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Dünyada təhlükələrin artdığını, iqti-
sadi böhranın daha da dərinləşdiyini və
bütün ölkələrin bu böhrandan müxtəlif
formada əziyyət çəkdiyini deyən Prezi-
dent İlham Əliyev Azərbaycanda uğurlu
inkişafın təmin edildiyini, ictimai-siyasi
vəziyyətin sabit qaldığını, ölkə qarşı -
sında duran vəzifələrin həll olunduğunu
bildirib. Çıxışında Ermənistan-Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə tox-

unan dövlətimizin başçısı aprel ayında
təmas xəttində Ermənistanın törətdiyi
təxribatın qarşısının ordumuz tərəfindən
alındığını, əks-hücum əməliyyatı nəti -
cəsində 2 min hektar ərazinin işğaldan
azad edildiyini diqqətə çatdırıb. “Mü-
naqişə tezliklə həllini tapmalı, status-kvo
dəyişilməlidir”, - deyən Prezident İlham
Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüququn norma və prinsip -
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Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin birinci

yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan

iclası keçirilib 

n İyulun 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi
ilə Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib.
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Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə  Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı ilin birinci yarısının sosial-...

ləri, həm çinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çər çivəsində həll olunmasının
vacibliyini vurğulayıb.

Bu ilin altı ayında ölkəmizin xarici
siyasətinin fəal olduğunu, 10-dan çox
dövlət və hökumət başçısının Azərbay-
cana səfərə gəldiyini, özünün də xaricə
səfərlərinin beynəlxalq əlaqələrin daha
da möhkəmləndirilməsinə xidmət et-
diyini deyən Prezident İlham Əliyev
çıxışında iqtisadi inkişaf proseslərindən
də danışdı, cari ilin altı ayında ümumi
daxili məhsulun azalmasına baxma-
yaraq, sənaye və kənd təsərrüfatında, o
cümlədən qeyri-neft sektorunda artımın
müşahidə olunduğunu deyib. Bildirib ki,
ötən 6 ayda ölkə iqtisadiyyatına 6,3 mil-
yard dollar sərmayə qoyulub və xarici in-
vestorlar üçün Azərbaycan cəlbedici
ölkə olaraq qalır. İlin birinci yarısında 78
min daimi iş yeri açılıb, sosial tədbirlərin
həyata keçirilməsi istiqamətində mühüm
işlər görülüb. “2016-cı il tarixdə dərin is-
lahatlar dövrü kimi qalacaq”, - deyən
dövlətimizin başçısı strateji enerji və
nəqliyyat layihələrinin uğurla icrası is-
tiqamətində tədbirlərin davam et-
dirildiyini bildirib.

Sonra müdafiə sənayesi naziri Yavər
Camalov, kənd təsərrüfatı naziri Heydər
Əsədov, “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
Əhməd Əhmədzadə 2016-cı ilin 6
ayında görülən işlər və qarşıda duran
vəzifələrlə bağlı məruzə ediblər.

Prezident İlham Əliyev yekun nit -
qində prioritet istiqamətlər üzrə qarşıda
duran vəzifələrin yerinə yetirilməsinin
vacibliyini vurğulayıb.

Dövlətimizin başçısı ixracyönümlü iri

sənaye müəssisələrinin yaradılması, ki -
çik və orta sahibkarlığın gücləndirilməsi
ilə bağlı tapşırıqlarını verib. 

Prezident İlham Əliyev deyib ki, bu il
ölkədə dərman istehsalına başlanması,
sənaye mərkəzlərinin yaradılması is-
tiqamətində, həmçinin Mingəçevirdə
yüngül sənaye kompleksinin təməlinin
qoyulması, hər bir rayonun sənaye
potensialının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
işlər davam etdirilir.

Azərbaycanda xalçaçılıq sənayesinin,
baramaçılığın, pambıqçılığın və tütün -
çülüyün inkişafına dövlət dəstəyinin
bundan sonra da davam etdirilməsi, zə -
ruri ərzaq məhsulları ilə təminatın, ət və
süd məhsullarına olan tələbatın ödə -
nilməsi, meliorativ tədbirlərin davam et-
dirilməsi, torpaqlardan səmərəli istifadə
olunması, o cümlədən turizm sənaye -
sinin yaradılması istiqamətində görülən
tədbirlərin davamlı olması ilə bağlı
tapşırıqlarını verən dövlətimizin başçısı
son illərdə Bakıda keçirilən beynəlxalq
tədbirlərin, həmçinin Formula-1 Avropa
Qran-prisinin ölkəmizdə turizmin inki -
şafına ciddi dəstək verdiyini bildirib. 

Bu ilin əvvəlindən infrastruktur la -
yihələri icra edildiyini qeyd edərkən
dövlətimizin başçısı ölkəmizdə içməli su
la yihələrinin icrasının aparıldığını da
bildirib və deyib: “Bir çox rayonlarda
artıq bu, həll olunub. Hər bir rayon
mərkə zində içməli su və kanalizasiya
layihəsi tam icra edilməlidir”.

Əsassız yoxlamaların azaldılması ilə
bağlı verdiyi tapşırıqların müvəffə qiy -
yət lə icra olunduğunu deyən Prezident
İlham Əliyev 2016-cı ilin ikinci yarısının
da uğurlu olacağına əminliyini bildirib.

RƏSMİ
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Azərbaycanda turizmin inkişaf perspek-
tivlərindən danışarkən dövlətimizin başçısı
son vaxtlar ölkəmizə gələn turistlərin sayının
böyük dərəcədə artdığını, xüsusilə şimal-
qərb zonasına turistlərin axınının müşahidə
olunduğunu vurğulayaraq deyib: “Mən
demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, Şa-
maxıdan Balakənə qədər bütün bu bölgə
beynəlxalq turizm zonasına çevrilməlidir və
bu istiqamətdə işlər gedir. Əlbəttə ki, ilk
növbədə infrastruktur layihələri icra edilməli
idi və onların böyük hissəsi icra edildi”. Yol
infrastrukturunun, müasir mehmanxanaların
tikintisinin turizm üçün əsas şərt olduğunu
qeyd edən dövlətimizin başçısı həmçinin
deyib: “İsmayıllıda digər infrastruktur layi -

hələri icra edilib. İçməli su layihəsi artıq
neçə ildir ki, başa çatıb. İndi şəhər sakinləri
təmiz içməli su ilə təmin olunurlar. Kana -
lizasiya və təmiz ləyici qurğuların da quraş -
dırılması prosesi başa çatır”. 

Prezident İlham Əliyev çıxışını yekun-
laşdırarkən deyib: “Biz işləri planlı şəkildə
görürük - ilk mərhələdə infrastruktur layi-
hələri, yol, elektrik stansiyaları, ondan sonra
sosial infrastruktur, məktəblər, içməli su,
ondan sonra iş yerləri, kreditlər, kənd təsər-
rüfatı. Mən gələcəyə çox böyük ümidlərlə və
nikbinliklə baxıram. Heç bir böhran,
dünyada baş verən heç bir hadisə bizə təsir
edə bilməz. Azərbaycan sabitlik diyarıdır,
inkişaf məkanıdır”. 

Prezident İlham Əliyev: “Heç bir böhran, dünyada
baş verən heç bir hadisə bizə təsir edə bilməz”

n “Azərbaycanın gələcək inkişafı dayanıqlı olacaq. Bizim imkanımız var ki, gələcək
inkişafımızı iki vacib istiqamət - kənd təsərrüfatı və sənaye istehsalı üzərində
quraq”. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev avqustun 10-da İsmayıllı rayonunda
“İSMA BİKES” velosiped istehsalı zavodunun açılış mərasimində deyib. O, qeyd
edib ki, digər sahələr də böyük əhəmiyyət daşıyır. Bunların arasında ölkə rəhbəri
nəqliyyat, telekommunikasiya, informasiya texnologiyaları, metallurgiya, kimya sə-
nayesi sahələrinin adlarını çəkib.
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Salyan şəhərinə Şirvan-Muğan magistral
kəmərindən çəkilmiş yeni içməli 

su xəttinin açılışı olub

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
sədri Qorxmaz Hüseynov dövlətimizin
başçısına məlumat verdi ki, yeni layihənin
icrası nəticəsində 35 mindən artıq əhalisi
olan Salyan şəhərinin 12 min 500 sakini
mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli su ilə
təmin olunacaq.

Diqqətə çatdırılıb ki, “Azərsu” ASC-nin
mütəxəssisləri Salyan şəhərinin fasiləsiz və
dayanıqlı su ilə təmin olunması üçün yeni
layihə hazırlayıblar. Həmin layihənin birinci
mərhələsində 9 kilometr magistral və 28
kilometr paylayıcı su xətlərinin, həmçinin
ümumi tutumu 15 min kubmetr olan 2 su an-
barının tikintisi, 7 min sayğacın quraşdırıl-
ması nəzərdə tutulur. Bu işlərin görülməsi
nəticəsində şəhərdə mərkəzləşmiş qaydada

su alan əhalinin sayının 2 dəfə artırılaraq 25
min nəfərə çatdırılması mümkün olacaq.

Salyanın içməli su təchizatı və kanaliza-
siya sistemlərinin yenidən qurulması layi-
həsi üzrə şəhərdə 130 kilometr içməli su,
123 kilometr kanalizasiya şəbəkəsinin tikin-
tisi planlaşdırılır. Eyni zamanda, 9 kilometr
uzunluğunda kanalizasiya kollektorunun və
məhsuldarlığı sutkada 20 min kubmetr olan
tullantı sularını təmizləyəcək qurğunun in-
şası nəzərdə tutulub. Ümumilikdə, perspek-
tiv inkişaf nəzərə alınmaqla layihədən 35
mindən artıq insan faydalanacaq.

Burada rayon ictimaiyyətinin nü-
mayəndələri ilə görüşən dövlətimizin başçısı
çıxış etdi.

n Sentyabrın 3-də Salyan şəhərinə Şirvan-Muğan magistral kəmərindən çəkilmiş yeni
içməli su xəttinin açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mərasimdə iştirak edib.



-Mən sizi ürəkdən salamlayıram. İndicə
mənə bu layihə haqqında məlumat verildi.
2012-ci ildə Hacıqabul rayonunda böyük su
layihəsinin təməli qoyulmuşdur. Bu böyük
layihənin tərkib hissəsi olan Salyan şə hə -
rinin su təminatı problemi bu gün öz həllini
tapır. Hesab edirəm ki, bu, tarixi layihədir.
Çünki bu zonada həmişə su problemi olmuş-
dur, insanlar korluq çəkirdilər. İndi biz
məsələni həll edirik və vətəndaşlara təmiz,
Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına
uyğun su verilir. Bu, layihənin birinci mər -
hələsidir. Bundan sonra digər layihələr də
icra ediləcək. Kanalizasiya xətləri də çəkil -
məlidir ki, Salyan rayonunda bu problem
birdəfəlik həll olunsun. 

Bir neçə rayon artıq bu şəbəkəyə qoşu-
lubdur. Bu gün Masallı rayonunda, üç il
əvvəl Biləsuvarda, ondan sonra Şirvan
şəhərində içməli su layihələrinin açılışında
iştirak etmişəm. Neftçala rayonunun su lay-
ihələri ilə bağlı probleminin həlli hələ ki,
gündəlikdədir, onlar da həll olunacaq. Yəni,

məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın
bütün şəhərlərində təmiz içməli su layihələri
icra edilsin və vətəndaşlar artıq bu prob-
lemdən uzaq olsunlar.

İçməli su problemi, bildiyiniz kimi, bizdə
bütün dövrlərdə çox kəskin problem olaraq
qalırdı. Bizim su mənbələrimiz, əfsuslar
olsun ki, məhduddur. Bizi qidalandıran əsas
çaylar ölkəmizin hüdudlarından kənarda for-
malaşır. Ona görə, biz sudan çox səmərəli
şəkildə istifadə etməliyik və edirik. Eyni za-
manda, daxili mənbələr də işə salınır. Oğuz-
Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilişi məhz bu
məqsədi güdürdü ki, biz suyu daxili mən-
bədən gətirək və Bakı sakinlərinə çatdıra
bilək.

Kür suyunun təmizlənməsi istiqamətində
çox böyük addımlar atılıb. Bu gün artıq
Salyan sakinləri təmiz içməli su ilə təmin
olu nurlar. Bu, bir daha demək istəyirəm ki,
tarixi layihədir. Çünki tarixdə ilk dəfədir ki,
biz bu layihəni icra edirik və vətəndaşlar
bunun xeyrini görəcəklər. Təmiz içməli su
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insanın orqanizmi üçün əsas şərtdir. Biz
istəyirik ki, Azərbaycan vətəndaşları sağlam
olsunlar, sağlam gənc nəsil yetişsin. İnsan-
larımızın sağlamlığı üçün böyük addımlar
atılır, o cümlədən səhiyyə sahəsində. Bu gün
mən Biləsuvar Mərkəzi Rayon Xəstə xa -
nasının açılışında iştirak etmişəm. Salyan
Mərkəzi Rayon Xəstəxanası artıq neçə ildir
fəaliyyət göstərir. Bütövlükdə, bu zonada bir
dənə də şəhər yoxdur ki, orada müasir tibb
ocağı olmasın.

Qeyd etdiyim kimi, içməli su insanların
sağlamlığına bilavasitə təsir edən amildir.
Bunun müsbət də, mənfi də təsiri ola bilər.
Əfsuslar ki, bu vaxta qədər Salyana key-
fiyyətli suyun verilməsi mümkün ol-
mamışdır. Mənə verilən məlumata görə, bəzi
hallarda birbaşa Kürdən təmizlənməmiş su
götürülürdü. İndi bu problem artıq gündə-
likdə deyil. Bütün digər problemlər də öz
həl lini  tapır   və   tapmalıdır.  Azərbaycan
inamla inkişaf edir. Bütün regionlar inkişaf
edir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
dövlət proqramları uğurla icra edilir, o cüm-
lədən Salyan rayonunda.

İnfrastruktur layihələri icra edilir. Salyan-
Bakı avtomobil yolu artıq neçə ildir ki,
fəaliyyət göstərir. İndi Bakını İran sərhədi ilə
birləşdirən yolun çəkilişi davam etdirilir.
Kənd yolları layihələri Salyanda icra
edilmişdir. Bir neçə layihə artıq istifadəyə
verilib, yollar açılıb. Qazlaşdırma uğurla
gedir. Salyanda qazlaşdırma təxminən 80
faiz təşkil edir. Bu da böyük nailiyyətdir.
Ancaq növbəti mərhələdə biz bunu 90 faizə
çatdırmalıyıq. Gələcəkdə Salyan rayonunun
bütün yaşayış məntəqələri təbii qazla təmin
edilməlidir.

İnfrastruktur layihələri insanlara xidmət
göstərir, eyni zamanda, hər bir rayonun
inkişafını sürətləndirir. İnfrastruktur ol-
madan inkişafdan söhbət gedə bilməz. Elek-
trik enerjisi, yol, qaz, suvarma imkanları
olmasa, heç bir rayon, heç bir kənd inkişaf

edə bilməz. Ona görə biz infrastruktur layi-
hələrinin icrasına xüsusi diqqət göstəririk,
bu məqsədlər üçün artıq çox böyük dövlət
vəsaiti xərclənib və bu proses davam et-
dirilir. Biz infrastruktur layihələrinə bundan
sonra da investisiya qoyacağıq. Yaxın vaxt-
larda gələn ilin dövlət büdcəsi müzakirəyə
çıxarılacaqdır. Mən artıq göstəriş vermişəm
ki, dövlət büdcəmiz əlbəttə, sosialyönümlü
olmalıdır, bütün sosial proqramlar orada tam
şəkildə əks etdiriləcək. Eyni zamanda, sər-
mayə üçün də kifayət qədər vəsait nəzərdə
tutulmalıdır ki, biz bu işləri davam etdirək.

Sosial infrastruktur, məktəb, xəstəxana
binalarının, idman qurğularının tikintisi, yol-
ların, elektrik, qaz, içməli su xətlərinin çəki -
lişi - bütün əsas şərtlər təmin edilir. Bununla
paralel olaraq, hər bir rayon çalışmalıdır ki,
ümumi işimizə daha da çox töhfə versin.

Rayonlarımızın potensialı böyükdür, o
cümlədən Salyan rayonunun. Sadəcə olaraq,
gərək, işlər düzgün qurulsun. Belə olan
halda rayonlarımız öz daxili imkanları
hesabına yaşaya bilər. Bizim bu gün əksər
rayonlarımız subsidiya, dövlət büdcəsindən
dotasiya ilə yaşayır. Buna nə qədər ehtiyac
varsa, belə də olacaq. Ancaq çalışmalıyıq ki,
hər bir rayonun öz imkanları, potensialı
maksimum dərəcədə realizə edilsin.

Salyan rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı
üçün çox gözəl imkanlar var. Hesab edirəm
ki, indi Salyan rayonunun inkişafı üçün yeni
dövr, yeni mərhələ başlayır. Bu yaxınlarda
yeni icra başçısı təyin edilibdir. Mən, adətən,
dövlət məmurlarını tərifləmirəm, amma
deyə bilərəm ki, əvvəlki işdə - Yardımlı ray-
onunda yaxşı işləyib. Orada da əhali razılıq
edirdi və işlər yaxşı gedirdi. Nəzərə alsaq ki,
Salyan rayonunda daha da böyük inkişafa
ehtiyac var idi, mən onu buraya təyin etdim.
Təyin edərkən bütün göstərişləri verdim,
dedim ki, xalqla bir yerdə olmalısan, xalqa
qayğı göstərməlisən. Rayonun bütün
məsələləri həll olunmalıdır. Hansı məsələlər



Salyan şəhərinə Şirvan-Muğan magistral kəmərindən
çəkilmiş yeni içməli  su xəttinin açılışı olub

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

RƏSMİ

3/2016 11

burada həll oluna bilərsə həll olunsun. Bu-
rada həll olunmayan məsələlər mərkəzi icra
orqanları tərəfindən həll olunmalıdır. Yəni,
Salyan rayonunun inkişafı üçün bütün lazımi
tədbirlər görülür.

Əminəm ki, gələcəkdə burada sənayenin
inkişafı sürətlə getməlidir. Mən göstəriş ver-
mişəm hər bir rayonda sənaye zonaları
yaradılsın ki, həm iş yerləri açılsın, həm də
yerli istehsal artsın. Emal müəssisələri
yaradılmalıdır, xüsusilə kənd təsərrüfatına
daha da böyük diqqət göstərilməlidir və
daha çox rayonun iqliminə, torpağına, şərai -
tinə uyğun bitkilər yetişdirilməlidir. İndi
bütün təhlillər aparılır, təkliflər hazırlanır.
Əminəm ki, yaxın gələcəkdə biz gözəl
nəticələri görəcəyik.

Pambıqçılıq Salyanda bu il inkişaf edir.
Misal üçün, keçən il 400 hektarda pambıq
əkilmişdisə, bu il 2 min hektarda əkilibdir,
yəni, beş dəfə çox. Proqram üzrə gələn il 7

min hektar sahədə pambıq əkiləcək. Ondan
sonra daha da çox. Bu, əlbəttə ki, insanlara
əlavə maddi imkan yaradacaq, həm məşğul-
luğu artıracaq, həm də ümumi işimizə bir
töhfədir. İndi bizim neft gəlirlərimiz azalıb.
Bu, reallıqdır. Neftin qiyməti 3-4 dəfə aşağı
düşəndə, bizim valyuta gəlirlərimiz də 3-4
dəfə aşağı düşür.

Düzdür, bu gün Azərbaycan bu böhrana
davam gətirə bilir. Deyə bilərəm ki, neft
hasil edən ölkələrin vəziyyətinə baxsaq
görərik ki, Azərbaycan ən yaxşı vəziyyət-
dədir. Ancaq bununla bərabər, bizə valyuta
gətirən ixrac məhsulları lazımdır. Kənd
təsərrüfatı məhsulları arasında bu bölgə
üçün ən məqbul sahələrdən biri də pam-
bıqçılıqdır.

1970-ci illərdə pambıqçılıqda işləyən in-
sanlar yaxşı dolanıblar, yaxşı pul qazanıblar,
evlər tikiblər. Pambıqçılıq indiki mərhələdə
də insanlar üçün yeni imkanlar yaradacaq.
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İnsanların məşğulluğu məsələləri daim
diqqət mərkəzində olmalıdır. Biz son 13 il
ərzində 1 milyon 300 min yeni iş yeri yarat-
mışıq. Ancaq bu, daimi proses olmalıdır.
Çünki əhali artır, tələbat artır, istehlak artır.
Ona görə yeni fabriklər, zavodlar, emal
müəssisələri yaradılmalıdır. Hər bir rayon və
rayon rəhbərliyi çalışmalıdır ki, öz rayonuna
investisiyalar cəlb etsin. İnfrastruktur və
sosial infrastruktur layihələrinə dövlət xətti
ilə investisiyalar qoyulur və qoyulacaq. Eyni
zamanda, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün
gübrəyə, yanacağa subsidiyalar verilir. Tor-
paq vergisi istisna olmaqla kəndlilər bütün
vergilərdən azaddır. Onlara aqrolizinq yolu
ilə texnika verilir. İndi ölkəmizə bir neçə 100
milyon dollar dəyərində yeni texnika gətirilir
ki, kəndlilərə verilsin, onlar torpağı əkib-
becərsinlər. Dövlət bu istiqamətdə də öz
dəstəyini əsirgəmir.

Yerli icra orqanları isə çalışmalıdırlar ki,
öz rayonlarına yerli və xarici özəl sərmayə
gətirsinlər. Xaricə getmək, orada investorları
inandırmaq lazımdır ki, sərmayə qoysunlar.
Azərbaycanda kifayət qədər böyük firmalar,
şirkətlər var. Onları maraqlandırmaq
lazımdır. İndi yerli icra orqanlarının işi bun-
dan ibarətdir. Çünki bir daha demək
istəyirəm ki, əsas infrastruktur layihələrinin
icrası dövlətin məsuliyyətidir. Bu layihəyə
dövlət böyük vəsait ayırıb. Biz son illər
ərzində su layihələrinə milyardlarla manat
vəsait ayırırıq. Bu layihələr gəlir gətirmir,
sırf sosial məna daşıyır. Bir çox ölkələr var
ki, pul xərcləməmək üçün bu layihələri icra
etmirlər. Buna vəsait xərcləmək istəmirlər,
qənaət edirlər. Biz isə sosial layihələri icra
edirik. Çünki bu, insanlara lazımdır. Biz bu
işləri insanlar üçün yaradırıq, qururuq,
ölkəmizi inkişaf etdiririk.

Ona görə, yerli icra orqanları da gərək
çalışsınlar ki, onların rəhbərlik etdikləri ra -

yonlarda işlər daha sürətlə getsin. Rayonlar
arasında çox sağlam rəqabət olmalıdır.
Rayon rəhbərliyinə qiymət bu nəticəyə görə
veriləcək. Əlbəttə ki, rayonun fəalları,
ziyalılar, bütün ictimaiyyət bu işlərdə həmişə
olduğu kimi, fəal olmalı və ümumi işimizə
töhfə verməlidirlər.

Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir
daha təbrik edirəm. Bu, əlamətdar, tarixi bir
gündür. Bu günü biz bir yerdə qeyd edirik.

***
Rayon sakini Səlimağa Səlimli: Möhtə -

rəm cənab Prezidentimiz. Bu gün içməli su
layihəsinin istifadəyə verilməsi bizdə böyük
fəxr, qürur hissi yaradır. Uzun illər boyu
Salyan şəhərinin əhalisi içməli su sarıdan
çox əziyyət çəkiblər, lilli sudan istifadə edib -
lər ki, o da gündə 2 saat verilib. Əhali
məcbur olub həmin lilli suyu xüsusi daşlarda
süzərək istifadə edib. Mənim dediklərimi
burada olanlar təsdiq edə bilərlər. Amma bu
gün bütün şəhər sakinlərinə fasiləsiz içməli
suyun verilməsi onlara yeni, sağlam həyat
bəxş etdi.

Biz salyanlılara bu yeni sağlam həyatı
bəxş etdiyinizə görə bütün Salyan əhalisi
adından Sizə dərin minnətdarlığımı bildirir,
ömrünüzün su qədər uzun olmasını arzu-
layıram. Allah Sizə yar olsun. Allah Sizi
qorusun. Çox sağ olun, doğma əziz Prezi-
dentimiz.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
***

Rayon sakini: Ulu Öndərimizin ənənə -
lərini davam etdirdiyinizə görə hamımız
Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.
***

Prezident İlham Əliyev şəhərə suyun ve -
rilməsini bildirən düyməni basdı.

