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SENSENSEN



Yer səthinin 2/3 hissəsini təşkil edən su, Günəş tərəfindən 

buxarlanaraq yer səthinin müxtəlif hündürlükdə olan relyefinə

yağış və qar şəklində düşür ki, nəticədə su böyük potensial 

enerjiyə malik güclü çaylara çevrilir. Azərbaycanın ərazisi –

Böyük və Kiçik Qafkaz dağ sisteminə, Talış dağ sisteminə
malikdir.

SENSENSEN



Yer kürəsində mövcud olan on bir iqlim qurşağından 
doqquzu respublikada mövcuddur. Ölkənin ərazəsində
hidroqrafik şəbəkə olduqca qeyri-bərabər paylanmışdır. 
Çaylar şəbəkəsinin hər kv.km-ə orta sıxlığı 0,33km təşkil edir. 
Respublikada 1100-1200-ə qədər müxtəlif uzunluqda                   
(5-100km-dən çox) çay qeydiyyata alınmışdır. Göründüyü
kimi ölkə ərazisindən çoxlu sayda çaylar axır, lakin bu 
çayların su ehtiyyatları o qədər də zəngin deyil. Bu su 
ehtiyatlarının 71%-i kənarda, 29%-i isə ölkədə formalaşır. 
Azərbaycanın su ehtiyatları -30,6mlrd. Kubm, tranzit çay 
axımı-21,7mlrd. kubm təşkil edir. Respublikanın ən böyük 
çayları-Kür, Araz, Qanıx, Samur, Qabırrı, Həkəri və i. a.       
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Ekoloji təmiz, bərpa olunan və tükənməz enerji mənbəyinin 

respublika çaylarında illik miqdarı 40 mlrd. KVts-dır,  lakin iqtisadi cəhətdən 

istifadə üçün faydalı həcm 16 mlrd KVts ki, bunun da 4 mlrd KVts kiçik su 

elektrik stansiyalarının (KSES) payına düşür. Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericiliyində KSES-ı dedikdə biz gücü 50 KVt-dan 10 000 KVt-a 
qədər olan, sabit su axımında yerləşdirilən və istifadə edilən suyun 
dərhal yenidən öz məcrasına qaytarılmasını təmin edən SES-ləri 
nəzərdə tuturuq. Lakin yeni Qanunvericilikdə KSES-nın güc həddinin 
artırılmasına ehtiyac duyulur ki, bu da ölkəyə daha böyük güzəştli  
investisiyaların cəlb olunmasına şərait yaradacaqdır. Bərpa olunan enerji 

mənbələrindən  sərfəlilərindən biri də kiçik hidroenergetikadır, çünki bu üsulla 

alınan elektrik enerjisi həm ucuz, praktiki olaraq hava şəraitindən aslı

olmadan dayanıqlı elektrik enerjisini  və tikintiyə qoyulan vəsaitin 3,5-5 il 

müddətində geri qaytarılmasını təmin edir.

SENSENSEN



Respublikada su potensialdan effektli istifadə etmək üçün, 
mövcud çayların su energetika kadastrı işlənərək, illik su balansı və
potensial enerjisi müəyyənləşdirilməli, hidroenergetika resurslarının 
su axımının kadastr qrafikləri tərtib edilməlidir. Yalnız çayların 
(kanalların) axını istiqamətində mailliyin hesabı en kəsiyində su 
axımının  enerjisi və gücü müəyyən edildikdən sonra, çayın iqtisadi 
effektli hissəsi seçilərək, SES-nın tikintisi üçün təklif edilə bilər.
AR-nın enerji sistemində su elektrik stansiyalarının qoyuluş gücünün 

ümumi çəkisi  16,0 %, istehsal olunan elektrik enerjisinin miqdarı isə

12,0%-ə (2,4 mlrd. Kvts) yaxındır. Çaylar, su kanalları və irriqasiya su 

anbarları üzərində tikilməsi mümkün olan 61 KSES hesabına ildə 3,2 mlrd. 

