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BӘRPA EDİLӘBİLӘN ENERJİ MӘNBӘLӘRİ: PROBLEMLӘR VӘ 

PERSPEKTİVLӘR 

 

Xülasə 
Məqalədə ənənəvi enerji mənbələri və onların ehtiyatları, ənənəvi enerji mənbələrindən istifadə 

problemləri, bərpa ediləbilən enerji mənbələri və onların ehtiyatları araşdırılıb. Müəllif belə nəticəyə gəlir 
ki, karbohidrogen ehtiyatlarının azalması və ekoloji problemlər bərpa ediləbilən enerji mənbələrinin 
inkişaf etdirilməsiniqlobal miqyasda imperativ edib və bərpa ediləbilən enerji mənbələrinin bəzi texnoloji 
çatışmazlığı olsa da iqtisadi və ekoloji cəhətdən perspektivi yüksəkdir.  

Açar sözlər:ənənəvi enerji mənbələri, bərpa ediləbilən enerji mənbələri, külək enerjisi, günəş enerjisi, 
ekoloji problemlər, karbohidrogen ehtiyatları. 

 

GİRİŞ 

Son yüz ildə elmi-texniki inkişafın yüksək 

səviyyədə olmasına baxmayaraq karbohidrogen 

yanacağı əsas yanancaq növü olaraq qalır. Mü-

asir sivilizasiyanın texniki mahiyyətini təşkil 

edən elektrik enerjisinin əsas hissəsi də məhz 

neft, qaz və kömür ehtiyatları hesabına istehsal 

edilir.  Bu üç əsas karbohidrogen ehtiyatlarından 

ikisi –neft və qaz kömürə nisbətən XX əsrdə və 

XXI əsrin əvvəllərində daha mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Çünki kömürün hasil edilməsi və 

nəqli daha çətin və baha başa gəlir.   

 

Әnənəvi enerji mənbələri və onların eh-

tiyatları 

Neftin geosiyasi vacibliyini qiymətləndir-

mək çox çətindir. Hələ birinci dünya mühari-

bəsində dünya ölkələri neft mənbələrinə sa-

hiblik üstündə müharibəyə başlamışdı. Ha-

zırda dünya siyasətində və iqtisadiyyatında 

neft mühüm faktordur. Xüsusilə, neft və qaz 

ehtiyatlarının azalan xətlə inkişafı gələcəkdə 

enerji faktorunun geosiyasi məsələlərdə əsas 

rol oynayacağından xəbər verir. Beynəlxalq 

Enerji Agentliyinin məlumatlarına əsasən ha-

zırda dünya enerji istehlakında neftin payı 

45%[1], BP-nin 2012-ci il hesabatına görə isə 

33,1%[2] təşkil edir. Neft istehlakı əsasən 

nəqliyyat sektorunun həyatını təmin edir. Sə-

nayedə, xüsusilə, plastik məhsulların istehsa-

lında və asfalt sənayesində də neft dən istifadə 

edilir. BP-nin 2012-ci il hesabatına görə dün-

ya 1,6 trilyon barel neft ehtiyatına malik-

dir[2]. Bu rəqəm bu günkü texnologiyalar sa-

yəsində əldə edilə bilən ehtiyatları nəzərdə tu-

tur. Ola bilsin ki, texnoloji imkanların artması 

bu rəqəmi bir qədər artıra bilər. Lakin belə ar-

tım problemin həllinə gətirib çıxara bilməz. 

Əlbəttə, bu gün mövcud neft ehtiyatlarından 

başqa yeni kəşf edilə bilən ehtiyatlar da ola 

bilər və bütün ehtiyatların artıq kəşf edildiyini 

birmənalı təsdiq etmək olmaz.  

Dünyada neft ehtiyatlarının regionlar üzrə 

paylanması böyük dövlətlərin geosiyasi ma-

raqlarını düzgün anlamağa kömək edir. Həm 

OPEC-in, həm də BP-nin 2012-ci il hesabatla-

rına[2] əsasən təsdiq etmək olar ki, bu ehtiyat-

ların 70%-i Yaxın Şərq ölkələrində, 7%-i 

Afrikada, 7%-i Cənubi Amerikada, 7%-i Şərqi 

Avropada və Rusiyada, 4%-i Şimali Amerika-

da, 3%-i Asiya ölkələrində, 1%-i isə Qərbi 

Avropa ölkələrindədir. Büyük neft ehtiyatları-

na malik olan Yaxın Şərq ölkələridə isə Səu-

diyyə Ərəbistanı (260 milyard barel), İran 

(130 milyard barel), İraq (115 milyard barel), 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (98 milyard barel) 

əsas neft ehtiyatları olan ölkələrdir. BP-nin 

2011-ci il hesabatlarına görə 2010-cu ildə 

gündəlik neft hasilatı 87 milyon bareldən bir 

qədər çoxdur. Bu hasilatın əsas hissəsi (31%) 

Yaxın Şərqin payına düşür. Şərqi Avropada 

hasilat 15%, Latın Amerikasında 14%, Asiya 

ölkələrində 10%, Şimali Amerikada 10%, 

Qərbi Avropada isə 7% təşkil edir. Bu region-

ların ümumi hasilat həcminə əsasən mövcud 

neft ehtiyatlarının nə qədər müddətə kifayət 

edəcəyini hesablamaq o qədər də çətin deyil. 