***
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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Qusarın içməli su təchizatı və 
kanalizasiya sistemlərinin yenidən 

qurulması layihəsi başa çatıb
Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə keçirilən mərasimdə

iştirak edib

Respublikanın hər yerində əhalinin sosial
məsələlərinin həlli istiqamətində mühüm
layihələr icra olunur. Görülən işlər arasında
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması əsas yer tutur. Bu baxım-
dan Qusar şəhərinin içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması layihəsi də mühüm əhəmiyyətə ma-
likdir. Qusar rayonunda içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması işləri ilə yanaşı, dövlət büdcəsi vəsaiti
hesabına Qusar-Quba kanalizasiya kollek-
torunun tikintisi də tamamlanıb. “Şahdağ”
Qış-Yay Turizm Kompleksinin və Qusar

şəhərinin tullantı sularının Quba-Xaçmaz
kollektoruna ötürülməsi məqsədilə 27,2
kilometr uzunluğunda kanalizasiya kollek-
toru qısa müddətdə tikilərək istismara ve -
rilib. Kollektorun 7,6 kilometrlik hissəsi
1000, 19,6 kilometrlik hissəsi isə 800 mil-
limetrlik borulardan inşa olunub. Bu layi-
hələrin icrası Qusar sakinlərinin içməli su
təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən is-
tifadəsini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, ətraf
mühitin ekoloji tarazlığının qorunmasına
imkan verib.

“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov dövlətimizin başçısına layihə

n Qusar şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
layihəsi başa çatıb.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın
8-də bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak edib.



barədə məlumat verdi. Qeyd olundu ki, la -
yihə çərçivəsində Qusar Sukanal İdarəsi
üçün 472 kvadratmetr sahəsi olan yeni inzi-
bati bina tikilib. Binada xidməti otaqlar, iclas
zalı, zəng mərkəzi, anbar, informasiya
texnologiyaları otağı, digər xidməti və
yardımçı otaqlar yaradılıb.

Bildirildi ki, bu layihə Azərbaycan
Hökuməti ilə Yaponiya Beynəlxalq Əmək-
daşlıq Agentliyinin birgə maliyyələşdirdiyi
“Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanaliza-
siya layihəsi” çərçivəsində həyata keçirilib.
Layihə 2030-cu ilə perspektiv inkişaf nəzərə
alınmaqla Qusar şəhərində 19 min 600
nəfərin içməli su təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırıl-
masına hesablanıb. Eyni zamanda, layihə
çərçivəsində Qusar rayonunun 7 və Quba
rayonunun 3 kəndinə içməli suyun verilməsi
nəzərdə tutulub. Ümumilikdə, layihədən bu
kəndlərin 12 min sakini faydalanacaq.

Qusar şəhərinin içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması layihəsinin icrasına 2012-ci ildə
başlanılıb. Layihənin birinci mərhələsində
Qusar şəhərini və 10 kəndi keyfiyyətli
içməli su ilə təmin etmək üçün Qusarçayın
məcrasında məhsuldarlığı saniyədə 102 litr
və ya sutkada 8800 kubmetr olan drenaj tipli
suqəbuledici qurğu tikilib, su mənbəyindən
şəhərə qədər 17,4 kilometr uzunluğunda
magistral kəmər çəkilib. Şəhərin dayanıqlı
su təchizatını təmin etmək məqsədilə ümumi
tutumu 3 min kubmetr olan 3 su anbarı ti -
kilib və bu anbarlar arasında 2,8 kilometr
uzunluğunda su xətləri çəkilib, yeni xlorator
binası inşa olunub. Layihənin ikinci
mərhələsində isə Qusar şəhərində içməli su
və kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən qurul-
ması işləri həyata keçirilib. Bu işlər
çərçivəsində 106 kilometr içməli su şəbəkəsi
yaradılıb, abonentlərə ev birləşmələri ve -
rilib, yanğın hidrantları quraşdırılıb. İçməli
su şəbəkəsi ilə paralel olaraq, şəhərin kanal-

izasiya sistemləri də müasir standartlar
səviyyəsində yenidən qurulub, 105 kilometr
uzunluğunda şəhərdaxili şəbəkə qurulub.
Şəhərdə yaranacaq tullantı suları Xaçmaz
rayonu ərazisində inşa ediləcək və məhsul-
darlığı sutkada 70 min kubmetr layihələn -
dirilən tullantı sutəmizləyici qurğuda
təmizlənib zərərsizləşdiriləcək. Bu qurğuda,
həmçinin Quba və Xaçmaz şəhərlərinin də
tullantı suları emal olunacaq.

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi
ki, Azərbaycan Hökuməti və Yaponiya
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin birgə
maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə su
təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçi -
vəsində ölkəmizin 5 şəhərində - Qusar, Xaç-
maz, Xızı, Qobustan və Naftalanda içməli su
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin ye -
nidən qurulması nəzərdə tutulub. Artıq Naf-
talan şəhərində su və kanalizasiya şəbə -
kələrinin tikintisi tam başa çatıb, hazırda tul-
lantı sutəmizləyici qurğunun inşasına hazır-
lıq işləri görülür. Qobustan, Xaçmaz və Xızı
şəhərlərində isə içməli su və kanalizasiya
sistemlərinin inşası təsdiqlənmiş qrafikə
uyğun davam etdirilir.

Sonra Prezident İlham Əliyev layihənin
işə salınmasını bildirən düyməni basdı.

Dövlətimizin başçısı rayon ictimaiyyə-
tinin nümayəndələri ilə görüşdü.

Azərbaycan Prezidenti görüşdə çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

- Bu gün Qusar rayonunda çox əlamətdar
bir gündür. Qusar şəhərinin su problemi artıq
öz həllini tapıb. Bu gün biz bu layihənin
başa çatmasını qeyd edirik. Bu münasibətlə
sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu, doğrudan da
çox əlamətdar hadisədir. Çünki əvvəlki il-
lərdə Qusarda su problemi çox kəskin prob-
lem kimi qalmışdı. Bizim demək olar ki,
bütün rayonlarımızda oxşar problemlər var
idi və onlar tədricən öz həllini tapır. 
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Bu gün biz artıq bu layihəni başa çat-
dırdıq. Artıq Qusar şəhərinə keyfiyyətli,
təmiz, Dünya Səhiyyə Təşkilatının standart-
larına tam uyğun su verilir. Bununla bərabər,
Qusar rayonunun yeddi və Quba rayonunun
üç kəndinə də bu mənbədən su veriləcək. Bu
problem də Qusarda artıq tarixdə qaldı.
Digər problemlər və qarşıda duran bütün
vəzifələr icra edilir.

Qusar rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı
sürətlə gedir. Mən bu məsələləri daim diqqət
mərkəzində saxlayıram. Bugünkü səfər
mənim Qusara sayca 12-ci səfərimdir.
Demək olar ki, son 13 il ərzində hər il
Qusara gəlirəm, vəziyyətlə tanış oluram və
buradakı problemlərin həlli üçün göstərişlər
verilir.

Bu gün Qusar-İmamqulukənd-Quxuroba
yolunun açılışını qeyd etdik. Bu, Qusar ra -
yonunda icra edilən sayca dördüncü böyük
kənd yolu layihəsidir. Bu layihələr artıq
kəndlərin əksəriyyətini əhatə edir. Mənə ve -
rilən məlumata görə, Qusarda uzunluğu 98
kilometr olan kənd yolu layihələri icra
edilib. Bu da, əlbəttə, həm insanların ra-
hatlığına, həm də rayonun inkişafına xidmət

göstərir. Çünki yol olmasa, inkişafdan söh-
bət gedə bilməz.

Gələcəkdə yəqin ki, kənd yolları ilə bağlı
yeni layihələr icra ediləcək. Bununla bəra -
bər, qazlaşdırma prosesi gedir. Ev təsərrüfat-
larının 68 faizi qazlaşdırılıb. Elektrik enerjisi
məsələləri həll olunur. Burada iki elektrik
stansiyası fəaliyyət göstərir: “Şahdağ” stan-
siyası Qusar və Quba rayonlarının sər -
hədində yerləşir. “Xaçmaz” elektrik
stan siyası bütün bu zonanın enerji təminatını
təşkil edir.

İndi də içməli su layihəsi həllini tapıb.
Beləliklə, əsas infrastruktur layihələrinə
gəldikdə onların demək olar ki, hamısı öz
həllini tapıb: elektrik enerjisi, qazlaşdırma,
içməli su, kənd yolları, sosial layihələr icra
edilib. Bu gün Hil kəndində böyük məktəbin
açılışını qeyd etmişik. Bu, yüksək standart-
lara cavab verən bir məktəbdir. Əvvəlki
səfərlərimin birində biz mərkəzi rayon
xəstəxanasının açılışını qeyd etmişdik.
Çünki burada ümumiyyətlə, rayon xəstə -
xanası mövcud deyildi və o, tam yeni bir
layihə idi.

Gələcək planlarımız da, əlbəttə, ona
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yönəlib ki, Qusar rayonunun və ümu-
miyyətlə, şimal zonasının inkişafı təmin
edilsin, dayanıqlı olsun. Burada kənd təsər-
rüfatı layihələri icra edilir və gələcəkdə daha
çox layihələr icra olunmalıdır. Müvafiq
göstərişlər verilib. Həm daxili tələbatı
ödəmək, həm də xaricə məhsullarımızı sat-
maq üçün bu layihələr çox böyük əhəmiyyət
daşıyır.

Əlbəttə ki, Qusar rayonunun böyük tur-
izm potensialı var. Bu barədə mən hələ ilk
səfərlərimdə öz fikirlərimi bildirmişdim.
Qeyd etmişdim ki, biz Qusarı beynəlxalq
turizm mərkəzinə çevirməliyik - nəinki ölkə
miqyasında, beynəlxalq miqyasda. Biz artıq
buna nail oluruq. “Şahdağ” Turizm Mərkəzi
bu gün dünya miqyasında öz gözəlliyi, ra-
hatlığı, yaradılmış şəraiti ilə fərqlənir.

Yadımdadır, ilk dəfə o yerlərdə olanda,
orada heç nə yox idi - heç bir infrastruktur,
yol, işıq, qaz, su, çılpaq dağlar idi. İndi isə
dünya səviyyəli beynəlxalq kurort yaradılıb,
5 otel fəaliyyət göstərir, minlərlə rayon
sakini işlə təmin edilib və hər il buraya 10
minlərlə turist gəlir, həm ölkə daxilindən,
həm də xaricdən. İnsanlara şərait yaratmışıq.
Azərbaycanda, ümumiyyətlə, heç vaxt dağ
xizəyi kurortu olmamışdır. Biz bunu yarat-
mışıq və bu gün vəzifə ondan ibarətdir ki, bu
kurort zonası yay mövsümündə də tam gücü
ilə işləsin. Mənə verilən məlumata görə, bu
ilin yayında Qusara gələn turistlərin sayı
artıb və əslində bu mərkəz il boyu fəaliyyət
göstərməlidir. Çünki Azərbaycana gələnlərin
sayı getdikcə artır. Ölkə vətəndaşları daha
çox Azərbaycanda dincəlməyə üstünlük
verirlər. Çünki indi bizim gözəl imkan-
larımız – gözəl otellər, istirahət zonaları, yol-
lar var. Biz bu gün Qusar- İmam qulukənd-
Quxuroba yolunun açılışını etdik. Bu,
sadəcə olaraq, kəndləri birləşdirən layihə
deyil. Bu, ümumiyyətlə magistral yola çıxış
deməkdir. Bakıya gedən yolun məsafəsi
qısalır, Xaçmazla çox gözəl əlaqə yaradılır.

Biz bu məsələlərə belə yanaşırıq. İlk
növbədə, inkişaf üçün lazım olan infrastruk-
tur layihələrini icra edirik. Şimal zonasında
bu layihələrə milyardlarla manat vəsait
ayrılıb. Bu layihələrin böyük əksəriyyəti
sosial xarakter daşıyır. İçməli su layihəsi sırf
sosial məna daşıyan bir layihədir. Bizdə su
tarifləri çox aşağı səviyyədədir və oradan
gələn gəlirlə qoyulmuş vəsaiti qaytarmaq
mümkün deyil. Bəlkə də 50 il lazım ola-
caqdır.

Qazlaşdırma da həmçinin. Bizdə qazın
daxildəki qiyməti dünya qiyməti ilə müqa -
yisədə təqribən 8-10 dəfə aşağıdır. Qonşu
ölkələrlə, Cənubi Qafqazda yerləşən digər
ölkələrlə müqayisədə 5 dəfə aşağıdır. Yəni,
qazlaşdırma layihələri də sosial xarakter
daşıyır.

Kənd yollarının tikintisinə yatırılan və-
sait də qayıdan vəsait deyil. O, müəssisəyə
yatırılan vəsait deyil. Bunu nəyə görə edirik?
İnsanlar üçün, inkişaf üçün. Əsas vəzifələr
bunlardır - regional inkişaf, insanların
yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması. Son
illərdə Qusar rayonunda görülən işlər onu
bir daha göstərir ki, biz düzgün yoldayıq.
Çünki siz Qusar rayonunun sakinləri bunu
hamıdan yaxşı bilirsiniz, əvvəlki vəziyyəti
də xatırlayırsınız, bugünkü vəziyyət də göz
oxşayır. Qusar inkişaf edən, gözəl, abad ra -
yona çevrilib. Yeni iş yerləri açılır, yeni
imkanlar yaranır. Həm sosial layihələrə, həm
də infrastruktur layihələrinə dövlət xətti ilə
investisiya qoyuluşu davam etdiriləcək. Biz
indi özəl sektordan daha böyük fəallıq göz -
ləyirik. Çünki özəl sektorda çalışan həm
yerli, həm də başqa ölkələrdən gələn iş
adamları gərək daha da fəal işləsinlər. Onlar
yaradılan bu şəraitdən maksimum dərəcədə
səmərəli istifadə etməlidirlər. Çünki bizdəki
şərait deyə bilərəm ki, az ölkələrdə mü -
şahidə olunur. Bizdə olan sabitlik inkişaf
üçün, biznes üçün əsas şərtdir. İnfrastruktur
layihələri, biznesə dövlət dəstəyi. Bu gün
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mən Yalamada birinci aqroparkın açılışını
etmişəm. Oranın sahəsi 500 hektardan çox-
dur. Orada artıq min baş iribuynuzlu mal-
qara saxlanılır. Onların sayı üç minə çatacaq.
Müasir suvarma texnologiyaları yaradılıb.
Orada birinci mərhələdə 150, ikinci
mərhələdə 300 nəfər işləyəcək. Dövlət də,
özəl sektor da kredit ayırıb.

Qusar rayonunda da ona oxşar aqrokom-
pleks yaradılmalıdır. Çünki burada iqlim
şəraiti eynidir. Biz özümüzü ərzaq məh-
sulları ilə təmin edəcəyik, ixrac da edəcəyik.
İndi qarşımızda bu iki əsas vəzifə dayanır.
Yerli icra orqanları da çalışmalıdırlar ki, in-
vestorları cəlb etsinlər. Çünki həm Azərbay-
canda kifayət qədər böyük firmalar var ki,
vəsait qoymağa hazırdırlar, həm də xaricdən
gətirməliyik. Biz bu istiqamətdə daha da fəal
olmalıyıq. Ona görə ki, gələcək bu inkişaf-
dan asılıdır. Sahibkarlıq, kənd təsərrüfatı, sə-
naye potensialı, turizm imkanları həm
valyuta gətirən, həm də məşğulluq üçün çox
önəmli sahələrdir.

Bugünkü tədbir isə xüsusi önəm daşıyır.
Çünki Qusar şəhərinə təmiz, Dünya Səhiyyə

Təşkilatının standartlarına uyğun içməli su
verilir. Mən gəlmişəm ki, bu hadisəni bir-
likdə qeyd edək. Bu gözəl hadisə münasi-
bətilə sizi bir daha təbrik edirəm.

Qusar sakini Zöhrab Mirzəməmmə-
dov: Çox hörmətli Prezidentimiz, Sizi doğ -
ma Azərbaycanımızın ən gözəl guşələrindən
birində - Qusar rayonunda bütün qusarlılar
adından səmimi qəlbdən salamlayır, Sizə
“Xoş gəlmisiniz” deyirəm.

Çox hörmətli Prezidentimiz, böyük min-
nətdarlıq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki,
Siz bu gün qusarlılar üçün, şəhərimiz üçün
son dərəcə vacib olan xeyirxahlıq mis-
siyasını həyata keçirdiniz. Siz bu gün Qusar
şəhər sakinləri üçün inşa edilmiş daimi su
qovşağının açılışını etdiniz. Həm də Siz bu
gün Qusar şəhər sakinlərinə daimi sudan is-
tifadə etmək xoşbəxtliyini bəxş etdiniz. Siz,
həmçinin bu gün Qusar şəhər sakinlərinə
bayram şənliyi bəxş etdiniz. Odur ki, onların
hamısı Sizə hədsiz dərəcədə minnətdardırlar,
çox hörmətli Prezidentimiz.

Su hər bir insanın həyatında ən mühüm
amillərdən biridir. Su həyat, sağlamlıq, təmi-
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zlik, rahatlıq deməkdir. Cənab Prezident, Siz
bu gün bütün bu nemətləri qusarlılara əvəz-
siz olaraq bəxş etdiniz. Bütün bunlar Sizin
xalqımıza olan böyük sevginizin, sayğınızın,
diqqət və qayğınızın bariz ifadəsidir. Bütün
Qusar rayon ictimaiyyəti adından mən Sizə,
çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya öz
dərin minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü
bildirirəm. Cənab Prezident, mən Sizə hə -
yatın ən gözəl neməti olan möhkəm can -
sağlığı arzu edirəm. Bir daha “Çox sağ olun”
deyirəm.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, mən
də sizə cansağlığı arzu edirəm. Sizi təbrik
edirəm, çox sağ olun.

Qusar sakini Stella Əmirbəyova:
Cənab Prezident, mənim də Sizə sözüm var.
Siz bizim üçün nələr etməmisiniz!? İşığımız,
qazımız, rahat yollarımız, müasir məktəb -
lərimiz var. Bu gün də bizə su verdiniz, su
ilə bərabər həyat verdiniz. Bütün bunlara
görə Sizə camaatımızın adından dərin min-
nətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildirirəm.
Sizə cansağlığı, uzun ömür arzu edirəm, çox
sağ olun, cənab Prezident.

Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür
edirəm, sağ olun. Doğrudan da çox gözəl,
əlamətdar bir gündür və bu günü bərabər
qeyd edirik. Bir neçə ildir ki, “Azərsu”

çalışıb, bu işləri görüb. Şadam ki, nəhayət,
artıq evlər şəbəkəyə qoşulur. Bu proses
yəqin ki, bir ay davam edəcək. Bir aydan
sonra bütün evlərə su veriləcək. Amma
mənə deyirlər ki, artıq bəzi evlərə su verilir.
Necə sudur?

Sakin: Yaxşıdır, təmizdir, çox sağ olun,
minnətdarlığımızı bildiririk.

Sakin: Cənab Prezident, biz xoşbəxtik.
Çünki xalqımızın çox parlaq və işıqlı
gələcəyi var. Biz Sizinlə fəxr edirik.

Prezident İlham Əliyev: Qusar rayonu -
nun inkişafı göz qabağındadır. Biz ardıcıl
siyasət apararaq bütün məsələləri həll et-
mişik. Bir daha demək istəyirəm, bundan
sonra əsas vəzifə investisiya qoyuluşu, kənd
təsərrüfatının, turizmin inkişafı, sənaye zo -
nalarının yaradılmasıdır ki, insanlar işlə
təmin olunsunlar, yaxşı maaş alsınlar.

Sakin: Çox hörmətli Prezidentimiz,
xalqımızın ən böyük xoşbəxtliyi ondadır ki,
dahi Heydər Əliyevdən sonra respublika -
mızın idarəetmə sükanı məhz Sizin etibarlı
əllərinizdədir. Odur ki, doğma Azərbay-
canımız gündən-günə inkişaf edəcək.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.

***
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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Dünya Su Şurasının İdarə Heyətinin 59-
cu iclasında  şuraya üzv olan dövlət və özəl
sektorun, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
rəhbər şəxsləri iştirak etmişdir. İclasda dün -
yanın su ehtiyatlarının səmərəli idarə
edilməsi, regional və qlobal əhəmiyyətli su
məsələləri, su sektorunda koordinasiya, in-
formasiya mübadiləsi, su ilə əlaqədar effek-
tiv strategiyanın müəyyən edilməsi, daya -
nıqlı və təmiz suyun təmin olunması, ida -
rəetmə sahəsində  innovativ texnologiyalar,
suyun ətraf mühitə təsiri kimi beynəlxalq
əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunmuşdir. 

Tədbir çərçivəsində Dünya Su Şurasının
təşkilati məsələlərinə də baxılmış, cari fəa -
liyyət planı və optimal idarəetmə mexanizm-
ləri,  həmçinin 2018-ci ildə Braziliya da
keçirilməsi nəzərdə tutulan 8-ci Dünya Su
Forumunun təşkili və qarşıda duran əsas

hədəf lərlə bağlı “yol xəritəsi”nin müəyyən -
ləş  dirilməsi istiqamətində ətraflı müzakirələr
aparılmışdır.

Səfər çərçivəsində “Azərsu” ASC-nin
sədri Dünya Su Şurasının prezidenti Bene -
dito Braqa, Beynəlxalq Su Resursları As-
sosiasiyasının (IWRA) prezidenti Patrik
La varde, Braziliya Milli Su Agentliyinin
(ANA) baş meneceri Andrade Rikardo
Medeiros, Fransanın Ətraf Mühit və Elmi
Araşdırmalar Assosiasiyasının (ASTEE)
prezidenti Roşe Pyer-Alen, Meksika Milli
Su Assosiasiyasının (ANEAS) baş direktoru
Roberto Olivares, Hindistanın Jai Bhaqirati
Fondunun prezidenti Sinqh Prithvi Raj və
digər rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirmiş,
qarşılıqlı maraq kəsb edən aktual mövzular
ətrafında müzakirələr aparmışdır.
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"Azərsu" ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov
Dünya Su Şurasının İdarə Heyətinin 59-cu

iclasında iştirak edib

n Braziliya Federativ Respublikasının paytaxtı Braziliya şəhərində  Dünya Su
Şurasının İdarə Heyətinin 59-cu iclası və 8-ci Dünya Su Forumunun hazırlıq görüşü
keçirilmişdir. Tədbirlərdə iştirak etmək üçün Dünya Su Şurası İdarə Heyətinin
üzvü, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz  Hüseynov Braziliyada
səfərdə olmuşdur.
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n İyulun 6-dan 26-dək Çin Xalq Respublikasında “Çinin inkişaf təcrübəsi”
mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda iştirak etmək üçün “Azərsu”
ASC-nin əməkdaşları Çin Xalq Respublikasında səfərdə olmuşlar.

"Azərsu" ASC-nin əməkdaşları 
Çində keçirilmiş seminarda iştirak ediblər

Çin Kommersiya Nazirliyinin təşkil
etdiyi seminar inkişaf etməkdə olan
ölkələrin Çinin inkişaf təcrübəsi haq -
qında məlumatlandırılması və ölkələr
üzrə qabaqcıl təc rübələrin müzakirəsi
məqsədi ilə keçiril mişdir.  

Bundan başqa, qədim İpək Yolu
üzərində yerləşən ölkələrin iqtisadi
əlaqələrinin genişlənməsi mövzularında
fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Ümumilikdə 14 ölkəni təmsil edən

seminar iştirakçıları arasında “Azərsu”
ASC ilə yanaşı, Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Vətən-
daşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentli yinin və “Azərbay-
can Dəmir Yolları” QSC-nin əmək-
daşları olmuşlar.

Seminar çərçivəsində iştirakçılar pay-
taxt Pekinlə yanaşı, Sian və Çendu
şəhərlərində də olmuşlar.
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Yeni su təchizatı sisteminin açılış mərasi-
mində çıxış edən Quba rayon icra ha ki -
miyyəti başçısının müavini Nəsrulla Və liyev
“Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na
uyğun olaraq bölgələrdə  genişmiqyaslı in-
frastruktur layihələrinin həyata keçirildiyini
bildirmiş, ölkə rəhbərliyinin kəndlərin
içməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasını
daim diqqətdə saxladığını vurğulamışdır:
“Son illər bölgələrdə həyata keçirilən su,
təbii qaz, yol layihələri regionların  inki -
şafına böyük təkan vermiş və əhalinin sosial
vəziyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olmuş-
dur. Bu istiqamətdə əhalinin içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı

görülən işlər xüsusi qiymətləndirilməlidir.
Qəçrəşdə istismara verilən  su təchizatı sis-
temləri kən din sosial inkişafına böyük töh-
fədir".

