi hesablanır:

(2)

Burada Q1 və Q2 kəmərin yuxarı və aşağı kəsiklərində suyun sərfləri, q
1

,q2,...,qn

su istifadəçiləri tərəfindən tələb olunan su miqdarlarıdır (suötürücülərə gedən).

Şəkil 2. Kəmər boyunca suötürən borular olduqda kəmərdə 
su itkilərinin təyini.

Əgər ölçülmüş Q2 sərfi qəbul olunduğu kimi nəzəri yolla təyin olunmuş sərfdən
2-3% kiçik olarsa, onda ehtimal olunur ki, kəmərdə su itkiləri var və ya kəmərə gizli
xətt qoşulub. Bu halda kəmərin tədqiq olunan hissəsində su itkisi aşağıdakı kimi
hesablanır:

(3)

Axınların daha dəqiq hesaba alınması üçün hesabatlara kəmərin istismar müddəti
(yaşı) və borunun hansı materialdan hazırlandığı daxil edilməlidir. Belə ki, kəmərin
uzunmüddətli istismarında (5 ildən yuxarı) divarları çöküntülərlə örtülür və en kəsiyi
sahəsi azalır. Ona görə də kəmərdə lazım olan sərfin təmin olunması üçün, borunun
su buraxma qabiliyyəti  bərpa olunmalıdır, ya da nasos stansiyasının gücü artırıl-
malıdır [1].

Bütün ölçmələr (sərfölçənlərin göstərişlərinin təyini) eyni bir vaxtda aparıl-
malıdır, avtomatik rejimdə aparılması daha məqsədə uyğundur. Ona görə də sər-
fölçənlərin şəbəkədə lazımi qaydada yerləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Yaşayış sahələrinə daxil olan suyun hesabatı və nəzarəti üçün, ilkin olaraq sər-
fölçən su verən anbarın çıxışında qoyulur (adətən stasionar) (şəkil 3). Suyun yaşayış

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
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sahəsinə və ya ayrı-ayrı evlərə verilməsində, suyun paylanmasının daha mükəmməl
hesabatının aparılması üçün sərfölçənlər lazımi miqdarda qoyulmalıdır.

Suyun ayrı-ayrı obyektlərə və ya evlərə verilməsində də onların girişində sərf -
ölçənlər qoyulur.  N-sayda  obyektə  daxil olan  suyun sərfi aşağıdakı kimi təyin
olu nur [2].

(4)

burada, Q1, Q2, Q3, ... Qn bir-birindən fərqli sərflərdir.
Əsas su kəmərindən suyun paylanmasında sərfölçənlər paylayıcı boruların

üzərinə qoyulur (şəkil 3).

Şəkil 3. Suyun yaşayış sahələri üzrə paylanması. 

Təklif olunan hesabatın məqsədə uyğun olması üçün hər bir yaşayış mənzilinə
suölçən sayğaclar qoyulmalıdır. Bu halda hər bir mənzildə istifadə olunan suyun
sərfi qi olarsa, bütün binada su sərfi aşağıdakı kimi hesablanır:

(5)

Şəhərin su təminatı zonalarına daxil olan bütün su sərflərinin cəmini Q - işarə
edək. Onda hesaba alınmayan sərflər və su itkiləri su kəmərləri şəbəkəsinə verilən
suyun həcmi ilə abonentlər tərəfindən istifadə olunan suyun həcmləri fərqinə bərabər
olacaq.

(6)

Sərfölçənlərin bu şəkildə yerləşməsi sxemi daha məqsədə uyğundur və su
təchizatı sistemində suyun hesabatı və nəzarəti üçün kifayətləndiricidir.

Yaşayış binalarında su itkiləri mənzillərə su aparan boruların köhnə və qəzalı ol-

Əbilov F.A., Əhmədov F.Ş., Əliyev A.H., Bayramov A.Ə
Su təchizati sistemlərində su itkilərinin təyinində...
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ması ilə əlaqədar yaranan sızmalar, gizli xətlərin çəkilməsi, sayğacların standartlara
uyğun qaydada olmaması nəticəsində baş verə bilər. Bu da suyun istismarı üçün
çəkilən xərclərin ödənilməməsinə səbəb olur. Ona görə də yaşayış binalarında əmələ
gələn su itkilərinin təyin olunması  və bunların aradan qaldırılması üçün  müəyyən
tədbirlər görülməlidir.

Binalarda su təchizatındakı itkilərin qarşısının alınması və suya nəzarətin düzgün
yerinə yetirilməsi üçün yaşayış binasına suaparan boruların binaya girişində, blok-
ların girişində sərfölçənlər quraşdırılmalıdır. Bu sərfölçənlərin və mənzillərdəki su
sayğaclarının göstərişlərinə görə su sərfləri hesablanır və itkilərin olub-olmaması
təyin edilir.

Suyun binaya girişindəki sərfi ayrı-ayrı blokların girişlərindəki su sərfləri cəminə
bərabərdir (şəkil 4).

(7)

Şəkil 4.  Su sərflərinin yaşayış binasında bloklar üzrə paylanması.

burada Qi - blokların sayından asılı olaraq, hər blokdakı mənzillərə daxil olan su
sərflərinin cəmidir, n - blokların sayıdır. Ayrı-ayrı bloklara daxil olan su sərfləri isə,
əgər itki yoxdursa,` burada olan mənzillərdəki sayğacların göstərişləri cəminə
bərabər olmalıdır..

(8)

burada qi - mənzillərdəki sayğacların göstərişləri cəmidir, k - mənzillərin sayıdır. 
Əgər blokda su itkisi olarsa, aşagıdakı kimi təyin olunur:
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(9)

Buna əsasən blokdakı mənzillərdə sızmaların və ya gizli xətlərin olması
müəyyənləşdirilir.

Bütün bloklardakı itkilərin cəmi aşağıdakı kimi olur:

(10)

Bu həm də bütün binadakı su itkisidir. Su itkilərinin təyini aşağıdakı qaydada
yerinə yetirilir. Hər ayın müəyyən olunmuş günündə  binanın girişində və ayrı-ayrı
blokların girişində sayğacların göstərişləri qeyd olunur. Eləcə də mənzillərdəki
sayğacların göstərişləri yazılır. Sonrakı ayın həmin günündə sayğacların göstərişləri
qeydə alınır.

Əvvəlki və sonrakı göstəricilərə əsasən aylıq su sərfləri  təyin olunur. Yuxarıda
göstərilən qayda ilə binada aylıq su itkisi və aydakı günlərə bölünməklə  orta günlük
su itkiləri təyin edilir.

Su kəmərləri şəbəkəsinə verilən suyun həcmi ilə əhali tərəfindən istifadə olunan
suyun həcmləri fərqi su itkilərini və qeydə alınmayan sərfləri təşkil edir.

Yaşayış sahəsinə verilən suyun ümumi sərfi üçün aşağıdakı ifadəni yazmaq olar:
(11)

Burada Q0 -yaşayış sahəsindəki su kəmərləri şəbəkəsinə verilən suyun ümumi
sərfi, Qy - yaşayış sahəsindəki əhali tərəfindən istifadə olunan suyun sərfi, Qit - itkiyə
gedən suyun sərfi,  Qq.a - qeydiyyata alınmayan suyun sərfidir. 

Yaşayış sahəsində əhali tərəfindən istifadə olunan içməli suyun sərfi binalara ver-
ilən suyun sərfi ilə müəyyən məqsədlər üçün istifadə olunan və pula çevrilən suların
sərfləri cəminə bərabərdir:

(12)

burada Qyb -yaşayış binalarına verilən suyun sərfi, Qis -müəyyən məqsədlər üçün is-
tifadə olunan suyun sərfləridir. 

Yaşayış binalarına verilən suyun sərfi yaşayış binalarının girişində borulara
qoyulmuş sərfölçənlərin göstərişlərinə əsasən təyin olunur:

(13)

Burada Qig - binaların sayından asılı olaraq binaların girişinə verilən sərfdir,
i=1,2,3,...m - binaların sayıdır. 

Ayrı-ayrı binalardakı su itkiləri əvvəlki hissədə göstərildiyi kimi hesablanır. 
Yaşayış sahəsindəki binalardakı ümumi sərf itkisi isə aşağıdakı kimi hesablanır:

(14)
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Yaşayış sahəsində müəyyən məqsədlər üçün istifadə olunan su sərfləri cəmi isə
aşağıdakı kimi təyin olunur:

(15)

Burada Q1is, Q2is, Q3is, Qtis - istifadəçilərin istismarında olan xətlərin girişinə qoyul-
muş sayğacların göstəriciləridir. İstifadəçilər tərəfindən yol verilən itkilərin cəmi
aşağıdaki kimi təyin olunur:

(16) 

Burada, Q1is, Q2is, Q3is, Qtis - istifadəçilər tərəfindən istismar olunan
xətlərdəki itkilərdir. 

Yaşayış sahəsindəki bütün su itkiləri cəmi belə tapılır:
(17)

Yaşayış sahəsində qeydiyyata alınmayan su sərfləri cəmi aşağıdakı kimi təyin
olunur:

(18)

Qeydiyyata alınmayan su sərfləri və itkiləri şəkil 5-də göstərilən qaydada qruplara
bölünür.

Şəkil 5. Qeydiyyata alınmayan sərflərin və su itkilərinin qruplara bölünməsi.

Texnoloji sərflər Təşkilati qeydiyyatı
olan

Özünün tələbatı üçün
su sərfləri

Yanğınsöndürmə üçün
su sərfləri

Şəhər təsərrüfatı üçün
tələb olunan su sərfləri

Ölçmə xətası ilə 
əlaqədar sərflər

Cihazların göstərişləinin
eyni vaxtda qeydə 

alınmasında 

Su kəmərləri şəbəkəsindəki
və qurğularındakı itkilər

Suyun faydalı  sərfləri Su itkiləri

Təbii azalmada itki

Özbaşına sui-istifadə
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Əgər suyun özbaşına istifadəsi istifadəçinin tələblərinin ödənilməsinə yönəlibsə,
bunu da faydalı sərflərə aid etmək olar. Əgər suyun özbaşına istifadəsi müəyyən
tələblərin ödənilməsinə yönəlməyibsə və lazımsız yerə axıdılırsa, bu itkilərə aid
edilir. 

Nəticə

Su itkilərinin təyin olunması üçün təklif olunmuş üsullardan magistral boru
kəmərlərində, yaşayış sahəsi ərazilərində, binalarda müəyyən texniki nasazlıqlarla,
boru kəmərlərinə müdaxilə olunması nəticəsində baş verən su itkilərinin təyini üçün
istifadə oluna bilər. 

Su təchizatı sistemində yaranan su itkilərinin təyin olunması və buna qarşı təd-
birlərin görülməsi əhalinin suya olan təlabatının yaxşılaşdırılması və iqtisadi
səmərəliliyi baxımından əhəmiyyət kəsb edir. 

Ədəbiyyət siyahısı:

1. СНИП 3,05,04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канали-
зации.

2. Коронкевич Н.И. Преобразование водного баланса, Москва 1972.
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Giriş

Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının göstərişləri və rəhbərliyi al-
tında ölkəmizdə aparılan iri miqyaslı tikinti işlərinin bir hissəsini regionların içməli
su sisteminin yenidənqurulması təşkil edir. Bir sıra rayon mərkəzlərinin su və kanal-
izasiya sistemlərinin yaradılması layihələri, o cümlədən, Goranboy rayon
mərkəzinin içməli su mənbəsinin yenidənqurulmasi işlərininin icrası  Nazirlər Kabi-
netinin 30 iyul  2010-cu il tarixli 141s saylı Sərəncamına əsasən Ərazilərin Bərpası
və Yenidənqurulması üzrə Agentliyə həvalə edilmişdir. 

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatın aparılması üçün Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və
Yenidənqurulması üzrə Agentliyinin materiallarından istifadə olunmuşdur. 

(Səh. 58-69)

GORANBOY RAYON MƏRKƏZİNİN 
İÇMƏLİ SU TƏCHİZATI SİSTEMİNIN

YENİDƏN QURULMASI

Əhmədov Ə.M.1, Ibrahimov T.Q.2, Quliyev Ş.Ş.1, Ibadullayev F.Y.1

1Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və Yenidənqurulması üzrə Agentlik, 
Bakı şəhəri, arra.reception@gmail.com 

2“GIDROTRANSPROYEKT” Elmi-Tədqiqat Mərkəzi, tofig_35@mail.ru 

Abstract. Head withdrawl installation complex was built comparing with indi-
vidual features from construction stand point in low filter condition for the first time,
according to the hydrogeological and engineering-research affairs, like water source
at the bottom Murovdagh, near Balligaya on the Qarachay in the regional centres of
Azerbaijan Republic. Consisting of perforating drainage pipes, infiltration pond,
water intake hood, two level regulatory and washing sluice, watershed dam, retaining
walls and water intake gallery were built and put into operation. According to the
existing form and norm standards, cleaning fresh water had chance to transport to
the centre of Goranboy, Naftalan city and other villages due to magistral water pipe
that putting into operation.

Açar sözlər: su mənbəyi, asta süzgəc, suqəbuledici qurğu, infiltrasiya, drenaj,
magistral su kəməri.
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SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Tədqiqatın şərhi

Goranboy rayonunda içməli su təchizatı sisteminin yenidənqurulması layihəsinin
potensialı Goranboy şəhərini, Naftalan şəhər və sanatoriyasını, Qaşaltı, Qasımbəyli,
Ağcakənd, Aşağı Ağcakənd, Yenikənd, Qaraçinar, Meşəli, Şəfəq, Zeyvə, Qarqucaq,
Hacallı, Şəfibəyli, Səfikürd, Qarasüleymanlı, Şəmmədli, Abbasqullar, İrəvanlı,  Cinli
Boluslu və Tap Qaraqoyunlu kəndlərini əhatə edir.

Layihənin tələblərinə əsasən 12848 nəfər Goranboy şəhər əhalisi 32,08 l/s, 12371
nəfər. Naftalan şəhər əhalisi (sanatoriya və kəndlərlə birgə) 40,45 l/s, 9844 nəfər
Goranboy rayon kənd əhalisi 41,55 l/s su ilə fasiləsiz təmin olunur (cəmi orta günlük
hesabi su sərfi 114,08 l/s-dir). Hazırda Goranboy və Naftalan şəhərlərinə və rayonun
magistral xətt ətrafı kəndlər layihədə nəzərdə tutulan həcmdə içməli su ilə təmin ol-
unur [1-4]. Su tələbatları cədvəl 1 və 2-də verilmişdir.

Hidrogeoloji və mühəndis-axtarış işlərinin nəticəsinə əsasən su mənbəyi olaraq
Murovdağın ətəyində Balliqaya kəndi ərazisində Qaraçayın üzərində çay axınlarının
dib gətirmələrindən təmizlənməklə qəbulunu, asta süzmə rejimində təmizlənməsini
[1, 8-10] və təmizlənmiş suyun təlabat qrafikinə uyğun magistral su kəmərinə ver-
ilməsini təmin edən konstruksiya və kamponovka baxımından fərdi xüsusiyyətləri
ilə fərqlənən baş sugötürən qurğular qovşağı tikilmişdir. Çayda aparılmış hidroloji
hesabatlar göstərir ki, 95%-lı su təminatı P95%=0,32 m3/san-dir və buda təlabat
sərfinin və ekoloji sərfin cəmindən çoxdur. 

Baş sugötürən qurğular qovşağı istismar rejimi və təyinatına görə aşağıdakı əsas
hissələrdən ibarətdir (qovşağın kampanovka və konstruksiya həlli variantı şəkil 1
və 2 göstərilmişdir):

1.Yuxarı byef hissə:

Yuxarı byef hissə sağ və sol sahil istiqamətləndirici dambalardan, iki ədəd
müstəvi qapılı yuyucu şlüzdən, praktiki profilli suaşıran bənddən, iki ədəd müstəvi
qapılı yan suqəbuledici novdan və qoruyucu torlardan ibarətdir.

Yuxarı byefin sağ sahil istiqamətləndiricisi beton divar, suaşıran bəndin sağ
tərəfini 15 m məsafədə məcranın qaya əsaslı sağ sahili ilə birləşdirir. Sol sahil is-
tiqamətləndirici damba isə 0,5 m-dən böyük diametrli çay daşlarından tökülmüş
banket prizmadan ibarət olub 60 m məsafədə sol sahilin yuyulmasının qarşısını alır.

Yuyucu şlüzlər (B=3 m) yuxarı byefdə və yan suqəbuledici novlar qarşısında su
səviyyəsinin tənzimlənməsini, çay gətirmələrinin tranzit keçidini, yuxarı byefdə
çökən çay gətirmələrini yuyaraq aşağı byefə axıdılmasını və daşqınların qovşaq
ərazisindən keçidini təmin edir.

Suaşıran bənd (B=16 m, H=1,5 m) yüksək daşqın sərflərinin yuyucu şlüz
qapılarından keçə bilməyən hissəsinin qovşaq ərazisindən təhlükəsiz keçidini təmin
edir. Qovşağın ümumi daşqın sərfini buraxma qabiliyyəti 50 m3/s-dir.

Əhmədov Ə., İbrahimov T., Quliyev Ş., İbadullayev Y.
Goranboy rayon mərkəzinin içməli su təchizatı... 
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№ Yaşayış 
məntəqələri

Əhalinini sayı Orta
günlük

su
işlətmə

l/gün/nəf.

Mövsüm
dəyişmə
əmsalı

Hesabi su tələbatı, 2030-cu il

mövcud 2030-
cu il

Orta 
(gündə)

Maksimum
(gündə)

Minimum
(gündə)

m3/gün l/s m3/gün l/s m3/gün l/s

1. Goranboy şəhəri 9 972 12848 215,67 1,3 2771 32,08 3603 41,70 1940 22,45

2. Qarasüleymanlı 1300 1700 136,47 1,3 232 2,68 301 3,49 162 1,88

3. Şəmmədli 750 981 136,59 1,3 134 1,55 174 2,01 94 1,08

4. Abbasqullar 550 719 136,30 1,3 98 1,13 127 1,47 69 0,79

5. Yerevanlı 250 327 136,61 1,3 45 0,52 58 0,67 31 0,36

6. Yuxarı Ağcakənd 150 196 137,75 1,3 27 0,31 35 0,40 19 0,22

7. Aşağı Ağcakənd 2320 3034 136,12 1,3 413 4,79 537 6,22 289 3,35

8. Yenikənd 650 850 136,47 1,3 116 1,34 151 1,74 81 0,94

9. Qaraçinar 2000 2615 136,13 1,3 356 4,13 463 5,36 249 2,89

10. Meşəli 550 719 136,30 1,3 98 1,13 127 1,47 69 0,79

11. Şəfəq 750 981 136,59 1,3 134 1,55 174 2,01 94 1,08

12. Zeyvə 1920 2511 136,20 1,3 342 3,96 445 5,15 240 2,77

13. Qarqucaq 700 915 136,61 1,3 125 1,44 162 1,88 87 1,01

14. Hacıllı 400 523 135,75 1,3 71 0,83 93 1,07 50 0,58

15. Şəfibəyli 400 523 135,75 1,3 71 0,83 93 1,07 50 0,58

16. Səfikürd 4300 5623 136,22 1,3 766 8,87 996 11,53 536 6,21

17 Cinli-Boluslu 602 787 135,95 1,3 107 1,24 139 1,61 75 0,87

18. Tap Qaraqoyunlu 2190 2850 154,03 1,3 439 5,08 570 6,60 307 3,55

Cəmi: 19852 25542 - - 6345 73,63 8248 95,47 4441,48 51,40

Cədvəl 1. Goranboy rayon mərkəzinin ümumi su tələbatı

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Əhmədov Ə., İbrahimov T., Quliyev Ş., İbadullayev Y.
Goranboy rayon mərkəzinin içməli su təchizatı... 