KVts elektrik enerjisi istehsal etmək mümkündür.

SENSENSEN



Naxçıvan MP-sı ölkənin energetika sistemindən kənarda fəaliyyət 
göstərdiyindən  ilk növbədə məhz orada orta və kiçik (mikro) su 
elektrik stansiyalarının tikilməsi nəzərdə tutulur və artıq 4,5 MVt 
gücündə Vayxır SES  istifadə verilmiş, 40 MVt gücündə Ordubad SES-
nin tikintisi üzrə müvafiq işlər aparılır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 oktyabr 2004-cü il 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında alternativ 
və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət 
Proqramı” aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur  
(proqram):

1. Mövcud kiçik su elektrik stansiyalarının (“Quba”, “Qusar”, 
“Çiçəkli”, “Zeyxur”, “Nügədi”, “Çinarlı” və “Balakən”) 
özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi.

2.Varvara su elektrik stansiyasının yenidən qurulması
istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi. Bu məqsədlə Asiya 
İnkişaf Bankı tərəfindən 27 mln ABŞ dollar vəsait ayrılmışdır.

3. Vayxır çayı üzərində su elektrik stansiyasının layihələşdirilməsi 
və inşası (inşa edilmişdir).

4. Dağ çayları və suvarma kanallarının enerji potensialından 
istifadə məqsədi ilə onların üzərində kiçik su elektrik stansiyalarının 
inşası;
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5. Dəniz-dalğa enerji potensialının elektrik enerjisinə
çevrilməsi istiqamətində elmi tədqiqat işlərinin aparılması (bu sahədə
Ukraynanın Krok-1 Elmi-Tədqiqat İnstitutu  ilə əlaqə yaradılmışdır) 
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Bununla yanaşı AR-nın Yanacaq-enerji 
kompleksinin (2005-2015-ci illər) inkişafı üzrə Dövlət 
Proqramı çərçivəsində:

- Tovuz SES-nin (380 MVt) iqtisadi səmərəliyinin 
öyrənilməsi (TİƏ hazırlanmışdır);

- Naxçıvanda 36MVt  “Ordubad” stansiyasını
inşası;

- Mingəçevir SES-də yenidənqurma işlərinin başa 
çatdırılması nəzərdə tutulur.
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Kiçik su elektrik stansiyalarının inkişafı ilə əlaqədar son təklif 1988-ci 
ildə keçmiş SSRİ Energetika Nazirliyinin tapşırığı ilə “Bakıhidrolayihə”
İnstitutu tərəfindən o dövrin mövcud layihə materiallarına və əlavə işləmələrə
istinadən hazırlanmışdır
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Hal-hazırda bu təkliflər bizim üçün çox əhəmiyyətlidir və
keçən iki onillik ərzində bu təkliflərin dəqiqləşdirilməyə ehtiyacı
vardır. Bu layihə üzrə Kiçik hidroenergetikanın texniki potensialı
4,9 mlrd. KVts,  iqtisadi cəhətdən effektiv potensialı 2,5 mlrd. 
KVts,  qoyuluş gücü 476 MVt  müəyyənləşdirilmişdir (illik istifadə
- 5200 saat).

Respublikada tikintisi nəzərdə tutulan kiçik su elektrik 
stansiyaları suvarma kanalları və su anbarları üzərində nəzərdə
tutulur. Hazırda 40 dan çox suvarma üçün su anbarları
mövcuddur, lakin onlardan bir çoxu lillənmiş və su tutumu 
azaldığından yalnız suvarma üçün kifayətdir, su elektrik 
stansiyaları ucun effektli deyil.