“Azərsu” ASC-nin “Birləşmiş Sukanal”
MMC-nin direktorunun birinci müavini Vəli
Həsənov bildirmişdir ki, regionların sosial-
iqtisadi inkişafı dövlət Proqramlarına uyğun
olaraq regionlarda 43 şəhər və rayon
mərkəzində su layihələrinin icrasına başlan-
mış və artıq 23 şəhərdə işlər başa çat-
dırılmışdır. 2016-cı ildə daha 7 rayon
mər kəzində su layihələrinin icrası yekun-
laşacaq, eyni zamanda Ağcabədi və Qazax
şəhərlərində işlərə başlanılması nəzərdə tu-
tulur. “Azərsu” ASC rayon mərkəzləri ilə

Quba rayonunun Qəçrəş kəndinin içməli su
təchizatı yaxşılaşdırılıb

n “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti regionlarda rayon mərkəzləri ilə yanaşı, kənd
və qəsəbələrin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması layihələrinin icrasını davam
etdirir. Belə layihələrdən biri də Quba rayonunun Qəçrəş kəndində uğurla başa çat-
dırılmışdır.



yanaşı içməli sudan əziyyət çəkən kəndlərdə
də təxirəsalınmaz tədbirlər görür: “Möh -
tərəm Prezident İlham Əliyevin res pub -
likanın hər bir şəhər və kəndinin keyfiyyətli
içməli su ilə təmin edilməsi barədə
tapşırıqlarına uyğun olaraq genişmiqyaslı
işlər həyata keçirilir. 2013-cü ildə Quba
şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistem-
lərinin yenidən qurulması layihəsi uğurla
başa çatdırılıb.      

Bu gün açılışını etdiyimiz su təchizatı
sistemləri turizm zonası kimi tanınan Qəçrəş
kəndinin inkişafına müsbət təsirini göstərə -
cəkdir. “Azərsu” ASC hazırda Masallı ray-
onunun Muğan bölgəsində yerləşən 5
kəndinin, Yardımlı, Ağsu, İsmayıllı rayon-
larının sudan əziyyət çəkən kəndlərində,
həmçinin Biləsuvar rayonu və Taxtakörpü
ərazisində məskunlaşan məcburi köçkün-
lərin su təchizatının yaxşılaşdırılması məq -
sədilə layihələr icra edir”.

Açılış mərasimində çıxış edən sakinlər
kəndin ən böyük qayğılarından olan içməli
su məsələsinin həllinə göstərdiyi diqqət və
qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə, “Azərsu”
ASC-nin kollektivinə  minnətdarlıqlarını
bildirmişlər. 

Quba rayonunun Qəçrəş kəndində icra
olunan layihə çərçivəsində mövcud magis-
tral kəmərin 4,4 km-lik hissəsi yenidən qu-
rulmuş, kəndin yüksəklikdə yerləşən
hissəsində ümumi tutumu 600 kubmetr olam
2 su anbarı tikilmiş, kənd daxilində poli-
etilen borularla 2 km uzunluğunda paylayıcı
şəbəkə yaradılmışdır. Hazırda paylayıcı
şəbəkədən evlərə çıxışların və birləşmələrin
verilməsi işləri həyata keçirilir. Layihənin
icrası nəticəsində Qəçrəş kəndinin yüksək-
likdə yerləşən hissəsində yaşayan 1250
sakininin içməli su problemi öz həllini tap-
mışdır.
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“Qobustan şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərininin yenidən qurul-
ması” layihəsi  2030-ci ilə qədər perspektiv
inkişaf nəzərə alınmaqla Qobustan şəhərində
11,7 min nəfərin  içməli su təchizatının və
kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasına  hesablanmışdır. Layihə
çərçivəsində Qobustan rayonunun Təsi,
Bədəlli, Sədəfli, Dərəkənd kəndlərinə də
içməli su veriləcəkdir. Ümumilikdə  layi-
hədən 14 minədək sakin faydalanacaqdır.

İnşasına 2015-ci ilin may ayının 10-da
başlanan layihə çərçivəsində 6 ədəd sub-
artezian quyusu qazılmış, ümumi uzunluğu
1055 metr olan quyulararası xəttin 550 metr-
lik,  7,2 km magistral xəttin isə 6,9 km
hissəsində işlər başa çatmışdır, Daşarası və
Nərimankənd kəndlərində ümumi tutumu
2000 kubmetr olan 4 su anbarında isə tikinti
işləri davam etirilir.

Şəhər üzrə layihələndirilmiş 61,4 km
içməli su  şəbəkəsinin 37 km-lik hissəsində
işlər başa çatdırılmış, 850 yaxın  evə  birləş -
mə verilmişdir. Eyni zamanda  59,2 km
kanalizasiya şəbəkəsinin 46,8 km-lik hissə -
sində işlər yekunlaşmış,  şəbəkə üzərində
1060 ədəd kanalizasiya baxış quyusu  inşa
edilmiş, 1653 ünvana  birləşmə verilmişdir.

Qobustan şəhərində tullantı sularının
təmiz lənib zərərsizləşdirməsi şəhərin kə-

narında inşa ediləcək və məhsuldarlığı
sutkada 2500 kubmetr olan tullantı sutəmiz -
ləyici qurğusunda həyata keçiriləcəkdir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti və
Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agent -
liyinin birgə maliyyələşdirdiyi  “Kiçik şəhər-
lərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi”
çərçivəsində Qobustan şəhəri ilə yanaşı,
Naftalan, Xaçmaz, Xızı, Qusar şəhərlərinin
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması nəzərdə tutulur.  Naftalan
şəhərində su və kanalizasiya şəbəkələrinin
tikintisi başa çatıb, tullantı sutəmizləyici
qurğusunun inşasına hazırlıq gedir, Qusarda
su və kanalizasiya sistemlərinin tikintisi üzrə
işlər yekunlaşmaq ərəfəsindədir, Xaçmaz və
Xızıda isə içməli su və kanalizasiya sistem-
lərinin  inşası işləri davam etdirilir.

Qobustan şəhərində içməli su təchizatı və 
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması 

layihəsinin icrası uğurla davam etdirilir

n “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq şəhər və rayon mərkəzlərində
içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması  layihələrinin
icrasını davam etdirir. Azərbaycan hökuməti vəYaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Agentliyinin birgə maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya
layihəsi” çərçivəsində Qobustan şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistem-
lərinin yenidən qurulması üzrə  tikinti-quraşdırma işlərinin böyük hissəsi yerinə
yetirilmişdir.
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Badamdar qəsəbəsinin içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurul-
ması layihəsi 2035-ci  ilədək perspektiv
inkişaf  nəzərə alınmaqla reallaşdırılır. Qə -
səbəni dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək
üçün ”Alatava” mərkəzi su anbarının imkan-
larından istifadə olunacaq. Həmin anbardan
suyun Badamdar qəsəbəsində yeni inşa
olun muş anbara çatdırılması üçün 1000 mm
diametrli polad borularla 9,8 km uzun-
luğunda magistral su xəttinin çəkilməsi lay-
ihələndirilmiş və indiyə qədər kəmərin 4
km-lik hissəsində tikinti-quraşdırma işləri
başa çatdırılmışdır. Magistral kəmərin uzun-
müddətli istismarını təmin etmək üçün ti -
kintidə istifadə olunan boruların üzərinə
korroziyaya qarşı izolyasiya materialı çəkil -
mişdr. Kəmərlə axıdılacaq içməli suyun key-
fiyyət göstəricilərinin sabit saxlanılması
üçün borular daxildən qida sənayesində isti-
fadəsinə icazə verilən xüsusi boyalarla
izolyasiya edilmişdir. Kəmərin inşası ilə
paralel “Alatava” su anbarındakı mövcud
nasos stansiyasında əsaslı yenidənqurma
işləri həyata keçirilir.

Hazırda qəsəbə ərazisində içməli su və
kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi işləri də
davam etdirilir.  Tikinti şirkəti tərəfindən in-
diyədək 25 km su, 16 km kanalizasiya xət-
tinin çəkilişi başa çatdırılmış, 474 kanali -
zasiya quyusu quraşdırılmış, ünvanlara bir-

ləşmələr verilmişdir. Növbəti mərhələdə su
şəbəkəsinə qoşulmaların verilməsi və
sayğacların quraşdırılması işlərinin aparıl-
ması nəzərdə tutulur.

Layihə üzrə tikinti-quraşdırma işlərinin
2017-ci ildə  başa çatdırılması planlaşdırılır.
Bununla da Badamdar qəsəbəsində is-
tehlakçıların fasiləsiz su təminatı mümkün
olacaq, eyni zamanda mərkəzləşdirilmiş
qaydada su və kanalizasiya şəbəkələrinə
qoşulmayan əhalinin bu xidmətlərindən isti-
fadəsi imkanı yaranacaqdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublika -
sının Hökuməti və Səudiyyə İnkişaf Fon-
dunun birgə layihəsi çərçivəsində Xırdalan
şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistem-
ləri də yenidən qurulacaqdır. Artıq layihə
üzrə tender elan olunmuş və yaxın vaxtlarda
tikinti-quraşdırma işlərinə başlanacaqdır.

Badamdar qəsəbəsinin içməli su təchizatı və 
kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur

n “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  “Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı” çərçivəsində yaşayış məntəqələrində içməli su və kanal-
izasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələrinin icrasını davam etdirir. Azər-
baycan Respublikası Hökuməti və Səudiyyə İnkişaf Fondunun birgə maliy yə-
 ləşdirdiyi “Bakı ərazisi üzrə su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması və genişləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində Badamdar qəsəbəsində yeni
infrastrukturun yaradılması işləri intensiv şəkildə həyata keçirilir.
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Giriş

Araz çayının sol qollarından biri olan, Ermənistan və Azərbaycanın Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazilərində formalaşan Şərqi Arpaçay çayının suyundan hər
iki dövlətdə müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunur: Azərbaycanda suvarmada,
məişətdə, Ermənistanda isə, əsasən, Göyçə (Sevan) gölünün səviyyə rejiminin
saxlanmasında. Keçən əsrin 60-cı illərinin əvvəlində ermənilər Sovet İttifaqı Kom-
munist Partiyasının birinci katibi N.Xruşşovdan Arpaçayın suyunu dağlar altında
49 km uzunluğunda tunel-kanal yaradaraq Sevan gölünə axıtmağa icazə ala
bilmişdilər. Dağlıq ərazidə, əsasən, qar-yağış və yeraıtı mənbələr hesabına əmələ
gələn suları qəbul edən Şərqi Arpaçay hövzəsində iri yaşayış məntəqələri, sənaye

(Səh. 25-32)

ARPAÇAY SU ANBARININ 
SANİTAR-HİDROBİOLOJİ VƏ MİKROBİOLOJİ

CƏHƏTDƏN SƏCİYYƏLƏNDİRİLMƏSİ
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Abstract. In 1971, Arpachay reservoir has its beginning in the Republic of Ar-
menia of Zangezur mountain range of Kechel tepe and  Kurbaglıkhaya from the
height of  2985 m peaks and in the area of the Sharur region of Nakhchivan Au-
tonomous Republic it established in line with the mixed Araz river. The reservoir
dam was built near the village of Gumushlu of Sherur region. The length of the river
is 126 km, the catchment area is equal to 2630 km2. The average perennial consump-
tion of Arpachay is equal to 747.5 million m3. More than 86% of Arpachay river is
formed in the Armenia and the rest of the Nakhchivan Autonomous Republic. Its
main source of the snow, rain and underground springs. 50% of the annual flow is
observed  during the summer. Arpachay reservoir are length 500 m, width - 66m in
height reaches 60 m. The reservoir is the form of stream-channel, its area 600 h,  the
volume 150 million m3. Arpacay reservoir established in the area of Nakhchivan Au-
tonomous Republic in connection with the water demand and it allows to irrigate
the  17000 ha of arable lands. Besides this,Apachay water plays an important role in
the life of the local population to using of domestic water as well as in addressing
the socio-economic situation. 

Açar sözlər: sanitar-hidrobiologiya, koli-enterobakter, mezotrof, oliqosaprob,
stratifikasiya. 



sahələri olmadığına görə, sular bu ərazidə öz təbiiliyini və ekoloji sabitliyini
saxlamışdır. Dağ-iqlim şəraiti, yer quruluşu – torpaq örtüyünün zəif dərəcədə ero -
zi yaya uğraması su anbarında toplanan su kütləsinin fiziki-kimyəvi xassələrinin də -
yişməsi proseslərinə kəsərli təsir edə bilmir. Su anbarında səviyyə rejimi məcra tipli
olduğuna görə oksigen qazı ilə təmin edilmədə fəsadlar əmələ gəlmir. Eyni zamanda
da anaerobioz hadisələri üçün əlverişli şərait qeyd edilmir. Dağ-iqlim şəraiti sularda
temperatur rejiminin il boyu aşağı (sərin-soyuq) səviyyədə saxlanmasını təmin edir
ki, bu da su anbarında bakterioplanktonun kütləvi inkişafına imkan vermir. 

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodlar

2014-cü ilin qış, yaz, yay və payız fəsillərində Arpaçay su anbarının 5 mən-
təqəsindən (stansiya) su və lil-qrunt nümunələri toplanmışdır (şəkil 1). Eyni za-
manda həmin məntəqələrdə suyun temperaturu, şəffaflıq dərəcəsi təyin edilmişdir.
Mikrobioloji tədqiqatlar üçün aseptika qaydalarına uyğun su nümunələri
Y.İ.Sorokinin [18] batometri ilə, lil-qrunt nümunələri isə kiçik QOİN borusu ilə
toplanmışdır. Bəzi hidrokimyəvi və hidrobioloji analizlər üçün su nümunələri Knud-
sen cihazı ilə əldə edilmişdir. Su anbarında bütün fəsillərdə homotermiya sax-
landığına və oksigenin dərinlik üzrə bərabər paylanmasına görə nümunələr yalnız
suyun üst təbəqəsindən götürülmüşdür. Fitoplanktonun fotosintez prosesi zamanı
əmələ gələn ilkin məhsul və sutka ərzində üzvi maddələrin destruksiya olunma
dərəcəsi G.G.Vinberq üsuluna əsasən [1; 2] təyin edilmişdir. Hidrokimyəvi analizlər
Palintest firmasının fotometr cihazı vasitəsilə aparılmışdır. Mikrobioloji tədqiqat-
larda lil-qruntda mikrobların ümumi sayı, saprofit, fizioloji qruplar və koli-entero -
bakter  cinsinə  aid  bakteriyaların miqdarı, müvafiq olaraq, A.C.Razumovun [10;
11], S.N.Vinoqradskinin [3], S.İ.Kuznetsovun  [14] və A.Q.Rodinanın [13] metod-
larına əsasən təyin edilmişdir. Suyun şəffaflığı, temperatur göstəriciləri Sekki lövhəsi
və civə sütunlu dərinlik termometri ilə ölçülmüşdür. 

Şəkil 1.   Arpaçay su anbarının cizgi-xəritəsi. 
Rəqəmlər nümunə toplanan stansiya-məntəqələrdir.
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Alınan nəticələr və onların müzakirəsi

Arpaçay su anbarında suyun kimyəvi xassələrinə nisbətən, fiziki göstəricilərinin
dəyişkənliyi daha aydın nəzərə çarpır (cədvəl 1). Maraqlıdır ki, ən böyük diapazonda
dəyişən suyun temperaturudur. Göründüyü kimi, suyun temperaturu yay aylarında
qış fəslinə nisbətən 54 dəfə artır. Bununla belə, məhz illik orta temperatur (9,2 C°)
göstəricisinə görə Arpaçay su anbarını “Sərin  sulu”  hövzələrə  aid  etmək  olar.
Suyun  şəffaflığının  yaz  və  payız  fəsillərində 3-4 dəfə azalmasına başlıca səbəb
kimi, yağış və ərinti suları ilə torpağın üst qatlarının aşılanması sayəsində hövzəyə
axıdılan, suyu bulanıqlığını artıran terrigen hissəciklərini göstərmək olar. Arpaçay
su anbarını səciyyələndirən cəhətlərdən biri də odur ki, hövzədə homotermik rejim
bütün il boyu saxlanır və yüksək qatılıqda olan oksigen qazının miqdarı bütün su
qatları-təbəqəsində çox az dəyişir.

Arpaçay su anbarının sahil-torpaq örtüyü daşlı-çınqıllı olduğuna görə subasar
ərazilərin aşılanması olduqca zəifdir və abrazion çöküntülər çox az əmələ gəlir. Cəd-
vəldən aydın görünür ki, Arpaçay su anbarında hidrokimyəvi inqrediyentlərdən mi -
ne ral azot və fosfor birləşmələrinin qatılığı-miqdarı yüksək deyildir. Sularda il boyu
nitrit birləşmələri müəyyən edilməmiş, nitratların qatılığı isə 6,4 mq/l-dən artıq ol-
mamışdır. Müqayisə üçün göstərmək olar ki, bu göstərici, məsələn,  Ağstafa su an-
barında 34 mq/l-ə çatır [16]. Mineral fosfatlar və ammonium birləşmələri bütün
fəsillərdə müəyyən edilsələr də, onların da qatılığı yüksək deyildir. Saprobluq və
trofik dərəcələri üçün xarakterik sayılan [5] biogen elementlərin Arpaçay su an-
barında olduqca az miqdar-qatılıqda olmasını onunla izah etmək olar ki, hövzədə
antropogen xarakterli çirkləndirici məntəqə-sahələr yoxdur və sanitar-hidrobioloji
baxımdan su anbarında vəziyyət sabit və qənaətbəxşdir. Qeyd olunan vəziyyət su
anbarında fitoplanktonun fotosintez proseslərində əmələ gətirdiyi ilkin məhsulun
və sutka ərzində sularda olan ümumi üzvi maddələrin destruksiya dərəcələrinin
təyininə aid nəticələrlə də təsdiqlənir (cədvəl 2). 

Analizlər Qış Yaz Yay Payız
Şəffaflıq 1.3 0.3 1.4 0.6
Temperatur 0.3 9.2 16.3 11.2
Oksigen 11.3 12.0 9.3 10.0
Nitratlar 5.3 6.4 3.3 4.8
Nitritlər 0 0 0 0
Fosfatlar 0.03 0.08 0.01 0.06
Ammonium 0.01 0.04 0.02 0.02

Cədvəl 1. Appaçay su anbarında temperaturun (t°C), şəffaflığın (m) və bəzi 
hidrokimyəvi inqrediyentlərin (mq/l) 2014-cü ildə fəsillər üzrə dəyişməsi



1Qeyd: İM – ilkin məhsul; D – destruksiya.

Cədvəldən aydın olur ki, Arpaçay su anbarında qış fəslində fitoplankton
tərəfindən ilkin üzvi maddələr sintez olunmur. Bunun başlıca səbəbi də sularda tem-
peraturun donmaq dərəcəsinə qədər aşağı olmasıdır. Donmuş sularda fotosintez
proseslərinin  müəyyən  edilməməsi,  başqa tədqiqatçılar tərəfindən də qeyd olunur
[16]. Yeni sintez olunan ilkin üzvi maddələrin və suda olan üzvi substratların 24
saat ərzində “gəlir və çıxar” hesabına əsasən nisbətləri demək olar ki, eyni böyük-
lükdədir. Cədvəldə göstərilən orta kəmiyyətlər arasında böyük fərqin müşahidə
edilməməsi onu göstərir ki,  Arpaçay su anbarında məhsuldarlıq (produksiya) və
destruksiya prosesləri tənzimlənmiş vəziyyətdədir. Bu da öz növbəsində o deməkdir
ki, su anbarında alloxton mənşəli üzvi maddələrlə zənginləşmə getmir və hövzədə
sanitar-hidrobioloji durum sabitdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, sahəsindən və sututumundan asılı olmayaraq bütün yeni
yaranan su anbarlarında destruksiya göstəriciləri ilkin məhsuldan dəfələrlə çox olur
[15]. Çünki yeni subasar ərazilərdə olan üzvi substratlar, torpaq örtüyünün aşılan-
ması və başqa amillər sularda kənar mənşəli üzvi maddələrin miqdarını artırır və
sonuncular mikrobiota tərəfindən mineralizasiya olunduğuna görə suda olan oksi-
genin məsrəfini çoxaldır. Arpaçay su anbarı yaradılanda vəziyyətin necə olması
barədə məlumat olmasa da, belə zənn etmək olar ki, Arpaçay su anbarında məhsul-
darlıq prosesləri formalaşmışdır, üzvi maddələr balansında tarazlıq mövcuddur və
su qatlarında, hazırkı dövrdə oksigen (qaz) rejimində ekoloji fəsadlar ehtimalı-təh-
lükəsi yoxdur. 

Arpaçay su anbarının sanitar-hidrobioloji vəziyyətinin müəyyən edilməsində bir
çox mikrobioloji tədqiqatların nəticələri mühüm amil sayıldığına görə ilk dəfə suda
və lil-qruntda mikrobların ümumi miqdarı, saprofit bakteriyaların sayı hesablan-
mışdır (cədvəl 3). 
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Cədvəl 2. 2014-cü ildə Arpaçay su anbarında fitoplanktonun fotosintezi
sayəsində əmələ gələn ilkin məhsul və ümumi üzvi maddələrin 
destruksiyasına aid orta mövsüm göstəriciləri (O2 mq/l sutka)

Stansiya Qış Yaz Yay Payız

İM1 D İM D İM D İM D

1 0 0,2 0,2 0,3 1,3 1,4 0,4 1,0

2 0 0,1 0,3 0,4 1,6 1,8 0,5 1,2

3 0 0,1 0,3 0,5 2,0 2,6 0,6 1,3

4 0 0,2 0,4 0,5 2,4 2,6 0,8 1,1

5 0 0,1 0,5 0,6 2,6 3,1 0,9 1,2

Orta 0 0,14 0,34 0,46 2,0 2,4 0,64 1,16
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Cədvəl 3-dən aydın olur ki, suda və lil-qruntda mikrobların ümumi sayı bütün il
boyu çox az dəyişir. Xüsusilə qış fəsli müstəsna olmaqla yaz, yay və payız aylarında
mikrobların miqdarı oxşar rəqəmlərlə səciyyələnir. Ehtimal olunur ki, yaz və payızda
sularda mikrobların sayca eyni dərəcədə çoxalması atmosfer çöküntülərinin sutop -
layıcı ərazilərinin torpaq örtüyünün yuyulması ilə əlaqədardır. Maraqlıdır ki, hətta
yağış sularının su anbarını terrigen hissəciklərin mikrobiotası ilə zənginləşdirən
ərəfələrdə də suda və lil-qruntda mikrobların ümumi miqdarı, müvafiq olaraq, (orta
illik  hesabla)  2,0  mln/ml  və  1.1  mlrd/q-dan  artıq  deyildir.  Saprofit  bakteri -
yaların  fəsillər  üzrə  say  tərkibinin  dəyişmə  dinamikası mikrobların ümumi miq -
darının  dəyişməsinə  çox  uyğun  vəziyyətdədir.  Bu da  o deməkdir  ki,  Arpaçay
su anbarında mikrobiotanın vegetasiyası fizioloji-biokimyəvi aktivliyi mühitdə
mövcud olan amil-faktorların sabit vəziyyəti ilə əlaqədardır. Bununla belə, qeyd
etmək lazımdır ki, saprofit bakteriyaların kəmiyyət-keyfiyyət göstəriciləri suların
ekoloji vəziyyəti, saprobluq dərəcəsi və trofik tipinin qiymətləndirilməsi
məsələlərində bir növ bioloji indikator sayılır [6; 7]. Cədvəl 3-dən aydın olur ki,
Arpaçay su anbarında saprofit bakteriyaların miqdarı suda 0,4-3,3 min/ml, lil-
qruntda isə – 0,6-3,2 mln/q arasında dəyişir. Başqa su anbarları ilə müqayisədə bu
göstəricilər 8-12 dəfə kiçikdir [8; 9].  Ona görə də ehtimal olunur ki, Arpaçay su
anbarını asan mənimsənilən alloxton xarakterli üzvi maddələrlə çirkləndirən mən-
bələr yoxdur.