Belə ki, dünya neft ehtiyatlarının 1,4 trilyon 
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barel olduğunu və dünya üzrə ümumi illik neft 

hasilatının həcminin 30 milyard barel ol-

duğunu nəzərə alsaq, neft ehtiyatlarının çox 

yaxın zamanlarda, yəni təqribən 40- 50 ilə tü-

kənə biləcəyi ehtimalı aydın olar.  

Son 30 ildə yeni neft ehtiyatlarının axtarıl-

masına milyardlarla dollar vəsait xərclənib. 

Buna baxmayaraq, yeni ehtiyatların kəşf edil-

məsi getdikcə çətinləşir. Belə tədqiqatlar bir 

daha sübut edir ki, əsas neft ehtiyatlarının kəş-

fi artıq başa çatıb. Mütəxəssislərin hesablama-

larına görə neft ehtiyatlarının kəşfinin zirvəsi 

1965-ci ildə olub. Beləliklə, son 45 ildə yeni 

neft ehtiyatlarının kəşfi dinamikası azalma is-

tiqamətindədir. Hubbard nəzəriyyəsinə görə 

ehtiyatların kəşfi nin zirvəsinin arxasınca ha-

silatın zirvəyə çatması və azalması baş verir. 

Belə hal ABŞ-da artıq baş vermişdi. Belə ki, 

Hubbard hesablamışdı ki, 1920-ci ildə ABŞ-ın 

neft ehtiyatlarının kəşfi öz zirvəsinə çatdığın-

dan 1970-ci ildə hasilat öz zirvəsinə çatacaq 

və ABŞ nefti getdikcə tükənəcək. Beləliklə, 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ABŞ neftinin 

yaxın gələcəkdə tükənməsi artıq şübhəsizdir. 

Hubbard zirvəsi neft lə zəngin olan ölkələrin 

hamısında baş verəcək. Beləliklə, dünya neft 

ehtiyatlarının kəşfi öz zirvəsinə 1960-cı ildə 

yetişib. İllik neft hasilatının həcminin illik 

kəşf olunan yeni ehtiyatların həcmindən xeyli 

çox olması onu bildirir ki, neft ehtiyatlarının 

da tükənməsi qaçılmazdır.  

Digər tərəfdən, indiyə qədər hasil olan neftin 

həcmi son dövrlərə qədər kəşf edilən ehti-

yatların təqribən yarısına bərabərdir. Beləliklə, 

təsdiq etmək olar ki, dünya artıq mövcud neft 

ehtiyatlarının yarısını istehlak edib. Nəzərə 

alsaq ki, neftin intensiv istehlakı 19-cu əsrin 

sonlarından başlayıb və son 100 ildə həm iqti-

sadi inkişafla, həm də əhalinin sürətli artımı ilə 

əlaqədar olaraq neft istehlakı da sürətlə artıb. 

Onda təsdiq etmək olar ki, neft ehtiyatının qalan 

yarısı daha az müddətdə istehlak ola bilər. Bunu 

yuxarıda qeyd etdiyimiz rəqəmlər də təsdiq edir. 

Neft lə bağlı həyəcanlı vəziyyət eyni ilə 

qazla da bağlıdır. Belə ki, dünyanın enerjiyə 

olan təlabatının digər əsas hissəsini qaz ehti-

yatları təmin edir. BP-nin 2012-ci il hesabatı-

na əsasən[2] dünya üzrə qaz ehtiyatı 187 tril-

yon kub metr həcmində dəyərləndirilir. Qaz 

ehtiyatı ən çox olan ölkələr isə Rusiya Federa-

siyası (23,9%), Qatar (13,5%) və İrandır 

(15,8%). ABŞ-ın qaz ehtiyatı 7,7 trilyon kub 

metrdir. Bu ümumi həcmin 4,1% deməkdir. 