Yan suqəbuledici novlar (B=1,5 m) infiltrasiya sahəsinə təlabat qrafikinə uyğun,
dib gətirmələrsiz su sərfinin verilməsini, istismar şərtindən və çaydakı bulanıqlıqdan
asılı olaraq suyun infiltrasiya sahəsinə girişini nizamlama və lazım gələrsə dayandıra
bilmə funksiyalarını yerinə yetirir.
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Cədvəl  2. Naftalan şəhərinin, sanatoriyanın, Qaşaltı və Qasımbəyli
kəndlərinin su tələbatı

№ Yaşayış məntəqələri Əhalinini sayı Orta
günlük

suişlətmə 
l/gün/nəf.

Mövsüm
dəyişmə
əmsalı

Hesabi su tələbatı, 
2030-cu il

mövcud 2030-cu il orta 
(gündə)

maksimum 
(gündə)

m3/gün l/s m3/gün l/s

1. Naftalan şəhəri 7800 10325 181,50 1,2 1874 21,69 2249 26,03

2. Qaşaltı 1100 1500 203,33 1,3 305 3,53 397 4,59

3. Qasımbəyli 400 545 211,01 1,3 115 1,33 150 1,74

4. Sanatoriya
(4000×470=2000 m3/gün)

4000 çarpayı 300
l/çarp.

1 1200 13,89 1200 13,89

Cəmi: 9300 12371 - - 3495 40,45 3996 46,25

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Qoruyucu torlar ölçülərinə görə iri (5×5 sm) və xırda (1×1 sm) gözlüdür. İri gözlü
tor yan suqəbuledici novlara bitişik yuyucu şlüzün qarşısında yerləşir və böyük
ölçülü üzən cisimlərin yan suqəbuledici novlara daxil olmasının qarşısını alır.Xırda
gözlü tor isə iri gözlü tordan keçən kiçik ölçülü üzən cisimlərin infiltrasiya hovuzu
sahəsinə keçməsinin qarşısını alır.

2. Sugötürən qovşağın infiltrasiya hovuzu sahəsi:

İnfiltrasiya hovuzun ümumi sahəsi 8740 m2, maksimum ölçüləri 190×52 m ol-
maqla, betonlanmış  giriş hissədən, tirələrlə bölünmüş  süzmə səthindən, infiltrasiya
hovuzunun süzgəc qatlarından və birbaşa süzgəc qatları altında yerləşən və hər
birinin sonunda siyirtmələri olan drenaj borularından ibarətdir.

Betonlanmış giriş hissə normal istismar halında suyun süzmə sahəsinə bərabər
paylanma rejimində girişini və hidravliki yuma zamanı isə üzərində bərkidilən və
yerləri dəyişdirilə bilən lövhələrlə axının yuma aparılan tirələrarası sahəyə is-
tiqamətləndirilməsini təmin edir.

Tirələrlə bölünmüş  süzmə səthi layihə üzrə şaquli asta süzmə rejimi üçün tələb
olunan hesabi en kəsik sahəsini, hovuza daxil olmuş və təmizlənməsi nəzərdə tutulan
bütün hissəciklərin təbəqə şəklində süzmə səthinə çökdürülməsini və bu çöküntü
təbəqəsinin hidravliki üsulla yuyularaq təmizlənməsinə xidmət edir.

Süzgəc qatları drenaj boruları üzərində Tikinti Norma və Qaydalarında [1, 4]
tələb olunan qalınlıqda və qranulometrik tərkibdə əsas süzmə qatının və əsas süzmə
qatından drenaj borularına qədər olan keçid qatının yaradılmasını təmin edir. Siyirt-

Əhmədov Ə., İbrahimov T., Quliyev Ş., İbadullayev Y.
Goranboy rayon mərkəzinin içməli su təchizatı... 
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məli drenaj boruları süzmə qatlarında asta süzmə rejiminə uyğun süzməni (süzmə
sürətini) və təmizlənmiş suyun hovuzdan suyığıcı qalereyaya lazım olan sərfdə dren-
lənməsini yerinə yetirir.

3. Sugötürən qurğunun aşağı byef hissəsi:

Sugötürən qurğunun aşağı byef hissəsi suaşıran bənddən, üç ədəd müstəvi qapılı
sutullayıcıdan, suaşıran bəndin gövdəsində yerləşən suyığıcı qalereyadan, aparıcı
metal borudan, sutullayıcı borudan və sayğacdan ibarətdir.

Suaşıran bəndin süzgəc hovuzu üzərində maksimum su səviyyəsini məhdud-
laşdırır. Müstəvi qapılı sutullayıcılar tirələrarası sahədə hidravliki üsulla yuyulan
çöküntüləri aşağı byefə axıdır. Suyığıcı qalereya drenlərdə su sərfinin tənzimlən-
məsini və drenlərdən gələn suyun aparıcı boruya verilməsini təmin edir. Sutullayıcı
boru və sayğac magistral kanala verilən su sərfinin ölçülməsini, tənzimlənməsini
və lazım gəldikdə magistral kəmərə verilən suyun dayandırılmasını yerinə yetirir.

Baş sugötürən qurğular qovşağının normal istismar rejiminin təmini üçün aşağı-
dakı istismar qaydalarına əməl olunması nəzərdə tutulub [5]:

• çayda bulanıqlığın yüksək olan dövrlərində, xüsusən daşqınlar zamanı infil-
trasiya hovuzuna suyun verilməsi azaldılmalı, daşqınların pik vaxtında isə
tamamilə dayandırılmalıdır.

• çayın dib gətirmələrinin infiltrasiya sahəsinə daxil olmasına yol verilməməlidir.
Bunun üçün yan suqəbuledici novlara qonşu olan yuyucu şlüz normal istismar
vaxtlarında bağlı vəziyyətdə saxlanılmalıdır.

• infiltrasiya hovuzunda süzmə  səthində minimum su dərinliyi (suyun qızma-
ması, şaxtalar vaxtı donmaması və müxtəlif mənşəli canlıların əmələ gəlməməsi
üçün) 0,7 m-dən az olmamalıdır.

• infiltrasiya hovuzuna daxil olan suyun sərfi sayğacın göstəriciləri əsasında tən -
zimlənməli və layihədə qəbul edilən hesabi sərfin qiymətindən artıq olma-
malıdır.

• süzmə səthinə çökmüş təbəqənin hidravliki üsulla növbəti yuyulma müddəti
bu təbəqənin süzmə prosesinə mane olması halı (qalereyedan çıxan su sərfinin
azalmasl və süzmə səthində toplanan çöküntü təbəqəsinin qalınlaşaraq
kələkötürsüz səth şəklini alması) müşahidə edilən vaxta qədər qəbul edilməlidir.
Yumalar arası müddət ilin fəsillərindən, daşqınların başvermə intensivliyindən
və böyüklüyündən asılı olaraq 1-4 ay arasında dəyişə bilər.

• süzmə səthinin yuma müddəti 18 saat ərzində yerinə yetirilməlidir. Belə ki,
şəhər su anbarlarındakı ehtiyat suyun 18 saat ərzində dayandırılması həcminə
hesablanmışdır.

• süzmə səthinin yuyulması zamanı drenaj borularının sonunda yerləşən siyirt-
mələr bağlı vəziyyətdə olmalıdır.

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Əhmədov Ə., İbrahimov T., Quliyev Ş., İbadullayev Y.
Goranboy rayon mərkəzinin içməli su təchizatı... 
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Şəkil 1. Qaraçay üzərində yerləşən sugötürən qovşağın planı.

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Əhmədov Ə., İbrahimov T., Quliyev Ş., İbadullayev Y.
Goranboy rayon mərkəzinin içməli su təchizatı... 
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Şəkil 2. İnfiltrasiya sahəsinin uzununa profili.

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Əhmədov Ə., İbrahimov T., Quliyev Ş., İbadullayev Y.
Goranboy rayon mərkəzinin içməli su təchizatı... 
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SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Baş sugötürən hidrotexniki qurğu daşqın vaxtı saniyədə 50 m³ suyun aşağı biyefə
ötürülməsini təmin edir. Mənbədən götürülən içməli su təyinat məntəqələrinə yeraltı
çəkilmiş magistral su kəməri ilə çatdırılır. Magistral su kəmərinin yerləşmə sxemi
şəkil 3-də göstərilmişdir.

Kəmərin ümumi uzunluğu 40662 m, o cümlədən içməli su mənbəsindən su an-
barlarına qədər - 36356 m və anbarlardan Goranboy şəhərinə qədər iki qollu boru-
ların hər birinin uzunluğu - 4306 m-dir. Su kəmərinin 7388 m hissəsi D=355 mm,
PN12,5; 20247 m hissəsi D=400 mm, PN12,5; 3281 m hissəsi D=400 mm, PN10;
3852 m hissəsi D=500 mm, PN10 və 1588 m hissəsi D=500 mm, PN12,5 polietilen
borulardan çəkilmişdir.

Su anbarları sahəsinə hər birinin həcmi 1000 m³ olan 3 ədəd su anbarları ti -
kilmişdir. Magistral su xətti boyunca 11 ədəd müxtəlif tutumlu (8 ədəd - hər biri 80
m³, 1 ədəd - 15 m³,1 ədəd -20 m³ və  1 ədəd - 60 m³) dəmir-beton təzyiqsöndürən
hovuzlar, 9 ədəd yan ötürücü siyirtmə kameraları, 10 ədəd sutullayıcılar və 10 ədəd
vantuz kameraları və s. qurğular tikilmişdir.

Goranboy su təchizatı sisteminin magistral nəqledici kəmərinin normal iş reji-
minin təminatı üçün aşağıdakı qaydalara əməl olunması nəzərdə tutulmuşdur [6,7]:

• magistral sunəqledici xəttinin bütün uzunluğu boyu layihədə verilmiş hidravliki
profilin sərf, sürət və pyezometrik təzyiq göstəricilərinin qiymətləri təzyiqazal-
dan hovuzlarda yerləşən siyirtmələr vasitəsi ilə tənzimlənməlidir.

• tənzimlənmə magistral kəmərin sonundan başlayaraq ardıcıllıqla mənbəyə
qədər davam etdirilməli və bu zaman magistral kəmərdən kəndlərə olan ayır-
malar nəzərə alınmalıdır.

• istismar zamanı təzyiqazaldan hovuzlardakı hər bir siyirtmənin yalnız ondan
yuxarıda yerləşən hovuza qədər olan magistral kəmər hissəsinin hidravliki para-
metrlərinin tənzimlənməsinə xidmət etdiyi diqqətdə saxlanmalıdır.

• siyirtmələrlə tənzimlənmə zamanı hər bir təzyiqazaldan hovuzdakı su dərin-
liyinin qiyməti 1,5 m-dən az olmamalıdır (sistemə havanın düşməməsi üçün).

• magistral kəmərdən yaşayış məntəqələrinin daxili şəbəkələrinə birbaşa qoşul-
malara yol verilməməlidir. Qoşulmalar siyirtmələr və ondan sonra tikilən tən -
zimləyici su anbarı ilə təchiz olunmalıdır. Siyirtmələrin açılma vəziyyəti
götürülən hesabi sərfə uyğun olmalı və siyirtmələrin açılma vəziyyətini dəyişə
bilən kənar müdaxilələrə yol verilməməlidir.

Nəticə

Hidrogeoloji və mühəndis-axtarış işlərinin nəticəsinə əsasən su mənbəyi olaraq
Murov dağın ətəyində Ballıqaya kəndi ərazisində Qaraçayın üzərində Azərbaycan
Respublikası rayon mərkəzlərində ilk dəfə olaraq asta süzmə rejimində konstruksiya

Əhmədov Ə., İbrahimov T., Quliyev Ş., İbadullayev Y.
Goranboy rayon mərkəzinin içməli su təchizatı... 
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Şəkil 3.  Magistral su kəmərinin yerləşmə sxemi. 
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baxımından fərdi xüsusiyyətləri ilə fərqlənən baş sugötürən qurğular kompleksi ti -
kilmişdir. Perforasiya olunmuş drenaj borularından ibarət infiltrasiya hövuzu,
suqəbuledici başlıq, iki ədəd səviyyə tənzimləyici və yuyucu şlüz, suaşıran bənd,
istinad divarları və suqəbuledici qalereya inşa edilərək istismara verilmişdir. Mövcud
norma və qaydalara uyğun olaraq təmizlənmiş içməli suyun istismara qəbul edilmiş
maqistral su kəməri hesabına Goranboy rayon mərkəzinə, Naftalan şəhərinə və ətraf
kəndlərə nəql etdirilməsinə imkan yaranıb.
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Giriş

Son on il ərzində məqalənin müəllifləri tərəfindən Azərbaycanın təbii sularının
təmizlənməsində müxtəlif reagentərin effektivliyinin öyrənilməsi haqqında
məlumatlar toplanılmışdır. Daha ətraflı tədqiqatlar su təchizatı mənbəyi olan Kür
çayının sularında Kiçik Talışda aparılmışdır (Kür Su Təchizatı İdarəsi). 

“Sukanal” ETLİ-in “Su təchizatı sistemlərinin tədqiqi” şöbəsində 2008-2010-cu
illərdə SNF “FLOERGER” kompaniyasının FL 2850 PWG, FL 2949 PWG və AN
910 SEP markalı reagentləri tədqiq olunmuşdur [1].

Tədqiqatların məqsədi Kür su təmizləyici qurğularında təbii yüksəkbulanıqlı su-
ların təmizlənmə prosesində 2004-cü ildən hal-hazıradək istifadə olunan Ciba
Spezialitatenchemic Lampertheim GmbH firmasının Magnafloc LT-31, Magnafloc
LT-25 və SNF “FLOERGER” kompaniyasının FL 2949 PWG və AN 913 SEP
markalı reagentlərinin işinin effektivliyinin müqayisəsidir. FL 2949 PWG (kation
tipli poliamin) və AN 910 SEP (zəif anion tipli polielektrolit) markalı reagentlərinin
birgə istifadəsindən yüksək nəticələr əldə edilmişdir.

(Səh. 68-77)

KÜR ÇAYININ TƏBİİ YÜKSƏKBULANIQLI 
SULARININ TƏMİZLƏNMƏ PROSESİNDƏ

FLOERGER FL 2949 PWG VƏ AN 913 SEP
MARKALI, SUDA HƏLL OLAN, 
YÜKSƏKMOLEKULLU, SİNTETİK

KOAQULYANTIN TƏTBİQ OLUNMASININ
MÜMKÜNLÜYÜ

Əliyev E.Q., Əliyeva D.N., Eldarova G.Ə.
"Azərsu" ASC, "Sukanal" Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu, Bakı şəhəri,

elnuraliyev@ymail.com

Abstract. Research  for using modern reagents in technological cleaning high
turbidity waters. Implementation of the recommended reagents in operating Kura
water treatment plants.

Açar sözlər: flokulyant, koaqulyant, üfüqi durulducu, süzgəc, nümunə
koaqulyasiya, reagentin dozası.

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI UOT 628.16.081:628.191:576.8.
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Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Koaqulyantların və flokulyantların effektivliyinin müqayisəsi nümunə
koaqulyasiyanın nəticələri əsasında edilmişdir. Texnoloji sınaqlar (nümunə
koaqulyasiya) xüsusi  proqramlaşdırılmış “Boltac” Coagulation & Flocculation Sim-
ulator (“JarSt*r & JarTech”) qarışdırıcısının köməkliyi ilə ümumi qəbul olunmuş
metodiki vəsaitlərdən istifadə etməklə aparılmışdır [2, 3, 4].

Tədqiqatlar zamanı içməli suyun emalı üçün tətbiq olunan Maqnaflok LT-31,
Maqnaflok LT-25, FL 2949, Floran AN 913 markalı  koaqulyantlardan və flokulyant-
lardan istifadə olunmuşdur (cədvəl  1).

Cədvəl 1. Tədqiqatlar zamanı istifadə olunan koaqulyantlar və flokulyantlar

Eksperimentlər Kür çayının bulanıqlığı 117,86 mq/l; 151,4 mq/l; 246,5 mq/l; 400
mq/l; 428,0 mq/l; 742,0-760,0 mq/l; 1300,0-1500,0 mq/l; 3000,0 mq/l; 5285,0 mq/l;
8000,0 mq/l olan su nümunələri üzərində aparılmışdır. Təcrübələr zamanı lazım olan
bulanıqlıq suya çayın çöküntüsünün əlavə edilməsi yolu ilə modelləşdirilmişdir.

Kür çayının yüksəkbulanıqlı suları üç pilləli texnoloji sxemə əsasən təmizlənir:
I pillə - radial durulducular;
II pillə - üfüqi durulducular;
III pillə - kvars qumu ilə yüklənmiş sürətli süzgəclərdə suyun süzülməsi.
Nümunə koaqulyasiya Kür çayının yüksəkbulanıqlı sularının reagentlərlə emal

olunduqdan sonra texnoloji sxemə əsasən ilkin və təkrar duruldulma prosesinin mod-
elləşdirilməsi yolu ilə aparılmışdır:

- radial durulduculardan əvvəl reagentin daxil olunması (Bi≥1500 mq/l);
- üfüqi durulduculardan əvvəl reagentin daxil olunması (Bi<1500 mq/l).

№
Reagentlərin 

adları
İstehsalçı

Buraxılış for-
ması

Əsas 
maddənin

miqdarı, %
Qeyd

1 FL 2949 PWG SNF “FLOERGER”
(Fransa)

açıq sarı
rəngli, 
maye halda

49-52 kation tipli po-
liamin

2 Floran AN 913 SEP SNF “FLOERGER”
(Fransa)

ağ rəngli,  quru
halda

98-100 yüksək anion
tipli 
poliakrilamid

3 Maqnaflok LT-31 Ciba Spezialitaten-
chemie Lampertheim
GmbH (Almaniya)

sarı rəngli,
maye halda

50-52 yüksək kation
tipli koaqulyant

4 Maqnaflok LT-25 Ciba Spezialitaten-
chemie Lampertheim
GmbH (Almaniya)

ağ rəngli, quru
halda

100 zəif anion tipli
flokulyant

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
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Suyun keyfiyyətinə nəzarət (bulanıqlıq göstəricisi üzrə) nümunə koaqulyasiyasın-
dan əvvəl və sonra fotometrik üsulla aparılmışdır.

FL 2949 PWG, Magnafloc LT-31markalı reagentlər əmtəə məhsulu üzrə 0,01%-
li məhlulla, Floran AN 913 SEP və Magnafloc LT-25 markalı reagentlər isə 0,001%
məhlulla dozalaşdırılmışdır (məhlullar hər gün hazırlanmışdır). Suya reagentlər 30
saniyə fərqlə verilmişdir. Sürətli süzgəclərin işinin effektivliyi üfüqi durulduculardan
sonrakı suyun qırmızı lent filtrlərdən süzüldükdən sonra bulanıqlığının
qiymətləndirilməsi yolu ilə aparılmışdır.

Süzülmüş suda rənglilik, qələvilik, permanqanat oksidləşmə, pH göstəricisi kimi
göstəricilər təyin olunmuşdur.

Tədqiqatların şərhi

Kür çayı suyunun bulanıqlığı  ≥  1500 mq/l olduqda nümunə koaqulyasiyanın
nəticələri:

Kür çayı suyunun nümunə koaqulyasiyasının nəticələri cədvəl 2-də əks olunmuş-
dur (ilkin suyun bulanıqlığı 1500 mq/l; 3000 mq/l; 5285 mq/l; 8000 mq/l olduqda).

Cədvəl 2. Kür çayı suyunun nümunə koagulyasiyasının nəticələri
№ İlkin suyun

bulanıqlığı,
mq/l

Reagentin
dozası,
mq/l

Reagentlərlə emal olunmuş suyun qalıq bulanıqlığı
30 dəq durulduqdan sonra, mq/l

Reagentsiz MaqnaflocLT- 31 FL 2949 PWG
1 1300-1500 - 700 - -

0,1 404,75 371,4
0,2 314,3 340
0,3 328,6 333

2 3000 - 1214,2 - -
0,2 571,4 590,5
0,25 452,3 452,4
0,3 380 450

3 5285 - 1820 - -
0,25 723 676,2
0,30 685 666,2
0,35 600 631,4
0,45 714 657,4

4 8000 - 2500 - -
0,35 685 666,6
0,4 647 647,6
0,5 600 610
0,6 590 590
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Kür çayı suyunun  (bulanıqlığı 1500÷8000 mq/l olduqda) nümunə koaqulyasi -
yasının nəticələri göstərdi ki, kation tipli üzvi  FL 2949 PWG markalı koaqulyant
asılı maddələrdəki mineral hissəciklərlə əlaqədə olaraq 5-8 dəqiqə ərzində lopalar
əmələ gətirir, yəni, kation tipli üzvi Maqnaflok LT-31 markalı koaqulyant kimi asılı
maddələrin sedimentasiya prosesini intensivləşdirir (cədvəl 2).