Cədvəl 3. Arpaçay su anbarında suda və lil-qruntda mikrobların 
ümumi miqdarı, saprofit bakteriyaların sayı (2014, fəsillər üzrə)

Analizin növü Stan-
siya

Qış Yaz Yay Payız

su qrunt su qrunt su qrunt su qrunt

Mikrobların
ümumi miq-
darı (mln/ml;
mlrd/q)

1 0,7 0,5 1,4 0,8 2,1 1,3 2,6 1,0

2 0,6 0,4 1,3 0,7 2,3 1,2 2,3 1,3

3 0,8 0,7 1,5 0,9 2,6 1,4 2,0 1,4

4 0,9 0,8 1,6 1,1 2,8 1,6 2,1 1,7

5 0,9 0,9 1,8 1,3 2,9 2,1 2,2 1,8

Orta 0,8 0,7 1,5 0,9 2,5 1,5 2,2 1,4

Saprofit bak-
teriyaların sayı
(min/ml;
mln/q)

1 0,4 0,6 1,3 2,0 0,6 1,8 2,2 1,4

2 0,4 0,7 1,2 2,2 0,7 2,4 2,4 1,6

3 0,6 0,6 1,3 2,3 1,3 2,2 2,6 2,2

4 0,6 0,8 2,0 2,6 2,0 2,3 2,8 2,8

5 0,7 0,9 2,3 3,1 2,2 2,8 3,3 3,3

Orta 0,6 0,7 2,0 2,4 1,4 2,3 2,6 2,3
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Qeyd etmək lazımdır ki, saprofit bakteriyaların say tərkibindən başqa, kulturada
sporlu formaların spor əmələ gətirməyən formalara nisbəti də hövzələrdə üzvi mad-
dələrin kəmiyyət-keyfiyyəti və mikrobiota tərəfindən mineralizə olunma dərəcəsinin
qiymətləndirilməsi üçün əsas göstərici  sayılır. Çoxsaylı tədqiqatlarla sübut olun-
muşdur ki, evtrof su hövzələrində əldə edilən saprofit bakteriyaların 75-80%-ni
sporsuz formalar təşkil edir, oliqotrof və distrof hövzələrdə isə, bir qayda olaraq,
spor əmələ gətirən taksonlar üstünlük təşkil edirlər [5]. Arpaçay su anbarında su və
lil-qruntda olan saprofit bakteriyaların, müvafiq olaraq, 62,6-82,7%-i spor əmələ
gətirən formalara aid edilmişdir. Beləliklə, S.İ.Kuznetsova [5; 6] istinad edərək ehti-
mal olunur ki, Arpaçay su anbarında suda və lil-qruntda olan üzvi maddələr dərin
mineralizə edilir və kimyəvi tərkibinə görə mürəkkəb quruluşlu substratlara mən-
subdurlar. Mikrobiota tərəfindən asan mənimsənilən enerji mənbələri yetərincə ol-
madığına görə Arpaçay su anbarında müxtəlif çeşidli üzvi maddələrin dövranında
iştirak edən, fizioloji qrupa məxsus bakteriyalar geniş yayılmamışdır. Tədqiqat-
larımızdan məlum olmuşdur ki, Arpaçay su anbarında aerob sellülozaparçalayan
bakteriyaların sayı il boyu suda, orta hesabla, 80/ml; lil-qruntda isə – 120-160/q
təşkil edir. Aerob sərbəst azotfiksəedən (Azotobacter cinsi) bakteriyaları qış ay-
larında suda və lil-qruntda müəyyən edilmir. Yaz, yay və payızda azotobakterin miq-
darı sularda 16-66/ml; lil-qruntda isə – 20-50/q-a bərabər olmuşdur. Sulfat bərpaedən
bakteriyaların miqdarı suda və lil-qruntda, müvafiq olaraq, 4/ml və 6-60/q arasında
dəyişir. Səciyyəvidir ki, Arpaçay su anbarında suda və lil-qruntda denitratlaşdırıcı
bakteriyalara təsadüf edilməmişdir. Sellülozaparçalayan bakteriyaların sayca az ol-
masını su anbarında bitki qalıqları, xüsusilə də, detritlərin kifayət qədər, temperatur
şəraitinin əlverişli olmaması ilə əlaqədardır. 

Arpaçay su anbarında sərbəst azotfiksəedən bakteriyaların geniş yayılmamasının
başlıca səbəbini hövzədə ibtidai və ali su bitkilərinin son dərəcədə zəif inkişafı ilə
izah etmək olar. Hələ vaxtilə  A.Q.Rodina təcrübələr və müşahidələrlə sübut etmişdir
ki, Azotobakter cinsinə aid olan bakteriyalar su hövzələrində bitkilərlə simbiotik
əlaqə şəraitində kütləvi inkişaf edir [12]. Denitratlaşdırıcı bakteriyaların isə əldə
edilməməsi, görünür ki, su anbarında zülal xassəli enerji mənbələrinin kifayət qədər
olmaması ilə əlaqədardır. 

Fizioloji qrupa aid olan bakteriyalar içərisində böyük elmi və tətbiqi maraq doğu-
ran qruplardan biri – sulfatlaşdırıcı, Desulfovibrio cinsinə aid olan bakteriyalardır.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, su hövzələrində ekosistem üçün sulfat-
laşdırıcı bakteriyaların kütləvi inkişafı “su yanğını”, böyük qəza - təhlükə sa yıl -
mışdır. Çünki həmin qrup bakteriyaların həyat fəaliyyəti  sayəsində canlı aləm üçün
kəsərli zəhər sayılan H2S qazı əmələ gəlir və hidroekosistemdə anaerobioz yaranır
(zamor), kütləvi qırğın-ölüm törənir. Maraqlıdır ki, su hövzələrində hidrogen-sulfid
qazı (H2S) ilə zəhərlənmənin əmələ gəlməsi şərtləri S.İ.Kuznetsov tərəfindən dəqiq
müəyyən edilmişdir [7]. Aydın olmuşdur ki, sulfatlaşdırıcı bakteriyaların kütləvi
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inkişafı üçün su hövzələrində kifayət qədər (qatılıqda) üzvi maddələr, sulfat-sulfit
birləşmələri və oksigen çatışmamazlığı gərəkdir. Olduqca yaxşı haldır ki, Arpaçay
su anbarında göstərilən şərt-şəraitlər yetərincə deyil və ona görə də  hövzədə  sul-
fatlaşdırıcı bakteriyalar geniş yayılmamışdır: sularda onların sayı 3-6/ml, lil-qruntda
isə 55-60/q-dan artıq deyildir.

Arpaçay su anbarının suyundan aşağı byefdə, suvarmadan başqa əhali tərəfindən
məişətdə də istifadə edilməsi ilə əlaqədar olaraq suların sanitar-gigiyenik baxımdan
qiymətləndirilməsində əsas göstəricilərdən biri kimi koli qrup bakteriyaların sayca
yayılması xüsusi öyrənilmişdir. Məlumdur ki, sularda koli-enteroqrup bakteriyalar
fekal çirklənmənin sayəsində yayılır [4]. Arpaçay su anbarında başa çatdırılan
tədqiqatlardan  aydın olmuşdur ki, bu bakteriyalar  qış fəslində suda və lil-qrunt nü-
munələrində qeyd edilməmişdir. 

Maraqlıdır ki, koli qrup bakteriyaların sayca, yay fəslinə nisbətən yaz və payızda,
yağıntılı dövrdə 15-20 dəfə çox olması müəyyən olunur. Yazda su anbarında koli
qrup bakteriyaların sayı 19-36, yayda  2-6, payızda isə  36-73/ml-ə bərabər olmuş-
dur. 

Çox güman ki, koli qrup bakteriyaların Arpaçay su anbarında yaz və payız ay-
larında nisbətən çoxalması, yuxarıda göstərildiyi kimi, yağıntı-ərinti suları ilə
hövzəyə axıdılan terrigen hissəciklərin, torpaq çöküntülərinin hesabına baş verir.
Bakterioplankton və hidroflora üçün ən əlverişli dövr sayılan yay fəslində, yağıntı
az olan aylarda koli qrup bakteriyaların sayı kəskin dərəcədə azalır və əsasən allox-
ton xarakterli sayıla bilər. 

Nəticə kimi qeyd etmək olar ki, Arpaçay su anbarı trofik baxımdan mezatrof,
sanitar-hidrobioloji cəhətdən mezosaprob, üzvi maddələr balansına görə oliqotrof
su hövzələrinə aid oluna bilər. Hövzə yerləşən ərazilərdə antropogen mənşəli çirk-
ləndirici mənbələr olmadığına görə su anbarında oksigen, duz, hidrokimyəvi rejimlər
il boyu tənzimlənmiş və ekoloji baxımdan sabit vəziyyətdədir. 

Nəticə

Araz çayı hövzəsinə aid olan Ermənistan Respublikası ərazisi ilə əlaqəli çaylar
içərisində Qərbi Arpaçayın ekoloji-mikrobioloji vəziyyəti sanitar-hidrobioloji
baxımdan sabitdir. Arpaçay hövzəsinin həm Ermənistana və həm də Azərbaycana
(Naxçıvan MR) aid ərazilərində iri yaşayış məntəqələri, sənaye sahələri olmadığına
görə su anbarında toplanan sular oliqo-mezosaprob tipə uyğun gəlir. Arpaçay su an-
barının aşağı byefində antropogen təsirlər sayəsində suyun fiziki-kimyəvi xassələri
dəyişməsə, həmin sular suvarmada, emal təsərrüfatlarında istifadəyə yararlı sayıla
bilər.
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Giriş

Azərbaycanda təbii fəlakətlərdən biri daşqınlardır. Daşqın suları ən çox Kür-Araz
ovalığında, Kür və Araz çaylarının aşağı axarlarında baş verir. Şiddətli daşqın
nəticəsində çay sahilləri boyunca inşa edilmiş mühafizə bəndləri bəzi yerlərdə
dağılır, yaşayış məntəqələri və ərazini su basır. Əhalinin su təchizatı pisləşir, yeraltı
suların səviyyəsi qalxır, torpaqlar yararsız hala düşür və s. ekoloji təhlükəli vəziyyət
yaranır.

Mingəçevir, Şəmkir, Yenikənd, Varvara su anbarlarının kaskad su rejiminin tən -
zimlənməsi mövcuddur. Lakin Kür çayının qolları (Əlicançay, Türyançay, Göyçay,
Ağsuçay-Girdimançay və Araz çayının Kür çayı ilə birləşməsi yerindən  aşağı zona -
larda daşqın axınları təhlükəli vəziyyəti yaradır. 2003-cü və 2010-cu illərdə təhlükəli
daşqınlar baş vermişdir.

Tədqiqatın materialları və şərhi

Qeyd etməliyik ki, çaylarda daşqınların idarə olunması üçün kompleks tədbir-
lərdən ibarət olan işlərin görülməsi vacibdir:

1. Daşqınların idarə olunması – su anbarları vasitəsilə axının rejiminin tənzim-
lənməsi;

2. Su anbarlarında axının tənzimlənməsi ilə birlikdə yəni, suyun aşağı  byefinə
buraxılmasından sonra, çayların aşağı axarlarında daşqınların idarə olunması vacib-
dir.

(Səh. 33-37)

ÇAYLARDA DAŞQIN SULARININ 
İDARƏ OLUNMASI

Qənbərov E.S.
Аzərbaycan Еlmi-Тədqiqat Su Problemləri İnstitutu, Bakı şəhəri, 

e.qanbarov@mail.ru

Abstract. One of the disasters considers the flood. As a result of strong flood the
built safety ties are destroyed along river banks in some places, the accommodations
and place are waterlogged. It makes ecological dangerous situation such as popula-
tion’s  water supply  is getting worse , the level of the  underground water is rising,
the lands are getting useless etc. The recommendations have been given about doing
complex issues and controlling of river flood in water industry of Kur-Araz.

Açar sözlər: çay, daşqınların idarə olunması, hidrotexniki mühafizə qurğuları,
maksimal su sərfləri, çayların suburaxma qabiliyyəti.



Birinci hissəyə aid-daşqınların su anbarlarında axının tənzimlənməsi və aşağı
byefə buraxılmasının ümumi sxemi R.H Məmmədov tərəfindən verilmişdir  [2]. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bizim tərəfimizdən çaylarda daşqınların idarə olun -
masının iki hissədən ibarət olan sxemini tərtib etmişik (şəkil 1).

Bu tədbirlərin görülməsi su təssərrüfatı sistemində Kür-Araz çaylarında daşqın
axınlarının idarə olunması sxemində aydın görünür (şəkil 1).

Çayların su anbarlarından aşağı (II hissə) daşqınların idarə olunması, aşağıdakı
tədbirlərin görülməsindən ibarət olunmalıdır:

1. Çayların subasar hissəsində mühafizə bəndlərinin tikilməsi, yenidən  qurulması
və s. işlər;

2. Daşqınların idarə olunması üçün çaylarda hidrotexniki mühafizə qurğularının
tikilməsi (şəkil  2);

3. Çay meandrların (əyriliklərin) düzləndirilməsi;
4. Çaylarda yeni qolların yaradılması;
5. Köhnə  çay axmazlarının bəzi hallarda yenidən bərpası;
6. Daşqınların mühafizəsi ilə əlaqədar çay qollarının iri sutullayıcılarının tikilməsi

ilə su axınlarının o biri suaxarlara, yaxud su hövzələrinə axıdılması;
7. Çaylarda məcra proseslərinin öyrənilməsi nəticəsində əsas mühafizə tədbir-

lərinin görülməsi sxemlərinin tərtib edilməsi və s;
8. Mövcud iri kanallara, kollektorlara  daşqın axınının müəyyən bir hissəsinin

ötürülməsi;
9. Çayların və onun qollarının hidroloji rejimini öyrənərək böhran daşqın mak-

simal su sərflərinin təyin edilməsi;
10. Çayların məcrasının subasarla birlikdə suburaxma qabiliyyəti təyin edilməsi.
Qeyd edilən mərhələlər üzrə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması nəticəsində la -

yihələrin əsaslandırılması üçün tövsiyələr hazırlanmalıdır.   
Birinci növbədə, çayların və onun qollarının hidroloji rejimini öyrənərək böhran

daşqın maksimal su sərflərinin təyin edilməsi vacibdir.
R.İ.Səmədova görə [3] Azərbaycan ərazisində Kür çayının su rejiminin dəyişmə -

sinə görə şərti olaraq, çayı 3 (üç) hissəyə bölmək olar. Yuxarı axın (Gürcüstan
ərazisinin sərhədindən Şəmkir su anbarına qədər). Orta axın (Mingəçevir su an-
barından Kür çayının Araz çayı ilə  qovuşan yerə qədər). Aşağı axını  Kür Araz çay-
ları qovuşan yerdən  Xəzər dənizinə qədər.

Kür çayında daşqına qarşı mühafizə tədbirləri görülməsində layihə hesabla-
malarında isə çay şərti olaraq  4 (dörd)  hissəyə bölünməlidir. I hissə Gürcüstan-
Azərbaycan sərhəddindən Şəmkir su anbarına qədər, II hissə Kür çayının Mingəçevir
su anbarından Araz çayı ilə qovuşanadək, III hissə Kür-Araz çaylarının bir-
ləşməsindən mənsəbədək (Mayak  hidroməntəqəsinədək). IV hissə Kür çayının
deltası (Mayak-1 h/m-dən Bala Kür və s. qollara ayrılmasını nəzərə alaraq)  Xəzər
dənizinə  tökülənədək.
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Uzunmüddətli hidroloji hesablamalar və araşdırmalar göstərir ki, mühafizə
qurğularının tikilməsində 1% təminatlı maksimal su sərfləri Mingəçevir su  anbarın-
dan aşağı axarda Salyan-Neftçala ərazisində Qmax1% =2700 m3/san-dən az olma-
malıdır. Kür çayı Mingəçevir su anbarından  Kür çayının Arazla qovuşan yerədək
Qmax1%=1900 m3/san (Kür çayının qollarının daşqın sularını da nəzərə alaraq).

Araz çayının Kür çayına qovuşan yerədək Qmax1% =800 m3/san Həqiqətən,  Araz
çayında  Novruzlu  hidroməntəqəsinin   ölçülərində   05.05.2003-cü  ildə
Qmax=802 m3/san olmuşdur.

Kür-Araz çaylarının böhran daşqın su axınlarının maksimal su sərflərinin təyin
edildikdən sonra mövcud mühafizə bəndlərinin vəziyyətinə uyğun olaraq çay hər

Qənbərov E.S. Çaylarda daşqın sularının 
idarə olunması
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Şəkil 1.Kür-Araz su təsərrüfatı sistemində çay daşqınlarının idarəolunması
sxemi

1.Mingəçevir su anbarı; 2.Araz su anbarı; 3.Yuxarı Qarabağ kanalı; 4.Yuxarı Şirvan kanalı; 5.Mil-
Qarabağ kollektoru; 6.Baş Mil-Muğan kollektoru; 7.Mühafizə bəndləri; 8,9,10,11,12 – Əlicançay,
Tüyançay, Göyçay, Türyançay-Göyçay, Ağsu-Girdimançay müvafiq olaraq iri sutullayıcıları; 13.Mil-
Muğan hidroqovşağı; 14.Bəhrəmtəpə hidroqovşağı; 15.Çayda təhlükəli yürlər (A,B,J,D,Y,F,E,Ş,K,L,
M,N,İ,P); 16.Subasan sahələr; 17.Baş Şirvan kollektoru; 18.Kollektor sutullayıcıları 



bir səciyyəvi məntəqələrdə məcralarının subasarla birlikdə suburaxma qabiliyyətini
təyin etmək vacibdir.

Xüsusi qeyd  etməliyik ki, çayların suburaxma qabiliyyətinin təyin edilməsində
məcra proseslərini nəzərə alaraq axının məcradan subasara çıxan hissəsində  kine-
matik effekt göstəricisini nəzərə almaq vacibdir [1,4].

Beləliklə, hesablamalar apararaq çayların suburaxma qabiliyyətini təyin edərək
daşqından mühafizə tədbirlərinin görülməsində və layihələrin səmərəli tərtib
edilməsində istifadə etmək olar.
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Şəkil 2. Çaylarda hidrotexniki mühafizə qurğuları.
1-daşqından mühafizə bəndi; 
A sahilmühafizə qurğuları; 
Sahilqoruyucu qurğular (məcratənzimləyici qurğular);  
2-məcra sahilqoruyucu bənd (uzun şporlar, mahmızlar); 
3-köndələn sahilqoruyucu bənd (qısa şporlar, mahmızlar); Sahilbərkitmə qurğular
Sahilmühafizə tədbirləri (2,3,4,5);
4-sahilbərkitmə divarı (SBD);
5-sahilbərkitmə bəndi (SBB);
6-travers;
7-axınyönəldən damba (əyrixətli damba);
B daşqından mühafizə tədbirləri (1)

Çaylarda hidrotexniki mühafizə qurğuları



Nəticə 

Kür-Araz su təsərrüfatı sistemində çay daşqınlarının idarə olunması aşağıdakılar-
dan ibarətdir.

1. Mingəçevir və Araz su anbarları kompleksində daşqın axınlarının rejiminin
aşağı byefə buraxılması sisteminin dispetçirləşdirmənin tənzimlənməsinin təkmil-
ləşdirilməsi;

2. Kür- Araz çaylarının daşqın sularının idarə olunması tərtib edilən sxem üzrə
mühafizə tədbirlərin görülməsi;

3. Çayların suburaxma qabiliyyətini  düzgün təyin edilməsində, məcra proses-
lərini nəzərə alaraq, axının məcradan subasara çıxan hissəsində kinematik effekti
nəzərə alınması;

4. Çaylarda daşqından mühafizə tədbirlərinin görülməsində hidrotexniki
mühafizə qurğularının adlandırılması sxemini nəzərə alınması təklif edilir.
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Giriş

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun) iqti-
sadi-coğrafi baxımdan çox strateji mövqe tutması, mühüm meyvə-tərəvəzçilik
zonası olması, su tələbatının böyük, lakin quraq ərazilərin çox, həm də tranzit və
transsərhəd çaylardan asılılığı ona diqqəti daim aktual etmişdir.

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu respublikada iqtisadi əhəmiyyətinə, o cümlədən
su təchizatı dairəsinin zənginliyinə görə spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Regionda
su istehlak dairəsini əsasən suvarma əkinçiliyi, şəhər və kənd əhalisinin içməli su
təchizatı, otlaq və örüşlər, sənaye müəssisələri, turizm sektoru təşkil edir. Kurort-
rekreasiya təsərrüfatının formalaşması və inkişafında su ehtiyatlarının rolu danıl-
mazdır. Əlverişli coğrafi mövqeyə, zəngin rekreasiya potensialına malik olan
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun su ehtiyatlarının əsasını çaylar təşkil edir. Regio-
nun suya olan tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynayan çaylar bir tərəfdən
təbiət abidələri kimi insanları öz sahillərinə cəlb edir, təsərrüfatın müxtəlif
sahələrində istifadə olunur, digər tərəfdən isə sanki, sanitar funksiyasını yerinə ye-
tirərək, təmizlik-gigiyena məsələlərini həll edir. Turizm-rekreasiya fəaliyyətinin

(Səh. 38-46)
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Abstract. The article is devoted the development dynamics to the main areas of
water consumption (irrigation agriculture and drinking water supply ) of the Guba-
Khachmaz economical region in recent years.  It was determined that for using of
water consumption of the irrigation agriculture and drinking water supply is spent
53,9% of internal river's water resources (928 mln. m3).  The best situation with the
supply of water resources is within the Guba and Gusar aadministrative districts, the
worst situation is in the Khachmaz district (deficit local water resources 92,7%).
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keyfiyyəti, su ehtiyatlarının yetərlik səviyyəsi.



genişləndiyi və yeni istirahət mərkəzlərinin yaradıldığı indiki dövrdə çay sularının
yalnız kəmiyyətcə deyil, həm də keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi tələb olunur.
Kurort-rekreasiya regionlarının antropogen yüklənməsinin artması çay axımının
təbii rejiminin dəyişməsinə səbəb olur. 

Tədqiqatın materialları və şərhi

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun çay suları O.A.Alyokinin [7] təsnifatına görə
orta minerallaşma dərəcəsinə (200-500 mq/l) malik olan sular qrupuna aiddir.
Ərazidə şimaldan cənuba və mənbədən mənsəbə doğru həm iqlimin quraqlaşması
və həm də antropogen fəaliyyətin artması ilə əlaqədar torpaq örtüyünün şoranlığı
artır. Bunun nəticəsində də minerallaşmanın kəmiyyəti qeyd edilən istiqamətdə ar-
taraq Xarmidorçayda 395 mq/litrə, Qudyalçayın Nizovaya məntəqəsində isə 584,1
mq/litrə çatır (cədvəl 1).

Cədvəl 1. Çay sularının bəzi keyfiyyət göstəriciləri
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Qusarçay-Küzün 139 310,5 43 11,1 31,9 16 53,7

Quruçay-Susay 21 287,8 6,2 1,6 4,6 2,5 5,1

Qudyalçay-Xınalıq 105 270,1 28 7,1 21,3 14 26,4

Qudyalçay-Qırız 231 312,5 72 18,1 53,9 18 59,2

Qudyalçay-Küpçal 251 332,6 83 21,8 61,2 22 83,6

Qudyalçay-Nizovava 90 584,1 53 15,2 37,8 12 28,7

Xınalıqçay-Xınalıq 16 323,2 5,1 1,3 3,79 2,0 4,5

Ağçay-Cek 72 277,0 20 5,2 14,8 11 19,7

Ağçay-Suxtaqala 9 360,7 3,2 0,8 2,44 0,7 2,6

Qaraçay-Rük 63 327,1 20 5,3 14,7 10 26,6

Qaraçay-Alıç 74 362,7 27 7,0 20 11 18,9

Çaqacukçay-Rustov 21 312,9 9,6 2,5 7,1 2,7 5,3

Vəlvələçay-Yerfi 50 363,5 18 4,6 13,4 8,4 21,0

Vəlvələçay-Nohurdüzü 87 372,0 32 8,5 23,5 11,8 23,4

Vəlvələçay-Təngialtı 132 378,4 54 14,3 39,7 15,6 25,9

Derkçay-Derk 5 388,4 1,9 0,5 1,4 0,4 1,7

Xarmidorçay-Xaltan 10 395,0 3,9 1,0 2,76 0,7 3,0
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Regionun çay sularının keyfiyyətini öyrənmək məqsədilə cədvəl 1-də verilmiş
hər bir çay –məntəqə üçün kation və anion axımı hesablanmışdır. Hesablamaların
nəticələri göstərir ki, bütün çaylarda anionların qiymətinin kationlara olan nisbəti
orta hesabla 2,7 dəfə böyük olması ilə fərqlənir [1]. Kation və anion axımının mini -
mum kəmiyyəti (kation axımı 0,5 min ton, anion axımı 1,4 min ton) Derkçayda,
maksimum kəmiyyəti isə (kation axımı 21,8 min ton, anion axımı 61,2 min ton)
Qudyalçayda müşahidə olunur. Kation və anion axımının ən kiçik qiymətinin
Derkçayda, ən böyük qiymətinin isə Qudyalçayda müşahidə olunması, Derkçayın
tədqiq olunan digər çaylarla müqayisədə daha kiçik axım həcminə (5 mln. m3),
Qudyalçayın isə daha böyük axım həcminə (251 mln. m3) malik olması ilə izah
oluna bilər. Çaylarda ümumi ion axımına uyğun olaraq mənbədən mənsəbə doğru
kation və anion axımı da artır. Belə ki, Qudyalçayın Xınalıq məntəqəsində kation
axımı 7,0 min ton, anion axımı isə 21,0 min ton təşkil etdiyi halda, həmin mən-
təqədən 33 km aşağıda yerləşən Küpçal məntəqəsində kation axımı 3,1 dəfə artaraq
21,8 min tona, anion axımı isə 2,9 dəfə artaraq 61,2 min tona çatır. Həmin sözləri
Qaraçay və Vəlvələçay üçün də söyləmək olar. Lakin Küpçal məntəqəsindən 51 km
aşağıda yerləşən Nizovaya məntəqəsində çayın təbii rejimi kəskin pozulduğundan
kation və anion axımının kəmiyyəti 1,4 və 1,6 dəfə azalaraq, müvafiq olaraq 15,2
və 37,8 min tona bərabər olur. Bu çaylarda kation axımı mənbədən mənsəbə doğru
1,3-3,1 dəfə, anion axımı isə 1,4-3,0 dəfə artmışdır.