Regionlar üzrə götürdükdə isə Şimali Ameri-

kada 5,3%, Cənubi və Mərkəzi Amerikada 

4%, Avropada 2,8%, Yaxın Şərqdə 40,5%, 

Afrikada 7,9%, Asiya ölkələrində 8,7%, MDB 

ölkələrində isə 31,2% qaz ehtiyatı var. Görün-

düyü kimi qaz ehtiyatlarının da əsas hissəsi 

Yaxın Şərq ölkələrindədir. Yaxın Şərqdə bö-

yük qaz ehtiyatlarının olması səbəbindəndir 

ki, bu region inkişaf etmiş ölkələrin diqqət-

mərkəzindədir. Bütün inkişaf etmiş ölkələrin, 

o cümlədən ABŞ-ın qaz istehlakı durmadan 

artır. BP-nin 2011-ci il hesabatlarına görə 

2010-cu ildə ABŞ-ın qaz istehlakı 683,4 mi-

yard kub metr, Avropa ölkələrinin qaz isteh-

lakı isə 550 milyard kub metrdən çox olub. 

Beləliklə, bu ölkələrin öz qaz ehtiyatları ən 

çoxu 10 il istehlak həcmini təmin edə bilər. 

Bu ölkələrin qaz idxalının getdikcəçoxalacağı 

və dünyada qaz ehtiyatları uğrunda gərginli-

yin artacağı şübhəsizdir.  

Təəssüf ki, digər enerji daşıyıcısı ilə, yəni 

kömürlə bağlı vəziyyət də ürəkaçan deyil. Be-

lə ki, kömürdən istifadə, hər şeydən əvvəl, 

ciddi ekoloji fəsadlar törədə bilər. Digər tərəf-

dən, kömürün nəqli və ondan texnoloji istifa-

də imkanları neft və qazdan istifadə imkanları 

ilə müqayisədə xeyli çətindir. Bütün bunlara 

baxmayaraq, kömürdən istifadə hazırda dün-

yada enerjiyə olan ehtiyacın müəyyən hissəsi-

ni öz üzərinə götürüb. Lakin kömür ehtiyatları 

da gələcəkdə enerji böhranının aradan qaldı-

rılması ilə bağlı narahatçılığı daha da artırır. 

Hazırda dünyada kəşf edilmiş kömür ehtiyat-

ları 860 milyard tondur. Bu ehtiyatların 27,6% 

ABŞ-da, 18,2% Rusiya Federasiyasında, 

13,3% Çində, 8,9% Avstraliyada, 7% isə Hin-

distanda, 4,7% Almaniyada yerləşir. Dünya-

nın qalan ölkələri o qədər də böyük olmayan 

kömür ehtiyatlarına malikdir. Dünyanın kö-

mür istehlakı isə ildə 3555,8 milyon neft ekvi-

valenti miqdarındadır. Bu təqribən 5333,7 

milyon ton kömür deməkdir.  

Enerji daşıyıcıları ilə bağlı narahatçılıqlar 

heç də əsassız deyil. Belə ki, alternativ enerji 

mənbələrinin artacağına və karbohidrogen ehti-
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yatlarını əvəz edəcəyinə sadəcə inanmaq çox 

azdır. Mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndir-

məklə problemin həllinə çalışmaq qlobal miq-

yasda ciddi siyasi qərarların qəbul edilməsini 

zəruri edir. Bu gün alternative enerji mənbələri 

dünya enerji istehlakında çox az paya malikdir. 

Məsələn, bütün mənbələrdən istehlak edilən 

enerjinin ümumi miqdarı 2009-cu ildə 11363,2 

milyon ton neft ekvivalenti, 2010-cu ildə isə 

12002,4 milyon ton neft ekvivalenti olub. 2009-

cu ildə bu həcmin 34,4% neft in, 23,4% qazın, 

29,1% kömürün, 5,4% nüvə enerjisinin, 6,5% 

su elektrik stansiyalarının, 1,2% isə bərpa edilə 

bilən mənbələrin payına düşürdü. 2010-cu ildə 

də bu rəqəmlər ciddi şəkildə dəyişməyib. Belə 

ki, neftin payı 33,6%, qazın payı 23,8%, kömü-

rün payı 29,6%, nüvə enerjisinin payı 5,2%, su 

elektrik stansiyalarının payı 6,5%, bərpa edilə-

bilən mənbələrin payı isə 1,3% olmuşdur. Gö-

ründüyü kimi, 2009 və 2010-cu illərdə alterna-

tiv enerji mənbələrinin payı ümumi istehlakda 

çox azdır (uyğun olaraq 7,7% və 7,8%) və ciddi 

şəkildə dəyişməyib. Enerji daşıyıcıları ilə bağlı 

narahatçılıqların əsas mahiyyəti hec də mövcud 

mənbələrin az olması və yeni mənbələrin kəşfi 

nin getdikcə çətinləşməsi ilə bağlı deyil. Əsas 

problem bu mənbələrin getdikcə tükənməsi 

kontekstində dünyada və regionda baş verə bi-

ləcək siyasi və iqtisadi alternativ ssenarilərdən 

hansının seçilə biləcəyi ilə bağlıdır. 