Kür çayı suyunun bulanıqlığı < 1500 mq/l olduqda nümunə koaqulyasiyanın
nəticələri:

Kür çayı suyunun bulanıqlığı < 1500 mq/l olduqda nümunə koagulyasiyanın
nəticələri cədvəl 3, 4 əks olunub (I-ci variant: FL 2949 PWG + AN 913 SEP – cədvəl
4; II-ci variant: FL 2949  PWG + Maqnaflok LT-25 – cədvəl  4).

Cədvəl 3. Kür çayı suyunun nümunə koaqulyasiyasının nəticələri

№ Reagentlərin 
adları

Reagent -
lərin

dozaları,
mq/  

İlkin
suyun 

bu-
lanıqlığı,

mq/l

II pillə III pillə

Reagentlərlə emal 
olunmuş suyun qalıq

bulanıqlığı 30 dəq 
durulduqdan sonra,

mq/l

Süzülmüş suyun
bulanıqlığı, 

mq/l

mq/l NTU

1 Maqnaflok LT-31 +
Maqnaflok LT-25

0,25+0,025 151,4 25,7 0,73 1,27

2 FL 2949 PWG +
AN 913 SEP

0,25+0,025 23,8 2,56 4,45

3 Maqnaflok LT-31 +
Maqnaflok LT-25

0,35+0,035
0,35+0,04
0,45+0,035
0,5+0,035
0,35+0,04
0,45+0,035
0,5+0,035

428,0 49,5 
51,3 
36,2 
30,0
51,3
36,2
30,0

0,5 
0,73

-
-

0,73

0,87
0,87

-
-

1,27

4 FL 2949 PWG +
AN 913 SEP

0,35+0,035
0,35+0,04
0,45+0,035
0,5+0,035

49,5 2,46
53,2
36,2
28

4,28
-
-

0,98

-
-

1,7

5 Maqnaflok LT-31 +
Maqnaflok LT-25

0,4+0,045
0,45+0,045

742-760 33,3
40,95

0,49
-

0,85
-

FL 2949 PWG +
AN 913 SEP

0,4+0,045
0,45+0,045

37,1
39,0

2,21
-

3,85
-
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Kür çayı suyunun orta bulanıqlığı <1500 mq/l olduqda sınaqların ikinci
mərhələsində suyu reagentlərin müxtəlif kombinasiyarından istifadə etməklə emalı
göstərdi ki, Fl 2949 PWG markalı reagentlə  Floran AN 913 SEP markalı reagentin
birgə tətbiqi ilə Maqnaflok LT-31 markalı reagentlə Maqnaflok LT-25 markalı
reagentin birgə tətbiqi nəticəsində alınan göstəricilər analojidır (cədvəl 3, 4).

Təyin olunmuşdur ki, əmələ gələn lopaların asılı maddələrini süzücü vasitə ilə
(tələb olunan bulanıqlığı təmin etmə şərti ilə) effektiv saxlanması ancaq Maqnaflok
LT-31 + Maqnaflok LT-25 markalı reagentlərin birgə  istifadəsi ilə təmin oluna bilər. 

Suyun SNF “FLOERGER” firmasının reagentləri ilə birgə emalı nəticəsində
süzgəclərdən sonra bulanıqlıq YVQH-nı 1,5-1,7 dəfə aşır. 

Kür çayının suyunun Maqnaflok LT-31 +  Maqnaflok LT-25 və Fl 2949 PWG +

№ Reagentlərin 
adları

Reagentlərin
dozası, mq/l

Bulanıqlıq, mq/l Şəffaflan -
dırılma 

effekti, %
İlkin su Reagentlərlə emal

olunmuş suyun
qalıq bulanıqlığı 

30 dəq durulduqdan
sonra

1 Maqnaflok LT-31 +
Maqnaflok LT-25

- 117,86 76,19
20,85

35
82,30

FL 2949  PWG +
Maqnaflok LT-25

0,25+0,025 23,80 79,30

2 Maqnaflok LT-31 +
Maqnaflok LT-25

- 246,5 145,20
18,57

41,09
92,46

FL 2949  PWG +
Maqnaflok LT-25

0,3+0,03 20,90 91,52

3 Maqnaflok LT-31 +
Maqnaflok LT-25

- 400 221,60
20,10

44,62
94,97

FL 2949  PWG +
Maqnaflok LT-25

0,35+0,035 20,30 94,92

4 Maqnaflok LT-31 +
Maqnaflok LT-25

- 742 348,74
21,90

53,00
97,00

FL 2949  PWG +
Maqnaflok LT-25

0,4+0,04 20,40 97,20
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AN 913 SEP markalı reagentlərin eyni dozaları ilə (dozalar 0,25 mq/l – 0,5 mq/l)
emalı nəticəsində təmizlənmiş suyun permanqanat oksidləşməsi və bulanıqlığı
göstəricisi istisna olmaqla başqa əsas kimyəvi göstəriciləri dəyişmir. 

“Su təchizatı, kanalizasiya sitemləri və hidrotexniki qurğuların tədqiqi”,
“Texnoloji proseslərə nəzarət  və ekologiya” şöbələrinin  və Kür Su Təchizatı
İdarəsinin əməkdaşları 02 - 03.03.2015-ci il tarixində Kür Su Təchizatı İdarəsində
keçirilmiş istehsalat sınaqlarında iştirak etmişdirlər. 

İstehsalat sınaqları zamanı Kür çayının suyunun bulanıqlığı 130-157 mq/l, suyun
temperaturu 100-110C, stansiyanın məhsuldarlığı isə 4,35-4,5 m3/san (I Kür -1,2
m3/san; II Kür - 3,15 m3/san) təşkil etmişdir. 

Aşağıda göstərilən reagentlərinin istehsalat sınaqları keçirilmişdir:
• maye halında kation tipli  FLOQUAT FL 2949 markalı koaqulyant (aktiv hissə

- 49 %) 
• quru halında anion tipli Maqnaflok LT 25 markalı flokulyant (aktiv hissə -100

%)
FLOQUAT FL 2949 markalı reagent  SNF “FLOERGER” firmasının istehsalı

olan,  açıq sarı  rəngli maye koaqulyantdır.  Reagentdə əsas maddənin kütlə payı
quru polimer üzrə - 50%,  sıxlığı isə 1,15 q/sm3 təşkil edir.  Həmin  reagent 1000-
1100 l-lik plomblaşdırılmış polietilen konteynerlərdə daşınır (şəkil 1).

Maqnafloq LT-31 və FLOQUAT FL2949 reagentlərinin işçi məhlulunun hazır-
lanması üçün istifadə olunan cihazlar və hazırlanma üsulu eynilik təşkil edir (şəkil
2).

SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Əliyev E., Əliyeva D., Eldarova G. Kür çayının təbii
yüksəkbulanıqlı sularının təmizlənmə prosesində...

Şəkil 1. Konteynerlər FLOQUAT FL 2949.
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Tədqiqatlar aparıldığı zaman Kür Su Təmizləyici Stansiyasında suyun təmizlən-
məsinin texnoloji sxemi 2 pillədən ibarət idi: üfüqi durulducular və süzgəclər.
Reagentlər bilavasitə üfüqi durulduculardan əvvəl daxil olundu. Birinci növbədə -
kation tipli Fl 2949 markalı koaqulyant, 30 saniyədən sonra isə anion tipli Maq-
naflok LT 25 markalı flokulyant.

Fl 2949 markalı koaqulyantın dozası 0,2÷0,25 mq/l və Maqnaflok LT 25 markalı
flokulyantın dozası 0,02÷0,025 mq/l təyin edilmişdir.

İstehsalat sınaqların nəticələri cədvəl 5-də göstərilmişdir.

Nəticələr

Kür çayının suyunun bulanıqlığı 1500÷8000 mq/l olduqda FL 2949 PWG markalı
reagentlə emal olunduqdan sonra müəyyən olunmuşdur ki:

- kation tipli FL 2949 PWG markalı koaqulyant asılı maddələrdəki mineral
hissəciklərlə əlaqədə olduqda 5-8 dəqiqə ərzində lopalar əmələ gətirir, yəni asılı
maddələrin sedimentasiya prosesini kation tipli Maqnaflok LT-31 markalı
koaqulyant kimi intensivləşdirir;

- koaqulyantların dozalarının 0,5 mq/l-dən çox artırılması praktiki olaraq
suyun təmizlənmə prosesinin effektivliyinə təsir etmir, yəni koaqulyantın optimal
dozasının artırılması suyun şəffaflandırılma effektini azaldır (şəkil 3).

Şəkil 2. İşçi məhlulun hazırlanması üçün pərli qarışdırıcı.
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SU TƏCHİZATI, TULLANTI VƏ YAĞIŞ SULARI 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Kür çayının bulanıqlığı < 1500 mq/l olduqda üfüqi durulducularda suyun təmiz -
lənmə prosesində birgə istifadə olunan FL 2949 PWG + AN 913 SEP markalı və
Maqnaflok LT-31 + Maqnaflok LT-25 markalı reagentlərdən əldə olunmuş nəticələr
analojidir:

- müəyyən edilmişdir ki, süzgəclərdə əmələ gələn lopaların effektiv saxlanılması
ancaq Maqnaflok LT-31 + Maqnaflok LT-25 markalı reagentlərin birgə isti-
fadəsi zamanı təmin olunur. Suyun SNF “FLOERGER” firmasının reagentləri
ilə birgə emalı nəticəsində süzgəclərdən sonra bulanıqlıq HBK-nı 1,5 - 1,7
dəfə aşır;

- SNF “FLOERGER” firmasının reagentlərinin birgə istifadəsi (FL 2949 PWG -
kation tipli poliamin + AN 913 SEP - yüksək anion tipli poliakrilamid) sürətli
süzgəclərin işinə mənfi təsir göstərə bilər:

a) süzülmə dövrülüyünün azalması;
b) süzgəclərin yuyulma sayının artırılması, yəni suyun məsrəfinin artırılması.
- həmin reagentlərlə emal olunmuş suyun bulanıqlığını “İçməli su” DÜST

2874-82 tələblərinə çatdırmaq üçün FL 2949  PWG markalı reagentin optimal
dozası 0,35 mq/l-dən 0,5 mq/l-dək artırılmalıdır. 

Beləliklə, Ciba Spezialitatenchemic Lampertheim GmbH firmasının Magnafloc
LT-31, Magnafloc LT-25 markalı reagentlərinin və SNF “FLOERGER” kom-
paniyasının FL 2949 PWG (kation tipli poliamin) və AN 913 SEP (yüksək anion
tipli poliakrilamid) markalı reagentlərinin işinin effektivliyinin müqayisəsi göstərir
ki, Kür çayının təbii yüksəkbulanıqlı sularının təmizlənmə prosesində FL 2949 PWG
və AN 913 SEP markalı reagentlərinin birgə istifadəsi məqsədə uyğun deyil.

Şəkil 3. Reagentin optimal dozasının seçilməsi.
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MÜƏSSİSƏDƏ XƏRCLƏRİN
İDARƏEDİLMƏSİNDƏ BÜDCƏLƏŞDİRMƏ VƏ

ONUN NƏZƏRI QANUNAUYĞUNLUQLARI

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

elchincamalov@mail.ru

Abstract. Budgeting is one of the vast appliying methods in cost management
incurring in implemention of economic activity and business startegy of company.
Operational and financial budgets are base to provide startegic control over the in-
curring costs with consideration of the startegic targets and perspective mix sale
portfolio. As a complex process, budgeting procedures ensure mangining costs ef-
fectively in a startegic period and involve strong integration of all management other
functions: planning, analysis, control, coordination, communication and developing
of current and startegic business decisions.

Ключевые слова: büdcə, büdcələşmə prosesləri, xərc, xərc mərkəzləri, xərc
idarəedilməsi, kəmiyyət metodları təhlili.
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Giriş

Yüksək rəqabərqabiliyyətlilik xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edən bazar müna-
sibətləri şəraitində fəaliyyət göstərən hər bir təsərrüfat subyekti uzunmüddətli
fəaliyyət dövrü, məhsul (iş, xidmət) rəqabətədavamlılığı, dayanıqlı qiymət tənzim-
ləmələri, starteji bazar mövqelərinin qorunması kimi keyfiyyət meyarlarının təmin
edilməsi üçün effektiv xərclərin idarəedilməsi sisteminə malik olmalıdır. Hazırkı,
dövrdə təsərrüfat strukturlarının təcrübəsində xərclərin idarəedilməsinin səmərəli
təşkilində büdcələşdirmə və bunun əsasında xərclərin starteji idarəolunması metod-
larından geniş istifadə olunur.  Bu baxımdan xərclərin strateji idarəolunması və təsər-
rüfat fəaliyyətinin səmərəliliyin artırımasında büdcələşdirmə metodunun və onun
üstünlüklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi günümüzün aktual məslələrindəndir. 

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Tədqiqatda əsasən bu sahədə beynəlxalq təcrübədə geniş istifadə olunan qabaqcıl
metodoloji yanaşmalarla yanaşı, ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sektorlarından olan



Şəkil 1. Starteji planlaşdırma, büdcələşdirmə və nəzarət prosesləri.
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ictimai xidmət müəssisələrində büdcələşdirmə proseslərinin təşkili üçün nəzərdə tu-
tulmuş hüquqi-metodoloji sənədlərdən də istifadə olunmuşdur 

Tədqiqatın şərhi

Müəssisədə təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı sərf oluna istehsal
resursları üzrə çəkilən müxtəlif məqsədli xərclərin operativ və eyni zamanda starteji
idarəedilməsində büdcələşmənin əhəmiyyəti olduqca vacibdir. Büdcələşmə istehsal
və məhsulun satışı mərhələsində baş verən xərclərin planlaşdırılması və onlar
üzrərində ilkin, cari və yekun nəzarətin təmin edilməsinə öz əhəmiyyətli töhfəsini
verir. Özlüyündə geniş spektirli və kompleks mərhələli bir proses olan bücləşdirmə
müəssiənin təsərrüfat fəaliyyətinin orta müddətli dövrdə maliyyə nəticələrini,
rəqabətqabiliyyətliliyini, maliyyə sabitliyini və fəaliyyət dayanaqlılılğını müəyyən
etməklə, perspektiv strateji hədəfləri özündə ehitva edir [1]. 

Büdcə - müəssisənin müəyyən hesabat dövründə təsərrüfat, investisiya və
maliyyə fəaliyyətindən daxil olan vəsaitləri və onların xərc istiqamətlərini əks et-
dirən əməliyyat xarakterli maliyyə planıdır. O müəssisənin perspektiv inkişaf və
gələcək fəaliyyət planın kəmiyyət ifadəsini xarakterizə edir. 

Büdcələşmə prosesi isə təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılması məqsədlərinə
müvafiq büdcənin hazırlanması prosedir [2]. 

Müəssisdə büdcələşdirmə proseslərinə başlamazdan və ya təsərrüfat fəaliyyətinin
planlaşdırlmasından öncə ilk növbədə uzunmüddətli dövr üçün starteji plan işlənib
hazırlanmalıdır. Bir-biri ilə qarşlılqlı inteqrasiyalı mərhələlərdən ibarət olan uzun-
müddətli strateji planın ümumi sxemi şəkil 1-də əks etdirilmişdir.



Conson, Şols və Vittinqton  təşkilatın gələcək fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edən
strateji məqsədlərin ieararxiyasını müəyyən edərək, bu məqsədlərin təşkilatın mis-
siya, korporativ məqsədlər və struktur vahidlərinin və ya məsuliyyət mərkəzlərinin
məqsədlərindən ibarət olduğunu qeyd etmişlər [5]. 

Büdcələşdirmə qarşıdakı il üçün müəssisənin qəbul etdiyi uzunmüddətli planın
yerinə yetirlməsi məqsədilə natural və monetar ifadədə resursların bölüşdürülməsi
(planlaşdırlması) təmin edən bir starteji idarəetmə alətidir. 

Büdcə isə müəssisədə müvafiq analizlərin aparılmasından sonra formalaşdırlan
planın kəmiyyət ifadəsidir.

Müəssisədə xərclərin idarəedilməsi sistemində geniş tətbiq edilən büdcələşmə
bir neçə funksiyanı yerinə yetirir ki, bunlarada aşağıdakıları aid etmək olar:

• Müəssisənin məqsədlərinə nail olmasına təmin edən təsərrüfat əməliyyatların
və istehsal resurslarının planlaşdırılması;

• Müxtəlif məsuliyyət mərkəzlərinin maddi məsul şəxsləri ilə qəbul edilmiş
planlar üzrə kommunikasiyanın təmin edilməsi;

• Həyata keçirilən fəaliyyətlərin plana uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədilə
nəzarətin təşkil edilməsi;

• Planın icrası və  qiymətləndirilməsi. 
Müəssisədə xərclərin idarəedilməsi sistemində büdcələşmə metodundan istifadə

aşağıdakı üstünlüklərin qazanılmasına imkan yaradır. 
1. Müəssisədə istehsal proseslərinə nəzarətin təmin edilməsində taktiki və strateji

planlaşdırmanın xüsusi əhəmiyyəti vardır.Büdcələşmə müəssisənin təsərrüfat
fəaliyyətinin məqsədyönlü, səmərəli və dəqiq təşkil edilməsinə əhəmiyyətli
dərəcədə kömək göstərir. 

2. Büdcələşmə idarəetmənin nəzarət mexnizminin əsas tərkib hissəsi olmaqla,
müəssisənin bütövlükdə və ya onun ayrı-ayrı tabe struktur vahidlərinin təsər-
rüfat fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsinin obyektiv əsasını təmin
edir. 

3. Büdcə bir idarəetmə vasitəsi olmaqla təşkilatın müxtəlif struktur vahidlərinin
işlərini koordinasiya etməklə onların öz funksional fəaliyyətlərinin təşkilatın
ümumi maraqlarına uyğun qurlmasına çağırır. 

4. Büdcə - müəssisənin məsuliyyət mərkəzlərinin və onların maddi məsul şəxs-
lərinin qəbul edilmiş uzunmüddətli planın icrasının təmin edilməsi və
qiymətləndirilməsi üçün əsasdır: maddi məsul şəxslərin işi büdcənin yerinə
yetirilməsi hesabatı ilə qiymətləndirilir; faktiki əldə edilmiş nəticələrlə büdcə
göstəricilərinin müqayisəsi əsas diqqət və təsirlərin hansı sahələrə yönəl -
dilməsini göstərir. 

5. Büdcə - nəzərdə tutulmuş plan (smeta) göstəriciləri ilə faktiki göstəricilər
arasında kənarlaşmaları təhlil etməklə, müəssiənin təsərrüfat fəaliyyətinin
tənzimlənməsini təmin edir [4]. 
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Büdcələşmənin aşağıdakı məqsədləri vardır:
1. Müəssisədə tərtib edilmiş müxtəlif  məqsədli büdcələr uzunmüddətli planla

daha çox detallaşdırılmış qısamüddətli planlar arasında əlaqəni təmin edir.
Onlar planlaşdırma sisteminin fəaliyyət ieararxiyasının mərkəzi əlaqəsinin
təmin edir. Büdcələşmə müəssisənin uzunmüddətli məqsədləri ilə detal-
laşdırlmış planlar əlaqələndirilməsinə imkan yaradır. 

2. Büdcə planları müəssisənin müxtəlif struktur hissələrinin fəaliyyətinin koor-
dinasiya etməklə onların vahid məqsəd ətrafında birləşməsini təmin edir. 