Kation və anion axımının illik rejimi çayların illik axım rejimi ilə sinxronluq
təşkil edir. Yüksək sutoplayıcıya malik olan və qidalanmasında daimi qarlarla yanaşı
buzlaqların iştirak etdiyi çaylarda (Qusarçay, Qudyalçay) ilin isti dövrü bolsulu
olduğundan həmin dövr kation və anion axımının yüksək kəmiyyətilə səciyyələnir.
Bu çaylarda ilin soyuq dövründə kation və anion axımının minimum kəmiyyəti
müşahidə olunur. Lakin nisbətən alçaq sutoplayıcıya malik olan və qidalanmasında
soyuq dövrdə düşən yağışlar üstünlük təşkil edən çayların (Ağçay, Çaqacukçay)
illik rejimində ilin isti dövrü axımın minimum kəmiyyətilə səciyyələnir. Odur ki,
kation və anion axımının illik rejimində ilin isti dövrü axım rejiminə uyğun olaraq
minimum qiymətə malik olur.

Çaylarda hidrokarbonat axımı anion axımının 56-73%-ni təşkil etdiyi halda, sul-
fat axımı ümumi anion axımının 26-41%-ni təşkil edir. Anion axımı arasında xlor
axımı kiçik kəmiyyətlə səciyyələnərək 0,06 min tonla 1,5 min ton arasında dəyişir
ki, bu da ümumi anion axımının 1-6%-ni təşkil edir.

Ümumi kation axımı anion axımı ilə müqayisədə kiçik kəmiyyətlə səciyyələnir.
Anion axımında olduğu kimi kation axımının da minimum kəmiyyəti Derkçayda
(0,5 min ton), maksimum kəmiyyəti isə Qudyalçayda (21,8 min ton) müşahidə olu-
nur. Ümumi kation axımının 33-63%-i kalsium, 11-23%-i maqnezium, 21-47%-i
isə natrium və kalium cəmi axımının payına düşür. Kalsium axımı 0,2 min tonla
12,4 min ton arasında, maqnezium axımı 0,08 min tonla 4,5 min ton arasında, na-
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trium və kalium cəmi axımı isə 0,2 min tonla 5,7 min ton arasında dəyişir. Çayların
əksəriyyətində uzunluq boyu mənbədən mənsəbə doğru kation axımının faiz göstəri-
cisində kəskin dəyişiklik müşahidə olunmur. Lakin bəzi çaylarda anion axımından
fərqli olaraq mənbədən mənsəbə doğru kalsium axımının artdığı, faiz göstəricisi isə
azaldığı halda, natrium və kalium cəmi axımının faiz göstəricisinin artması müşahidə
olunur. Məsələn, Qudyalçayın Qırız məntəqəsində kalsium axımının kəmiyyəti 11,2
min tona bərabər olaraq, ümumi kation axımının 62%-ni təşkil etdiyi halda, həmin
məntəqədən aşağıda yerləşən Küpçal məntəqəsində kalsium axımı artaraq 12,4 min
tona bərabər olur. Lakin faiz göstəricisi azalaraq 57%-ə çatır. Mənsəbə yaxın yer-
ləşən Nizovaya məntəqəsində isə mənbədən mənsəbə doğru ümumi kation axımı
rejiminin antropogen fəaliyyətlə əlaqədar pozulması kalsium axımının həm miq-
darının, həm də faiz göstəricisinin azalmasına səbəb olur. Bunun əksinə olaraq qeyd
edilən istiqamətdə natrium və kalium cəmi axımının həm miqdarında, həm də faiz
göstəricisində artım müşahidə olunur. Belə vəziyyət Qaraçayda da qeydə alınmışdır.

Çay sularının daimi codluğu 3,03 mq.ekv/litrlə (Ağçay) 4,71 mq.ekv/litr
(Qudyalçay) arasında dəyişir ki, bu da mülayim cod sulara uyğun gəlir. Vəlvələçay
və Qudyalçayın aşağı axınında ümumi codluq 4 mq.ekv/litrdən böyük olması ilə
fərqlənir. Bu qeyd edilən çay hövzələrində mənsəbə doğru təsərrüfat fəaliyyətinin
güclənməsi və iqlimin quraqlığının artması ilə buxarlanmanın çoxalması nəticəsində
çay sularının minerallaşmasının daha böyük qiymətə malik olması ilə izah oluna
bilər.

Çay sularının keyfiyyətinin öyrənilməsində həyati proseslərdə mühüm rol oy-
nayan mikroelementlər axımının qiymətləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Region çaylarından götürülmüş su nümunələrində dəmir, sink, alüminium, manqan
və titan kimi mikroelementlərin kəmiyyəti təyin olunmuşdur. Çayların mikroele-
mentlər axımı 0,4 tonla 22 ton arasında dəyişir (cədvəl 1). Tədqiqatımız göstərir ki,
öyrənilən çaylarda sinkin çoxillik orta qiyməti 0,002-0,003 mq/l, alüminiumun kon-
sentrasiyasının çoxillik orta qiyməti 0,004-0,009 mq/l, manqan və titanın qeyd edilən
kəmiyyəti 0,004-0,008 mq/l, dəmirin çoxillik orta qiyməti isə 0,07-0,09 mq/l
arasında dəyişir. “Səth sularının mühafizəsi qaydaları” na [9] görə misdən başqa,
digər mikroelementlərin çoxillik orta qiyməti içməli sular üçün olan normanı aşma-
yaraq, yol verilən qatılıq həddindən aşağı olduğundan, həmin sular içmək üçün is-
tifadəyə yararlıdır. Qeyd edilən qaydalara görə içməli sularda misin miqdarı 0,001
mq/litrdən çox olmamalıdır. Region çaylarında misin çoxillik orta qiyməti 0,004-
0,007 mq/l arasında dəyişir ki, bu da yol verilən qatılıq həddindən 4-7 dəfə çoxdur.

İlk baxışda “zərərsiz” görünən biogen elementlər çay sularının fiziki-bioloji key-
fiyyətini kökündən dəyişir. Onlar təbii suların əsas komponenti olmaqla, su obyek-
lərinin bioloji məhsuldarlığını müəyyən edir. Suyun keyfiyyəti çox vaxt bu
elementlərin konsentrasiyasından asılı olur. Öyrənilən çaylarda biogen elementlərin
çoxillik orta kəmiyyəti 1,7 tonla 83,6 ton arasında dəyişir (cədvəl 1). Yuxarıda qeyd



edilən qaydalara görə biogen elementlərin miqdarı yol verilən qatılıq həddində
olduğundan, çay suları içməli sular kimi istifadə oluna bilər.

Quba-Xaçmaz mühüm aqrar rayon olmaqla bölgədəki kənd təsərrüfatı məh-
sullarının 75-80%-i suvarılan torpaqlarda becərilir. İstehsal olunan kənd təsərrüfatı
məhsullarının 62,2 %-i bitkiçiliyin, 37,8 %-i isə heyvandarlığın payına düşür [2].
Ümumi torpaq fondunun (249,9 min ha) 51%-i (127,5 min ha) əkin sahələrinin,
bunun da 72,5%-i (93,1 min ha) suvarılan əkinlərin payına düşür [3]. 

İqtisadi rayonda heyvandarlıq da ixtisaslaşmış sahələrdən sayılır. Son illərdə
heyvandarlığın gəlirli sahəyə çevrilməsi onun əkinçiliyə nisbətən daha yüksək temp -
lə inkişafına gətirib çıxarmışdır. Heyvandarlıqda su əsasən otlaqların su təminatına,
yem məhsulları hazırlanmasına, mal-qaranın su təchizatına, tövlələrin yuyulmasına
sərf olunur. Hazırda heyvandarlıq kənd təsərrüfatında suya tələbatın 6-7%-ni təşkil
edir ki, bu da təqribən 65 mln.m3 su deməkdir. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda suvarma əkinçiliyindən sonra ikinci su
təchizatı sahəsi sənayedir. İnzibati rayonlar üzrə sənaye-istehsal fondlarının paylan-
ması gedişi göstərir ki, təkcə Siyəzən və Xaçmaz rayonlarının  iqtisadi rayon üzrə
xüsusi çəkisi  73%-ə bərabərdir (Siyəzən–59%,  Xaçmaz–14%, Qusar–11%, Quba–
10%, Şabran–6%) [2]. Yüngül və yeyinti sənaye müəssisələrinin əksəriyyətinin su-
tutumlu olması da su ehtiyatlarının daha dəqiq qiymətləndirilməsini zəruri edir. 

Hazırda Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda su ehtiyatlarının əsas hissəsi suvarılan
əkin sahələri və əhalinin içməli su təchizatına sərf olunur. Hazırda respublikamızda
adambaşına gündə 130 litr (ildə təqribən 47,5 m3), hər hektara 5129 m3 su norması
müəyyən olunmuşdur [4,5,6]. Bu normativlər çərçivəsində bütövlükdə iqtisadi
rayonda yerli çay sularının ehtiyatları qeyd olunan iki əsas su istehlak sferasının
(suvarılan əkin və əhalinin içməli su təchizatı) ehtiyacları üçün qənaətbəxş
səviyyədədir [8,10].

Cədvəl 2. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun  inzibati rayonları üzrə əhali və
suvarma əkinçiliyinin yerli su ehtiyatları ilə təminat səviyyəsi (mln. m3)
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İnzibati 
rayonlar

Daxili su
ehtiyatları

Əhalinin
içməli su
tələbatı

Suvarma 
əkinçiliyi

Birgə
tələbat

Yerli su
ehtiyatı ilə
təminat,%

Şabran 85,9 2,43 79,3 81,7 +95,1

Xaçmaz 17,0 7,54 225,6 233,2 –92,7

Quba 525 7,22 58,8 66,0 +12,6

Qusar 266 4,16 95,3 99,5 +37,4

Siyəzən 34,1 1,79 18,4 20,2 +59,2

İqtisadi rayon 928 23,1 477,5 500,6 +53,9



Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun ən mühüm su
istehlak dairəsini təşkil edən suvarılan əkin sahələri və əhalinin içməli su təchizatına
daxili su ehtiyatlarının 53,9%-i cəlb olunur. İnzibati rayonlar üzrə bu cəhətdən ən
yaxşı vəziyyət Quba və Qusar rayonlarına məxsusdur. Bu rayonlarda ən mühüm su
istehlak sahələri üçün daxili çay sularının ehtiyatlarının  müvafiq olaraq cəmi 12,6
və 37,4%-i sərf olunur. Bu sahədə ən gərgin vəziyyət isə Xaçmaz rayonunda
müşahidə olunur. Xaçmaz yeganə inzibati rayondur ki, onun daxili su ehtiyatları
hazırda qeyd olunan iki mühüm su istehlak sahəsi üçün birgə tələbatı ödəmir və
rayonda yerli çay sularının ehtiyatları bu sahələrin təchizatı üçün cəmi 7,5% həc-
mində yetərlidir (su ehtiyatlarının çatışmazlığı isə 92,7% təşkil edir). Siyəzən ra -
yonunun yerli çay sularının ehtiyatları da əsas sahələrin təchizatı baxımdan
qənaətbəxş sayıla bilər (59,2%). Şabran rayonunda isə su ehtiyatlarının həcmi yalnız
əkin sahələri və əhalinin su təchizatına yetərlik həddindədir (95,1%).

Cədvəl 3-də iqtisadi rayonda son illərdə (2000-2013) kənd təsərrüfatı və səna -
yenin ən mühüm sahələrinin dəyişilmə dinamikası əks olunmuşdur [1].

Cədvəl 3. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 2000-2013-cü illər ərzində
mühüm kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrinin inkişaf dinamikası

Cədvəldən göründüyü kimi, 2000-2013-cü illər ərzində kənd təsərrüfatı və sə-
nayenin əksər mühüm sahələrində müsbət inkişaf dinamikası müşahidə olunmuşdur
ki, onların da hamısı sututumlu istehsal sahələridir. İqtisadi rayonda su istehlakı
sahəsində sosial sfera, yəni əhalinin içməli su ilə təchizatı da mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Cədvəl 4-də 1990-2013-cü illər ərzində Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda
əhali sayının artımı əks olunmuş və bu sahədə də fasiləsiz artım müşahidə olunmuş-
dur.
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Məhsullar İllər 2000-2013-cu illərdə
dəyişilmə, %2000 2005 2013

Əkin sahəsi, ha 57804 88082 106824 +45,9

Ət, kq 8430 21904 41150 +79,5

Süd, l 93046 109511 130782 +28,9

Yumurta, min ədəd 48692 61979 78774 +38,2

Mal- qara, baş 182798 192853 200605 +8,87

Tərəvəz, ha 8735 8672 7574 –13,3

Meyvə, ha 25890 25693 35832 +15,9

Dənli bitkilər, ha 42548 88082 106824 +27,7

Kartof 4330 5305 4250 –1,85

Sənaye məhsulunun həcmi,
min manat

15480 37705 81720 +81,1



Cədvəl 4. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 1990-2013-cü illərdə əhali
sayının artımı (min nəfər)

Cədvəl 5-də isə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna daxil olan inzibati rayonlarda
son illərdə (2000-2013) müxtəlif təsərrüfat sahələrində istifadə edilən suyun miqdarı,
nəql zamanı itirilən su ehtiyatları barədə məlumatlar əks olunmuşdur.

Cədvəl 5. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 2000-2013-cü illərdə su
ehtiyatlardan istifadənin bəzi göstəriciləri (mln. m3)
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Əhalinin
sayı

1990 1995 2000 2005 2010 2013 1990-2013-ci 
illərdə artım, %

Ümumi 373,7 417,8 445,4 466,1 492,4 525,7 40,7

Şəhər 123,1 134,6 138,5 154,9 167,2 175,8 42,8

Kənd 250,6 283,2 306,9 311,2 325,2 349,9 39,6

Rayonlar 2000 2005 2013
Təbii mənbələrdən götürülən su

İqtisadi rayon 1325 1188 931
Şabran 1,0 0,04 –
Xaçmaz 175 216 164
Quba 33 98 59,1
Qusar 1116 874 707
Siyəzən 0,4 0,5 0,8

Suvarma və kənd təsərrüfatına götürülən su
İqtisadi rayon 170 348 295
Şabran 19 62 45,0
Xaçmaz 94 146 141
Quba 23 78 50,2
Qusar 27 53 51,0
Siyəzən 4,0 7,0 8,1

Nəql zamanı itirilən su
İqtisadi rayon 357 294 192
Şabran 10 15,0 15,9
Xaçmaz 35 83,0 49,8
Quba 13 30,6 20,0
Qusar 297 166 103
Siyəzən 2,0 0,6 3,5



2013-cu ildə təbii mənbələrdən götürülən suyun miqdarı 931 mln. m3 olmuşdur
ki, bu da iqtisadi rayonun daxili su ehtiyatlarından (928 mln. m3) bir qədər çoxdur.
İqtisadi və sosial məqsədlərlə götürülən su ehtiyatlarının durmadan artdığı nəzərə
alınarsa, gələcəkdə iqtisadi rayonda əlavə su mənbələrinin axtarışı və mövcud ehti -
yatlardan daha səmərəli istifadə edilməsi tələb olunur. 2013-cu ildə iqtisadi rayonun
ən böyük su istehlak dairəsi olan suvarma əkinçiliyi üçün 295 mln.m3 su
götürülmüşdür ki, bu da mövcud tələbatdan (477 mln.m3) xeyli azdır. Suyun nəqli
zamanı itirilən suyun ümumi həcmi  192 mln. m3 təşkil edir ki, bu da təqribən həmin
il suvarma məqsədi ilə götürülən su ehtiyatlarının (295 mln.m3) 65%-i həcmindədir.
Nəql zamanı itirilən suyun həcmi təbii mənbələrdən götürülən su ehtiyatlarının
20,6%-ni təşkil etmişdir ki, bu da çox böyük kəmiyyətdir. 2013-cü ildə Quba-Xaç-
maz iqtisadi rayonunda su ehtiyatlarının istifadə sferasında kənd təsərrüfatı
məqsədlərinə 31%-ə qədər, digər məqsədlər üçün isə 48% su sərf edilmiş, 21%-ə
qədəri isə itkiyə getmişdir. Təkcə suvarılan əkinlərin ümumi daxili su ehtiyatlarının
51,5%-ə qədərini tələb etdiyi nəzərə alınarsa və gələcəkdə həm əlavə əkin
sahələrinin, həm də yeni sənaye və digər istehsal və qeyri-istehsal müəssisələrinin
istifadəyə verilməsi bölgəni su problemləri ilə üzləşə bilər. Buna görə də, bölgədə
xeyli su ehtiyatlarını mühafizə qurğuları yaradılır və perspektivdə də bu prosesin
davam etdirilməsi zərurəti olacaqdır. 

Beləliklə, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 2000-2013-cü illər ərzində su is-
tehlak sahələri ilə su ehtiyatlarından istifadənin gedişinin araşdırılması nəticəsində
bu sektorlarda tam fərqli dinamikanın baş verdiyi müəyyən olunmuşdur. Belə ki,
mühüm su istehlak dairələrini əhatə edən kənd təsərrüfatı və sənayenin əksər mühüm
sahələrində müsbət inkişaf dinamikası müşahidə olunduğu halda, qeyd olunan
dövrdə su ehtiyatlarından istifadə kəmiyyəti durmadan azalan tendensiya ilə müşay-
iət olunmuşdur. Halbuki su tələbatının artım fonunda su ehtiyatlarından istifadənin
həcminin artması baş verməli idi. Bunları nəzərə alaraq su istehlak sahələri ilə su
ehtiyatlarından istifadə arasındakı disporsiyanın aradan qaldırılması su ehtiyatlarının
fasiləsiz öyrənilməsini, iqtisadi islahatlarda su ehtiyatlarının payının və səmərəli is-
tifadə yollarının qabaqcadan müəyyən edilməsini zəruri edir. 

Nəticə və təkliflər

1) Müəyyən olunmuşdur ki, suvarılan əkin sahələri və əhalinin içməli su təchiza-
tına rayonun yerli çay suları ehtiyatlarının (928 mln. m3)  53,9%-i cəlb olunur. İnzi -
bati rayonların su ehtiyatları ilə təchizatında ən yaxşı vəziyyət Quba və Qusar
rayonlarına, ən pis vəziyyət isə Xaçmaz rayonuna məxsusdur. Daxili tələbatla
müqayisədə su ehtiyatlarının böyük üstünlüyü olan Quba və Qusar rayonunun çay
sularının daxili su ehtiyatları yerli tələbatı ödəməyən digər inzibati rayonlara, xü-
susilə Xaçmaz rayonuna yönəldilməsi məqsədəuyğun hesab edilir.
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2) Son illərdə istehlak sahələri ilə su ehtiyatlarından istifadənin gedişinin
araşdırılması nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, əsas su istehlak dairələrində müs-
bət inkişaf dinamikası müşahidə olunduğu halda, su ehtiyatlarından istifadə
kəmiyyətində fasiləsiz olaraq azalma baş vermişdir. 

3) Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacına düşən bölgələrdə sudan istifadə zamanı
müxtəlif illərdə 20-30%-ə qədər itki müşahidə olunur. Bu səbəbdən ən çox itkiyə
və israfçılığa yol verilən ərazilərdə sudan səmərəli istifadə məqsədilə təşviqat -
təbliğat və maarifləndirmə, həmçinin inzibati işlərin aparılması, magistral və məhəl-
lələrarası su kəməri şəbəkələrində itkinin minimuma endirilməsi üçün təxirəsalın-
maz tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir.
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Giriş

Oğuz-Qəbələ zonasının çayları əsasən Böyük Qafqazın 3000-4000 m yüksək-
likdə formalaşan bir sıra bulaq və yerüstü suların birləşməsindən əmələ gəlir. Çay-
ların su rejiminin xüsusiyyətləri onların axımlarını formalaşdıran yerüstü
mənbələrdən, həm də yeraltı suların rejimindən asılıdır. Çaylar səth və yeraltı sularla
qidalanırlar. 

Ümumiyyətlə, qida mənbələri 4 növdür: yağış, qar, buzlaq və yeraltı sular. Çay-
ların qidalanmasının əsas amilllərindən biri iqlim şəraitidir. Müxtəlif çay
hövzələrində bu və ya başqa qida mənbəyinin üstün olması yerli şəraitdən asılıdır.
Bəzən hövzələr üçün hansı növ qidanın üstün olduğunu müəyyənləşdirımək
mümkün olmur. Bu halda qarışıq qidalanma məfhumundan istifadə edilir.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat işinin aparılması üçün Екоlоgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin  fоnd
və arхiv matеriallarından istifadə olunmuşdur. Tədqiqatda coğrafi-hidroloji və digər
qiymətləndirmə mеtоdlarından istifadə оlunmuşdur.

Tədqiqatın şərhi

Oğuz-Qəbələ zonasının əsas çaylarının orta çoxillik su sərfinin kəmiyyətləri  cəd-
vəl 1 və 2-də ve rilmişdir.

(Səh. 47-57)

OĞUZ-QƏBƏLƏ ƏRAZİSİ ÇAYLARININ
HİDROLOJİ REJİM XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN
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Abstract. The article share of the rivers feeding has been studied. The method
has been used for the purpose of splitting hydrograf.

Açar sözlər: hidroqrafın parçalanması, günəşli günlər, çayların axımına təsir,
buxarlanma, təbii axım, yağış suları, axımın nizamlanması, tərəddüdlər.
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Oğuz-Qəbələ zonasının fiziki-coğrafi şəraitinin rəngarəngliyi çayların qida mən-
bələrinin mürəkkəbliyinə səbəb olur. Qida mənbəyi müxtəlif olan çaylarda isə illik
su sərfi və səviyyə rejimi eyni ola bilməz. S.H.Rüstəmov qidalanmasına görə Azər-
baycanın çaylarını beş qrupa ayırmışdır. Birinci qrupa yeraltı sular və qarların
əriməsi hesabına qidalanan çaylar aid edilir. Bu qrupa Arazın sutoplayıcı hövzələri
yüksəkdə yerləşən qolları daxildir.

İkinci qrup çaylara yeraltı, qar və yağış suları ilə qidalanan çaylar daxildir. Bu
qrupa Kürün sutoplayıcı hövzələri yüksəkdə yerləşən sağ qolları aid edilmişdir.

Üçüncü qrupa qidalanmasında yağış suları üstünlük təşkil edən çaylar daxildir.
Bu qrupa Lənkəran vilayəti çayları, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının sutoplayıcı
hövzələri alçaqda yerləşən çaylar aid edilir [3]. 

Dördüncü qrup qidalanmasında qar və buzlaq suları üstünlük təşkil edən çayları
əhatə edir. Bu çaylara, əsasən Samur, Qusarçay və Qudyalçay daxildir.

Beşinci qrupa qidalanmasında əsas yeri yeraltı və yağış suları tutan çaylar aiddir.
Bu qrup çaylara Qanıx, Şirvan çayları (Kürün sol qolları, Daşağılçay, Əlicançay,
Tikanlıçay, Türyançay, Dəmiraparançay, Qaraçay, Göyçay və s.) daxildir. Bu çay-
ların sutoplayıcı hövzələri yüksəkdə yerləşdiyən çaylarda qış aylarında axım yeraltı
sular hesabına yaranır. Adətən, bu qrupa daxil olan çaylarda su rejimi nisbətən az
dəyişkən olur. Qış ayları həmin çaylarda az sulu dövr olmaqla, onların illik minimal
axımı da bu dövrdə müşahidə edilir. 