 

Әnənəvi enerji mənbələrindən istifa-

dənin problemləri 

Ənənəvi enerji mənbələrindən, daha doğru-

su karbohdrogenehtiyatlarından istifadənin bir 

neçə problemi var: Birincisi, karbohidrogen 

ehtiyatları tükənəndir. ABŞ Enerji İnforma-

siya İdarəsinin məlumatlarına görə[3], dünya 

üzrə gündəlik neft hasilatı və istehlakı durma-

dan artaraq 2030-cu ildə 120-125 milyon ba-

rel ola bilər. Əgər belə olarsa, mövcud neft 

ehtiyatları daha tez bir müddətdə tükənə bilər. 

Bəzən belə iddia edilir ki, neft hasilatının 

artması əlavə investisiyaların qoyulmasını tə-

ləb etdiyindən və neftin aşağı qiymətinin 

saxlanmasını təmin etdiyindən neft hasil edən 

ölkələr hasilatı artırmaqdan imtina edə bilər. 

Bu isə neft istehlakının zorla azaldılmasını 

təmin etməklə onun daha uzun müddətdə isti-

fadəsinə imkan yarada bilər. Əlbəttə, bu 

variant mümkündür. Lakin hasilatın artması-

nın qarşısının alınması və ya qiymətlərin art-

ması ilə istehlakın azaldılmasının təmin edil-

məsi gələcəkdə digər məhsulların qiymətinin 

kəskin qalxmasına və sosial problemlərin kəs-

kinləşməsinə səbəb ola bilər. Deməli, istənilən 

halda neftlə birbaşa və ya dolayısı ilə bağlı 

kəskin problemlərin olacağı şübhəsizdir. Xü-

susilə, neft istehlakı yüksək olan və daha az 

neft ehtiyatlarına malik olan inkişaf etmiş öl-

kələrin neftə olan təlabatının təmin edilməsi 

zərurəti regionda ciddi qarşıdurmaların ola bi-

ləcəyindən xəbər verir.  

Dünyada əsas enerji daşıyıcılarından biri 

olan qaz ehtiyatlarının istehlakının durmadan 

artması bu ehtiyatların da yaxın on illiklərdə 

tükənəcəyini bildirir. Belə ki, dünyada qazın 

illik istehlakı təqribən 3,2 trilyon kub metrdir. 

Hazırda mövcud qaz ehtiyatlarının təqribən 

187,1 trilyon kub metr olduğunu nəzərə alsaq, 

bu ehtiyatların ən çoxu 60 ildə tükənəcəyi 

şübhəsizdir. Əgər əhali artımını və inkişaf et-

məkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişaf imkanla-

rını nəzərə alsaq, bu ehtiyatlar daha yaxın 

dövrlərdə tükənə bilər. Məsələn, Cənubi və 

Mərkəzi Amerikada qaz istehlakı son 10 ildə 

40% artıb. Bu dövr ərzində Yaxın Şərq və Af-

rika ölkələrinin qaz istehlakı isə demək olar 

ki, iki dəfə artıb. Bütün bunlar bir daha təsdiq 

edir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin həm iq-

tisadi, həm də sosial inkişafı bu ölkələrin qaza 

və neft ə olan tələbatını getdikcə artıracaq. 

Belə olan halda neft və qaz ehtiyatları daha az 

müddətdə tükənə bilər.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi ölkələrdə, 

xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə kömür isteh-

lakı son 10 ildə bir qədər azalsa da, dünyada 

istehlak həcmi artmaqdadır. Belə ki, 2010-cu 

ildə 2000-ci ilə nisbətən kömür istehlakı 48% 

artıb. Bu çox ciddi artımdır. Lakin ilk baxışda 

onun uzun müddətə, yəni təqribən 150-160 il-

dən çox bir müddətə tükənməyəcəyi faktı heç 

də gələcəkdə enerji təminatı ilə bağlı optimist 

olmağa əsas vermir. Belə ki, neft və qazın ya-

xın onilliklərdə tükənməsi ehtimalı kömür is-

tehlakını kəskin artıra bilər. Digər tərəfdən, 

kömür istehsalının və nəqlinin çətinliyi, həm-

çinin ekoloji cəhətdən zərərli olması bu enerji 
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ehtiyatlarından geniş şəkildə istifadənin pers-

pektivsiz olduğunu təsdiq edir. Kömür ehti-

yatlarının regionlar üzrə qeyri-bərabər pay-

lanması da gələcəkdə geosiyasi problemləri və 

qarşıdurmaları gücləndirə bilər.  

Beləliklə, karbohidrogen mənbələrinin get-

dikcə tükənməsi və onun enerji məqsədləri üçün 

istifadə edilməsinin qeyri-səmərəliliyi elmi da-

irələrdə etiraf edilir. Karbohidrogen ehtiyatla-

rından enerji əldə etmək üçün deyil, daha çox 

sənaye məqsədləri üçün istifadə etmək daha 

məqsədəuyğundur.  