3. Büdcə müəssisənin planları ilə onları yerinə yetirməli olan icraçıları arasında
kommunikasiya kimi də istifadə olunur;

4. Büdcə perspektiv dövr üzrə fəaliyyət məqsədləri müəyyən etməklə heyətin
motivasiyasını təmin edir. 

5. Büdcə təsdiq olunduqdan sonra, o ayrı-ayrı departamentlər üzrə xərc li -
mitlərini müəyyə edir. 

6. Büdcə faktiki fəaliyyət göstəricilərinin ölçülə bilməsi üçün bir bençmarkinq
sistemini təmin edir [3].  

Müəssisədə effektiv xərclərin idarəedilməsi sisteminin təşkil edilməsi məqsədilə
müasir praktikada qəbul edilmiş və emprik qaydalara və prinsiplərə əsaslanan büd-
cələşdirmə prosesinin mərhələlərini sistematik olaraq həyata keçirmək lazımdır.
Nəzərdən keçirilən mərhələlər aşağıdakılardır: 

1. Uzunmüddəli fəaliyyət startegiyalarının və büdcə siaysətinin komponentləri
üzrə kommunikasiyaların (əlaqələrin) qurulması 

2. Müəssisənin büdcələşdirilən dövrdə fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdıran fak-
torların müəyyən edilməsi;

3. Satış  və ya “qarışıq” satış büdcəsinin hazırlanması ;
4. Məqsədli büdcələrin ilkin layihəsinin hazırlanması;
5. Büdcələrin müəssisənin rəhbərliyi və və ya aidiyyatı bölmələrlə ilə müza-

kirəsi;
6. Koordinasiya və büdcələrə baxışın keçirilməsi;
7. Büdcələrin təsdiqi və ya qəbul olunması;
8. Büdcələrə cari nəzarətin təmin edilməsi [5].
Büdcələşmə prosesinin birinci mərhələsi müəssisənin qarşıdakı il üçün onun

uzunmüddətli starteji planlaşdırma prosesinin tərkib hissəsi olan büdcə layihəsinə
təsir edən bir sıra qərarların təsirlərini qiymətləndirməklə xarakterizə olunur. Bunun
üçün müəssinənin rəhbərliyi və idarəetmə mərkəzləri illik büdcə layihəsinin hazır-
lanmasının başlanğıc nöqtəsi kimi qəbul edilən uzunmüddətli planlaşdırmanın siyasi
təsirlərinin müəyyən etməklə, bu təsirlərin qarşılıqlı əlaqəndirilməsinin təmin et-
məlidir. 

Müəssisənin büdcələşdirmə dövrü kimi qəbul etdiyi müəyyən dövr ərzində  onun
fəaliyyətinə təsir edən və ya məhdudlaşdırılan faktorların müəyyən edilməsi və bu
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faktorlara qarşı preventiv startegiyaların seçilməsi büdcələşmə prosesinin ən vacib
mərhələlərindəndir. 

Əksər müəssisələrdə bu faktorlar xarici bazar təsirləri ilə bağlı olan satışın həcmi
ilə əlaqədardır. Belə olan təqdirdə, hər bir müssisə üçün illik büdcə layihələrinin
hazırlanmasında başlıca prioritet büdcələşdirmə prosesinin başlanma nöqtəsini təyin
edən təsərrüfat fəaliyyətini məhdudlaşdıran kompleks faktorların müəyyən-
ləşdirilməsidir.  

Satış portfeli müəssisənin gələcək fəaliyyət səviyyəsini müəyyən edən əsas faktor
olduğundan o həmçinin illik büdcələşdirmə prosesində ən vacib plandır. Satış büd-
cəsinin hazırlanması mürəkkəb və komplaeks xarakterli bir proses olmaqla, hazır-
lanan bu büdcə üzrə daxilomalar planlaşdırılan dövrdə istehlakçıların
davranışlarından bilavasitə asılı olduğu üçün onun yerinə yetirilməsində müəyyən
çətinliklər ortaya çıxır. Satış büdcəsinin hazırlanmasına əsas mərhələ kimi nəzərdən
keçirilən məhsul (iş, xidmət) satışının planlaşdırılması bir sıra faktorların nəzərə
alınmasını tələb edir: satışın tarixi, məhsulların həyat dövrü, maliyyə sabitliyi,
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qiymət (tarif) startegiyası, marketinq tədqiqatların nəticələri, istehsal gücləri, rəqabət
mühiti və rəqabətqabiliyyətlilik, qanunvericilik çəçivəsi və dövlət tənzimlənmələri; 

Büdcələrin ilkin layihəsinin hazırlanması prosesində “aşağıdan-yuxarıya” (bot-
tom-up) prinsipi əsas götürülməklə, hər bir sahə üzrə büdcənin hazırlanmasına
həmin sahənin məsul şəxsi cavabdehlik daşıyır. Başqa sözlə məsuliyyət mərkəzləri
üzrə büdcələr idarəetmə sisteminin aşağı səviyyələrində işlənib hazırlanmalı, iear-
arxiyanın yuxarı səviyyələrində tənizlənməli və koordinasiya edilməlidir. Büdcələrin
ilkin layihəsinin hazırlanması zamanı keçmiş məlumatlarla yanaşı gələcəkdə müəs-
sisənin təsərrüfat fəaliyyəti üzrə starteji dəyişikliklər də nəzərə alınmalıdır. 

Müəssisədə satış büdcəsi ilə yanaşı məntiqi ardıcıllıqla bir sıra funksional inven-
tarlar üzrə büdcələr, istehsal büdcələri, birbaşa əmək haqqı büdcələri və mal-mate-
rialın alınması büdcəsi hazırlana bilər. Bu büdcələrlə yanaşı üstəlik xərclərinin
büdcəsi həmçinin hazırlanmalıdır ki, bunlarada ümumistehsal xərcləri, adminstra-
tiv-inzibati xərclər, satış və marketinq xərcləri daxildir).

Büdcələşmə prosesinin ən vacib mərhələlərindən olan büdcələrin müzakirəsi
prosesi onun həqiqi bir səmərəli idarəetmə alətini müəyyən etməyə imkan verir. 

Xərclərin idarəedilməsində effektiv metodlardan olan büdcələşmənin sonrakı
mərhələləri hazırlanmış fuksional büdcələrin idarəetmə sisteminin yuxarı ierarxik
pillələrində baxılması və uyğunsuzluqların aradan qaldırılması, bir-biri ilə har-
moniya təşkil edən funksional büdcələr ibarət “master” büdcəsinin hazırlanaması
və təsdiqi və eləcədə büdcələrin icrasına cari nəzarətin təmin edilməsi ilə kənarlaş-
maların müyyən edilərək qiymətləndirilməsi və funksional büdcə planlarının nizam-
lanması proseslərini əhatə edir [4, 5].

Xidmətlərin kütləviliyi, infrastrukturun istismarının mürəkkəbliyi, xidmətlərin
fasiləsizliyi və onların keyfiyyəti yaxşılaşdırlıması bağlı artan tələblər, istehsal, is-
tismar və maliyyə risklərinin çoxnövlülüyü və intensivliyi ilə fəqlənən “Azərsu
“ASC-də təsərrüfat fəaliyyətinin orta və perspektiv dövrdə planlaşdırılması qarşıya
qoyulmuş korperativ məqsədlər və starteji çağırışlar konteksində həyata keçirilir.
Bu məqsədlə “Azərsu” ASC-də hər il təşkilatın özünün və ölkə iqtisadiyyatının
konyukturası nəzərədən keçirilməklə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 9 iyun tarixli 102 nömrəli sərəncamı ilə qüvvəyə minən “İri dövlət vergi
ödəyicilərinin gəlir və xərclər smetaları haqqında”qərarına müvafiq olaraq orta müd-
dətli dövr üzrə büdcə layihəsi işlənilir və müvafiq qaydada Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyi və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi ilə razılaşdırılır. 

Qəbul edilmiş bu qanunvericilik çərçivəsinin tələblərinə müvafiq olaraq növbəti
il və sonrakı üç il üzrə orta müddətli dövrü əhatə edən icmal (korperativ master
büdcə) və ya onun ayrı-ayrı məsuliyyət mərkəzləri üzrə satış (və ya qarışıq satış)
büdcə, istehsal, əməliyyat və maliyyə büdcələri (smetaları) hazırlanır. Bu maliyyə
sənədləri qarşıdakı perspektiv dövrdə həm ümumi təşkilat həm də onun ayrı-ayrı
struktur vahidləri üzrə fəaliyyət davranışlarını müəyyən etməklə, istehsalın və xid-
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mətin səmərəli təşkilini, istehsal resursların istifadənin effektivliyinin artırlması və
onlar üzərində məqsədyönlü nəzarəti, əmək, mal-material, texnoloji məqsədli enerji
və yanacaq resurslarından qənaətli istifadəni, maşın və avadanlıqlarin, emal və
ötürücü qurğuların istismarının və onlara texniki qulluq səviyyəsinin yük-
səldilməsini, xidmətlərin artırılması ilə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin yük-
səldilməsini, əlverişli ödəniş qabiliyyəti və təsərrüfatın dayanıqlı maliyyə
likvidliliyinin təmin edən əsas starteji təsərrüfat planı kimi nəzərdən keçirilir. 
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Şəkil 3. Perspektiv orta müddətli dövrdə təsərrüfat fəaliyyətinə təsir edəcək
daxili və xarici faktorların və korperativ hüquqi-institsional və təsərrüfat

qərarlarının kompleks qiymətləndirilməsi ilə işlənən təsərrüfat planın
(smetasının) struktur sxemi.
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Beləliklə, perspektiv orta müddətli dövrdə təsərrüfat fəaliyyətinə təsir edəcək
daxili və xarici faktorların və korperativ hüquqi-institsional və təsərrüfat qərarlarının
kompleks qiymətləndirilməsi ilə işlənən təsərrüfat planın (smetasının) struktur sxe -
mini aşağıdakı kimi vermək olar (şəkil 3). 

Nəticə
Nəticə olaraq qeyd olunmalıdır ki, büdcələşmə təsərrüfat fəaliyyətinin və ya onun

ayrı-ayrı məsuliyyət mərkəzlərinin səmərəliliyin artırlmasında bir nəzarət və ya kon-
trollinq metodu olmaqla, həm cari həm də starteji dövrdə müəssisənin maliyyə
sabitliyinin, starteji bazar mövqeyinin, rəqabətqabiliyyətliliyin,  əlverişli qiymət
(tarif) tənzimlənməsinin, xərclərin səmərəli idarəedilməsinin təmin edilməsində
mühüm bir starteji alət kimi çıxış edir.

Təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə qəbul edilmiş uzun-
müddətli strateji planın tərkib hissəssi olan büdcə bütün təsərrüfat əməliyyatlarını
özündə ehtiva etməklə, müəssisənin növbəti il üçün maliyyə planını rolunu oynayır.
Mülkiyyət və təşkilati formasından asılı olmayaraq hal-hazırda bütün korperativ
strukturlarda geniş tətbiq edilən büdcələşdirmə effektiv bir idarəetmə funksiyası
kimi uzunmüddətli biznes tskilinin təmin olumasında, xərclərin starteji idarə -
edilməsində, rəqabətli qiymətqoyma siyasətinin həyata keçirilməsində, maliyyə
dayanıqlığının yüksəldilməsində geniş imkanlara malikdir. 

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Дж.Шанк, В. Говиндараджан «Стратегическое управление затратами»,
новые методы увеличения конкурентоспособности- Бизнес Микро, Санкт-
Петербург.

2. К.П. Янковский, И. Ф. Мухарь « Управленический учет» М-2011, 368 с.
3. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия: М- 2007. - 218 с. 
4. М. А. Бахрушина «Бухалтериский управленический учет» Москва 2002.
5. Сolin Drury “Management and Cost Accounting” Eighth edition. Cencage lea -

r ning- 2012 , 811 p, İSBN: 978-1-4080-4180-2.



Giriş

Meliorasiya və su təsərrüfatı ölkənin iqtisadiyyatının, xüsusi ilə kənd təsərrü-
fatının inkişafında, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatında mühüm rol oy-
nayır.

Respublikamızda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı əsasən suvarılan tor-
paqlarda cəmləşmişdir. 

Suvarılan və meliorasiya olunmuş torpaqlardan yüksək və sabit məhsuldarlıq
götürmək üçün, burada mütəmadi olaraq müvafiq irriqasiya-meliorasiya tədbir-
lərinin aparılması və onların səmərəliliyinin artırılması tələb olunur. 

Azərbaycanda uzun illərdən bəri böyük zəhmət və külli miqdarda vəsait hesabına
su axımını bölüşdürən və tənzimləyən irriqasiya sistemlərindən, kollektor-drenaj
şəbəkələrindən, nasos stansiyalarından və su anbarlarından ibarət geniş və mürəkkəb
meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksi fəaliyyət göstərir [1, 2]. 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC tərəfindən meliorasiya və irriqasiya sistem-
lərinin normal istismarının təşkili, suvarılan torpaqların su təminatının və onların
meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sel və daşqın sularına qarşı mübarizə
sahəsində 2014-cü ildə konkret tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Tədqiqatın şərhi

Məlum oldugu kimi ötən ildə respublikanın çaylarında sululuq normalardan xeyli
az olmuş, Mingəçevir, Şəmkir, Araz, Ceyranbatan, Ağstafaçay, Coğazçay və digər

(Səh. 86-90)

MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI 
SİSTEMİNDƏ HƏYATA KEÇIRILƏN 

ƏSAS TƏDBİRLƏR

Cavadov Ə.Ə.
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Bakı şəhəri. 

safsu@mail.ru

Abstract. The article is devoted  to affairs in the amelioration and water farm
system of Azerbaijan. 

Açar sözlər: su təsərrüfatı, irriqasiya sistem, nasos stansiyası, su anbarı, su
ehtiyatı, torpaq mühafizə bəndləri.

86 3/2015

SU SEKTORUNDA EKOLOJİ-İQTİSADİ
ƏSASLANDIRMALAR

UOT 628.165

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR



873/2015

SU SEKTORUNDA EKOLOJİ-İQTİSADİ
ƏSASLANDIRMALAR

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Cavadov Ə. Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin
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su anbarlarında tələbata uyğun su toplamaq mümkün olmamış və bir sıra dağ çay-
larının suyu tamamilə qurumuşdur.

Çayların sululuğunun kəskin azalması və su anbarlarının doldurulmasında yaran-
mış vəziyyət əkin sahələrinin, xüsusi ilə suvarılması işğal altında olan Sərsəng su
anbarından nəzərdə tutulan sahələrin suvarma suyu ilə təmin edilməsində müəyyən
çətinliklər yaratmışdır. 

Bu səbəbdən mexaniki üsullarla (subartezian quyuları və nasos stansiyaları va-
sitəsilə) suvarmaya və enerji daşıyıcılarına təlabat xeyli artmışdır. Havaların nor-
madan çox isti və quraq keçməsi ilə əlaqədar suvarma suyuna tələbatın artması,
əlavə əkin sahələrinin dövriyyəyə cəlb edilməsi, təkrar əkinlərin aparılması, su is-
tifadəçilərindən balansa əlavə nasos stansiya və subartezian quyularının götürülməsi,
yeni subartezian quyularının istifadəyə verilməsi və digər amillər səbəbindən li -
mitdən artıq elektrik sərfiyyatına yol verilmişdir.

Yarana biləcək çətinliyin aradan qaldırılması və sudan səmərəli, qənaətlə istifadə
olunmasının təmin edilməsi məqsədi ilə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC
tərəfindən müvafiq tədbirlər işlənib hazırlanmış, istismar təşkilatları ilə birlikdə su
istifadəçiləri ilə müvafiq izahat işləri aparılmış, suvarmanın gecə-gündüz və növ -
bəlilik əsasında aparılması üçün müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Suvarma mövsümü
başlanana kimi bütün kanallar və üzərindəki hidrotexniki qurğular istismar tədbirləri
planına uyğun təmir edilərək suvarmaya hazır vəziyyətə gətirilmişdir. 

Mühüm dövlət əhəmiyyətli su təsərrüfatı obyektlərində, Yuxarı Xanbulançay,
Əyriçay, Viləşçay su anbarlarının qurğularında, Ağstafaçay sol sahil, Yeni Xanqızı,
Baş Muğan, Tərtərçay sol sahil, Sabir, Aşağı Muğan, Gümüş və digər kanallarda,
Baş Mil-Muğan, K-1, K-2 və Sağ Sahil kollektorlarında, 52 ədəd tərpənməz və 19
ədəd üzən nasos stansiyalarında, 91 ədəd subartezian quyusunda, 4536 m nov kanal-
larda, dağ çaylarında 1673 m daş-beton mühafizə bəndlərdə və bir sıra digər obyek-
tlərdə əsaslı təmir, bərpa və yenidənqurma işləri həyata keçirilmişdir.

Kür çayı boyunca təhlükəli döngələrdə 2445 m uzunluğunda daştökmə yolu ilə
sahilbərkitmə işləri aparılmış, Kür, Araz və onlara qovuşan dağ çaylarının mövcud
torpaq mühafizə bəndlərində 88,7 km məsafəsində möhkəmləndirmə işləri
görülmüşdür.      

Bundan əlavə suvarma sistemlərində və kollektor-drenaj şəbəkələrində 62,5 mln.
m3 həcmində (15900 km) lildən təmizləmə işləri görülmüş, 6376 hidrotexniki qurğu,
1076 hidropost, 2642 subartezian nasosu, 48 stasionar nasos, 312 elektrik və dizel
mühərriki, 12 transformator təmir edilib işlək vəziyyətə gətirilmişdir. 

Çay məcralarında 16,3 mln.m3 həcmində məcratəmizləmə işləri aparılmış, 18,5
min m3 şax-daş və faşın, 4,1 min m3 qabion bəndlər quraşdırılmış və daş-beton
bəndlərdə 23,4 min m3 həcmində təmir işləri görülmüşdür.

Görülmüş tədbirlər nəticəsində suvarılan torpaq sahələri əsasən suvarma suyu
ilə tam təmin edilmişdir. Respublika üzrə bütün kənd təsərrüfatı bitkiləri 1361,4 min



hektar sahədə orta hesabla 3,2 dəfə suvarılmışdır. Bütün suvarma mənbələrindən
8,2 mlrd. m3 su götürülmüş və su istifadəçilərinə 5,8 mlrd. m3 su verilmişdir.    

Ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafına yeni təkan vermək və onun modern-
ləşdirilməsini sürətləndirmək, aqrar sektorda mövcud problemlərin həllinə sistemli
və kompleks yanaşmanı təmin etmək, bu sahəyə dövlətin inzibati və maliyyə
resurslarını səmərəli şəkildə cəlb etmək və ölkənin aqrar potensialını geniş təbliğ
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən «2015-ci ilin
Azərbaycan Respublikasında «Kənd təsərrüfatı ili» elan edilməsi haqqında» 12 yan-
var 2015-ci il tarxli Sərəncam imzalanmış, Prezidentin 3 aprel 2015-ci il tarixli
Sərancamı ilə «2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili”  elan
edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı» təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənablarının sədrliyi ilə Nazir-
lər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasda cənab Prezident bu ilin “Kənd
təsərrüfatı ili” elan edildiyini, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin birinci məsələ
olduğunu, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox ciddi tədbirlər görüldüyünü, isla-
hatların aparıldığını, son illər suvarmaya, meliorasiyaya çox böyük diqqət
göstərildiyini bildirmiş, ölkə əhalisinin ərzaqla təminatını yerli istehsal hesabına
daha da yaxşılaşdırmaq üçün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması
məqsədi ilə yeni sahələrin əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi, yeni suvarma kanal-
larının çəkilməsi, torpaqların elektron uçotunun aparılması ilə bağlı “Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı” ASC qarşısında mühüm vəzifələr qoymuşdur. 

Bu vəzifələrin vaxtında və keyfiyyətlə icra edilməsi məqsədi ilə “Meliorasiya və
Su Təsərrüfatı” ASC tərəfindən bütün lazımi tədbirlər həyata keçirilir. 

2015-ci ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya suvarmasını mütəşəkkil keçi -
rilməsi və respublikanın çaylarında baş verə biləcək sel və daşqın sularının maneəsiz
axıdılması ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görülür.