S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay Azərbaycanın bütün çaylarını axımın yarımillər
üzrə paylanmasına görə iki qrupa bölürlər. Birinci qrupa ilin isti yarısında (aprel-
sentyabr) çox sulu, ikinci qrupa isə ilin soyuq yarısında (oktyabr-mart) çox sulu olan

S/s Çaylar və 
məntəqə

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

1 Turyançay-
Savalan

12.3 12.7 14.0 18.5 23.8 22.1 16.3 12.1 17.9 18.2 15.2 13.5 16.4

2 Tikanlıçay-
Tikanlı

1.0 1.2 1.6 4.2 6.6 7.3 5.5 4.0 3.8 3.4 2.5 1.3 3.6

3 Əlicançay-
Qayabaşı

4.2 4.5 5.6 7.2 8.1 7.2 4.5 3.7 4.6 4.9 4.9 4.5 5.3

4 Əyriçay-
Başdaşağıl

2.4 1.6 1.9 3.6 5.3 5.1 4.1 3.6 3.1 2.7 2.1 1.7 3.1

5 Turyançay-
Suqovşağı

3.9 4.1 5.1 8.7 10.1 12.2 6.4 6.0 7.0 6.4 4.9 4.5 6.6

6 Dəmira-
parançay-
Qəbələ

2.3 2.0 2.2 4.4 8.1 9.8 7.7 5.8 5.2 5.2 3.6 2.8 4.9

Cədvəl 1. Oğuz-Qəbələ zonasının əsas çaylarının 1961-2010-cu illər ərzində
orta çoxillik sərf göstəriciləri, m3/san



çaylar daxildir. Oğuz-Qəbələ çaylarının illik axımının əsas hissəsi (60-70%-i) ilin
isti yarısında keçir (cədvəl 3). 

İllik su rejiminin xüsusiyyətlərinə görə və qidalanma şəraitinə uyğun olaraq Azər-
baycanın çayları 5 qrupa bölünür [5].

Oğuz-Qəbələ çaylarının axım rejimi yaz gursululuğu və payız daşqınları olan
çaylar tipinə aiddirlər. Yaz gursululuğu mart ayının axırında, aprel ayının əvvəlində
başlanır və may-iyun aylarına kimi davam edir. İyun ayının axırından sentyabr ayına
kimi çaylarda axımın azalma dövrü başlanır və çaylar yeraltı sularla qidalanmaya
keçirlər. Bu dağlıq bölgədə əsas çayların sutoplayıcısı yüksəkdə yerləşir. Çay
hövzələrində qış aylarında davamlı və qalın qar örtüyü yaranır. Bu qrupa aid olan
çay hövzələrində illik yağıntıların paylanmasında yaz-yay maksimumu da özünü
yaxşı göstərir. Qarların əriməsi ilə əlaqədar mart ayından başlamış çaylarda gursulu
dövr başlanır. May və iyun aylarında qarın intensiv əriməsi ilə yanaşı, yağış suları
da çaylarda su sərfinin kəskin artmasına səbəb olur. 

S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay bu qrupa aid edilən çaylarda axımın illik rejiminə
görə 4 fazaya ayırırlar. Birinci faza yaz aylarını (mart, aprel, may) əhatə edir. Bu
fazada, çayların əsas gursulu dövrü olduğuna görə, illik axım həcminin 30-35%-i
keçir və qarların əriməsi zamanı düşən gur yağışlar 3-6 daşqın əmələ gətirir. İkinci
faza yay fazasıdır iyun, iyul və avqust aylarını əhatə edir. Bu fazada çayların su sərfi
birinci fazada olduğundan xeyli az olsa da, az dəyişkən olur. Lakin yay leysanları
bəzən çox güclü daşqınlar, əksər çaylarda isə sel əmələ gətirir. İllik su sərfinin 30%-
i yay fazasında keçir. Üçüncü faza payız aylarını (sentyabr, oktyabr, noyabr) əhatə
edir. Bu fazanın birinci yarısında arabir müşahidə olunan leysan yağışları zamanı
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Cədvəl 2. Oğuz-Qəbələ zonasının əsas çaylarının 1961-2010-cu illər ərzində
orta  çoxillik sərf göstəricilərinin həcmi, mln.m3

S/s Çaylar və 
məntəqə 

Axım həcmi, mln.m3

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

1 Turyançay-
Savalan

32.9 30.7 37.5 48.0 63.7 57.3 43.7 32.4 46.4 48.7 39.4 36.2 516.9

2 Tikanlıçay-
Tikanlı

2.7 2.9 4.3 10.9 17.7 18.9 14.7 10.7 9.8 9.1 6.5 3.5 111.7

3 Əlicançay-
Qayabaşı

11.2 10.9 15.0 18.7 21.7 18.7 12.1 9.9 11.9 13.1 12.7 12.1 168.0

4 Əyriçay-
Başdaşağıl

6.4 3.9 5.1 9.3 14.2 13.2 11.0 9.6 8.0 7.2 5.4 4.6 97.9

5 Turyançay-
Suqovşağı

10.4 9.9 13.7 22.6 27.1 31.6 17.1 16.1 18.1 17.1 12.7 12.1 208.5

6 Dəmiraparançay-
Qəbələ

6.2 4.8 5.9 11.4 21.7 25.4 20.6 15.5 13.5 13.9 9.3 7.5 155.7
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baş verən daşqınlar yaz-yay daşqınlarından xeyli zəif olur. Çaylarda illik su sərfinin
20-25%-i bu fazaya düşür. Axırıncı faza isə qış aylarını (dekabr, yanvar və fevral)
əhatə edir və illik su sərfinin 15-20%-i bu fazada keçir (cədvəl 4).

Oğuz-Qəbələ çaylarında axımın yaranmasında yüksəklik zonallığı qanunauyğun-
luğu da özünü aydın göstərir. Dağətəyi və alçaqdağlıq zonada qış fəslində yağan
qarın əriməsi və yağışlar hesabına axım kəsilmədiyi halda, yüksəkdağlıqda axım
yalnız yeraltı sular hesabınadır. Buna görə yüksək dağlıqda minimum su sərfi qış
aylarında, alçaqdağlıqda isə yayda müşahidə edilir. Yay aylarında yüksəkdağlıq zo -
nada qar və yağışların hesabına çaylarda su sərfi böyük olur. Orta dağlıqda dağ-
meşə landşaftının hakim olması çayların qidalanmasında və axımın
tənzimlənməsində mühüm rol oynayır [1, 3].

Qış zamanı yığılmış qar yazda əriməyə başlayır və ərinti suları çayları qida-
landırır. Qar sularından qidalanma qarda olan su ehtiyatlarından və ərimə dövründəki
hava şəraitindən asılıdır. Sutoplayıcı hövzədə qar əridikdə və yağışdan sonra suyun
bir hissəsi torpaq-süxur təbəqəsinə hopur və yeraltı suların ehtiyatını artırır. Sonra
isə il ərzində müntəzəm olaraq çayı qidalandırır.

B.D.Zaykov çayların təsnifatını onların rejimini nəzərə almaqla yerinə yetir-
mişdir. Belə ki, təsnifatda bütün çaylar üç qrupa bölünmüşdür: yaz gursululuqlu
çaylar; ilin isti dövründə gursulu olan çaylar və daşqın rejimli çaylar. Bundan başqa
gursulu dövr və daşqınların xüsusiyyətlərindən, maksimal axımın payından və az-
sulu dövrün xarakterindən asılı olaraq o, bu üç qrup  çayları da ayrı-ayrılıqda 10
tipə bölür.

A.M.Vladimirov belə hesab edir ki, P.S.Kuzinin təsnifatı B.D.Zaykovun təsni-
fatını dəqiqləşdirir. P.S.Kuzin də çayları üç tipə bölür: yaz gursululuqlu çaylar (qar

Cədvəl 3. Oğuz-Qəbələ zonasının əsas çaylarının 1961-2010-cu illər ərzində
ilik axımın isti və soyuq dövrdə paylanmasının göstəriciləri, mln. m3

S/s Çaylar və 
məntəqə

Soyuq dövr 
Oktyabr-mart

İsti dövr 
Aprel-sentyabr

İllik həcm,
mln. m3

mln. m3 % mln. m3 %

1 Turyançay-Savalan 225.4 43.6 291.5 56.4 516.9
2 Tikanlıçay-Tikanlı 29.0 26.0 82.7 74.0 111.7
3 Əlicançay-

Qayabaşı
75.0 44.6 93.0 55.4 168

4 Əyriçay-Başdaşağıl 32.6 33.3 65.3 66.7 97.9
5 Turyançay-

Suqovşağı
75.9 36.4 132.6 63.6 208.5

6 Dəmiraparançay-
Qəbələ

47.6 30.6 108.1 69.4 155.7



suları ilə qidalanma), gursululuqlu və daşqınlı çaylar (qar və yağış suları ilə qi-
dalanma), daşqınlı çaylar (yağış suları ilə qidalanma) [5].

Çayların qidalanması, onların axıb keçdiyi ərazilərin müxtəlif fiziki-coğrafi
şəraitə malik olması ilə əlaqədar mürəkkəb xarakter daşıyır və çaylarda qidalanma
çox zaman qarışıq olur. Ümumiyyətlə, çayların su ilə qidalanmasında 2-3 qida mən-
bəyi iştirak edir. Belə qarışıq qidalanma çayların əksəriyyəti üçün xarakterikdir.
Çayların axım həcmini hesabladıqda və axımın il ərzində paylanmasını müəyyən-
ləşdirdikdə onların qida mənbələrini öyrənmək vacibdir.  

Ümumiyyətlə, çaylar qida mənbələrinə və su rejiminə görə bir-birilərindən
fərqləndikləri üçün çayların məhz bu xüssiyyətlərinə görə müxtəlif təsnifatları
məlumdur. Çayların qida mənbələrinin kəmiyyət göstəriciləri S.H.Rüstəmov və
R.M.Qaşqayın birgə monoqrafiyalarında verilmişdir [1]. Müxtəlif qida mənbələrinin
payı sabit qalmır, ildən-ilə, çay boyu və yüksəklik qur şaqları üzrə dəyişir. Bəzi il-
lərdə maksimal su sərfləri qar sularının, bəzən isə ya ğış sularının hesabına for-
malaşır. Çoxsulu illərdə səth sularının, azsulu illərdə isə yer altı suların payı artır.
Çayların qida mənbələrinin kəmiyyət göstəriciləri il ərzində də dəyişir: yazda qar,
payızda yağış, yay və qış aylarında isə yeraltı suların rolu güc lənir.

Çayların qidalanmasında iştirak edən yeraltı sular həm daimi, həm də mövsümi
su laylarından daxil olur. Bu sular çox zaman bulaqlar şəklində yerin səthinə çıxır
və azsulu dövrlərdə çayların əsas qida mənbəyi rolunu oynayır. Mövsümi yeraltı su-
ların yay-payız azsulu dövr axımının formalaşmasında rolu daha böyükdür, çünki
yaz gursululuğu dövründə bu sularıın ehtiyatı əhəmiyyətli dərəcədə artır. Yay-payız
aylarında mövsümü yeraltı suların ehtiyatı tədricən azalaraq qış azsulu dövründə
minimuma çatır və çaylar başlıca olaraq daimi yeraltı su laylarından qida alır.
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Cədvəl 4. Oğuz-Qəbələ zonasının əsas çaylarının 1961-2010-cu illər ərzində
orta çoxillik sərf göstəricilərinin fəsillər üzrə paylanması

S/s Çaylar və məntəqə Qış Yaz Yay Payız İllik

mln.m3 %-lə mln.m3 %-lə mln.m3 %-lə mln.m3 %-lə mln.m3

1 Turyançay-Savalan 99.8 19.3 149.2 28.9 133.4 25.8 134.5 26.0 516.9

2 Tikanlıçay-Tikanlı 9.1 8.1 32.9 29.5 44.3 39.7 25.4 22.7 111.7

3 Əlicançay-
Qayabaşı

34.2 20.4 55.4 33.0 40.7 24.2 37.7 22.4 168

5 Əyriçay-Başdaşağıl 14.9 15.2 28.6 29.2 33.8 34.5 20.6 21.0 97.9

6 Turyançay-
Suqovşağı

32.4 15.5 63.4 30.4 64.8 31.1 47.9 23.0 208.5

7 Dəmiraparançay-
Qəbələ

18.5 11.9 39.0 25.0 61.5 39.5 36.7 23.6 155.7



Oğuz-Qəbələ ərazisindən axan çaylarda axımın paylanması hövzəyə düşən yağın-
tıların illik gedişinə uyğun gəlir. Yəni, hövzədə il ərzində yağıntıların paylanması
çayda axımın keçməsi ilə eyni dövrə təsadüf edir və şəkil 2-də Daşağılçayda sərflə
yağıntının paylanması arasında əlaqə qrafiki qurulmuşdur. 

Şəkil 2. Daşağılçayda çoxillik sərflə Oğuz məntəqəsinin çoxillik yağıntı
məlumatları arasında əlaqə qrafiki

Ümumiyyətlə, dağ çaylarında qar, yağış, buzlaq və yeraltı suların qidalanmasında
payını müəyyən etmək mürəkkəb məsələdir. Bunun üçün axımın, yağıntının və tem-
peraturun illik gedişi təhlil edilmişdir (cədvəl 4). 

Ərazi çaylarının müxtəlif qida mənbələrindən aldığı suyun miqdarını müəyyən
etmək üçün hidroqrafı bir neçə üsulla parçalamaq olar. B.V.Polyakovun sxeminə
görə gursululuğun qalxma dövründə yeraltı sularla qidalanma azalmağa başlayır və
gursululuğun maksimumu keçdikdə tamamilə kəsilir. Gursululuğun axımı azalmağa
başladıqda çaya axan yeraltı suların miqdarı artmağa başlayır.

Çay axımlarında yeraltı suların iştirakını təyin etməyin ən asan yolu hidroqrafın
parçalanması üsulu ilə müəyyən edilməsidir. Hidroqrafın parçalanması üsulunda
müxtəlif amillərin iştirakını əsas götürməklə, müxtəlif parçalanma yolları təklif
olun muşdur. B.İ.Kudelin hidroqrafın parçalanması sxemini hidrogeoloji şəraiti və
yeraltı suların axım rejimini əlaqələndirınəklə işləmişdir. Hidroqrafın ən asan oxu-
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Cədvəl 4. Daşağılçayda axımın, yağıntının və temperaturun çoxillik 
paylanması

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

Su sərfi, m3/san 1,9 1,8 2,0 3,9 4,8 4,5 3,5 3,1 3,2 2,8 2,3 1,9 2,97

Temperatur, Co 2,9 2,3 4,3 7,4 12,9 17,7 22,0 24,6 23,1 17,5 12,2 5,9 12,7

Yağıntı, mm 33 37 42 67 97 96 89 68 66 67 64 59 785



naqlı hissəsi çay sularının ancaq yeraltı sularla qidalandığı dövrdür. Bu dövr çay
hövzəsinin davamiyyətli (dayanıqlı) qış və yay azsulu dövrüdür. Praktik olaraq gur-
sululuq dövründə və aramsız yağışlardan yaranan daşqınlar dövründə yeraltı suların
çayların qidalanmasındakı payını ayırmaq mümkün deyil.

Gursululuq və daşqın dövrlərində hidroqrafı parçalamaqla yeraltı qidalanmanı
müəyyən etmək üçün iki qrup metodlardan istifadə edilir. Birinci qrup metodlarda
yeraltı axımın gursululuq dövründə artması nəzərə alınır (V.Q.Qluşkov, M.İ.Lvoviç,
K.P.Voskresenski). Bu üsullarla əsasən yeraltı axımı hidroqrafda ayırmaq üçün gur-
sululuğun başlanğıcındakı və sonundakı sərflərə müvafiq nöqtələr düz və əyri xətlə
birləşdirilir. İkinci qrup metodlar isə gursululuq dövründə yeraltı axımın azalmasını,
hətta tam kəsilməsini nəzərə alır (B.V.Polyakov, B.İ.Kudelin) [1].

B.İ.Kudelin öz tədqiqatında çaylarla əlaqəsi olan sulu horizontların yeraltı axım-
larını ayırmışdır. Məlumdur ki, çaylarda suyun səviyyəsinin yüksəlməsi nəticəsində
yeraltı axınların çay sularına təsiri nisbətən azalır. Səviyyənin daha yüksək olduğu
zaman birbaşa təsir dayanır və əks təsir fazası başlayır [5].

Baxılan ərazinin müxtəlif yüksəklik qurşaqlarında yerləşən 5 müşahidə mən-
təqəsinin məlumatlarına görə hidroqraflar qurulmuşdur (cədvəl 5). Hər bir məntəqə
üçün müxtəlif sululuqlu illərə (çoxsulu, ortasulu və azsulu) müvafiq üç hidroqraf
qurularaq təhlil olunmuşdur [3]. Müxtəlif rejimli çaylar üçün hidroqraflar şəkil 4,
5, 6, 7, 8 və 9-da göstərilir.

Əyyubov İ.A. Oğuz-Qəbələ ərazisi çaylarının 
hidroloji rejim xüsusiyyətlərinin təhlili

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

SU EHTİYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

3/2016 53

Cədvəl 5. Oğuz-Qəbələ çaylarında su rejimi fazalarının zaman göstəriciləri

S/s Çay-məntəqə İl İlin sulu-
luğu

Gursulu faza Yay-payız azsulu faza

tbaş tson tbaş tson

1 Əyriçay-
Başdaşağıl

1953 Azsulu 11.05 12.09 01.10 22.11

2007 Ortasulu 09.05 20.08 12.08 29.09

1963 Çoxsulu 26.04 08.10 21.08 17.09

2 Əlicançay-
Qayabaşı

1980 Azsulu 06.04 28.06 08.10 22.11

2008 Ortasulu 21.04 12.08 11.08 29.09

1982 Çoxsulu 22.04 20.08 20.08 17.09

3 Dəmira-
parançay-
Qəbələ

1947 Azsulu 05.04 28.06 02.10 23.11

2007 Ortasulu 20.04 12.08 13.08 30.09

1992 Çoxsulu 15.04 21.08 22.08 18.09

Qeyd: tbaş-rejim fazasının başlama tarixi; tson-rejim fazasının qurtarma tarixi;
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Şəkil 4. Əyriçayın Baş Daşağıl məntəqəsində (azsulu) 1953-cu il üçün 
hidroqrafın parçalanması

Şəkil 5. Əyriçayın Baş Daşağıl məntəqəsində (çoxsulu) 1963-ci il üçün hidro-
qrafın parçalanması

Şəkil 6. Əyriçayın Baş Daşağılçay məntəqəsində (ortasulu) 2007-ci il üçün
hidroqrafın parçalanması
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Şəkil 7. Dəmiraparançayın Qəbələ məntəqəsində (orta sulu) 2007-ci il üçün 
hidroqrafın parçalanması

Şəkil 8. Dəmiraparançayın Qəbələ məntəqəsində (çoxsulu) 1992-ci il üçün
hidroqrafın parçalanması

Şəkil 9. Dəmiraparançayın Qəbələ məntəqəsində (azsulu) 1947-cu il üçün 
hidroqrafın parçalanması



Oğuz-Qəbələ çaylarının daşqınlıq parametri maksimal və orta illik su sərflərinin
orta çoxillik kəmiyyətlərinin nisbəti böyük intervalda tərəddüd edir (cədvəl 6).

Oğuz-Qəbələ çaylarının rejiminin kəmiyyət göstəricilərindən biri minimal yay-
payız və qış axımlarının nisbəti ola bilər. Ərazidə atmosfer yağıntılarının il ərzində
paylanma xarakterilə əlaqədar, minimal yay su sərfləri minimal qış su sərflərindən
təqribən iki dəfə kiçikdir. Bu yay-payız minimal axımı dövründə çayların qidasında
müvəqqəti suların və qismən səth sularının iştirakı ilə izah olunur. 

Ərazinin bütün çaylarında axımın artma prosesi mart ayından başlayır və iyun
ayına kimi davam edir və gursulu dövr adlanır. Bu dövrdə axımın artmasına səbəb
kimi sutoplayıcı hövzədə qarların əriməsi və intensiv yağıntıların düşməsi ilə izah
olunur. Çayın qidalanmasında yeraltı suların payı azalmağa başlayır. Hövzədə iyun-
avqust aylarında yağıntıların miqdarı azalır və sentyabr ayından sonra yenə intensiv
yağışların düşməsi müşahidə edilir. Belə ki, ərazinin əksər çaylarında iyun-avqust
aylarında yay qıtsulu dövrü baş verir. Bu da hövzədə daimi buzlaqların olmaması
və yağıntıların düşməməsi ilə izah olunur. Sentyabr ayından sonra çayda intensiv
yağıntıların düşməsi ilə əlaqədar daşqın rejimi başlayır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, minimal axım dövründə çayların sululuğu kəskin
azaldığından, su sərfinin ölçülməsinin dəqiqliyi aşağı düşür. Bundan başqa, xüsusilə
yay-payız minimal axımı antropogen amillərin ilk növbədə suvarma məqsədilə sug-
ötürmələr nəticəsində azalır və baxılan dövrdə bir qrup çayların təbii rejimi pozulur
(Əlicançay, Turyançay, Dəmiraparançay və s.).

Ümumiyyətlə, dağ çaylarının hidroqrafını parçaladıqda nəzərə almaq lazımdır
ki, çay buzlaq suları ilə qidalanırsa, qış dövründə onun qidasını qrunt suları təşkil
etməlidir. Yay dövründəki yeraltı qidalanma təqribən qışın başlanğıcındakı sərfə
müvafiq ayrılmalıdır. Qar suyu ilə qidalanma isə hövzənin alçaq hissələrində qar
əriməyə başladıqdan qurtardığı dövrə qədər olur. Yağış suları ilə qidalanma yay-
payız daşqınları arasındakı dövrlərdə baş verir.
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Cədvəl 6. Oğuz-Qəbələ çayların daşqınlıq parametri maksimal və orta illik su
sərflərinin orta çoxillik kəmiyyətlərinin nisbəti

S/
s

Çaylar və məntəqə Çayda
müşahidə 

illəri 
Qmak, m3/san

Çayda mak-
simal su

sərfi, 

Çayda orta
illik su sərfi,
Qorta, m3/san

Daşqınlıq
parametri

1 Əyriçay-Baş Daşağıl 1936-2008 215 2.83 76.0

2 Əlicançay-Qayabaşı 1960-2008 146 5.33 27.4

3 Tikanlıçay-Tikanlı 1950-2007 319 3.57 89.4

4 Türyançay-Suqovşağı 1968-2008 170 8.54 20.0

5 Dəmiraparançay-Qəbələ 1947-2007 322 4.68 68.8



Beləliklə, Oğuz-Qəbələ çaylarının hidroqraflarının genetik parçalanmasının
nəticələri cədvəl 7-də verilmişdir. 

Nəticə

Oğuz-Qəbələ çaylarının hidroqraflarının genetik parçalanmasının nəticələrinə
əsasən, bu çayların axımının 40-45%-i yeraltı, 30-35%-i yağış, 20-30%-i isə qar su-
ları hesabına əmələ gəlir.

Ümumiyyətlə, dağ çaylarının hidroqrafını parçaladıqda nəzərə almaq lazımdır
ki, çay buzlaq suları ilə qidalanırsa, qış dövründə onun qidasını qrunt suları təşkil
etməlidir. Yay dövründəki yeraltı qidalanma təqribən qışın başlanğıcındakı sərfə
müvafiq ayrılmalıdır. Qar suyu ilə qidalanma isə hövzənin alçaq hissələrində qar
əriməyə başladıqdan qurtardığı dövrə qədər olur. Yağış suları ilə qidalanma yay-
payız daşqınları arasındakı dövrlərdə baş verir.
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Cədvəl 7. Oğuz-Qəbələ zonasının əsas çaylarının qidalanma payına görə
göstəricilər

S/s Ərazinin çayları Yeraltı sular, % Yağış suları, % Qar suları, %

1 Əyriçay-Başdaşağıl 40-45 30-35 25-30

2 Əlicançay-Qayabaşı 40-43 27-33 22-28

3 Turyançay-Suqovşağı 40-41 30 27-32

4 Dəmiraparançay- Qəbələ 40-45 30-35 25-30



SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

UOT  556.535.2SU EHTİYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

3/201658

Giriş

Sel, daşqın, subasma hadisələri Azərbaycan iqtisadiyyatına zərər yetirən təbii
fəlakətlərdəndir. Azərbaycan əhalisinin təqribən 1,0 milyon nəfəri sel təhlükəli ray-
onlarda yaşayır. 18 inzibati rayon ərazisində yerləşən 200-dən artıq yaşayış mən-
təqəsi, 300 km uzunluğa malik dəmir yolları, 1000 km-dən çox respublika
əhəmiyyətli avtomobil yolları, 100-lərlə körpü və qurğular, çoxsaylı sənaye və kənd
təsərrüfatı obyektləri mütəmadi olaraq sel təhlükəsinə məruz qalır, dağılır, yararsız
vəziyyətə düşür. 