Bərpa ediləbilən enerji mənbələri və on-

ların ehtiyatları 

Karbohidrogen enerji mənbələrindən istifa-

də imkanlarının getdikcə çətinləşməsi hər bir 

ölkəni öz enerji təhlükəsizliyi probleminə ye-

nidən və strateji nöqteyi-nəzərdən baxmağa 

məcbur edir. Karbohidrogen enerji mənbələri-

nin dünyada qeyri-bərabər paylanması, bu 

mənbələrin ekoloji cəhətdən xeyli təhlükəli 

olması və getdikcə tükənməsi alternativ enerji 

mənbələrinin, xüsusilə bərpa ediləbilən enerji 

mənbələrinin genişlənməsi zəruriliyini gün-

dəmə gətirir. Bərpa ediləbilən enerji mən-

bələrinin karbohidrogen enerjisindən əsas üs-

tünlüyü ondadır ki, 1) bu mənbələr insan öm-

rü ilə müqayisədə tükənməzdir; 2) ekoloji cə-

hətdən xeyli təhlükəsizdir; 3) demək olar ki, 

bütün ölkələr üçün əlçatandır.  

Bərpa ediləbilən enerji elə enerji növünə 

deyilir ki, bu enerji ehtiyatları insan ömrü ilə 

müqayisədə tükənməz hesab edilə bilər. Bərpa 

edilə bilən enerji mənbələri ənənəvi enerji 

mənbələrindən fərqli olaraq daha az ekoloji 

təsirlərə malik olduğundan bu növ enerji mən-

bələrinə ―yaşıl enerji‖ də deyilir. Bu enerji 

mənbələri təbiətdə daim baş verən proseslərlə 

bağlı olduğundan ―bərpa ediləbilən‖ hesab 

olunur. Belə enerjinin əsas mənbəyi günəş 

enerjisi, su axını enerjisi, küləş enerjisi, qeo-

termal enerji və sair təbii enerjinin texniki isti-

fadə üçün yararlı hala salınmasıdır.  

Bütün optimist hesablamalara baxmayaraq 

hazırda dünya enerji istehlakının cəmi 21 %-i 

bərpa ediləbilən enerji mənbələrindən əldə edi-

lir.[4] 2004-cü ildən 2013-cü ilədək Avropa 

Birliyi ölkələrində bərpa ediləbilən enerjinin 

həcmi ümumi enerji istehlakında 14%-dən 25% 

qədər artıb. Qeyd edək ki, hər il bərpa ediləbilən 

enerji mənbələrindən istifadə edən ölkələrin 

sayı, istehsal edilən enerjinin miqdarı və 

istehlak həcmi artmaqdadır. Belə ki, bərpa 

ediləbilən enerji mənbələrini inkişaf etdirmək 

əzmində olan və bu sahələrə geniş miqyaslı 

investisiya yatıran ölkələrin sayı 2008-ci ildə 79 

olduğu halda, 2014-cü ildə onların sayı 164 

olub. Bu ölkələr BEBE-in artırılması üçün ilbəil 

investisiya həcmini artırırlar. Məsələn, 2008-ci 

ildə bu sahəyə qoyulan investisiyanın həcmi 130 

milyard olduğu halda 2014-cü ildə iki dəfədən 

çox artaraq 270 milyard ABŞ dolları olub. Belə-

liklə, BEBE-nin inkişaf etdirilməsi hər bir öl-

kənin mühüm əhəmiyyət verdiyi sahələrdəndir. 

Lakin BEBE-nin inkişaf sürəti o dərəcədə deyil 

ki, yaxın gələcəkdə ənənəvi enerji mənbələrinin 

bərpa ediləbilən enerji mənbələri ilə əvəz edil-

məsini birmənalı təsdiq etmək mümkün olsun. 

Belə ki, 2008-ci ildə  bərpaediləbilən mənbələr-

dən istehsal edilən elektrik enerjisinin miqdarı 

1140 Qvt, 2014-cü ildə isə 1712 Qvt olub[5]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu enerji mənbələrinin 

arasında su elektrik statnsiyalarından alınan 

enerji aparıcı yer. Lakin su elektrik stansiyala-

rından alınan enerjinin BEBE-in ümumi həc-

mində miqdarı digər növlərin inkişafı ilə bağlı 

getdikcə azalır. Məsələn, 2008-ci ildə 77,6% 

təşkil etdiyi halda 2014-cü ildə 61,6% olub.   

Bərpa olunan enerji mənbələri arasında kü-

lək enerjisi mühüm yer tutur. Bu texnologiya 

küləyin kinetik enerjisini elektrik enerjisinə 

çevirir. Bu sadə texnologiya artıq Almaniyada 

istehlak edilən elektrik enerjisinin mühüm his-

səsini təmin edir. Külək enerjisindən istifadə-

yə, külək enerji qurğularının istehsalına, qu-

raşdırılmasına və istismarına görə Almaniya 

dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsidir. Bərpa 

ediləbilən enerji qurğularından istifadə səna-

yedə yeni sahənin, ―yaşıl sənayenin‖ inki-

şafına təkan verib. Bu sahədə işlə təmin edi-

lənlərin sayı ilbəil artır. Artıq Almaniyada an-

caq külək enerjisi qurğularının istehsalı, qu-

raşdırılması və istismarı sahəsində 35 mindən 

çox işçi çalışır.  