“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC tərəfindən magistral kanallar üzrə su böl-
güsü limitləri, respublikanın çayları üzrə suvarma döründə rayonlararası su bölgüsü
cədvəlləri hazırlanaraq təsdiq edilmiş, bütün istismar təşkilatlarında gecə-gündüz
növbətçilik yaradılmış, vegetasiya suvarmasını mütəşəkkil həyata keçrilməsi, sudan
səmərəli və qənaətlə istifadənin təmin edilməsi və su limitlərinə nəzarətin güc -
ləndirilməsi məqsədi ilə “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin mütəxəssisləri
ayrı-ayrı obyektlərə təhkim edilmiş, çayların gursululuq dövründə su anbarlarının
doldurulması və yarana biləcək sel və daşqın sularının maneəsiz axıdılması üçün
bütün təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüşdür.  

Hazırda respublikanın su anbarlarında  16,5 mlrd. m3 su yığışmışdır, bu da ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,0 mlrd. m3 çoxdur. Mingəşevir və Şəmkir su
anbarlarında ötən ildəkindən xeyli artıq su toplanmış, Araz, Ağstafaçay, Coqazçay
su anbarları tam həcmdə doldurulmuş, ötən il istifadəyə verilmiş Şəmkirçay su an-
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barında 84,0 mln. m3, tikintisa başa çatmaq üzrə olan Tovuzçay su anbarında 9,0
mln. m3 su toplanmışdır. 

Toplanmış su ehtiyatları kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya suvarmasının
mütəşəkkil aparılmasına şərait yaradacaqdır.

Sudan istifadə planına əsasən, 2015-ci ildə ümumilikdə 1363689 hektar sahədə
kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya suvarılması nəzərdə tutulmuşdur. 1 iyun
2015-ci il tarixə 523845 hektar sahədə taxıl orta hesabla 2,3 dəfə suvarılmışdır. 

Suvarma mövsümündə hazırlıqla əlaqədar “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-
nin yerli istismar idarələri tərəfindən 3315 hidrotexniki qurğu, 572 hidropost, 135
nasos, 137 elektrik və dizel mühərriki, 2750 subartezian nasosları təmir edilmiş, su-
varma və kollektor-drenaj şəbəkələrində 28950 min. m3 həcmində lildən təmizləmə
işləri aparılmışdır. 

Çay məcralarında 3,2 mln.m3 həcmində məcratəmizləmə işləri aparılmış, 2,6 min
m3 şax-daş və faşın bəndlər quraşdırılmış, daş-beton bəndlərdə 4,1 min m3 həcmində
təmir işləri görülmüşdür. 

Əkin sahələrinin su təminatının və torpaqların meliorativ vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün cari ildə mühüm əhəmiyyətli su təsərrüfatı obyektlərində,
Yuxarı Xanbulançay su anbarının qülləli suburaxıcının tunelində, onun qurğularında,
Baş Muğan, Yeni Cənubi-Muğan, Yeni Xanqızı, Ağstafaçay sağ sahil, Şəmkir sağ
sahil maşın qolu kanallarında, Bərdə rayonunda R-13, Kürdəmir rayonunda R-15,
Tərtər rayonunda R-8-1, Ağdaş rayonunda Sağ sahil, Cəlilabad rayonunda R-7
kanallarında, Yuxarı Şirvan kanalının Dəvəbatan dükerində, Xaçmaz rayonunun
sərhəd ərazisində yerləşən Yalama beton kanalında, 39 ədəd tərpənməz və 12 ədəd
üzən nasos stansiyalarında, 81 ədəd subartezian quyusunda, 30,5 km beton kanal-
larda, 6400 m nov kanallarda, dağ çaylarında 2050 m daş-beton mühafizə bəndlərdə
və bir sıra digər obyektlərdə təmir və bərpa işlərinin həyata keçirilməsi, Kür çayının
təhlükəli döngələrində yumaya meyilli sahillərində sahilbərkitmə işlərinin görülməsi
nəzərdə tutulmuş və bu işlərin icrası uğurla davam etdirilir. 

Hazırda Kür çayı üzərində, Sabirabad rayonu ərazisində yerləşən “Vlaqa-3” və
Salyan rayonu ərazisində yerləşən “Vlaqa-7” üzən nasos stansiyalarının əvəzinə
yeni 4 aqreqatlı üzən nasos stansiyalarının quraşdırılması işləri həyata keçirilir. 

Suvarılan ərazilərdən drenaj sularının kənarlaşdırılmasını sürətləndirmək və qrunt
sularının səviyyəsini aşağı salmaq məqsədi ilə Ağjabədi, Sabirabad, Beyləqan,
Saatlı, Ağdaş, Bərdə, Yevlax, Ucar və İmişli rayonlarında kollektorlarının və onların
üzərindəki sukeçirənlərin bərpası nəzərdə tutulmuşdur.

Nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi kollektorların suburaxma qa-
biliyyətinin iki dəfəyə yaxın artıracaq, suvarılan ərazilərdən drenac sularının kə-
narlaşdırılıması sürətlənəcək, qrunt sularının səviyyəsi nəzərəçarpacaq dərəcədə
aşağı düşəcək, torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və məhsul-
darlığının artırılmasına şərait yaradacaqdır.
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Hazırda 749 ədəd ekskovator və 320 ədəd buldozer cəlb edilməklə suvarma,
kollektor-drenaj şəbəkələrində, çay məcralarında təmizləmə və digər təmir işləri
həyata keçirilir.    

Aparılan təmir və bərpa işləri əkin sahələrinin vaxtlı-vaxtında suvarma suyu ilə
təmin olunmasına şərait yaradacaqdır.
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Giriş

Əsas enerji mənbəyi olan neft və neft məhsulları ən çox yayılmış çirkləndirici
maddəyə çevrilmişlər. Hər il dünya okeanına 6 mln tondan çox neft məhsulları
axıdılır ki, bu maddələrin də yarıdan çoxu neft tərkibli sənaye sular vasitəsi ilə daxil
olurlar.  Neft və neft məhsulları, ağır metallar, səthi aktiv maddələr, sulfatlar və
xloridlər prioritet çirkləndirici maddələr kimi qalmaqda davam edir. 

Ətraf mühitin neft tərkibli çirkab suları ilə çirklənməsinin əsas mənbələrinə neft
məhsullarının saxlanma və daşınma müəssisələri, o cümlədən neft bazaları, neft və
neft məhsullarının boru kəməri ilə daşınması müəssisələri, neft doldurma mən-
təqələri, buxarla vaqon yuma məntəqələri, gəmi təmiri zavodları və başqaları aiddir.
Hazırda nəinki ölkəmizdə, bütövlükdə dünyada avtomobillərin miqdarının kəskin
artması, şəhər və digər yaşayış məntəqələri üçün daha böyük miqyasda ekoloji təh-
lükəli çirklənmə mənbəyinə çevrilmişdir. Avtonəqliyyat və avtotəmir müəs-
sisələrinin, istehsalat avadanlıqlarının, avtonəqliyyat və dəmir yol nəqliyyatı
vasitələrinin, həmçinin avtodayanacaq ərazilərinin yuyulması zamanı əmələ gələn
tullantı su neft tərkibli olması ilə böyük ekoloji təhlükə yaradır.

(Səh. 91-96)

NEFT TƏRKİBLİ ÇİRKLİ SULARIN 
ELEKTROFLOTASİYA VƏ 

ELEKTROKOAQULYASİYA ÜSULLARI  İLƏ
TƏMİZLƏNMƏSİ

Qafarov Q.A.
AzMİU, Bakı şəhəri, qafarovqabil@mail.ru

Abstract. Mechanical particles, superficial active matters and organic compounds
are observed practically in oil-containing waste waters. So, along with complexity
content of these waters, their oil products condition and aggregative stability degree
should be considered in compilation of technological schemes of cleaning of waste
waters. It was determined in result of conducted investigations, deep cleaning of oil
containing waste waters from oil and oil products and unification of electro-coagu-
lation and electroflotation methods in one technological process are possible.    

Açar sözlər: çirkab su, neft məhsulları, elektrokoaqulyasiya, elektroflotasiya,
texnoloji sxem.
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Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqatın aparılması üçün Baş Ələt çeşidləmə və yuma stansiyasının, Ələt
vaqon deposunun,  Qaradağ Neft və Qaz emalı zavodunun fond və arxiv material-
larından və müəllifin apardığı tədqiqatların nəticələrindən istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın şərhi

ÇÇirkab suların tərkibini və həcmini öyrənmək məqsədilə bir sıra müəssisələrdə
tədqiqatlar aparılıb: Baş Ələt çeşidləmə və yuma stansiyası (Q=500 m3/gün), Ələt
vaqon deposu (Q=110 m3/gün), təyinatlı vaqonların istismar idarəsi (Q=110 m3/gün),
Qaradağ Neft və Qaz emalı zavodu (Q=400 m3/gün), “Xəzər neft donanma” gəmi
təmiri zavodu (Q=90 m3/gün), “Paris kommunası” adına gəmi təmiri zavodu (Q=410
m3/gün), “Allahverdi” adına gəmi təmiri zavodu (Q=110 m3/gün), “Zaqfederasiya”
adına gəmi təmiri zavodu (Q=110 m3/gün), Bakı lokomotiv deposu (Q=50 m3/gün),
H.Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı (Q=4500 m3/gün).

İstehsalat çirkab sularının əsas çirklənmə mənbələri neft məhsulları və mexaniki
qarışıqlarıdır.

Avtonəqliyyat və avtotəmir müəssisələrinin çirkab sularının tərkib və miqdarının
öyrənilməsi onların kənarlaşdırma və təmizlənməsinin səmərəli sxeminin işlənib
hazırlanmasına imkan yaradıb.

Avtonəqliyyat müəssisələrində mühərrik aqreqatları sahəsində formalaşan çirkli
sulardan asılqan və üzən maddələrin qatılığını azaltmaq məqsədilə axın lokal təmi-
zlənməyə yönləndirilir və ardınca tam emal üçün müəssisənin təmizləyici qurğusuna
göndərilir. Analoji olaraq, yer səthi axınlar mexaniki qarışıqları çökdürmək üçün
toplayıcıda yığılır və müəssisənin təmizləyici qurğusuna emal edilir. Avtomobil
yuyulmasının axını digər axınlarla müəyyən keyfiyyətə qədər birgə təmizləndikdən
sonra şəhər kanalizasiyasına və ya müəssisədə təkrar istifadə üçün mexaniki və
fiziki-kimyəvi üsullarla yetərincə təmizlənməyə yönəldilir. 

Avtotəmir müəssisələrində yer səthi axınlar toplayıcıya yığılır və iri asılqan mad-
dələr çökdürüləndən sonra müəssisənin təmizləyici qurğular kompleksinə göndərilir,
xrom ionları tərkibli axın pH=2 olan mühitə natrium bisulfitin və ya natrium sulfatın
köməyi ilə zərərsizləşdirilir, sonra üçvalentli xrom hidroksidini çökdürmək üçün
axının mühiti neytrallaşdırılır və təmizləyici qurğuya göndərilir. Ağır metal ionları
tərkibli axınlar dəmir, nikel və mis hidroksidlərini çökdürmək üçün pH=10 olana
qədər neytrallaşdırılır və sonrakı emal üçün təmizləyici qurğuya göndərilir. Avto-
mobillərin yuma axınları digər axınlarla birlikdə şəhər kanalizasiyasına axıdılmasına
icazə verilən keyfiyyətə qədər təmizlənir və ya yetərincə təmizləndikdən sonra təkrar
istifadəyə yönləndirilir.
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Çirkli suların əmələ gəlmə vəziyyətindən, çirkləndirici maddələrin növü və miq-
darından asılı olaraq, neft məhsulları bir neçə faza-dispers vəziyyətində ola bilər.
Neft məhsullarının miqdarı az olduqda, onlar zərif emulsiya əmələ gətirir. Zərif
sabitləşdirilmiş halında olan neft məhsulları çirkli sulardan elektrokoaqulyasiy üsulu
ilə təmizlənə bilər. Bu proses tətbiq edildikdə yüksəkdispersli və kolloidli bərk hissə-
ciklərin koaqulyasiyası, üzvi birləşmələrin və səthi-aktiv maddələrin sorbsiyası baş
verir. Adətən koaqulyasiya üsulu ilə birgə flotasiya üsulundan istifadə olunur. 

Təcrübi tədqiqatlar nəticəsində çirkab suların neft məhsullarından təmizlən-
məsinin qanunauyğunluqları və elektrokimyəvi prosesin aparılması üçün müəyyən
edilmiş parametrləri cədvəl 1-də, çirkab suların təmizlənməsinin texnoloji sxemi
isə şəkil 1-də göstərilmişdir. Texnoloji sxemin ayrı-ayrı elementlərinin konstruktiv
və texnoloji parametrləri aparılmış təcrübi tədqiqatlar nəticəsində müəyyən
edilmışdır [1-4]. Seçilmiş parametrlərin düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi və ayrı-
ayrı elementlərin qarşılıqlı təsirinin effektliliyinin reallaşdırılması texnoloji sxemə
əsasən yerinə yetirilmişdir.  

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində təmizləmə metodlarının tətbiqi aşağıdakı
kimidir: 
n ilkin mərhələ - nazik təbəqəli durultma və yaxud hidrosiklonlaşdırma (yüksək

qatılıqlı stabilləşməmiş neft məhsullarının çıxarılması); 
n əsas mərhələ - elektrokoaqulyasiya və elekroflotasiya (hidroksidlərin əmələ

gəlməsi, koaqulyasiya, stabilləşmiş neft məhsullarının adsorbsiyası,
flokulyasiya və dispers fazanın ayrılması); 

n yekun mərhələ - süzmə (kiçik dispers neft məhsullarının dərindən çıxarıl-
ması).  

Şəkil 1-ə əsasən ilkin su toplayıcı çənə (1) daxil olur. Sonra su nazik təbəqəli du-
rulducuya və ya hidrosiklona (2) verilir ki, burada neft məhsullarının yüksək
qatılığının azalması həyata keçirilir. Eyni zamanda təzyiqsiz filtrin yuma suları da
bu qurğulara yönəldilir. Qismən təmizlənmiş su polad elektrodla təchiz edilmiş elek-
trokoaqulyatora (3) sonra isə elekroflotatora (4) daxil edilir. Flokulyantın hazırlama
və dozalara qovşağından (5) flotasiya kamerasına lazımi miqdarda flokulyant verilir.
Təmizlənmiş sudan çıxarılan neft məhsulları təkrar istifadə və yaxud sonrakı emal
üçün toplayıcıya (6) ötürülür. Elektrokimyəvi üsullarla emal edilən su süzgəclərdən
(7) keçdikdən sonra təkrar istifadəyə yönləndirilir yə ya şəhər kanalizasiya şəbəkə -
sinə ötürülür.

Tədqiqat prosesində elektrokoaqulyasiya zamanı dəmir ionunun miqdarı 80 mq/l,
alüminium ionunun miqdarı isə 50 mq/l qəbul edilib, elektroflotasiya zamanı isə
elektrolizin müddəti 10 dəqiqə təşkil etmişdir. Təmizlənmiş çirkab sulardan təkrar
istifadə etmək məqsədi ilə axının süzgəclərdən istifadə edilməsi təklif olunur.
Tədqiqatın nəticələri cədvəl 2-də göstərilib. Alınmış rəqəmlər çirkab suların kifayət
qədər təmizləndiyini təsdiqləyir.
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Parametrlər
Şərti

işarələr
Ölçü

vahidi
Miqdarı 

elektro-
koaqulyasiya

elektroflotasiya

Elektrodların materialı:
• anod
• katod 

-
-

-
-

polad, alüminium
polad

maqnetit,
ORTA polad

Cərəyanlı dəmirin çıxımı  me mq/A∙saat 80-120 -
Cərəyanlı alüminiumun
çıxımı

 me mq/A∙saat 40-80 -

Сərəyanın sıxlığı:
• polad                             
• alüminium

ian

ian

A/m2

A/m2

60-120 
120-180

-
-

Elektrodlar arasındakı
məsafə 

l mm 10-15 10

Elektrodlardakı gərginlik U B 4-8 4-8

Mühitin aktiv reaksiyası: 
• alüminiumdan olan 
• anod dəmirdən olan anod

pH 
pH

-
-

5-5,5   
5,5-6

-
-

Elektroddakı cərəyanın
sıxlığı ian A/m2 - 200-300

Cərəyanın həcm sıxlığı j A/m3 - 200-240

Cədvəl 1. Çirkab suların təmizlənməsinin elektrokimyəvi proseslərinin 
normallaşdırılmış parametrləri

Cədvəl 2. Neft tərkibli çirkab suların təmizlənmə effektivliyi
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Göstəricilərin adları İlkin-
miq-
darı

Elek-
trokoaqulya-

siya

Elek-
troflotasiya

Süzülmə 

qalıq
miqdarı

təmiz-
lənmə
effek-
tivliyi,

%

qalıq
miqdarı

təmiz-
lənmə
effek-
tivliyi,

%

qalıq
miqdarı

təmiz-
lənmə
effek-
tivliyi,

%

Neft məhsulları, mq/l 150 30 80 15 90 1 99,3

Asılı maddələr, mq/l 120 25 79,2 6 95 1 99,2

Oksigenə kimyəvi   tələbat, mqO2/l 350 80 77,2 75 78,6 70 80

Oksigenə bioloji tələbat,  mqO2/l 180 58 67,8 42 76,7 32 82,2

Səthi-aktiv maddələr, mq/l 50 9 82 2 96 1 98



Şəkil 1. Neft tərkibli çirkab suların təmizlənməsinin texnoloji sxemi.
1 - toplayıcı çən; 2 - nazik təbəqəli durulducu və ya hidrosiklon; 3 - elektrokoa -

qulyator; 4 - elektroflototor; 5 - flokulyantın hazırlanma və dozalama qovşağı; 6 -
neft məhsulları üçün toplayıcı çən; 7 - təzyiqsiz süzgəc.

953/2015

İÇMƏLİ SU EMALI VƏ TULLANTI SULARIN 
TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGIYALAR

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Qafarov Q.A. Neft tərkibli çirkli suların 
elektroflotasiya və elektrokoaqulyasiya üsulları...



Nəticə

Neft tərkibli çirkli sularda praktiki olaraq, mexaniki hissəciklər, səthi-aktiv mad-
dələr və üzvi birləşmələr müşahidə olunur. Buna görə çirkli suların təmizlənməsinin
texnoloji sxemlərinin tərtibində bu suların mürəkkəb tərkibliliyi ilə yanaşı, onlarda
neft məhsullarının vəziyyəti və aqreqativ sabitlik dərəcəsi də nəzərə alınmalıdır.
Aparılmış tədqiqatların nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, neft tərkibli çirkab su-
ların neft və neft məhsullarından dərindən təmizlənməsi elektrokoaqulyasiya və
elektroflotasiya üsullarının bir texnoloji prosesdə birləşdirilməsi mümkündür.   
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Introduction

Learning centers as application of the approach to constructed wetlands expands.
In 1997 the Mediterranean basin was suffering from pollution from land base
sources including the effluents of the Nile outfalls to the sea.  In an effort to reduce
land and water based agricultural pollution, UNDP and GEF worked with the Egypt-
ian Environmental Affairs Agency (EEAA) to convert 60 HA of land intoa con-
structed/engineered wetlands. This was to improve the water quality effluent at the
Bahr El-Baqr drain. This drain was one of the most polluted drains in Egypt at that
time and was the source of illegal fish ponds used by surrounding communities.
(Elquosy 2015) 

The purpose of the UNDP-GEF project was to assess the feasibility of engineered
wetlands systems to improve environmental conditions at Lake Manzala and the
Mediterranean Sea, to assess the feasibility of engineered wetland system to treat
wastewater so that it becomes suitable for different uses, and to assist in transferring
constructed wetland technology to Egypt and other countries. The project was de-
signed to provide local employment, and to serve as a training center for water man-
agement, and show case environmentally friendly, low cost wastewater treatment
technologies. 