Subasmalar əsasən Kür və Araz çaylarının aşağı axarında gursululuq dövründə
baş verir və 150-ə qədər yaşayış məntəqəsinə təhlükə yaradır. Təhlil nəticəsində
müəyyən edilmişdir ki, 2006-cı ilin gursululuq dövründə respublika ərazisində 21
sel, daşqın hadisəsi qeydə alınmışdır.

Daşqınlar haqda daha çox tarixi məlumatlar əldə etmək üçün bəzi digər məlumat
mənbələri təhlil edilmişdir.

Şəkil 1-də 2000-ci ildən bu günədək əsasən MODİS sensorlarından, bəzi hallarda
isə Radarsat, Aster və ya digər daha yüksək sahə rezolyusiyalı məlumatlara əsasən
daşqın məlumatlarını əks etdirir. Bu informasiya tədqiqat ərazisində daşqınların
kəskin yamaclarda mərkəzləşdiyini göstərir. Sutoplayıcı sahənin aşağı hissəsində
daşqınlar cüzi izlənilir [1].

(Səh. 58-65)

SEL VƏ DAŞQINLARIN 
MODELLƏŞDİRİLMƏSİNIN ƏSASLARI VƏ

QISA MÜDDƏTLİ MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ 

Əbdiyeva-Əliyeva G.Ə.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Bakı şəhəri, gunayfh@gmail.com 

Abstract. The measures mentioned in the article are aimed to prevent modflow
and floods events that may occur in the Republic of Azerbaijan. At the same time it
was also taken into consideration the early warning system during heavy rains, pos-
sible floods and high water disaster relief, population warning and evacuation and
to ensure the implementation of urgent activities.

Açar sözlər: sel, daşqın, Hidravlik model, MODİS, DEM modeli, Daşqının mod-
elləşdirilməsi.



Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Tədqiqatda əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Niderland Krallığının
Deltares&Royal Haskoning şirkətilə birgə Böyük Qafqaz regionunda zəif dağ ic-
maları tərəfindən su və daşqınlar üzrə idarəetməyə iqlim dəyişikliyi risklərinin daxil
edilməsi” layihəsinin hesabatlarından və metodikasından istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın şərhi

İrimiqyaslı xəritələşdirmə və aero şəkillərin çəkilməsi, topoqrafik məlumatların
toplanması, hidroloji məlumatların əldə edilməsi, daşqın barədə tarixi məlumatlarla
tanışlıq tətqiqat aparılan ərazinin hidravlik modelinin tərtib edilməsi üçün görülməsi
vacib olan işlərdir. Hidravlik modelin tərtib edilməsi sel və daşqınlar baş vermiş
ərazidə qısa müddətli tədbirlərin görülməsi üçün əvəzolunmaz bir layihədir. Modelin
tərtib olunmasında ərazinin rəqəmsal hündürlük modelindən (DEM modelindən) is-
tifadə olunur. 

Hidravlik model. Hidravlik modelin icrası üçün pilot sahə kimi üç yüksək dağlıq
yarım-hövzələri seçilmişdir. Bunlar Talaçay, Kişçay və Türyançay hövzələridir. On-
ların xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

1. Böyük Qafqaz regionu boyunca yaxşı paylanmışdır və həmin region üzrə
reprezentativ xarakter daşıdığından, bu təkrarlamaya imkan verir;

593/2016

SU EHTİYATLARININ TƏDQİQİ VƏ İNTEQRASİYALI
İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Əbdiyeva-Əliyeva G.Ə.  Sel və daşqınların model-
ləşdirilməsinin əsasları və qısa müddətli mübarizə...

Şəkil 1. Dartmouth daşqın rəsədxanasına əsasən daşqın ehtimallı ərazilərin
xəritə sxemi  
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2. Kəskin yuxarı sutoplayıcı sahələrdə və çay yataqlarının yuxarı axarlarında iri
və dağıdıcı daşqınlara meyllidir və tarixən xeyli miqdarda süxur və palçıq daşıyıb
gətirmişlər; 

3. Pilot yarım-hövzələr daxilində su çatışmazlığına həssas olan və böyük daşqın
riski ilə üzləşən bir sıra icmalar, o cümlədən, kiçik kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan
kəndlər və daha iri, daha çox məskunlaşmış rayonlar var.

Talaçay Zaqatala regionunda yerləşir. Onun sutoplayıcı sahəsi 410 km2-dir, yuxarı
axarda iki əsas qola malikdir. İki əsas qolu qovuşduqdan sonra 40 km məsafədən
axaraq Qanıx çayına tökülür. Yüksək daşqın riski olan ərazidə bir sıra dağ kəndləri
vardır.

Kişçay Şəki şəhərinin kənarı ilə axır. Çayın aşağı axım zonasında Kiş, Oxut və
Qoxmuq kimi bir sıra kəndlər var. Kişçay Əyriçayın çayının qoludur. Uzunluğu 49
km-dir və sutoplayıcı sahəsi 265 km2-dir. Daşqın tez-tez baş verir və dağıdıcı xarak-
ter daşıyır. 

Türyançay Qəbələ regionundadır. O, pilot sutoplayıcı sahələrin ən böyüyüdür və
sutoplayıcı sahəsi təxminən 4840 km2-dir. Yuxarı axarda bir sıra qollara malikdir
və hər birinin daşqın problemləri mövcuddur. İllik axımın 60%-i yaz gursululuq
dövrünə düşür. Qəmərvan, Abrıx, Bum və Xırxatala kəndləri daşqınlara və sellərə
daha çox məruz qalır [1, 2, 3, 4].

Daşqının modelləşdirilməsi. Modellərin növləri ölçü baxımından təsnifat-
laşdırılır.  Onlardan ən önəmliləri 1D, 1D+, 2D- və 2D metodologiyalarıdır. Çünki
onlar daşqın risklərinin idarə olunması üzrə strategiyaların icrasını dəstəkləmək
üçün zəruri olan modelləşdirmə tətbiqetmələrinin əksəriyyətini əhatə edir. 3D
Reynolds ortalamalı Navye-Stoks tənliklərinə əsaslanan üç ölçülü rəqəmsal mo -
dellər də mövcuddur. Lakin daşqın riskinin idarə edilməsi ilə bağlı qərarların veril -
məsində kömək etmək üçün bu modellərin zəruri miqyasda tətbiq edilə bilməsi üçün
önəmli praktiki problemlər aradan qaldırılmalıdır. Faktiki olaraq, bütün rəqəmsal
model növləri eyni Navye-Stoks tənliyinə əsaslanır və həmin tənlikdən asılı olaraq
hesablanır.

Rəqəmsal modelin tətbiqi. Rəqəmsal modelin tətbiqi strategiyası hidravlik mo -
del ləşdirmə, o cümlədən topoqrafik məlumatların idarə edilməsi, model
sərhədlərinin müəyyən edilməsi, tor sərhədlərinin müəyyən edilməsi üçün tələb olu -
nan ilkin addımları müəyyən edəcək. ASTER və ya SRTM vasitəsilə relyefin rəqəm-
sal modelinin topoqrafik məlumatlarını əldə etmək mümkündür. 

Ərazidəki əvvəlki təcrübələrə əsaslanaraq, maksimum şaquli dəqiqlik ± 4-5 m
olmaqla əldə oluna bilər. Hidravlik modelləşdirmə və daşqınların xəritələşdirilməsi
baxımından bu rezolyusiya iridir. Hidravlik modelləşdirmə və daşqınların
xəritələşdirilməsi prosesləri zamanı bu məsələyə xüsusi diqqət yetiriləcək və çöl
tədqiqatından toplanmış məlumatlara xüsusi diqqət yetiriləcək. Hövzələrdəki çaylar
çox geniş məcralara malik olmaqla yanaşı, ilin əksər vaxtı: azsulu dövrlərdə və eks -
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tremal hadisələr zamanı quruyur. Bu o deməkdir ki, relyefin rəqəmsal modeli əksər
ssenarilərdə məcraların quru hissələrində en kəsik profillərini əks etdirə bilməlidir.
Buna görə də, bu halda, en kəsiyi məlumatları çox mühüm hesab edildiyi halda belə,
tədqiqat işləri struktur yönümlü qurğuları, məsələn, körpüləri, bəndləri, suburaxıcı
boruları, axın tənzimləyən strukturları və xüsusilə də daşqın divarlarını priori -
tetləşdirməlidir. Tədqiqatn miqyasının müəyyən edilməsi aşağıdakıları nəzərdən
keçirməklə aparılmalıdır:

- En kəsikləri arasındakı məsafə daha dik ərazilərdə daha qısa olmalıdır;
- Daha alçaq və yastı sahələrdə, en kəsikləri arasındakı məsafə daha yüksək ola

bilər;
- En kəsikləri arasındakı məsafə bilinən və hesabatlarda göstərilmiş daşqın yerləri

ətrafında daha qısa olmalıdır;
- Hər bir əhəmiyyətli körpü, suburaxıcı boru, bənd və ya tənzimləyici qurğu

tədqiqata daxil edilməlidir;
- En kəsikləri hər bir qurğunun, həndəsi ölçülərdə hər bir əhəmiyyətli dəyişikliyin

və kəsişmənin aşağı və yuxarı axarında seçilməlidir.
- Tədqiqat daşqın divarlarını və bəndləri əhatə etməlidir. Bu hallarda divar və

bəndlərin üst səviyyələri su axarları boyunca götürülməlidir (xüsusilə daha alçaq
sahələrdə və boşluqların olduğu sahələrdə).

Modelləşdirmə yanaşması. Hər hansı rəqəmsal hidravlik modeldə (1D və 2D)
tələb olunan əsas giriş faylı həndəsi (geometrik) fayldır. İlkin və geniş yanaşma kimi
sutoplayıcı hövzələrin yuxarı hissələri 1D (birölçülü) şəklində, aşağı hissəsi isə 2D

Şəkil 2. Təklif olunan DEM sahələri.



şəklində modelləşdirilməlidir. Üç sutoplayıcı hövzə müəyyən ortaq həndəsi xü-
susiyyətlərə malikdir: çox yüksək yamaclar, sutoplayıcı hövzənin yuxarı hissəsində
yaxşı ayrılan məcra şəbəkəsi və ağacşəkilli forma; dar orta hissədə yamacın mail-
liyinin azalması; və geniş aşağı hissələrdə yaxşı ayrılmayan məcralar, çox alçaq ya-
maclar və aktiv morfodinamikaya malik, allüvial gətirmə konusu kimi çıxış edən
qarşılıqlı əlaqələnən çoxsaylı məcralar. 

Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, çay yatağının əksər hissəsi ilin əksər vaxtı quru -
yur. Bu hadisələrin ilkin mərhələlərində, çay yatağının əvvəl quru olan hissəsi sub-
asara oxşar şəkildə davrana bilər (çox azsulu ikiölçülü axın). Məcranın bütün eni
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Şəkil 3. Talaçay üzrə modelləşdirmə yanaşması.

Şəkil 4. Kişçay üzrə modelləşdirmə yanaşması.



su ilə dolduqda, birölçülü proseslər üstünlük təşkil etməyə başlayır. Üç sutoplayıcı
hövzənin yuxarı hissələrində hər hansı ekstremal hadisənin tam simulyasiyası üçün
1D modelin istifadəsinin məqsədəuyğunluğunu təsdiq etmək üçün qiymətl ən -
dirmələr aparılacaq. Daşqınların xəritələşdirilməsi aparıldıqdan sonra, seçimlərin
hazırlanması zamanı, təklif olunan seçimlərin təsirini tam qiymətləndirmək üçün
bəzi hissələr üçün 2D yanaşmasından istifadə tələb oluna bilər.

Sutoplayıcı hövzənin aşağı hissəsində ilkin olaraq 2D yanaşması tövsiyə edilir.
Bu, xüsusilə mailliyin çox aşağı olması, yataqlarının sayının çox olması və çay
yatağının hər hansı tərəfində mövcud olan daşqın divarları ilə əlaqəlidir. Daha əvvəl
qeyd edildiyi kimi, axın yataqdan çıxan kimi, 2D prosesləri üstünlük təşkil edəcək.
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Şəkil 5.  Türyançay üzrə modelləşdirmə yanaşması.

Şəkil 6.  Aşağı hissə üçün 1D-2D modelləşdirmə yanaşması.



1D-2D yanaşması o deməkdir ki, çay kanalının sahil/bəndlərin yuxarılarına qədər
olan hissəsi 1D şəklində, subasar isə 2D şəklində modelləşdirilməlidir (şəkil 5).
Hesablama resurslarından asılı olaraq bəzi hissələri xəttin əlaqəliliyi ilə bağlı
məsələlərdən yayınmaq üçün stuktursuz tordan istifadə etməklə sadəcə 2D şəklində
modelləşdirmək əlverişli ola bilər.

Hadisələrin seçilməsi. Modellər məlumatlar mövcud olduqda qeydə alınmış
hadisələrə görə kalibrasiya edilməlidir. Bütün fərdi sutoplayıcı sahəyə təsir edən və
bir sıra məntəqələrdə axın və yaxud səviyyə məlumatları ilə müşayiət olunan daşqın
hadisələri əlverişlidir. Tarixi vizual məlumatlar da istifadə edilə bilər. Kalibrasiya
prosesi zamanı aşağıdakılara xüsusi diqqət yetirilməlidir:

- Manninq əmsalı. Mövsümdən asılı olaraq və yerli təcrübəyə əsaslanaraq na-
hamarlıq əmsalı uyğunlaşdırılacaq. Lakin, hesabi hadisələr üçün nahamarlıq əmsal-
larını müəyyən etmək üçün təhlillər aparılmalıdır.

- Torpaqdan istifadə və geometriya. Seçilmiş hadisələrin nə vaxt baş verməsindən
asılı olaraq, çayın həndəsi xüsusiyyətləri və ya sutoplayıcı sahədə torpaqdan istifadə
önəmli dərəcədə dəyişmiş ola bilər. 

Nəticə və təkliflər

Hidravlik modelin tərtib edilməsi sel və daşqınlar baş vermiş ərazidə qısamüd-
dətli tədbirlərin görülməsi üçün əvəzolunmaz bir layihədir. Modelin tərtib olun-
masında ərazinin rəqəmsal hündürlük modelindən istifadə olunur. Bu rəqəmli relyef
məlumatlarının toplanıb bazada yerləşdirilməsi, güclü yağıntılar zamanı selinin
hansı relyef üzrə axın istiqamətini müəyyənləşdirir. Bu da daşqın baş verən çayda
təhlükənin qabaqcadan öyrənilməsinə kömək edəcəkdir. Bütün bunlarla yanaşı
qısamüddətli görülən tədbirlərin daha effektiv və operativ olması üçün çayların
müəyyən yerlərində  axım həcmini və həmin ərazidə yağan yağıntının miqdarını
ölçmək üçün cihazların quraşdırılması və bu cihazlar vasitəsi ilə əldə olunan
məlumatların tez bir zamanda aidiyyəti qurumlara göndərilməsi təşkil olunmalıdır.
Daxil olan məlumat isə analiz olunaraq, təhlükə yaranması gözlənilən ərazilərdə
yaşayan vətəndaşlara xəbərdarlıq edilməlidir. Xəbərdarlığın qısa bir müddətdə və
effektiv olması üçün öncədən respublikanın mobil operatorları ilə danışıqlar aparıl-
malı və müqavilə bağlanmalıdır. Beləliklə, ərazilərdə yaşayan vətəndaşlara mesaj
və ya zəng vasitəsi ilə xəbərdarlıq olunur. Həmçinin televiziya və radio vasitəsi ilə
də əhaliyə xəbərdarlıq edilə bilər. Bütün bu görülən tədbirlər hadisə baş vermiş
ərazidən insanların təxliyyə olunmasına və onların əmlaklarının daşınmasına xidmət
edir. Bununla da baş verə biləcək hadisə zamanı insan tələfatını və maddi itkiləri
xeyli  azaltmaq mümkün olar.

Daşqın təsirlərinin azaldılması üçün daşqınların xəritələşdirilməsi, seçilmiş
sahələrdə daşqınların təsirini azaltmağa yönəlmiş bir sıra seçimlər edilməlidir. Təklif
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edilən seçimlərin effektivliyini, həm də onların digər yerlərdə yeni problemlər yarat-
madığını təsdiq etmək üçün onlar rəqəmsal modelə daxil edilməlidir. Bir sıra
möhkəm qurğularla bağlı seçimlər sınaqdan keçirilməlidir: dambalar, sahil mühafizə
bəndləri, daşqın divarları, çayın və sututar sahələrin düzləşdirilməsi və dərin-
ləşdirilməsi. Digər seçimlərdən isə meşələrin salınması, subasarlar və ya torpaqdan
istifadəyə dəyişikliklərin edilməsi sınaqdan keçirilməlidir.
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Giriş

Mingəçevir su anbarı hövzəsinin hidrogeoloji şəraiti indiyədək dəqiq
öyrənilməmişdir. Aparılmış tədqiqatlar zamanı əsas diqqət tektonika, stratiqrafiya
və ekzogen-geoloji proseslərin öyrənilməsinə yönəldilmişdir. Ona görə də hidro -
geoloji şəraitin öyrənilməsinə lazımınca  diqqət yetirilməmişdir. 

Mingəçevir su anbarı sahillərinin yeraltı suları demək olar ki, tamamilə köklü
Abşeron qumdaşı laylarında yayılmışdır. Həmin süxurların müxtəlif dərəcədə
parçalanmış çatlı və olduqca qeyri-sabit qranulometrik tərkibli olması nəzərə alın-
maqla süxurlar hidrogeoloji parametrlərinin müvafiq hidravlik qanun əsasında
hesablanması bu tədqiqat işində öz əksini tapmışdır.

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Tədqiqat işində keçmiş “Bakıhidrolayihə” İnstitutunun hesabatlarından, Ekolo -
giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fond materiallarından və Mingəçevir su anbarı
ərazisində Mingəçevir torpaq bəndi layihələndirilməmişdən əvvəllər aparılmış
tədqiqat işlərinin məlumatlarından istifadə olunmuşdur.

Tədqiqatın şərhi

Əldə olunmuş materiallara əsasən demək olar ki, Mingəçevir “Boğazının” hü-
dudlarındakı yeraltı sular Abşeron yaşlı qumdaşı kompleksində toplanmışdır. 

(Səh. 66-71)

MİNGƏÇEVİR SU ANBARI SAHİLLƏRİNDƏ
YERALTI SULARIN HİDROGEOLOJİ 
PARAMETRLƏRİNİN HESABLANMASI

Babayev N.İ.1, Rzayev R.T.2
1Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

2“Azərsu” ASC “Sukanal” Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutu, 
ramil_rza81@mail.ru

Abstract. Within the limits of its underground waters of the Strait of Mingechaur
almost entirely rooted in the Absheron collected layers of sandstone. Sandstone lay-
ers the shallow depth of groundwater, deep gorges and ravines, steepness of the
slopes at the top of fragmented parts, and located close to the lowest depths of the
layers in the core of the fault, there is a steepness of the slope platforms.

Açar sözlər: suçəkmə, sutökmə, depressiya əyrisi, sulu horizont, psevdokarst,
drenaj, eroziya bazisi, süzülmə əmsalı.



Abşeron yaşlı süxurlar  hidrogeoloji baxımdan 3 tipə bölünür:
1. Sərbəst hidrogeoloji rejimi olan, daha böyük qalınlıqlı, sulu qumdaşı layı;
2. Tərkibində qumdaşı laycıqları olmayan sukeçirməyən gil layı;
3. Sululuq şəraitinə görə aralıq vəziyyəti tutan, bir süxur qrupunda birləşən, az

qalınlıqlı gil və qumdaşı laylarının növbələşməsi [5].
Ümumiyyətlə, bu ərazidə sahil zolağı istisna olunmaqla, yamaclarda qrunt su-

larına rast gəlinməmişdir. Bu onunla əlaqədardır ki, bu ərazi tektonik qalxma
zonasıdır. Bunun da nəticəsində IV dövrdən altda yatan ana süxurların səthi qrunt
suları üçün suyadavamlı lay hesab olunur və “Boğaz”da cənuba və şimala nisbətən
daha yüksək nöqtələrdə yerləşir. Ana süxurların bu yeraltı suayırıcısının iki tərəfli
mailliyi “Boğaz”ın suları ilə drenlənir və onların allüvium və dellüvium qatları ilə
örtülmüş ana süxurların tavanının azalma sahəsində, “Boğaz”dan aşağıda və
yuxarıda toplanmasına şərait yaradır. Həqiqətən də Kürün terras çöküntülərində
“Boğaz”dan yuxarıda və aşağıda hər yerdə allüvinin qumlarında və çaqıllarında
qrunt sularına rast gəlinir. 

Beləliklə, belə qənaətə gəlmək olar ki, Mingəçevir “Boğaz”ının hər yerində IV
dövrün qrunt suları drenaj olunmuşdur. Lakin “Boğaz”ın hüdudlarında Abşeron və
Ağcagil qumdaşı çöküntüləri sulu hesab olunur. 

Ümumiyyətlə, Abşeron və qismən də Ağcagil qumlu-gilli çöküntüləri qalınlığı
təqribən 1400 m olmaqla, hidrogeoloji cəhətdən bir-biri üzərində, ayrı-ayrı
mərtəbələr şəklində böyük bucaq altında maili yerləşmiş sulu horizontların tam
sırasını təmsil edir. Bu sulu qumdaşı layları arasındakı məsafə olduqca müxtəlifdir
və bu da, ayrıca laylar və lay dəstələrinin, onları bir-birindən ayıran sukeçirici ol-
mayan gillərin qalınlığı ilə əlaqədardır. Sulu horizontların qalınlığı çox müxtəlifdir
və susaxlayan qumdaşlarının qalınlığından və onların dənəvərlik dərəcəsindən
asılıdır [2].

Qumdaşı layların yeraltı suların ən dayaz dərinliyi dərin dərələr və yarğanların
parçalanmış sıldırım yamaclarının üst hissələrində, ən aşağı dərinlikləri isə əsasən
qırışığın nüvəsinə yaxın yerləşən qatlarda, sıldırım yamacların özüllərində müşahidə
olunur. 

Tədqiqat ərazisində Abşeron çöküntülərinə aid olan aşağıdakı bulaqlar mövcud-
dur:

1. Şirinbulaq–Bozdağ silsiləsinin cənub yamacında yerləşir, suyunun keyfiyyəti
yaxşıdır, debiti 0.4 l/san təşkil edir;

2. İstisu bulağı–Qocaşen dağ silsiləsinin cənub yamacında yerləşir, suyu şirindir,
debiti aşağıdır, alt abşeron yaşlı qumdaşı çöküntülərindən süzülür, kimyəvi tərkibinə
görə hidrokarbonatlı-xloridli-natriumludur, tərkibində nəzərə çarpacaq dərəcədə sul-
fat ionları iştirak edir  (cədvəl 1).

3. Samux bulağı – Mingəçevir su anbarının sol sahilində yerləşir, debiti aşağıdır,
suyun temperaturu 12-130C-dir. 
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Tədqiqat ərazisinin yeraltı sularının ümumi minerallaşma dərəcəsi kifayət qədər
yüksək olmaqla (1300-4000 mq/l) quru qalığın miqdarı 2-12 q/l arasında dəyişir və
əsasən sulfat və xlorid duzlarından ibarətdir. 

Mingəçevir su anbarının sağ sahilində lay suları (əsasən NaCl) xloridli tiplidir
[5]. Tədqiqat ərazisinin Abşeron yaşlı qumdaşları üçün süzülmə əmsalının hesablan-
masının istənilən cəhdində belə bir sualın yaranması mümkünlüyü və məcburiyyəti
yaranır. Bu hesablamaları suyun hərəkətinin hansı qanununa əsaslanaraq, hansı düs-
tur üzrə aparmaq mümkündür.

Məlum olduğu kimi, hidravlikada suyun qruntlarda üç əsas hərəkət tipi nəzərdə
tutulur. 