Fəaliyyətdə olan suvarma kanallarında kiçik su elektrik 
stansiyalarının (KSES) tikintisi daha məqsədəuyğundur. Artıq  
Samur-Abşeron su kanalında  Dəvəçi rayonu yaxınlığında  bənd 
tipli “Taxta-körpu” SES-nin (36 MVt) tikintisinə başlanılmışdır.
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“Bakıhidrolayihə” İnstitutunun ilkin təkliflərində Mil kanalı (25MVt), 
Yuxarı-Şirvan kanalı (20 MVt), Yuxarı- Qarabağ kanalı (20 MVt) üzərində
KSES-in tikintisinin effektivliyi göstərilir və gücü 135,3 MVt olan 11 orta və
kiçik güclü SES-lərin  elektrik enerjisi istehsalının  600 mln. KVts  olacağı
bildirilir.

Fəaliyyətdə olan, konservasiya edilmiş və ya silinmiş
KSES-lərin rekonstruksiyası Proqramı.
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İrriqasiya su qovşaqlarında “Qudyalçay” (4,8 MVt), “Tovuzçay” (l,8 MVt), 
“Viləşçay” (3,2 MVt), “Şamxorçay” (17,4 MVt), “Türyançay” (10,0 MVt), 
"Həkəricay” (6,25+10,0MVt) və s. ümumi gücü 75 MVt, illik elektrik enerji 
istehsalı 350 mln KVts   11 SES-in də tikintisi mümkündür (illik istifadə -
4600 saat).

Kompleks təyinatlı layihələşdirilən su qovşaqları tərkibində
KSES-lərin tikintisi üzrə Proqram
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Çaylar üzərində tikilmiş və uzun müddət istismarda olmuş KSES-

ləri içərisində hal hazırda özəlləşməyə çıxarılmış stansiyalar hədsiz 

aşınmaya məruz qaldıqlarından onların yenidənqurmaya böyük 

ehtiyacları vardır. Bildirirəm ki, yeni KSES-in tikilməsindən bu 

stansiyaların özəlləşdirilərək, bərpa edilməsi iqtisadi cəhətdən çox 

sərfəlidir.

Bizim uçun böyük əhəmiyyət kəsb edən SES-lərdən biri də, Kür 

çayı üzərində Mingəçevir SES-i silsiləsinə daxil olan Varvara SES-dır. 

Prezidentin sərəncamında bu stansiya ayrıca bənd şəklində öz əksini 

tapmışdır (şəkil).
Uzun müddət bu stansiyanın istismar və təmiri ilə məşğul 

olduğumdan problemlə daha yaxından tanışam. Varvara SES-i 1957-

ci ildə istifadəyə verilmiş və əsas məqsədi suyun aşağı axarında 

səviyyənin tənzimlənməsi ilə yanaşı elektrik enerji istehsal etmək 

olmuşdur. Hər biri 5.5 MVt olan üç hidroaqreqatdan ibarət (çevrilən 

kürəkli- turbin PL-510 , generator VQS - 700/80-88 ) güc avadanlığı

demək olar ki, tam aşınmışdır (şəkil).
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Stansiyanın qoyuluş gücü 16,5MVt olduğu halda 
10,MVT, yәni layihә gücünün 60% hәddindә yük daşıyır , 
qoyuluş gücündәn istifadә әmsalı 0.47-dir. İllik elektrik 
enerji istehsalı 70 mln. KVts hәcmindә olmaqla, elektrik 
stansiyasından keçәn su ehtiyatlarının tam yarısı uzun 
illәrdir ki, enerji istehsalında istifadә edilmәdәn faydasız , 
boş yerә axıdılır.