Today the treated drain water pollutants reduced in the LMEW include total Ni-
trogen (TN), Total Phosphorus (TP), Biological Oxygen Demand (BOD), Total Sus-

(Səh. 97-109)

LESSONS LEARNED AND TECHNOLOGİCAL
TRANSFER FROM THE LAKE MANZALA 

ENGINEERED WETLANDS PROJECT

Mary M. Matthews, Ahmed Abou Elseoud
UNDP-GEF Kura Aras Project, Mary.Mattehews@kura-aras.org

Abstract. This article is a case study of the Lake Manzala Engineered Wetlands,
to demonstrate challenges and benefits of the approach, including use as a national
and international training facility. The lessons learned from Lake Manzala serve as
guidance for future developments, including cost effective showcase successes
through training center inclusion into constructed wetlands designs. 
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pended Solids (TSS), Heavy Metals (HM), Total and Fecal Coliform  (TC &FC).
Reduction rates of 61 % of BOD, 51% of Total Nitrogen and 99.7 % total Coliform
bacteria have been collected at the project site, demonstrating the highly efficient
technology of these engineered. (Atallah 2014)

Now the Lake Manzala Engineered Wetlands effluent is being reused for aqua-
culture with 4 hatchery ponds and 2 fingerling ponds. The treated wastewaters are
also used for irrigated agriculture. (Elquosy 2015)  The added profits from the fish-
eries cover for the cost for operation and maintenance of the constructed wetlands
and training facility.

Background

In 1992 the National Environmental Action Plan identified Lake Manzala as an
alarming example of water pollution in Egypt.  This environment has been termed
a "black spot" by the Government of Egypt. (Tennessee Valley Authority 1997).
Lake Manzala is a shallow brackish lake with an area of approximately 1000 km2.
The flow of water into Lake Manzala comes from several drains.  The Bahr El baqar
drain dominates, both in highest water flow and highest pollutant load.  Wind is a
key factor in the Lake's circulation.  Evaporation during the summer season is an
important factor in the Lake’s water balance.

The Lake was exposed to high inputs of pollutants from industrial, domestic, and
agricultural sources at this time, prior to addition pollution abatement legislation
and enforcement.  Pollution originates in urban centers such as Cairo and also along
the lengths of the drains.  The most important sources are in eastern Cairo.  Untreated
and poorly treated wastewater was transported to Lake Manzala by the Bahr El
Baqar drain over a distance of 170 km. The total volume of the drain is 4 million
cubic meters per day in Lake Manzala. In 1997 the drain was heavily polluted and
anoxic over its entire length. There were large amounts of particulate matter, nutri-
ents, bacteria, heavy metals, and toxic organics are transported to the Lake via the
drain.

At this time the Lake was highly eutrophic with both macrophytes and planktonic
algae contributing to extensive carbon fixation.  The nutrient input comes from fresh
water inflows such that productivity decreases as salinity increases nearer the
Mediterranean Sea.  The nutrient input, particularly through the Bahr El Baqar drain,
has a relative excess of phosphorous compared to nitrogen.  A large proportion of
the primary production occurs in macrophytes which constitute a "blind path" in the
aquatic food web.  Fish production in the Lake is high with a total catch of approx-
imately 45,000 tons.  The average catch per hectare (10,000 m2) was 450 kg with
catch amounts in excess of 900 kg/ha in the southeastern portion of the Lake. (Ten-
nessee Valley Authority, 1997).



Figure 1. Poject Area.

(Insert Map from Fig1)
adapted from (Tennessee Valley Authority, 1997)
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Historically, the salinity of Lake Manzala was higher and the nutrient and toxic
loads were much lower.  The fish catch was smaller; however, and species compo-
sition was more varied with highly valued marine species including mullets and sea
bass constituting an important portion of the overall catch. Prior to the construction
of the Engineered wetlands, studies showed that approximately 90 percent of the
total catch consists of four species of tilapia with the majority of individual fish less
than ten centimeters in length. Among the Port Said inhabitants, Lake Manzala fish
had a reputation for being chemically and microbially contaminated and, thus, un-
healthy to eat.  The public was afraid to eat fish from a Lake that once provided 30
percent of all Egypt's fish. (Tennessee Valley Authority, 1997).
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The responsibilities for environmental protection in Egypt are dispersed among
a number of federal ministries and Governorates. The Egyptian Environmental Af-
fairs Agency (EEAA) founded in 1982 has executive powers for inspection and en-
forcement of environmental laws and regulations. Addressing the poor conditions
of the Bahr El Baqar drain and Lake Manzala were critical for the EEAA, as was that
adoption and enforcement up updated regulations to improve overall water qua lity.

To address the water quality issues across the country, the Egyptian Government
launched an extensive program for construction of municipal wastewater treatment
facilities in greater Cairo and other large population centers in the 1990s.  A time
scale of 30 years was anticipated to improve access to sanitation services especially
in the rural areas. The nationally supported approach addressed attention to water
quality improvements from other sources whether point or non-point source pollu-
tants (industrial wastewater, agriculture drainage water and navigation activities),
as well as increased regulation and enforcement capacities, monitoring and evalua-
tion, and quality control and quality assessment to ensure that benefits were being
realized across the country.  

Internationally, Egypt has been an active participant in the UNEP sponsored and
coordinated Mediterranean Action Plan. Since 1978, Egypt has been a contracting
party to the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollu-
tion.  It was critical for Egypt to take steps to address the water quality in the River
Nile as a demonstration of its commitment to multiple international and regional
agreements, including those for the protection of the Mediterranean Sea. 

The Engineered Wetland Project for Lake Manzala area was developed to im-
prove conditions for the residents of the Bahr El Baqar drain area while improving
water quality and the Lake environment.  Historically this is one of the poorest areas
in Egypt. Many people live as squatters precariously on Government land and lack
the security of land ownership and economic stability, and Egypt was eager to
demonstrate its commitment to regional agreements for protection of shared natural
resources. 

The Lake Manzala Engineered Wetland Project investigated the suitability of
using engineered wetlands as a low-cost alternative for treating agriculture drainage
water prior to reaching Lake Manzala and on the Mediterranean Sea. The project’s
goals included: 

1. Improvement of the quality of the water of the northern lakes, which provide
the country with a substantial quantity of fish and aquatic products and provide
a living for thousands of inhabitants in the area  

2. Improvement of the water quality in the Mediterranean Sea, thereby confirm-
ing Egypt’s commitment to protecting the Mediterranean  

3. Demonstrating to the local community the benefits of using treated water for
the safe production of fish and agricultural commodities  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4. Disseminating information on the benefits of engineered wetlands technology
as a low-cost option for wastewater treatment.  

5. Generating employment for the local inhabitants, many of whom live at a
lower quality of life than most Egyptians.  

6. Developing national expertise on engineered wetland technology and raising
national awareness of the importance of dealing with low quality water.  

7. Utilizing the Lake Manzala Engineered Wetlands project (LMEWP) prototype
to further the understanding and operations of engineered wetlands and to
broaden support for its use in Egypt and other nations. (Atallah 2014).

The Lake Manzala Engineered Wetlands project (LMEWP) was developed to
demonstrate one approach towards achieving sustainable development. The project
intended to increase social and economic sustainability through local cooperatives,
empowerment of local residents, Nongovernmental Organizations (NGO) activities,
training, and national capacity building to achieve Egyptian self sufficiency in this
form of biotechnology.  The engineered wetlands processes 25,000 to 50,000 m3 of
clean water per day, depending on site conditions. The clean effluent water is used
for an aquaculture facility that provides juvenile fish for restocking the Lake and
for other aquaculture ventures. (Fox 2007).

The UNDP-GEF Lake Manzala Engineered Wetlands project began in 1999 and
GEF the GEF supported phase ended in 2007. The facility is now operated by the
Ministry of Water and Irrigation (MOWI) in Egypt, and serves as an internationally
renowned training center for those interested in sharing this technology and the les-
sons learned from the development and operation of these constructed wetlands. 

It should be acknowledged that the work of the LMEWP were under challenging
site conditions with a shift in partners half way through, somewhat over ambitious
project objectives, and the use of technology that has since become even more re-
fined for efficiency and effectiveness, and is shown to be increasingly cost effective.
According the terminal evaluation of the GEF project “Egypt and nations with sim-
ilar economic and climactic conditions can benefit from the adoption of this tech-
nology, especially in rural areas where land availability is not a major constraint.
The project has demonstrated that treatment levels can be attained that enable a wide
range of (non-potable) reuse options, in particular for fish farming” (Fox 2007).

Approach

A key accomplishment of the LMEWP is that the facility demonstrated innova-
tive low cost approaches for improved water quality and promotes self-sufficiency
in engineered wetlands technology. Despite issues of high costs of land and chal-
lenges regarding land tenure faced early on in the LMEWP The facility plan evolved
to include a 60 feddans (= 25 hectares) fish farm which utilises the wetlands-treated
effluent. The income from fish production offsets plant operational costs.     
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The entire facility includes: 
• Administration building, laboratory & equipment shed
• Intake and pumping facilities
• Two sedimentation basins
• Ten surface flow wetland treatment cells
• Two reciprocating flow gravel beds
• 6 small ponds (4 – hatchery, 2 – fingerlings)
• Water distribution and outflow channels
• Weather and climate monitoring station
• Fish ponds (10 cells, approximately 2 hectares each)

In the construction of the LMEWP there are many involved stakeholders who
benefit from the process and now operation of this project. These stakeholders in-
clude:

• Local residents and in particular, those that are involved in operating the wet-
land for aquaculture.

• Local residents who were employees in the construction and operation of the
wetland.

• Local fishermen who adopt improved fish farming techniques demonstrated
by the aquaculture facility.

• NGOs that participate in the wetland demonstration and focus on the project
area and its development.  

• All residents regardless of economic category because of the enhanced envi-
ronmental awareness and emphasis on the health risk associated with water
pollution.

• Regional scientific institutions and individual scientists that use the wetland
facility for research studies and training.

• The Governorate of Port Said.
• National governmental bodies, and in particular, the EEAA.
It should also be recognized that successful implementation of this engineered

wetlands demonstration may benefit local communities in other countries where
low-cost innovative technologies can help address pollution problems.

The approach used for the LMEWP involved two steps. The first step in the
wastewater treatment process after pumping to the facility is to hold the wastewater
briefly in sediment ponds. LMEWP works with two sedimentation ponds, into which
two screw pumps lift water from Bahr El Baqar. The depth of water in these ponds
is 1.5m. After water is allowed to settle for 48 hours, 80% of the suspended solids
are removed. Two drying beds, located near the sediment ponds, receive sediments
for drying. (Atallah 2014)



Figure 2. Overview of the lake Manzala Engineered wetland project location.

Figure 3. Layout of Lake Manzala Engineered wetland.
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I. Collection works: II. Treatment works III. Treated effluent disposal:

1-Intake channel
3-Sedimentation basins 

7-To Bahr El Baqr Drain
4-Drying Beds

2-Pumping station
5-Surface flow beds

8-To Reuse area/ fish ponds
6-Subsurface Flow beds

Table 1. As it can be shown from the layout the project consists of 3 main
components:
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Following sedimentation, and given the experimental nature of the LMEWP, two
different techniques were tested for step two. The first technique uses wetland cells
with aquatic reeds. The water from the sedimentation ponds flows by gravity through
a distribution channel into cells planted with both emergent and floating plants. Dif-
ferent types of emergent reeds (e.g. Bulrush, Cattail, Papyrus) and different types
of floating weeds (e.g. Water Hyacinth, Duck Weed); have been studied. In addition,
testing has been done on supply rates and flow speeds through the cells. (Atallah,
2014).

The second technique uses a reciprocating treatment system. The water is moved
from a surface flow to a sub-surface flow, through perforated pipes imbedded in a
graded gravel media. Two separate cells pump the water back and forth. This type
of aeration/de-aeration process causes the water quality to improve by enhancing
oxygen content and releasing nutrients. (Atallah, 2014).

After this stage the water passes into the hatchery and fingerling tanks of the ad-
ditional fisheries component added after the GEF funding cycle ended. 

Results:
While the LMEWP shows great progress for Egypt, the purpose it serves as a

demonstration project is also to inform key lessons learned to help subsequent proj-
ects be more effective and efficient. These lessons are described below and intended
for both review of the challenges but also to suggest potential solutions. 

The total budget of the project is US$4.8 million, $4.5 million as a contribution
from GEF and $0.3 million as a contribution from the Egyptian Environmental Af-
fair Agency and Ministry of State for Environmental Affairs, in addition to the 245
acres of land as an in-kind contribution. This total figure is on the high side of what
future project developers can expect when developing engineered wetland facilities
in Egypt. The LMEWP was a demonstration project, utilizing international consult-
ants and proprietary designs, and was situated at a difficult site to develop. Future
facilities developed locally in Egypt should be able to reduce development costs by
30 – 40%. (Atallah, 2014). 



A rough comparison between the Capital Cost of the Lake Manzala Engineered
Wetland Facility and  Conventional Methods suggests that the capital cost of en-
gineered wetlands can be 1/4 of the capital cost of conventional treatment methods.
Also, an important advantage of engineered wetlands systems are their low operation
and maintenance costs as shown below in Table 2.  

Table 2. Cost comparison for Operations and Maintenance between conventional
waste water treatment approaches and engineered wetlands adapted from (Atallah
2014)

These costs will vary as noted above depending on technology employed, land,
labor and construction costs, however over all, these lower costs for construction
and operation of constructed wetlands support expansion of this approach when and
where appropriate. 

Table 2. Key lessons learned for other Constructed Wetlands projects:

The experience in Lake Manzala can serve to inform the development of con-
structed/engineered wetlands in many areas around there world. The approach of
building these has strong support from the international community, and there is a
strong need to expand the experiences and lessons learned, the technological know-
how and training facilities for construction and operation sectors around the world.

This section summarizes key lessons learned from the Laka Manzala case study,
including how these lessons have translated to improved use of constructed wetlands
project within Egypt.

• The LMEWP design included expectations for follow-on plans and feasibility
studies to utilise engineered wetlands to improve Lake Manzala water quality
and replicate the treatment technology elsewhere. The design for the engi-
neered wetlands facility is appropriate and based on longstanding experience
with the technology by US Corps of Engineers Tennessee Valley Authority
(TVA).

Method of Treatment Capital Cost (USD/m3) Running Cost (USD/m3) 

Extended Aeration 462 18.5

Oxidation Ditch 224 14

Aerated Lagoon 237.5 9

Oxidation Pond 171.5 3

Engineered Wetland 53 Less than 0.15
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The project included construction of a reciprocating gravel system (RGS), based
from a TVA proprietary design that has proven successful for TVA when applied in
the US, including in hot, arid climates not significantly different from the climate
in the Delta area of Egypt.  Unfortunately, the withdrawal of TVA from the project
prior to facility completion created difficulties for the project team to effectively
operate the RGS. This withdrawal was due to geopolitical issues beyond the scope
of this paper and the project, however it created delays in implementation. Further,
the approach advocated by the TVA was not publically available due to US Patents,
and when they withdrew, this became problematic. Fortunately, there was another
well qualified firm contracted to provide additional support, though the process of
recruiting a suitably capable international firm created substantial delays for the
project. 

The new firm was able to review and enhance the original plans, including up-
dating the use of local plants in the wetlands to increase efficiency for the project.
Additionally the two sediment basins were scaled according to expected influent
parameters analyzed during the project development stage.  7 years later, when the
facility came on line, it was soon evident that 50% smaller sediment basins would
have been sufficient. The over-estimate was due in large part to the improving water
quality of the Bahr El Baqar Drain as a result of upstream water quality treatment
improvements in the Cairo metropolitan area that resulted from the regulation and
enforcement of national policies for improved water quality. 

• A challenge of key importance for LMEWP was site selection including land
ownership and land tenure for the specific sites, including routes and infra-
structure to and from main roads for construction and support.

In Lake Manzala unresolved land ownership issues, and squatter populations in
the Delta region was a key constraint on government efforts to improve environ-
mental and economic conditions overall. The Egyptian Government, together with
the Governorate of Port Said, selected a challenging site for the facility.  The
LMEWP faced delays primarily due to the difficulties in accessing the chosen fa-
cility site. The positives and negatives of the site location can be considered as fol-
lows in Table 3. 

• Intentions were for the project to broaden government, scientific and public
support for the use of engineered wetlands 

At the time of the terminal evaluation for the GEF involvement, some progress
was made in building government and scientific support, especially through the
Technical Advisory Committee (TAC).  Some public support was raised, with good
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Table 3. Positives and negatives of site selection for the LMEWP (Fox 2007)

+ site positives -- site negatives

• close proximity to Lake Manzala,  so
positive, albeit minor, impact on lake
water quality

• Publicly owned land so minimal cost
and legal problems 

• Chance to improve the quality of life
for impoverished local residents 

• Chance to  clean up social problems in
the area, increasing safety for residents 

• Well-suited for aquaculture

• 12 kilometres away from the nearest
electricity lines, no potable water or
sanitation facilities

• Difficult access due to unpaved road
and structurally unsound bridges

• Poorly situated for extensive re-
search: no overnight facilities, no
computer/internet access, and poten-
tially unsafe area, distant from the co-
operating universities.

• Poorly suited for agriculture – poor
saline soils
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media interest for the facility start up and closing ceremonies. Promotion of the proj-
ect through scientific papers and the public media was limited. (Fox 2007) Subse-
quent support has continued to grow and increase and the use of constructed
wetlands in Egypt is now much more broadly accepted.

The benefits could have been made stronger if the project had been tied to addi-
tional development priorities and activities in the Port Said Governate to improve
other quality of life issues. While these wider benefits were limited at the conclusion
of GEF funding, additional benefits have been realized through the expansion of
aquaculture directly tied to the Engineered Wetlands Project. 

These benefits could also be stronger if the government concurrently set policies
and frameworks in line with the project objectives. In current and future efforts these
are being linked more closely with wider benefits to strengthen policy transforma-
tion and support institutional capacity.

While the LMEWP was under construction the Government of Egypt approved
a new Code on wastewater reuse. The new reuse code was been under development
for 8 years and its final approval is unrelated to the Manzala project, nevertheless
the code is a welcome addition to Egyptian law, and has increased interest in engi-
neered wetland systems, despite the cost of land resources needed in such constricted
and highly populated areas along the River Nile.

For countries considering piloting constructed wetlands, it is beneficial to ensure
that there are legal foundations to support the approach, and public support as well.
In some cultures where there has been resistance, which can be expected at first, a



concerted public education campaign, especially targeting those most impacted can
be useful. In many cultures adding a gender component to this education campaign
has shown to increase effectiveness with wider and stronger support from local com-
munities. 

• The LMEWP was designed to achieve policy and public awareness outcomes
as well as technical / engineering outcomes.  Policy and legal development,
communications and stakeholder outreach, and community development are
all areas where special expertise is needed if broader social and economic
outcomes are to be achieved. 

The natural tendency in demonstration projects is to focus attention on near
term practical matters, such as managing construction and handling operations.   It
is up to the advisory committees and implementing agencies such as UNDP, to keep
broader project goals in focus. (Fox 2007) Since the GEF support ended in 2007
additional projects have moved forward, including 3 municipal waste water treat-
ment facilities using constructed wetlands technologies and a more advanced mu-
nicipal waste water treatment facility and engineered wetlands at Lake Meriout with
World Bank and GEF support under construction as of 2015. 

The direct involvement of the national institutions in design, construction, opera -
tion and maintenance – under the supervision of the international consulting firm –
resulted in technology transfer to the project staff, national consultants, national
contractors and research students. In terms of capacity building, it is important to
maintain the balance of specialists from both governmental institutions and private
sector firms. This will help to ensure the sustainability of the project after the phase-
out of GEF funds.  (Atallah, 2014).

The experience and expertise from these came in part from the Manzala project
experience including private sector participation in the design, engineering and con-
struction of the facility. As a result of the project, Egyptian contractors now possess
expertise that is being put to use in future constructed wetlands projects in the region.
The availability of local expertise is critical to replication of the technology as it
should allow for lower design and construction costs.  