Elektrik enerjisinin istehsalında suyun po-

tensial-enerjisinin elektrik enerjisinə çevril-

məsi təcrübəsi günəş enerjisinin və külək 

enerjisinin elektrik enerjisnəçevrilməsindən-
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dən bir qədər genişdir. Bəlkə də elə buna görə 

su-elelktrikstatnsiyalarında istehsal olunan 

enerjinin həcmi digər bərpa ediləbilən mən-

bələrdən daha çoxdur. Lakin külək və günəş 

enerjisindən alınan elektrik enerjisinin həcmi 

sürətlə artmaqdadır.  

Günəş enerjisinin birbaşa istilik enerjisinə 

çevrilməsi dünya praktikasında geniş yayıl-

mışdır və bu, inkişaf etmiş ölkələrdə energeti-

kanın əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. 

1997-ci il Kioto razılaşmasının protokoluna 

əsasən Avropa Birliyi ölkələrində və ABŞ-da 

alternativ enerji mənbələrindən istifadə etmək 

üçün iri miqyaslı stansiyaların tikintisinə baş-

lanmışdır [6].  

Bərpa edilə bilən enerji mənbələrindən 

istifadənin Azərbaycanda perspektivləri 

Heç şübhəsiz ki, ənənəvi enerji mənbələri-

nin getdikcə azalması və ətraf mühitə ciddi 

zərər vurması getdikcə bərpa olunabilən enerji 

mənbələrinə diqqəti artıracaq. Bu həm də el-

mi-texniki yeniliklərin imperativ nəticəsi ola-

caq. İnsan təfəkkürü həmişə bu sualı araşdıra-

caq ki, karbohidrogen enerjisi də dolayısı ilə 

günəş enerjisi ilə bağlı olduğundan nə üçün 

insan günəş enerjisindən birbaşa istifadə edə 

bilməsin? Nə üçün küləyin, dalğanın kinetik 

enerjisini elektrik enerjisinə çevirib akumlya-

siya etmək mümkün olmasın? Axı bunlar artıq 

reallaşması mümkün olan proseslərdir. Əgər 

belədirsə, niyə regionlararası, ölkələrarası hər-

bi ziddiyyətlərin əsasında dayanan və hamı 

üçün əlşatan olmayan ənənəvi  enerji mənbə-

ləri hamı üçün əlçatan olan bərpa ediləbilən 

enerji mənbələri ilə əvəz edilməməlidir? Bu 

suallar bütün ölkələri o cümlədən, Azərbay-

canı düşündürən vacib suallardır. Çünki yer-

ləşdiyi əlverişli coğrafi mövqe və iqlim şəraiti 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu ki-

mi, Azərbaycanda da ekoloji cəhətdən təmiz 

alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən 

geniş istifadə edilməsinə imkan verir. 

Azərbaycan dövləti ölkəmizin ənənəvi 

enerji mənbələri ilə zəngin olmasına baxma-

yaraq alternativ enerji mənbələrinin inkişafına 

xüsusi prioritet sahə kimi yanaşır. Azərbaycan 

Respublikasında alternativ və bərpa olunan 

enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə 

Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2004-cü il 21 oktyabr tarixli 462 

№-li sərəncamı ilə təsdiq edilib.  

Dövlət Proqramı «Enerji resurslarından 

istifadə haqqında», «Elektroenergetika haq-

qında», «Energetika haqqında», «Elektrik və 

istilik stansiyaları haqqında» Azərbaycan Res-

publikasının qanunları, Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin 2003-cü il 20 fevral tarixli, 

854 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

«2003—2005-ci illər üçün Azərbaycan Res-

publikasında yoxsulluğun azaldılması və iq-

tisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı», 2002-ci 

il 25 mart tarixli, 893 nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş «Enerji və su sektorlarında ma-

liyyə intizamının gücləndirilməsi tədbirləri 

haqqında», «Azərbaycan Respublikasında so-

sial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbir-

ləri haqqında» 2003-cü il 24 noyabr tarixli, 4 

nömrəli Fərmanı, 2004-cü il 11 fevral tarixli, 

24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azər-

baycan Respublikası regionlarının sosial-iqti-

sadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004—2008-ci 

illər)», habelə «Azərbaycan Respublikasının 

Yanacaq və Energetika Nazirliyinin yaradıl-

ması haqqında» Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2001-ci il 18 aprel tarixli 458 

nömrəli Fərmanı və s. normativ-hüquqi sənəd-

lər əsasında hazırlanmışdır.  