Әgәr stansiyanın hidroaqreqatlarının 
yenilәşdirilmәsi ilә yanaşı , әlavә daha bir hidroaqreqat 
quraşdırılarsa, boş axıdılan suyun hesabına elektrik enerjisi 
istehsalını 100 mln KVts-a (40% artım) çatdırmaq 
mümkündür. Bununla әlaqәdar  tәrәfimizdәn ilkin texniki-
iqtisadi әsaslandırma (TİӘ) hazırlanmışdır (Tәklif - 1). Hal-
hazırda respublikanın müxtәlif bölgәlәrindә iki müstәqil 
KSES - gücü 3,0 MVt “Muğan” vә gücü 1,2 MVt olan “Şәki”
KSES-lәri müvәffәqiyyәtlә fәaliyyәt göstәrirlәr
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Azәrbaycan Energetika Sistemindә Avropa Direktivlәrinә uyğun 
irihәcmli islahatlar hәlәlik aparılmamış vә energetikada bazar 
iqtisadiyyatı şәraiti yaradılmamışdır. Bununla belә müstәqil  KSES-
inin sәrbәst fәaliyyәti üçün müvafiq ilkin normativ-hüquqi baza 
yaradılmışdır  vә bu stansiyalar istehsal etdiklәri elektrik enerjisini  
respublikanın istәnilәn regionunda yerlәşәn  tәlabatçıya müqavilә
әsasında çatdıra bilәrlәr. “Elektrik vә istilik stansiyaları haqqında 
Azәrbaycan Respublikası Qanununun” 3-cü maddәsindә bәrpa 
olunan enerji mәnbәlәrindә istehsal olunan enerjinin alınmasına heç
bir mәhdudiyyәt qoyulmadan tәminat verilir. Qeyd etmәliyәm ki, 
energetika subyektlәri arasında  yarana bilәcәk texniki 
mübahisәlәrin tәnzimlәnmәsi  Sәnaye vә Energetika Nazirliyinin 
sәlahiyyәtindәdir. “Azәrbaycan Respublikasında alternativ vә bәrpa 
olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә olunması üzrә Dövlәt 
Proqramı”nın (AR prezidentinin 462 saylı 21.10.2004-cu il 
Sәrәncamı) icrası ilә әlaqәdar Sәnaye vә Energetika Nazirinin 
müavininin sәdrliyi ilә Koordinasiya Şurası fәaliyyәt göstәrir. Hal-
hazırda Azәrbaycan Respublika Prezidentinin 17 iyul 2009-cu il 
Fәrmani ilә Sәnaye vә Energetika Nazirliyinin nәzdindә Alternativ vә
Bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә üzrә Dövlәt Agentliyi 
yaradılmışdır.
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Daha bir mәsәlәyә toxunmaq istәrdim, bu da Energetika 
Sistemindә enerjidәn sәmәrәli istifadә üzrә böyük әhәmiyyәt kәsb 
edәn Hidroakkumlasiya tipli elektrik stansiyasıdır (HAES), әlbәtdә bu 
tip stansiyaların alternativ enerji mәnbәlәrinә aid olub-olmaması
barәdә uzun-uzadı mübahisәlәr dә aparmaq olar. Hәr-halda alternativ 
enerji mәnbәlәrindәn istifadә enerji sәmәrәliliyinin tәrkib hissәsi kimi 
qәbul edildiyindәn HAES barәdә söz açmağa dәyәr. 

Dövlәt Proqramında HAES-nin  Şәmkir rayonunda,  
Ceyrançöldә inşasının effektliyinin öyrәnilmәsi nәzәrdә tutulur. Lakin 
Bakıda enerji tәlәbatının mәrkәzindә relyefin imkan verdiyi әrazidә
belә bir stansiyanın qurulması daha effektli olardı. Abşeron 
yarımadasının Qaradağ rayonunun  mövcud relyefi buna tam imkan 
verir vә bu tәklifin dә TİӘ müzakirә üçün tәrәfimdәn hazırlanmışdır 
(Tәklif -2).

Respublikanın enerji tәhlükәsizliyinin vә energetikanın әsas 
vә prioritet istiqamәti olan Enerjinin Sәmәrәlilik proqramının tәrkib 
hissәsi kimi baxılan alternativ enerji mәnbәlәrindәn istifadә, böyük 
tәşkilati vә texniki tәdbirlәri özündә birlәşdirir vә yaxın müddәtdә
respublikamızda  bu sahәdә daha böyük layihәlәr hәyata 
keçirilәcәkdir. 
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Diqqәtinizә görә minnәtdaram.

Thank you for attention. 
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