In the case in Egypt, a much more refined and supported engineered wetland is
under development, currently in Lake Mariout, based on the lessons learned from
Lake Manzala to increase the treatment efficiency of the Alexandria wastewater
treatement plant. This effort is part of the Alexandria Integrated Coastal Zone Mana -
gement Project supported by GEF. This has much strong links to wider development
objectives, stronger legislative and institutional support and will be constructed in
a site which will avoid some of the challenges faced in Manzala. (Ministry of State
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for Environmental Affairs, Egyptian Environmental Affairs Agency 2009) Further,
as predicted the costs are also significantly lowers. The construction costs for the
Lake Mariout treatment facility will cost $4.2 million USD. A comparable standard
treatment facility would cost approximately  $18 million USD. 

Conclusion

The Lake Manzala Engineered Wetlands Project was an early step in this direc-
tion that sets the stage for future projects to replicate and share the technologies,
learning and experiences around the world. The increased benefits of this approach
are now better understood, and more refined. It is now time for expansion of this
approach through applications that increase learning and improve water resources
using environmentally beneficial processes. 
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Введение

Метод  стабилизационной обработки воды поверхностно-активными ве -
щес т вами заметно отличается от других методов реагентной обработки. Имея
ввиду, что присутствие в воде водоемов ПАВ строго ограничивается суще-
ствующими нормами, применение этого способа обработки воды в прямоточ-
ных системах недопустимо.

Важной особенностью этого метода является то, что эти вещества не обла-
дают агрессивными свойствами, поэтому их излишняя дозировка не опасна и
не вызывает коррозии в системе. Более  того, некоторые ПАВ применяются
как ингибиторы коррозии. Дозы ПАВ, применяемые в целях предотвращения
накипеобразования, гораздо меньше доз реагентов, необходимых при подкис-
лении и рекарбонизации. Стабилизация воды этим методом достигается при
малых концентрациях углекислоты. Таким образом ПАВ обладают целым
рядом преимуществ по сравнению с другими реагентами, тем не менее стаби-
лизационная обработка воды ПАВ только в последние годы начинает внед-
ряться в практику эксплуатации систем оборотного водоснабжения рабо -
таю  щих на пресной воде [2, 3].

В данной статье приведены результаты проведенных автором и под его на-
учным руководством экспериментальных исследований для изучения эффек-
тивности предотвра-щения накипеобразования в работающих на морской воде
системах оборотного водоснабжения.

(Səh. 110-118)

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ

Кенгерли А.Д.
АзАСУ, город Баку, asif-kengerli@mail.ru

Abstract. The results of experimental research for study of effectiveness of treat-
ment of turning sea water PAV for reduction of scum in the cooling systems is rep-
resented in this article. 

Ключевые слова: оборотное водоснабжение, стабилизационная обра-
ботка, поверхностно-активные вещества, доза реагента, накипеобразование.
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Материалы и метод исследования

Для исследования стабилизирующих свойств поверхностно-активных ве-
ществ был смоделирован теплообменник закрытого типа. Расчет был произве-
ден по К.Ф.Павлову, П.Г.Романкову и А.А.Носкову [5]. Смоделированный
теплообменник представляет собой трубку из органического стекла длиной
0,8 м, внутренним диаметром 55 мм со вставленным в нее змеевиком из ла-
тунной трубки длиной 1,5 м и диаметром 9 мм. В качестве хладоагента была
использована вода Каспийского моря. Нагрев морской воды до требуемой тем-
пературы осуществлялся за счет прохождения внутри змеевика горячей прес-
ной воды с температурой 85-900С. Змеевик был сделан из красномедной
трубки диаметром 8 мм. Из холодильника  вода подавалась через перфориро-
ванную распределительную трубку в градирню, модель которой была рассчи-
тана с учетом производственных условий. Условия массо-теплоотдачи
моделировались по критериям Прандтля и Нуссельта. Схема модели тепло-
обменника представлена на рис.1.

Рис.1. Модель кожухотрубчатого теплообменника.

Исследования проводились на модельной установке с использованием воды
Каспийского моря. Обработка воды производилась поверхностно-активными
веществами, синтезированными в лаборатории ПАВ и деэмульсации нефтей
института нефтехимических процессов Национальной Академии Наук Азер-
байджанской Республики.

Испытанные ПАВ имели следующую химическую природу:
• ОП-87 и ОП-96  - полиэтиленгликольные эфиры алкилфенолов;
• Азолят-Б - алкиларилсульфонат содержащий моноциклические аромати-

ческие углеводороды в боковой цепи;
• Азолят А-2-смесь алкилбензолсульфонатов, содержащая 75-78% моносо-

единений,  18-20% дисолдимений, 1-5% трисолдимений;
• Алкилсульфат-натриевые соли моноэфиров высокомолекулярных жирных

спиртов с серной кислотой;
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• Сульфонол-декабензилсульфонат, в котором группа   присоединена через
ароматическое кольцо.

Перечисленные реагенты получены на базе природных ароматических уг-
леводородов керосино-газойлевых фракций бакинских нефтей и представляют
собой натриевые соли органических кислот.

Разветвленность строения молекул перечисленных реагентов обусловли-
вает их хорошее смачивающее действие и они  биологически окисляемы.

Целью исследований являлось изыскание и разработка нового метода пре -
дотвращения накипеобразования, который эффективно и экономично мог бы
быть применен в  работающих на морской воде охлаждающих системах.

Результаты исследований

Из имеющихся в литературе сообщений известно, что рядом исследова-
телей получены положительные результаты по предотвращению выпадения
накипи воздействием на центры кристаллизации так называемыми антинаки-
пинами, в число которых входят поверхностно-активные вещества (ПАВ). Экс-
периментальные данные в этом направлении получены Л.Г.Васиной [2],
Н.Е.Ковалевой [3], И.Э.Апельциным, Д.И.Кучеренко [4] и др. Метод стабили-
зационной обработки воды ПАВ существенно отличается от методов подкис-
ления и рекарбонизации. Предотвращение карбонатных отложений в этом
случае достигается при очень малых концентрациях углекислоты, так как ста-
билизация карбоната кальция происходит в виде пересыщенных растворов и
микрокристаллов [1] . 

Результаты проведенных нами исследований приведены в таблице 1 и по-
казаны в виде графиков на рис.1.

Из таблицы 1 видно, что промышленный алкилсульфат оказался неэффек-
тивным в дозе 10, 20 и 50 мг/л. Сульфанол же в дозе 50 мг/л (активность 75%)
снижает накипеобразование всего на 42%.

Сильные антинакипные свойства проявило анионоактивное вещество Азо-
лят А-2 уже при дозе 5-10 мг/л. Эффективность снижения накипеобразования
при дозе 10 мг/л стала равной 60%, а при дозах 20-25 мг/л достигала 82-84%.
Сильные антинакипные свойства показал Азолят Б при дозах 45-55 мг/л – 90-
95%.          

Исследовано влияние температуры оборотной воды, дозы ПАВ, водного ре-
жима системы на величину щелочности оборотной воды и интенсивность кар-
бонатных отложений. Установлено, что температура оказывает значительное
влияние на величину щелочности оборотной воды и интенсивность карбонат-
ных   отложений в  системе при обработке ПАВ. Обработка  воды  в  этой серии
опытов производилась Азолятом А-2, в дозе 20 мг/л, при одном и том же до-
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Виды ПАВ Доза,
мг/л

Время 
продолже-
ния опыта,

час

Эффективность
снижения наки-

пеобразова-
ния,%

Примечание

Алкилсульфат промышлен-
ный, (10,9%)

10 
20 
50

40 
35 
35

0 
0 
0

Опыты 
проводились
при темпера-

туре 50-55oС и
коэффи циенте

упаривания
3,0

Сульфонол, (75%) 10 
20 
30 
40 
50

40 
35 
35 
35 
40

0 
25 
34 
41 
42

Азолят А-2, (54,8%) 5 
10 
20 
30 
40

35 
35 
40 
40 
40

50 
69 
78 
84 
87

Азолят  Б 10 
20 
30 
40 
50

40 
35 
40 
40 
35

35 
54 
70 
83 
75

ОП-87 10 
20 
30 
40 
50

40 
35 
35 
40 
35

16 
27 
36 
43 
50

ОП-96 10 
20 
30 
40 
50

40 
40 
35 
35 
35

0 
13 
24 
32 
34

Таблица 1.Эффект снижения накипеобразования при обработке 
морской воды различными ПАВ

1133/2015

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Кенгерли А. Исследование влияния различных 
факторов на эффективность стабилизационной...

бавке воды в систему, равном 7%  от  расхода  оборотной воды. Температура
нагрева оборотной воды изменялась в диапазоне 30-600С. Изменение  щелоч-
ности оборотной воды при температурах 30,40 и 600С представлены на рис.2. 

Из  рис.2  видно, что величи-на  щелочности оборотной воды сильно умень-
шается с повышением температуры ее нагрева в сис-теме, а интенсивность
карбонатных отложений возрастает (рис.3).
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Рис.1. Эффективность снижения накипеобразования 
в зависимости от дозы ПАВ: 

1-Азолят А-2; 2-Азолят Б; 3-ОП-87; 4-Сульфонол; 5-ОП-96.

Рис.2. Изменение щелочности оборотной воды в зависимости от времени
продолжения   эксперимента: 

1-без обработки; 2-Азолят А-2; Т=300С; 3- Азолят А-2; Т=400С; 4- Азолят А-2; Т=600С.



Интенсивность карбонатных отложений при установившемся режиме были
вычислены по формуле, предложенной Д.И.Кучеренко [4]:

где P1,P2, P3 - потери воды из системы на испарение, унос и сброс в процентах
от расхода оборотной воды; 

X - количество отложений образующихся в системе за определенный про-
межуток времени, г; 

Щ
доб

- щелочность добавочной воды, мг.экв/л; 
Щ

об     
- щелочность оборотной воды, мг.экв/л; 

Е - эквивалентный вес карбоната кальция, г/г-экв.
Следует отметить, что при нагреве воды в системе до температуры 40оС ве-

личина щелочности оборотной воды была выше щелочности добавочной воды,
но при нагреве до более высоких температур щелочность оказывалось меньше
добавочной. Это обстоятельство очень важно,т.к. соотношением величин ще-
лочности оборотной и добавочной воды определ-яется возможность пред-
отвращения накипеобразования и достижения равновесного режима.

Проведенными исследованиями было установлено, что при обработке ПАВ
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Рис.3. Зависимости изменения щелочности и интенсивности 
накипеотложения от температуры оборотной воды

1-интенсивность карбонатных отложений,г/м2ч;
2-изменение щелочности оборотной воды,мг-экв/л.



116

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Кенгерли А. Исследование влияния различных 
факторов на эффективность стабилизационной...

SUDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

3/2015

равновесный режим может быть достигнуть увеличением добавка воды в си-
стему и при определенной продувке получить безнакипный режим. Величина
продувки будет тем большей, чем выше температура оборотной воды.

Обработка оборотной воды ПАВ существенно отличается от подкисления
и рекарбонизации, со строго определенными дозами кислоты и углекислоты
и они меняются даже при незначительном изменении режима системы. Доза
ПАВ в основном постоянная и поддерживается в определенной концентрации
в оборотной воде.

Опытами на стендовой установке были определены оптимальные дозы
ПАВ:  Азолят Б - 50 мг/л, Азолят А-2  - 20 мг/л, сульфонол - 40 мг/л, Азолят Б
+ силикат натрия (1:0,1) -20 мг/л,ОП-87, ОП-96-50 мг/л.ОП-87,ОП-96 и  ал-
килсульфат оказались неэффектив-ными и в дальнейших исследованиях не ис-
пользовались.

Все испытанные ПАВ в температурном интервале  40-60oС оказались эф-
фективными при установленных оптимальных дозах. Увеличение дозы ПАВ
более, чем было определено на стендовой установке, не приводило к увеличе-
нию щелочности оборотной воды, т.е. не снижало интенсивность карбонатных
отложений.

Реагенты дозировали в виде растворов концентрацией 0,1%. Параметры
водного режима поддерживали неизменными во всех опытах. Исследовалось
также влияние температуры оборотной воды на интенсивность накипеотло-
жений при определенной дозе ПАВ. Результаты исследований стабилизирую-
щих свойств различных ПАВ при дозе 10 и  20 мг/л и нагреве воды от 30 до
60oС приведены в таблице 2.

При нагреве воды  в системе до 40oС   наиболее  стабилизирующим  свой-
ством обладает  Азолят А-2. При  обработке  воды  этим  реагентом количество
карбонатных отложений в системе уменьшалось более чем в 4 раза по  сравне-
нию с контрольным опытом, при котором обработка не производилась [4] .

Стабилизирующее   действие  оказывали  также  Азолят Б  и сульфанол  в
дозе 20 мг/л, что же касается алкилсульфата, то он не проявлял стабилизирую-
щих свойств, так же как и на стендовой установке. Поэтому при более высоких
температурах не исследовался.

При нагреве воды в системе до 60oС стабилизирующее действие, хотя и
более слабое чем при низких температурах, проявляют Азолят А-2, Азолят Б
и сульфанол. Зависимость стабилизирующих свойств ПАВ от температуры
представлена на графиках рис. 4. Анализ этих зависимостей показывает, что
при нагреве  воды  в  системе  до  40oС обработка  воды  поверхностно-актив-
ными веществами  Азолят А-2, Азолят Б и сульфанол значительно уменьшает
интенсивность карбонатных отложений в системе оборотного водоснабжения.
При нагреве воды до более высоких температур стабилизирующий эффект су-



Интенсивность 
накипеотложения

при единице 
измерения

Без
обра-
бот.

Алкилсуль-
фат, 
мг/л

Сульфонол,
мг/л

Азолят Б,
мг/л

Азолят А-2,
мг/л

10 20 10 20 10 20 10 20

При температуре 30oС

г/час.м2 % 0,95
100

0,95
100

0,95
100

0,40
42,1

0,30
31,5

0,25
26,3

0,18
18,9

0,14
14,70

0,05
5,20

При температуре 40oС

г/час.м2 % 1,14
100

1,14
100

1,14
100

1,14
100

0,86
76

0,57
50

0,38
33,5

0,35
31

0,25
22

При температуре 60oС

г/час.м % 2,55
100

- - - - 2,55
100

2,05
80,5

1,79
70,4

1,61
63,2

1,33
52,3

0,78
30,6

Таблица 2. Результаты исследований стабилизирующих свойств 
различных ПАВ

Рис.4. Зависимость интенсивности карбонатных отложений 
от температуры оборотной  воды:

1-без обработки; 2-сульфонол 10 мг/л; 3-сульфонол 20 мг/л; 4-азолят Б 10 мг/л; 
5-азолят Б 20 мг/л; 6-азолят А-2 10 мг/л; 7-азолят А-2 20 мг/л.
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щественно уменьшается, хотя и сохраняется зависимость интенсивности кар-
бонатных отложений от дозы ПАВ.

При обработке воды ПАВ задерживается процесс распада бикарбонатов,
поэтому процесс повышения щелочности воды в  результате упаривания пре-
обладает над процессом распада, вследствие чего щелочность оборотной воды
повышается и она значительно превалирует над щелочностью добавочной
воды.

Выводы

Было установлено, что ПАВ не обладают агрессивными свойствами, по-
этому изменение дозировки не вызывает усиления коррозии в системе. Более
того, многие из них обладают способностью замедлить процесс коррозии.
Дозы, в которых применяются ПАВ гораздо меньше доз реагентов необходи-
мых для стабилизации воды при тех же условиях методами подкисления и ре-
карбонизации.А ввиду того, что применяемые в экспериментах ПАВ
синтезированы на основе отходов продуктов нефтехимического синтеза, этот
метод оказался рациональным и экономически выгодным, возможным для
внедрения в практику эксплуатации систем оборотного водоснабжения.
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Введение

В связи с бурным ростом промышленного производства, численности на-
селения, истощением полезных ископаемых, энергоресурсов, водных ресур-
сов, изменением климатических условий и связанных с ними многочисленных
экологических проблем, наблюдается развитие широкого спектра научных на-
правлений, исследований, фокусирующихся на их своевременное решение. С
другой стороны среди всех проводимых научных исследований приоритет-
ными считаются те, которые направлены на создание наименее энергозатрат-
ных и экологически чистых технологий. В этом контексте использование
электрических методов воздействия на различные среды, материалы и дости-
жение наиболее эффективного приложения электромагнитной энергии для ре-
шения вышеуказанных проблем вызывает огромный интерес [1,2]. 

В работах [3-5] с участием автора приводятся результаты многочисленных
исследований широкого спектра высоковольтных электрических разрядов на

(Səh. 119-128)
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постоянном и переменном напряжении и результаты их воздействия на раз-
личные среды для улучшения их электрофизических характеристик и решения
экологических задач. В продолжение этих исследований, работы, направлен-
ные на изучение высокочастотных импульсных электрических разрядов, про-
цессов их развития и эффективного воздействия на различные диэлектри -
ческие среды, использование импульсной энергии в различных технологиче-
ских приложениях, как наиболее энергоэффективного метода воздействия на
исследуемый объект,  представляется актуальным и современным подходом
для решения многих производственных задач [6-7]. 

В этом контексте исследования, направленные на разработку новых методов
очистки и обеззараживания питьевой и сточных вод с использованием им-
пульсного высокого напряжения вызывает огромный интерес у исследователей
данного направления [8-11].

Данная статья посвящена исследованиям процессов воздействия высоко-
вольтных наносекундных импульсов на структуру микроорганизмов в водной
среде в целях ее обеззараживания и описанию методики при разработке уста-
новок данного назначения с учетом параметров исследуемой среды.

Экспериментальная часть

Для проведения исследований воздействия наносекундных импульсных
разрядов на биологическую структуру в водной среде, нами в лаборатории
“Физики и техники высоких напряжений” Института Физики НАН Азербай-
джана был разработан генератор наносекундных импульсов на емкостных на-
копителях энергии и собрана  высоковольтная установка, состоящая из:
трансформатора высокого напряжения на 140 кВ, генератора импульсных на-
пряжений с амплитудой на выходе 100 кВ, с длительностью фронта импульса
~ 18 нс, длительностью импульса на полувысоте ~ 350 нс, частотой следования
импульсов ~ 1000 Гц и средней мощностью ~ 50 кВт, разрядную камеру с об-
рабатываемой средой (с импедансом 10-1000 Ом) и измерительную аппара-
туру. Для предотвращения искрового пробоя межэлектродного промежутка
быда выбрана однородная электродная система - “пластина – пластина”
(рис.1).

В качестве объекта обработки была выбрана культуральная жидкость (сус-
пензия) с  одноклеточными микроорганизмами сферической формы и разме-
ром 2 - 10 мкм. Их пересаживали на свежую водосодержащую культурную
среду так, чтобы во всех вариантах исходная концентрация клеток была оди-
наковой и составляла 2*109кл/мл. Подготовленные культуры подвергались им-
пульсным воздействиям так, что температура среды составляла не более 450С.

Биологический эффект (инактивирующий) определялся электрическими па-
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Рис.1. Электродная система “пластина – пластина”.
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раметрами импульса, а именно: напряженностью поля, длительностью им-
пульсов, временем обработки и характеристиками биологического объекта. В
зависимости от этих параметров определялась степень воздействия сильных
импульсных полей на микроорганизмы и степень их инактивации. Напряжен-
ность электрического поля в межэлектродном промежутке составляла порядка
~ 40 кВ/см и более. Пробы с микроорганизмами делились на 2 вида: контроль-
ная проба, не подвергающаяся обработке и испытательная. После импульсного
воздействия испытательная проба делилась на 3 части и каждая из них поме-
щалась в сосуд при одинаковых условиях для роста. 

При анализе и обработке полученных результатов и построении математи-
ческой модели использовались методы планирования эксперимента и матема-
тической статистики [7-9].

В данных экспериментах в качестве функции отклика использовалась кон-
центрация микроорганизмов в культурной среде, а в качестве варьируемых
факторов – амплитуда напряженности внешнего поля, температура среды,
время роста культуры. 

В зависимости от времени роста микроорганизмов наблюдался значитель-
ный спад концентрации клеток в испытательных образцах, подвергшихся воз-
действию импульсных электрических полей (почти в 2 раза на 12-е сутки
после обработки) по сравнению с контрольным образцом. Для определения
влияния температурного фактора на интенсивность пролиферации микроорга-
низмов, испытательный образец был нагрет до 500С. Было выявлено, что после
воздействия температуры в течение 12-ти суток никакого роста концентрации
клеток не наблюдалось, что является свидетельством непосредственного влия-
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ния на процесс спада концентрации воздействия сильных элетрических полей.
Изменяя (уменьшая напряженность поля) до 10 кВ/см, было выявлено уско-

рение процесса пролиферации микроорганизмов на 12-е сутки после обра-
ботки почти вдвое. Т.е. изменяя электрические параметры установки можно
регулировать процесс интенсивности роста клеток микроорганизмов.