Dövlət Proqramının əsas vəzifələri kimi 1) 

elektrik enerjisinin istehsalında alternativ (bərpa 

olunan) enerji mənbələrinin potensialını müəy-

yənləşdirmək; 2)bərpa olunan enerji mənbə-

lərini istismara cəlb etməklə, ölkənin enerji re-

surslarından istifadənin səmərəliliyini yüksəlt-

mək; 3)yeni enerji istehsalı sahələrinin yaradıl-

ması hesabına əlavə iş yerlərinin açılmasını tə-

min etmək; 4)Azərbaycan Respublikasında ənə-

nəvi enerji mənbələrinin mövcud ümumi gücü 

nəzərə alınmaqla, alternativ enerji mənbələrinin 

hesabına enerji gücünün artırılması və bununla 

da ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təminatının 

yüksəldilməsinə nail olmaqdır. 

Bərpa olunabilən enerji mənbələrinin de-

mək olar ki, bütün növlərinin Azərbaycanda 

inkişaf etdirilməsi üçün  təbii imkanların ol-

masına baxmayaraq iki növün-külək və günəş 

enerjisinin inkişafı üçün daha əlverişli şərait 

var. Azərbaycnın əksər rayonlarında, xüsusilə, 

əhalinin və sənaye müəssisələrinin geniş top-
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landığı Bakı və Abşeronda  külək enerjisi qur-

ğularının tətbiqinin böyük perspektivi vardır. 

Azərbaycan Respublikası özünün coğrafi və-

ziyyətinə, təbii şəraitinə və iqtisadi infrastruk-

turuna görə 800 MVt-a yaxın illik külək enerji 

ehtiyatına malikdir. Bu ehtiyat ildə təxmini 

hesablamalara görə 2,4 milyard kVt/saat elek-

trik enerjisi deməkdir. Bu isə, öz növbəsində, il-

də 1 milyon tona yaxın şərti yanacağa qənaət, 

ən əsası isə ildə küllü miqdarda tullantıların, o 

cümlədən azondağıdıcı olan karbon dioksidin 

atmosferə atılmasının qarşısının alınması de-

məkdir. Çoxillik müşahidələr nəticəsində müəy-

yən edilmişdir ki, ən əlverişli külək şəraiti Ab-

şeron yarımadasında, Xəzər dənizi sahili zola-

ğında və akvatoriyanın şimal-qərb hissəsində 

olan adalardadır. Azərbaycanın qərbində Gəncə-

Daşkəsən zonasında və Naxçıvan Muxtar Res-

publikasının Şərur-Culfa ərazisində küləyin orta 

illik sürəti 3-5 m/san. olduğu üçün bu regionlar-

da orta güclü külək elektrik qurğularından 

istifadə etmək olar [6].  

Bərpa edilə bilən enerji mənbələrindən 

istifadənin problemləri 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, karbohid-

rogen mənbələrindən enerji məqsədləri üçün 

istifadə etmənin qeyr-səmərəliliyi, karbohidro-

gen mənbələrinin məhdudluğu, karbohidrogen 

mənbələrindən enerji məqsədləri üçün istifa-

dənin ekoloji cəhətdən çatışmazlığı, həmçinin  

bu mənbələrin qeyri-bərabər paylanması alter-

nativ enerji mənbələrinin əldə edilməsi zərurə-

tini bütün ölkələr üçün yaradıb. Lakin ən inkişaf 

etmiş ölkələr belə hələ karbohidrogen enerjini 

tam şəkildə alternativ enerji ilə, xüsusilə BEBE 

ilə əvəz etmək gücündə deyillər.  Bu təkcə ölkə-

lərin siyasi iradəsi ilə bağlı problem deyil, həm 

də bərpa edilə bilən enerjinin istehsalı və isteh-

lakı ilə bağlı  bəzi obyektiv problemlərlə, 

xüsusilə texnoloji problemlərlə bağlıdır. Belə ki, 

birincisi, hazırda karbohidrogen enerjisi bərpa 

ediləbilən enerjidən xeyli ucuzdur.   

İkincisi, müasir texnologiyanın həm texni-

ki, həm də ekoloji cəhətdən xeyli dərəcədə 

təkmil deyil. Məsələn, BEBE mənbələrindən 

ən geniş yayılanı günəş enerjisindən istifadə-

dir. Günəş enerjisini elektrik enerjisinə çevi-

rən istilik kollektorlarının çıxışında yaradılan 

elektrik enerjisini akumlyasiya və nəql etmək 

asan olsa da günəş enerjisini toplayan bu qur-

ğular böyük ərazidə işıqlanmanın qarşısını 

alır. Günəş enerjisinin toplayıcısında yüksək 

temperatur yaranır. Günəş enerjisinin elektrik 

enerjisinə çevrilmə əmsalı o qədər də yüksək 

deyil və toplanan enerjinin böyük hissəsi isti-

fadəsiz ―tullantıya‖ çevrilir. Hətta belə ―tul-

lantıların‖ həcmi uyğun miqdarda elektrik 

enerjisini yaratmaq üçün tələb olunan kar-

bohidrogen yananda əmələ gələn istilik tullan-

tısından çox olur.   