Проведенный литературный обзор и результаты экспериментальных иссле-
дований по ингибированию роста одноклеточных микроорганизмов позволяют
предположить, что увеличение интенсивности факторов импульсного воздей-
ствия, определяющих степень полевого воздействия (напряженности поля,
увеличение длительности импульсов, частоты следования импульсов и др.)
приведет к частичной или полной гибели (инактивации) микроорганизмов в
водосодержащей среде.

Теоретическая часть

Процесс импульсного электрического воздействия на биологическую
клетку, ее реакция на это и математическое описание самого процесса очень
сложен. До сих пор не имеется четкого описания процесса такого воздействия
[8]. Рассматриваемые в статье одноклеточные микроорганизмы имеют двух-
слойную диэлектрическую структуру. Для построения такой модели и описа-
ния процессов воздействия на нее сильных электрических полей необходим
учет всех важных параметров электрического поля, обрабатываемой среды и
полученных экспериментальных данных.

Модель двухслойной биологической клетки приведена на рис.2.
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Рис. 2.  Структура двухслойной биологической клетки: 1 – наружная среда
клетки (обрабатываемая водная среда); 2 – мембрана клетки; 3 – цитоплазма

клетки; 4 – ядро клетки.
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Как видно из рис.2., клетка состоит из центрального ядра 4, наружной ди-
электрической метмбраны 2, внутри и снаружи которой находятся поляризуе-
мая среда: культуральная жидкость 1 и  цитоплазма клетки 3 [8].. Каждая из
указанных областей имеет диэлектрическую проницаемость, значение которой
учитывается при воздействии высокочастотных импульсных электрических
полей. В силу рассмотрения нами высокочастотных импульсных полей про-
водящими свойствами клетки будем пренебрегать. 

Известно, что электрический пробой мембраны является одной из причин
гибели клетки [12]. Поэтому напряженность электрического поля и падение
напряжения на мембране являются важными характеристиками воздействия
сильного электрического поля на клетку. Вектор напряженности результирую-
щего электрического поля и его составляющие можно определить с помощью
известного соотношения                        ,  лежащего в основе уравнения Лап ла -
са [8].

(1)
где  - скалярный потенциал электромагнитного поля, n - число сред с раз-
личными характеристиками, k - индекс среды с данными характеристиками. 

Решение (1) для однородного диэлектрического шара и цилиндра приведено
в [1], для однослойной оболочки – в [1,13] для n- слойной оболочки в [14]. С
учетом этих данных уравнение (1) приобретает следующий вид [8].:

(2)

где  AkBk - постоянные; r,  - радиальная и угловая координаты; s - показа-
тель, зависящий от формы оболочки. 

Для сферических координат – s=2, для цилиндрических - s=1. В [14] при-
веден алгоритм нахождения коэффициентов AkBk .

Падение напряжения на мембране UМ определяется путем интегрирования
напряженности поля – E вдоль радиальной координаты - r по толщине мем-
браны. Для описания биологической клетки примем следующие характери-
стики [8]: относительная диэлектрическая проницаемость мембраны от 2 до
10; относительная диэлектрическая проницаемость цитоплазмы от 60 до 81;
внутренний радиус мембраны R2=0,99 R1. 

Найдем теперь, в качестве примера, распределение силовых линий вектора
смещения -     и напряженности –     поля в модели клетки согласно рис.2. Для
этого, используя найденное значение для скалярного потенциала                (2)
и связь (для сферической оболочки) между ним  и потоком индукции -                     

(3)
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получим формулу для потока в случае сферической оболочки:

(4)

Учитывая, что ток - I и поток - ФD, диэлектрическая проницаемость - εk и
удельная проводимость - γk являются аналогичными величинами, выражение
(4) с подстановкой этих величин можно записать (в случае сферической обо-
лочки) в следующем виде:

(5)

Поток - ФD индукции (смещения) электрического поля удовлетворяет соот-
ношению:

(6)

где - S - поверхность, через которую определяется поток индукции, dS - эле-
мент поверхности S.

Для получения силовых линий поля вектора -      , которые терпят разрыв
на границах раздела областей с различными электрофизическими характери-
стиками [1, 2, 13], используем поток вектора -     .

(7)     

Последний связан с потоками - ФD и - I следующими очевидными соотно-

шениями: для электростатического поля -                        для электрического

поля тока -  

На рис.3. а,б показаны картины силовых линий результирующего электро-
статического поля вектора смещения -   в диэлектрической сферической обо-
лочке на диэлектрическом шаре в зависимости от параметров клетки – радиуса
ядра и диэлектрической проницаемости ее компонентов (внешней оболочки
мембраны, цитоплазмы и ядра), полученные при помощи формулы (4). 

Исходные данные для расчета: размеры оболочки (рис.2) – R1=1, R2=0,9,
R3=0,5 (в относительных единицах); ε1=81ε0; ε2=2ε0 (рис.3, a), ε2=10ε0 (рис.3,
б); ε3=60ε0; ε4=10ε0 (рис.3, a), ε4=104ε0 (рис.3, б), ε0 – электрическая постоянная. 

Следует отметить, что силовые линии результирующего поля стремятся
проходить через области с большей диэлектрической проницаемостью. На-
пример, на рис.3, а некоторые силовые линии находится вне ядра клетки, а при
увеличении ε2 и  ε2 (рис.3, б) - они дважды пересекают внешние мембраны
клетки и проникают в само ядро.
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Рис.3. Распределение силовых линий результирующего электростатиче-
ского поля вектора смещения -      : а - при ε2=2ε0 и ε4=10ε0; 

б - при ε2=10ε0 и ε4=104ε0.

При получении картины распределения силовых линий напряженности
электрического поля были использованы следующие исходные данные для
биологической клетки [11,13]:

емкость мембраны на единицу площади поверхности – 1мкФ/см2;
относительная диэлектрическая проницаемость цитоплазмы - 60;
размер клетки – 1мкм;
толщина мембраны – (5-10) нм;
удельная электропроводность мембраны – 10-7 См/м;
удельная электропроводность цитоплазмы - 1 См/м.

Для “ядра” были использованы следующие значения: ε4=10ε0, γ4=10-10
См/м, а для культуральной среды: ε1=81ε0, γ1=0,1 См/м.

Известно, что при расчете электрических полей высокой частоты в диэлек -
три ках не учитывают проводящие свойства, а на низких частотах пренебре-
гают диэлектрическими проницаемостями и в связи с этим модели
биологи ческой клетки делятся соответственно на  “высокочастотную” или
“низкочастотную”.

На рис.4 показаны картины силовых линий результирующего электричес -
кого поля, действующего на сферические “высокочастотную” (а) или “низко-
частотную” (б) модели биологической клетки. Расчеты выполнены при помо-
 щи формул (4) и (5). Относительные размеры модели: R1=1, R2=0,98, R3=0,5. 
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Рис.4. Распределение силовых линий результирующего электрического
поля: а – высокочастотная модель клетки; б – низкочастотная модель

клетки.

a) б)
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Как следует из рис. 4, а, поле высокой частоты хорошо проникает через
мембрану и может воздействовать на содержимое клетки. Силовые линии
почти нормально пересекают мембрану, что согласуется с известным правилом
их преломления [12, 15]. В случае “низкочастотной” модели (рис.4, б) силовые
линии огибают клетку в целом и поле практически не проникает через мем-
брану. В случае “высокочастотной” модели максимальное относительное па-
дение напряжения на мембране определяется из выражения:

(8)

где -  UM(θ) - падение напряжения на мембране и равно ~0,1В. В “низкочастот-
ной” модели эта же величина равна 1,5, что подтверждает известные данные
[2]. Напряженность электрического поля в “ядре” при использовании “высо-
кочастотной” модели имеет порядок - Е0, а “низкочастотной” модели - 10-5Е0. 

Выводы

Итак, при моделировании высоковольтной импульсной установки следует
учитывать как электрические параметры (импульсное напряжение, напряжен-
ность электрического поля, фронт и длительность импульса, частота следова-
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ния импульсов и т.д.), так и параметры обрабатываемой среды (диэлектричес -
кую проницаемость, удельную электропроводность) и характеристики биоло-
гической клетки (геометрические размеры, ее электрофизические параметры).
При этом также принимается во внимание тот факт, . какие из элементов
клетки должны быть подвергнуты воздействию сильного электромагнитного
поля. В основном, для многих случаев полной инактивации микроорганизмов
необходимо применение импульсов высокой частоты. В случае применения
низкочастотных импульсов, потребуется использование более мощного гене-
ратора импульсов напряжения с малой частотой следования импульсов. То
есть, в зависимости от поставленной задачи, именно какие биологические
клетки мы хотим инактивировать, будет зависеть выбор соответствующей вы-
соковольтной установки.

В результате проведенных расчетов и анализа воздействия сильных им-
пульсных полей на биологическую клетку выявлено, что с уменьшением ди-
электрической проницаемости оболочки и увеличением диэлектрической
проницаемости окружающей среды, увеличивается напряженность поля и па-
дение напряжения на мембране клетки. Установлено, что для большего воз-
действия на внутреннее содержимое клетки необходимо поле высокой
частоты, т.е. комплексная высоковольтная импульсная обработка должна ве-
стись импульсами с коротким фронтом (tf  20нс) и длительностью (ti  100нс).
Оптимальная длительность импульсов связана с размерами клеток, подлежа-
щих инактивации. Она тем больше, чем больше характерный размер клеток.
Импульсы поля с длинным фронтом (tf > 20нс) хуже проникают или совсем не
проникают внутрь клетки. 

Итак, согласно предложенной концепции, наиболее целесообразно для мак-
симального инактивирующего эффекта воздействия на микроорганизмы об-
работку осуществлять импульсами с фронтами минимально возможной
длительности, с оптимальной длительностью импульсов (для микроорганиз-
мов с характерным размером - r1мкм, tiопт  0,11мкс) при максимально воз-
можной амплитуде напряженности, не приводящей к искровому пробою
окружающей водной среды.
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roziyadan mühafizəsi, Ceyranbatan və
Kür su kəmərlərinin təmizləyici qurğu-
larının texnologiyalarının avtomat-
laşdırılması və təkmilləşdirilməsi üzrə
geniş elmi tədqiqat işləri aparılmışdır. 

F.A.Əbilov apardığı geniş elmi-
tədqiqat işlərinin nəticəsində 1998-ci
ildə Ukrayna Respublikasının Kiyev
Mühəndis-İnşaat Universitetində “Təbii
və tullantı sularının təmizlənməsi
texnologiyasının intensivləşdirilməsi və
idarə olunmasının avtomatlaşdırılması”
mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyası
müdafiə etmişdir. Müxtəlif illərdə Azər-
baycan Neft Akademiyasında və Azər-
baycan Memarlıq və İnşaat Uni ver -
sitetində Dövlət Attestasiya Komissi -
yalarının sədri olmuşdur.

F.A.Əbilov 2014-ci ildən “Azərsu”
ASC-nin “Sukanal” ETLİ-də baş elmi
işçi kimi əmək fəaliyyətini davam etdirir.
O, bir çox Elmi Şuraların üzvü seçilib,
həmçinin su təchizatı və kanalizasiya sis-
temlərində mürəkkəb problemlərin
həllinə həsr olunmuş dissertasiya işlə -
rinin rəhbəri kimi çalışır. Ölkəmizlə
yanaşı Rusiya, Almaniya, Niderland,
Ukrayna, Gürcüstan və digər ölkələrdə
nəşr olunmuş 120-dən artıq elmi əsərin

və 12 patentin müəllifidir. Onun rəhbər-
liyi altında 4 elmlər namizədi yetişmişdir
və hal-hazırda 2 doktorantın elmi rəh-
bəridir.

F.A.Əbilovun rəhbərliyi altında bir
sıra elmi işləri, o cümlədən suyun bu-
lanıqlığını ölçmək üçün təklif olunmuş
qurğu müxtəlif şəhərlərin su təsərrüfatı
obyektlərində tətbiq olunmuşdur. “Ərp
əmələgəlmənin və neft tərkibin ölçül -
məsi üçün qurğusu” isə Moskva və
Morşansk şəhərində tətbiq olunmuşdur.

Neft emalı müəssisəələrinin və neft-
kimya sənayəsinin təmizləyici qurğu-
larının sistemlərinin avtomatlaşdırılma -
sının işlənməsi və tədqiqi işlərinə görə
F.A.Əbilov elm və texnika sahəsində
Azərbaycan Lenin Komsomolu müka -
fatına layiq görülmüşdür. Həmçinin,
Azərbaycan Respublikasının Veteranı və
SSRİ ixtiraçısı medalları ilə təltif edil -
mişdir. 

“Sukanal” ETLİ-nun əməkdaşları və
Su problemləri: elm və texnologiyalar
jurnalının redaksiya heyəti Fazil Adil
oğlu Əbilovu 70 illik yubileyi münasi-
bətilə ürəkdən təbrik edir, ona möhkəm
can sağlığı, uzun ömür və əmək fəaliy -
yətində üğurlar arzulayır!

FAZİL ADİL OĞLU ƏBILOV - 70
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n Avstraliya İttifaqınının Adelaide şəhərində Avstraliya Su Assosasiyasının təşkilatçılığı ilə
“İnkişaf və Rifah üçün Su” mövzusunda “OzWater15”- Avstraliya Beynəlxalq Su Konfransı
və Sərgisi keçirilmişdir. 
Tədbirdə su mütəxəssisləri və təşkilatların sayını artırmaq, yeni texnologiyaların, debatların və

texniki biliklərin təminatı üçün ölkə  daxilində və xaricində su və çirkab suyun idarə olunması üzrə
imkanlardan istifadə müzakirə edilmişdir. Eyni zamanda, 175 eksponentin iştirakı ilə keçirilmiş
sərgidə su sahəsi üzrə yeni nailiyyətlərə yiyələnmək üçün yerli və beynəlxalq nümayəndələr bir araya
toplaşmışdılar.  (Mənbə: http://www.ozwater.org/).

n “Avropa duzsuzlaşdırma Cəmiyyəti” tərəfindən İtaliya Respublikasının Palermo şəhərində
AVROMED seriyasının 7 ci, Aralıq dənizi regionun 12-ci  konfransısayılan tədbir keçir-
ilmişdir. 
“Enerji və içməli su üçün duzsuzlaşdırma” mövzusunda keçirilən tədbirdə suyun duzsuzlaşdırıl-

ması sahəsinin bütün aspektləri üzrə alimlər, mütəxəsislər  təcrübə mübadiləsi aparmış, həmçinin,
içməli su, çirkab su, dəniz suyunun duzsuzlaşdırıması, üzrə elm və texnologiyaların müxtəlif aspek-
tləri üzrə biliklərini yeniləmişdilər. (Mənbə:http://www.desline.com/congress/ Palermo2015/
home.shtml)

n Cənubi Afrika Respublikasının Keyptaun şəhərində 15-ci illik Afrika kommunal həftəsi və
Afrikada təmiz enerji adlı sərgi və konfrans keçirilmişdir. 
Tədbirin məqsədi – su və enerji üzrə mütəxəssislər, maraqlı tərəflər, mühəndislər üçün unikal

şəbəkə, qlobal görüş yeri, ticarət mərkəzi yaratmaq olmuşdur. Sərgidə 250-dən çox eksponent, 5000
nəfərdən artıq iştirakçı, konfransda isə 8 mövzu üzrə 1200-dən çox nümayəndə heyyəti təmsil olun-
muşdular.  (Mənbə: http://www. african-utility-week.com/aboutus)

n Böyük Britaniyanın Birmingem şəhərində “Su və çirkab su təmizləmə” şirkətinin təşki-
latçılığı ilə “3-cü illik çirkab su infrastrukturu və şəbəkəsi” adlı Konfrans keçirilmişdir. 
Tədbirin əsas mövzusu çirkab su təmizləmə şirkətlərinin mövcud aktivlərini optimallaşdırmaq,

uzunmüddətli infrastruktur və şəbəkə üzrə problemlərin həll edilməsinin yollarını tapmaq olmuşdur.
Konfransda su müəssisələrinin və maraqlı tərəflərin üzləşdiyi qurğuların normativ, iqtisadi, ekoloji
və istismar cəhətdən bütün çətinlikərinin aradan qaldırmaq məsələləri müzakirə olunmuşdur. (Mənbə:
http://www.wwt-wastewater.net/31969).

n “Su və çirkab su təmizləmə” şirkəti tərəfindən Böyük Britaniyanın Uels Krallığının Kardiff
şəhərində “2-ci illik Uels Su Konfransı” adlı tədbir keçi rilmişdir. 
150 iştirakçını bir araya toplayan Konfransda su sistemləri üzrə ölkənin yeni su strategiyasını və

milli resurslarını araşdırmaq, su və çirkab su sistemləri üzrə müzakirələri asanlaşdırmaq üçün bir
imkan olmuşdur. (Mənbə: http://www.wwt-wales. net/29552)

n Oman Sultanlığının paytaxtı Muskat şəhərində “Beynəlxalq Su və enerji Konfransı və Sər-
gisi” keçirilmişdir. 
Tədbir enerji və su problemləri üzrə həllər və real məsələlərin müzakirə edilməsi üçün vacib bir

platforma olmuşdur. Həmçinin Konfransda su və enerji resurslarının effektiv idarəedilməsi, ən uyğun
texnologiyaların təhlili, keyfiyyətin tənzimlənməsi və digər nəzarət mexanizmləri üzrə məsələlər
müzakirə olunmuş, eyni zamanda, su mütəxəssisləri bu mövzu üzrə öz biliklərini bölüşmüşdülər.
(Mənbə: http://www. omanexpo. com/)

Dünya üzrə su sektorunda baş vermiş  mühüm hadisələr 
1-20 may 2015-ci il



“Yeraltı suların kəşfiyyatı və istismar ehtiyatlarının
qiymətləndirilməsi” kitabı nəşr olunub

A.B.Ələkbərov
Bakı, 2014, "Nafta-press", 180 s.

Kitabda, Azərbaycan dilində ilk dəfə olaraq yeraltı su yataqlarında axtarış və kəş-
fiyyat işlərinin aparılması, yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
metodikası şərh olunur. Təbiətdə rast gəlinən müxtəlif növ yeraltı su yataqlarında
hidrogeoloji tədqiqatların və ehtiyatların qiymətləndirilməsinin fərqli xüsusiyyətləri,
hidrogeoloji terminologiya və hüquqi məsələlər, yeraltı suların keyfiyyət standartları
və normativləri, istismar ehtiyatlarının təsnifatı, sanitar-mühafizə zonalarının
yaradılması və bir çox digər elmi-nəzəri və praktiki məsələlər kitabda öz əksini tap-
mışdır. 

Kitab hidrogeoloqlar, su təchizatı mütəxəssisləri, ekoloqlar, elmi işçilər, tələbələr
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Müəlliflər üçün qaydalar  

Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin №226 15 may 2014-cü il tarixli əmri əsasında
təsis edilmişdir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MƏLUMAT



Tərtibat nümunəsi

Məqalələr çap formasında 2 nüsxədə və elektron şəkildə redaksiyaya (AZ1012. Bakı,
Azərbaycan, Moskva prospekti, 67) təqdim edilməlidir.

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

Su təchizatı və kanalizasiya......

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

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

Abstract. The paper....
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Giriş
Müasir dövrdə Azərbaycanda.........

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

Tədqiqatların şərhi
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Nəticə 
Beləliklə, təhlil nəticəsində........

Ədəbiyyat siyahısı

Ədəbiyyat siyahısı aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articles must be submitted to the editorial office (“Azersu” OJSC, 67, Moscow-
Avenue, AZ 1012, Baku, Azerbaijan) in 2 copies .

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

Water supply and sanitation .......

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

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

Abstract. The paper....

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

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

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

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