Bərpa olunabilən enerji mənbələrinin demək 

olar ki, bütün növlərinin əksər regionlarda və 

ölkələrdə inkişaf etdirilməsi üçün  təbii imkan-

lar var. Lakin təbii şəraitdən asılı olaraq bəzi 

ölkələrdə külək, bəzi ölkələrdə günəş enerjisi, 

bəzi ölkələrdə isə digər növ enerji mənbə-

lərindən istifadə daha əlverişli ola bilər. Qeyd 

edək ki, külək enerjisi digər mənbələrdən fərqli 

olaraq maya dəyərinə görə daha ucuz, ekoloji 

cəhətdən isə daha təmizdir. Lakin bəzi texnoloji 

çatışmazlıqlar külək generatorlarına da xasdır. 

Məsələn, külək generatorlarının bitki və hey-

vanlara təsiri, telerabitəyə və radiorabitəyə tə-

siri, təbii landşafta təsiri və böyük torpaq sahələ-

rini zəbt etməsi ciddi çatışmazlıq hesab edilə bi-

lər. Əlbəttə, külək generatorlarına xas olan bu 

çatışmazlıqlar elektrik enerjisinin təminatında 

onun üstünlükləri ilə müqayisədə yol verilə bi-

ləndir. Belə ki, Yer kürəsində külək enerjisinin 

potensialı hətta 17,1 min trilyon vt.saat qədər 

qiymətləndirilir. 2010-cu ildə Avropada bu 

potensialın yalnız 0,0003%-dən istifadə edi-

lib[7]. Başqa sözlə desək, külək enerjisinin isti-

fadəsi texnoloji cəhətdən təkmilləşdirilərsə, bu 

enerji karbohidrogen enerjisini ən yüksək 

səviyyədə əvəz edə bilər.  
Üçüncüsü, bərpa ediləbilən enerjinin geniş 

həcmdə istehsalı və istehlakı üçün infrastruk-

tur xeyli vəsait tələb edir. İnkişaf etməkdə 

olan ölkələr üçün belə infrastrukturun yaradıl-

ması çətindir. 

Sadaladığımız çatışmazlıqlar əsasən tex-

noloji çatışmazlıqlardır və elmi-texniki inki-

şafla gerdikcə aradan qaldırıla bilər. Artıq 

dünyanın bütün ölkələrində bərpa ediləbilən 

enerji mənbələrindən səmərəli istifadə etmək 

sahəsində ciddi elmi və texnoloji araçdırmalar 

aparılır. XX əsrdə ənənəvi enerji mənbələrini 
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və nəqlini nəzarətdə saxlamaqla iqtisadi və si-

yasi üstünlük əldə edən ölkələr və transmilli 

şirkətlər hazırda bərpa ediləbilən enerji sa-

həsində texnoloji və fundamental elmi yeni-

likləri nəzarətdə saxlamaqla qlobal üstünlüyü 

ələ almağa cəhd edirlər.  
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1. Karbohidrogen ehtiyatlarının azalması və 

ekoloji problemlər bərpa ediləbilən enerji mən-

bələrinin inkişaf etdirilməsini imperativ edib; 

2. Bərpa ediləbilən enerji mənbələrinin bəzi 

texnoloji çatışmazlığı olsa da perspektivi 

yüksəkdir; 

3. Azərbaycanda bərpa ediləbilən enerji 

mənbələrinin inkişaf etdirilməsi ümün əlve-

rişli coğrafi və iqlim şəraiti var. 
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 Возобновляемые источники энергии: проблемы и перспективы 

 

Резюме 
В статье исследуются ресурсы традиционной энергии, проблемы их использования, а также 

возобновляемые источники энергии и их ресурсы. Автор приходит к такому заключению, что 

уменьшение углеводородных ресурсов и экологических проблем, связанные с этими  ресурсами, 
увеличивает императивность использования возобновляемых источников энергии.  Несмотря на 
то, что возобновляемые источники энергии имеют некоторые недостатки технологического харак-
тера, имеют большие перспективы с экономической и экологической точки -зрения. 
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Abstract 
The article analyzes the traditional energy resources, their using problems, as well as the renewable 

energy resources. The author concluded that diminishing of hydrocarbon resources and ecological prob-

lems connected with this energy is increasing imperativeness of renewable energy using. In spite of the 
fact that renewable energy resources have some technology shortcomings, these resources have big per-
spectives in the future from economic and ecology view point.  
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