1) laminar, xırda dənəli qruntlarda, “şırnaqlı” hərəkət üçün, hesablamada “Darsi”
qanunu tətbiq olunur; 

2) turbulent, kobud-qırıntılı, çatlı, böyük karst boşluqlarında hesablamalarda isə
Şezi qanunu tətbiq olunur;

3) qarışıq, “şırnaqlı-borulu”, iri-dənəvər, kobud qumlu, ümumiyyətlə kəskin
məsaməli qruntlar üçün Smreker qanunu tətbiq edilir [1].

Qruntlarda suyun hərəkət sürətini hesablamaq üçün uyğun olaraq aşağıdakı düs-
turlardan istifadə edilir:

1) Laminar hərəkət halı üçün V=KI (Darsi qanunu) (1)

2) Turbulent  hərəkət halı üçün (Şezi qanunu) (2)

3) Qarışıq hərəkət halı üçün (Smreker qanunu)       (3)

Burada  V - qrunt məsamələrində suyun süzülmə sürəti; K - qruntun sukeçiricilik
və ya süzülmə əmsalıdır, C=K bərabər  qəbul olunur.

I - hidravliki qradiyent (su səthinin meyilliyi)
m - xüsusi əmsal, qiymətləri 1-dən 2-yə qədər dəyişir.
Süxurların süzülmə əmsalının hesablanması üçün bu düsturlardan birinin tətbiqi

haqqındakı  sual, sulu layın xarakteristikasına yanaşmaq üçün hansı kriteriyadan
asılı olmağına görə həll edilir [1, 3, 4].
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Cədvəl 1. İstisu bulağının kimyəvi tərkibi

Na+K Ca Mg Cəmi Cl SO4 CO3 HCO3 Cəmi Ümumi
min.dər

q/l 0.1129 0.0329 0.0026 - 0.0834 0.0823 - 0.165 - 0.3964

Mq-ekv 4.91 1.64 0.21 6.76 2.34 1.71 - 2.70 6.76 -

% ekv 72.64 24.26 3.10 100 34.76 25.28 - 39.96 100 -
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Tədqiqat ərazisinin Abşeron qumdaşlarına çatlı və iri məsamələrdən məhrum
olun muş çox xırda dənəli, sıx, gilli süxur kimi baxmaq olar. Bu halda onlar üçün
Darsi qanunu tətbiq edilə bilər. Digər nöqteyi-nəzərdən, süxurların tektonik cəhətdən
kəskin parçalanmış-qəlpələnmiş olduğunu nəzərə alaraq, hansı ki, Mingəçevir su
anbarının sağ sahili üçün xüsusilə xarakterikdir və iri görünən (açıq) çatların, psev-
dokarstların mövcudluğu səbəbindən həmin süxurlar üçün Şezi qanununun tətbiqi
tamamilə məqbuldur. 

Nəhayət, bu hər iki kənar baxışı tətbiq edərək, ərazinin Abşeron qumdaşlarını
nəzərdən keçirək. Onların müxtəlif dənəli, olduqca qeyri-sabit qranulometrik tərkibli
süxur olmasını, həm açıq, həmdə sulu-məhlullu duzlarla dolmuş çatlarının həddən
çox olmasını nəzərə alsaq, həmin süxurlar üçün Smreker qanununun tətbiq olunması
tövsiyyə edilir.

Sərbəst su güzgü səthinə malik horizontal təzyiqli sulu laya qazılmış tək vertikal
quyu üçün 

(4)

düsturunun tətbiqi təklif edilir. Burada, 
R - təsir radiusu; 
r - quyunun radiusu; 
h - quyunun dərinliyi; 
H - sulu horizontun qalınlığı. 
Təsir radiusunun qiymət sol sahil üçün R=50-100 m, sağ sahil üçün isə 25-50 m

qəbul edilir. İki müşahidə quyusunda suçəkmə sınağı aparıldığı halda, yuxarıda
göstərilən düstur dəyişəcək və aşağıdakı kimi olacaqdır.

(5)

a1 və a2-müşahidə quyularının məkrəzi quyulardan məsafəsi; 
h1 və h2-uyğun olaraq quyularda suyun sukeçirməyən laya qədərki dərinliyidir.  
Mingəçevir su anbarının sağ və sol sahillərində aparılmış suçəkmə və sutökmə

sınaqları nəticəsinə görə süzülmə əmsalının bu düstur üzrə hesablanmış qiymətləri
cədvəl 2-də verilmişdir  [2].

Nəticə

Mingəçevir rayonunun bütün yeraltı sularının ümumi minerallaşma dərəcəsi ki-
fayət qədər yüksəkdir və 130-400 mq/ekv/l arasında dəyişir. 

Mingəçevir su anbarının sağ sahilində lay suları xloridli (əsasən NaCl), sol
sahilində isə hidrokarbonatlı-xloridli-natriumludur. Sol sahildə suçəkmə və sutökmə
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sınaqlarının nəticələrinə görə süzülmə əmsalının qiyməti 0.0054-0.0170 sm/san
(4.66-14.688 m/gün) arasında dəyişir. Sağ sahildə isə süzülmə əmsalının qiyməti
0.0011-0.0024 sm/san (0.950-2.074 m/gün) arasında dəyişir. Göründüyü kimi sağ
və sol sahillərdə süzülmə əmsalının qiymətləri kəskin fərqlidir. Suçəkmə sınaqlarının
nəticələrinə əsasən hesablanmış K əmsalının qiyməti sutökmə sınaqlarının
nəticələrindən alınmış K əmsalının qiymətindən böyükdür. Bu da onunla əlaqədardır
ki, sulu layın yuxarı hissəsinin sukeciricilik qabiliyyəti  aşağı hissəsinə nisbətən
azdır. 

Sağ sahildə qazılmış 16 və 17 saylı quyularda süzülmə əmsalının qiyməti bir
birindən kəskin fərqlənir. Bu da, 16 saylı quyunun kəsilişində iştirak edən qumdaşı
laylarında tektonik çatların varlığı ilə əlaqəlidir. 
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Сədvəl 2. Quyularda süzülmə əmsalının qiymətləri

Sol
sahildə
aparılmış
sınaqlara
görə

Bir quyuda aparılmış suçəkmə sı-
nağına görə  (24 saylı quyu)

Bir quyuda aparılmış sutökmə sı-
nağına görə (24 saylı quyu)

Sınaq № 1 2 3 4 5 6 7

R=50 m 0.0141 0.0129 0.01222 0.0078 0.0075 0.0070 0.0054

R=100 m 0.0153 0.0145 0.01370 0.0088 0.0085 0.0078 0.0061

İki quyuda aparılmış suçəkmə sınağına
görə (24 və 21 saylı quyu)

İki quyuda aparılmış sutökmə sınağına
görə(24 və 21 saylı quyu)

Sınaq № 1 2 3 4 5 6 7

- 0.0170 0.0170 0.0011 0.0085 0.0098 0.0121

Sağ
sahildə
aparılmış
sınaqlara
görə

Bir quyuda aparılmış sutökmə
sınağına görə  (17 saylı quyu)

Bir quyuda aparılmış sutökmə 
sınağına görə (16 saylı quyu)

Sınaq № 8 9 10 11 12 13 14

R=25 m 0.0022 0.0019 0.0018 0.0017 0.0066 0.0063 0.0071

R=50 m 0.0024 0.0023 0.0020 0.0019 0.0069 0.0072 0.0080

İki quyuda aparılmış sutökmə sınağına
görə ( 17 və 13 saylı quyu)

İki quyuda aparılmış sutökmə sınağına
görə (13 və 16 saylı quyu)

Sınaq № 8 9 10 11 12 13 14

0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 - 0.0048 0.0052
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Giriş

Çaylararası hissələrdə yeraltı suların sərfinin, laylarda suyun səviyyəsinin qalxıb-
düşməsinin, əraziyə düşən yağıntının infiltrasiyasının, depressiya əyrisinin vəziyyə-
tinin təyini, bu hissədə yerləşən yeraltı suqəbuledici qurğuların debitinin
hesablanması, iş rejiminin təşkili baxımından əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində Dyupyunun qrunt suyu axını tənliyindən
və yeraltı suların dinamikasına aid materiallardan istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın şərhi

Çaylararası hissələrdə infiltrasiya sərfi nəzərə alınmadıqda qrunt sularının layın
vahid enindən keçən sərfi Dyupyunun aşağıdakı tənliyindən təyin olunur.

(1)

burada, k - filtrasiya əmsalıdır, m/san; h - pyezometrik basqıdır, m; dh/dx çay-
lararası məsafədə basqının axın boyu dəyişməsidir (maillikdir).

(Səh. 72-76)

ÇAYLARARASI HİSSƏLƏRDƏ YERALTI 
SULARIN SƏRFİNİN ƏRAZİYƏ DÜŞƏN

YAĞINTILARIN İNFİLTRASİYASI NƏZƏRƏ
ALINMAQLA TƏYİNİ

Əhmədov F.Ş.1,  Əyyubov İ.A.2

1“Azərsu” ASC, “Sukanal” ET və Lİ, fizuli.axmedov@mail.ru
2Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Hidrometeorologiya ETİ, iftixar.eyyubov@mail.ru

Abstract. The article is devoted to  defining groundwater flow considering infil-
tration.

Açar sözlər: çaylararası hissələr, infiltrasiya sərfi, qrunt suları, yağıntıların
hündürlüyü, layın vahid enindən keçən sərfi, pyezometrik basqı, axın, suayrıcı xətt,
depressiya əyrisi, suyun səviyyəsi.



İnfiltrasiya sərfi nəzərə alınmaqla M kəsiyindən keçən qrunt suyu axınının sərfi
aşağıdakı kimi təyin olunur (şəkil 1).

(2)

burada, q1 – solda yerləşən çayın başlanğıc kəsiyində qrunt suyu axınının sərfidir;
W – atmosfer yağıntılarının infiltrasiya sərfi olub, qrunt suları səthinə ərazinin vahid
güzgü səthindən vahid zamanda süzülən suyun sərfidir, belə təyin olunur:

Şəkil 1. Yağıntıların infiltrasiyası nəzərə alınmaqla çaylararası hissədə
depressiya əyrisi

(3)

Burada, F - çaylar arası ərazinin güzgü səthidir; V - səthə düşən suyun həcmidir.

(4)

təyin olunur; hy - ərazinin güzgü səthində t - müddətində yaranan yağıntının hündür-
lüyüdür, m.

Bunu (3) ifadəsində yerinə yazsaq alarıq: 

(5)

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, W - vahid zamanda ərazinin vahid
güzgü səthinə düşən yağıntının hündürlüyüdür, m. Bunu (2) tənliyində yerinə yazsaq
alarıq:
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(6)

Bu tənliyi dəyişənlərə ayırmaqla x=0, h=h1; x=x, h=hx sərhəd  şərtlərinə görə
M - kəsiyinə qədər olan aralıqda inteqrallasaq alarıq: 

(7)

İnteqrallamadan aşağıdakı ifadə alınır:

(8)

Buradan

(9)

Çaylararası məsafənin x= 𝓵1-2 , hx= h2 olduğunu yuxarıda nəzərə alsaq aşağıdakı
ifadə alınar:

(10)

(10) ifadəsini (2) tənliyində yerinə yazsaq, çaylararası hissədə sukeçirməyən otu-
racaqlı üfüqi layın ixtiyarı kəsiyindən keçən qrunt sularının sərfini təyin edə bilərik:

(11)

Başlanğıc kəsikdə x=0 olduğu üçün:

(12)

son kəsikdə, x= 𝓵1-2

(13)

Əgər hy = 0 olarsa,

(14)

beləliklə, yağıntılar hy = 0 olarsa, çaylararası ərazidə yeraltı qrunt suyu axınının
hesabat formulası Dyupyu ifadəsinə çevrilir.
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(11) tənliyindən göründüyü kimi, yağıntılar hy = 0; h1 = h2 olduqda qrunt suyu
axınının sərfi qx=0 alınır, qrunt sularının bir çaydan o birisinə doğru hərəkəti dayanır.

Bu halda depressiya əyrisi düz xətt olur. Lakin axın planda iki ölçülü olduğu
üçün, çaylararası hissədə sürətin kəsik müstəvisinə perpendikulyar toplananı yaranır
və qrunt suları ayırıcısı əmələ gəlir. İnfiltrasiya ilə əlaqədar suayrıcı yüksək olur.
Qrunt sularının çaylararası hissənin vahid enindən keçən suyun qx sərfi məlum
olduqda, ümumi sərf 

(15)

ifadəsindən təyin olunur. Burada, B qrunt layının sukeçən kəsiyinin enidir, m.
Çaylararası hissədə infiltrasiya nəzərə alınmaqla qrunt suyu axınının suayrıcı

xəttinin mümkün olan vəziyyətlərini təyin edək. Bu depressiya xətti tənliyindən is-
tifadə olunmaqla yerinə yetirilir.

Depressiya əyrisinin tənliyi aşağıdakı kimi çıxarılır. (8) tənliyini hx-ə görə həll
etsək alarıq:

(16)

(9) tənliyi x=L1-2 olduqda aşağıdakı kimi alınır. 

(17)

(17) ifadəsini (16)-da nəzərə alsaq, depressiya əyrisinin tənliyini alarıq:

(18)

Depressiya əyrisinin başlanğıcdan hx = hmax olan suayrıcıya qədər x məsafəsini
təyin edək.

Bunu təyin etmək üçün depressiya əyrisi tənliyinin 1-ci tərtib törəməsini 0-a
bərabər edək:

(19)

Buradan alarıq:

(20)
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(21)

(21) ifadəsindən xm-in qiymətini (18) ifadəsində yerinə yazsaq,  depressiya
əyrisinin hx=hmak hündürlüyünü taparıq. Bu da suayrıcı kəsiyə müvafiq hündür-
lükdür.

Əgər h1=h2 olarsa, xm =         ; suayrıcı çaylararası hissənin ortasında olur. Əgər

h1>h2 olarsa, xm  , bu halda suayrıcı orta kəsikdən sola yerini dəyişir.  Əgər

h1h2 olarsa, xm >         , suayrıcı orta xətdən yerini sağa dəyişir. Beləliklə, çaylarda

suyun səviyyəsindən asılı olaraq, qrunt sularının suayırıcısı çaylararası hissəsinin

ortasından səviyyəsi böyük olan çaya doğru dəyişir.

Nəticə

Məqalədə riyazi təhlillər əsasında qrunt suyu layının sukeçirməyən üfüqi otura-
cağından çaylardakı suyun səviyyə xəttinə qədər h1 və h2 hündürlükləri məlum
olduqda, əraziyə düşən yağıntının infiltrasiyası nəzərə alınmaqla, qrunt suları
sərfinin və çaylararası depressiya əyrisinin təyini üçün ifadələr alınmışdır. Bunlardan
suqəbuledici qurğuların debitinin təyini və iş rejiminin təşkilində istifadə oluna bilər.
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Giriş

Su təchizatı sistemlərinin etibarlı şəkildə fəaliyyətinin əsas göstəricisi şəbəkədəki
su itkisinin kifayət qədər az olmasıdır. Su itkisi bir çox səbəblərdən formalaşır. Bun-
lardan biri də su qəzalarıdır. Su qəzasının davamiyyəti onun aşkar olunduğu andan,
təmir olunaraq aradan qaldırıldığı ana qədər olan zaman kəsiyidir. Bu səbəbdən də
qəzaların operativ və keyfiyyətli şəkildə aradan qaldırılması yaranmış su itkisinin
azaldılması istiqamətində aparılan başlıca tədbirlərdəndir.  

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Məqalənin hazırlanması  zamanı istehsalatda istifadə olunan müasir tipli təmir
aksesuarları və onların göstəricilərinə diqqət yetirilmiş, elecə də təlim materialları
və müvafiq ədəbiyyatlara istinad olunmuşdur.

Tədqiqatın şərhi

İstənilən dövlətin məişət-su təsərrüfatı onun iqtisadi və sosial inkişafını əks et-
dirən əsas göstəricilərdən biridir. Bu baxımdan su təchizatı sistemlərinin etibarlı
şəkildə qurulması və onların keyfiyyətinin müasir texnologiyaların naliyyətlərinə
əsaslanaraq artırılması  vacibdir. 

(Səh. 77-83)
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Abstract. The main parametr of durable activity of üater supply system is reduce
of üater loss in the network. Water loss is containing following reassons:

1. Commercial loss
2. Physical loss (leakage)
3. Inaccuracies of metering poses 

During the water accident infrastructure is spoiling, pipeline to be corrosion,
road cover is damaging.

Açar sözlər: su qəzası, su borusu, polietilen boru, su itkisi, su təchizatı.
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Su şəbəkəsində yaranmış itki faizi aşağı endikcə şəbəkənin səmərəlilik faizi yük-
səlmiş olur. İtkilərin qarşısının alınması məsələsində həm fiziki, həm kommersiya,
həm də su sərfiyyatının hesablanması zamanı yaranan itkilərin azaldılması prinsip -
lərinə kompleks yanaşmaq lazımdır. 

Su şəbəkələrində formalaşan itkilər aşağıdakı başlıca səbəblərdən yaranır:
1. Kommersiya itkiləri;
2. Fiziki itkilər;
3. Hesablama zamanı yaranan itkilər.
Fiziki itkilər zamanı şəbəkə birləşmələrindəki zədələnmə və ya nasazlıqlar

nəticəsində su itkisini formalaşdıran səbəblər aşağıdakı şəkildə qiymətləndirilmişdir
[1, 2]:  

• Hidrantlardakı nasazlıqlar                 - 46,1%
• Su kəmərindəki sınmalar                   - 18.9%
• Su kəmərindəki çatlar                        - 6.3%
• Korroziya nəticəsində                        - 5.5%
• Siyirtmələrdəki nasazlıqlar                - 14.1%
• Birləşmələrdəki nasazlıqlar               -  3.9 %
• Digər zədələnmələr                            - 5.2%     
Bir çox şəhər tipli su şəbəkələrində su itkisinin buraxıla biləcək hədd norması

20-30%  qəbul edilir, bəzən isə bu göstərici 40-50% -ə qədər arta bilir [1]. Su
təchizatı sistemlərinin etibarlılığını artırmaqla bu göstəricilərin azaldılmasına nail
olmaq üçün dünya şəhərlərində yerli layihələr hazırlanaraq tətbiq olunmaqdadır.

Su axıntısı iqtisadi itki yaratmaqla bərabər movcud infrasturuktura da ziyan vurur.
Belə ki, su axıntıları kəmərləri karroziya uğratmaqla, yol örtüyünü sıradan çıxar-
maqla, tikililərin bünovrəsinə dolmaqla, su təminatının dayanıqlılığını pozmaqla və
s. müəyyən fəsadlar yaratmış olur. 

Su şəbəkəsi nə qədər etibarlı qurulsa da, qaçılmaz itki hədləri mövcuddur. Ən
keyfiyyətli sistemlərdə belə şəbəkəyə verilmiş suyun 80-90%-i istehlakçılara çatmış
olur. Sistemə verilmiş suyun təqribən 8-10%-nin itkiyə getməsi qaçılmazdır [3].
Bunun üçün də suyun hesabatı aparılarkən sadalanamış şərt nəzərə alınmalıdır.

Su sızmalarına şəbəkənin bütün hissə və istiqamətlərində rast gəlmək olar (şəkil 1).
Sızma zamanı itən suyun həcmi əsasən aşağıdakı amillərdən asılıdır:

• sızmaların ölçüsü
• şəbəkənin təzyiqi
• sızmanın aşkarlanma vaxtı
• təmirə sərf olunan vaxt
Fiziki su itkilərinin təyini üçün ənənəvi metodlarla birgə müasir inovativ metodlar

da mövcuddur. Sızmaların təyin edilməsi və qarşısının alınması üçün sızmanın baş
verdiyi yerə və şəraitə uyğun olan metod seçilərkən sızmanın daha optimal, az
zaman və məsrəf sərf etməklə aradan qaldırılması nəzərə alınmalıdır.



Su sızmaları görünən və görünməyən olmaqla iki yarım qrupa ayrılır. 
Təcrübə göstərir ki, görünməyən sızmalar zamanı görünən sızmalara nisbətən

daha çox su itkisi yaranır. Bu səbəbdən də görünməyən sızmaların vaxtında aşkar-
lanması, yerinin təyin edilməsi və qarşısının alınması prioritet məsələlərdəndir.

Su itkilərinin aşkarlanması üçün aşağıdakı metod və vasitələr mövcuddur: 
• İlkin aşkarlayıcı səs cihazları;
• Gefonlar;
• Georadarlar;
• Korelyatorlar;
• İzburaxan qaz vasitəsi ilə aşkarlama (Helium);
• Sahara metodu;
• Smart ball (ağıllı top) metodu;
• Sayğaclaşma metodu.
Su axıntısının aradan qaldırılması üçün ilk öncə qəza yeri aşkar olunmalı və

qiymətləndirmə aparılmalıdır. Qəzanın yerinin tapılması və qiymətləndirilməsi
aşağıdakı göstəricilərə əsasən aparılır:
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Şəkil 1. Sızmaların yeri və mənbəyi.

Burada: 1 - qazma quyusu borusunda sızmalar; 2 - nasos və ya onun detallarının sıxılma tik-
işindəki sızmalar; 3 - sızan kran; 4 - su anbarının daşması; 5 - nasaz üzgəc; 6 - su anbarının axıtma
xəttindəki sızmalar; 7 - tikinti quraşdırma işləri nəticəsində yol verilən nöqsan; 8 - açıq kanalizasiya
siyirtməsi; 9 - yuma xəttinin nasaz və ya açıq olması; 10 - havalandırma sistemindəki sızmalar; 11 -
birləşmə nöqtələrindəki sızmalar; 12 - borularda sızmalar; 13 - siyirtmələrdə sızmalar; 14 - yanğın
kranındakı sızmalar; 15 - yanğın hidrantındakı sızmalar; 16 - araqatlarında sızmalar.



• Vizual göstəricilər (torpaq çökməsi, su qalxması və s.);
• Hasilatın artımı və ya gecə axınının minimumunun dəyişməsi;
• Sektorlaşdırma və sızmaların aşkarlanması;
• Kanalizasiya quyularının və kollektorların təftişi ( rəngli maddənin əlavə

edilməsi və s.);
• Klapanların dinlənməsi;
• Sayğac göstəricilərin analizi.
Su axıntısının yeri müəyyən olunduqdan sonra su təchizatının dayandırılması

prosesi həyata keçirilir. Su təchizatının dayandırılması prosesi qəza baş vermiş
nöqtəyə ən yaxın yerləşən siyirtmənin bağlanması ilə həyata keçirilməlidir. İlk öncə
birləşmə nöqtəsindən, bu mümükün olmadıqda daşıyıcı xətt üzərindəki siyirtmədən,
bu da mümkün olmadıqda isə su mənbədən bağlanmalıdır. Su bağlanarkən
yaranacaq hidravliki zərbənin qarşısının alınması üçün bağlanma yavaş tərzdə
aparılmalıdır.

Su təchizatı dayandırılarkən istifadəçilərin məlumatlandırılması da vacibdir. Əgər
bağlanma öncədən planlaşdırlmışdırsa, bu barədə istifadəçilərə elan, telefon rabitəsi
və ya kütləvi informasiya vasitələri ilə məlumat verilməlidir.

Qəza baş vermiş ərazidə sonrakı mərhələdə ərazi çəpərlənməli, təhlükəsizlik
nişanları ilə nişanlanmalıdır. Qəza ərazisinə kənar şəxslərin müdaxiləsi məhdud-
laşdırılmalıdır. Qazıntı işlərinə başlamazdan öncə ərazidən keçən kommunikasiya
xətlərinin yerinin müəyyən edilərək təhlükəsizliyinin təmini məqsədi ilə aidiyyəti
qurumlara bu haqda məlumat verilməli, həmin kommunikasiya xətlərinin yeri
dəqiqləşdirilməlidir.

Su şəbəkəsində qəzalar əsasən cədvəl 1-də qeyd olunan səbəblərdən yaranır [4]. 
Təmir işlərinə başlanmazdan əvvəl ehtiyyat hissələri seçilir, borunun materialına

uyğun tətbiq olunacaq təmir metodu təyin olunur. Daha sonra təmir olunacaq boru-
nun xarici diametri ölçülürək müəyyən edilir. Bundan sonra təmir işlərinə başlanılır.
Təmir bitdikdən sonra isə görülmüş işin keyfiyyəti yoxlanılır və boru yuyulub dizen-
feksiya olunaraq istismara verilir.

Su xəttinin təmiri zamanı aşağıda sadalanan göstəricilərə diqqət etmək lazımdır:
• Mümkün olduğu qədər eyni materiallardan istifadə etmək;
• Su ilə təmasda olan materiallar RD 140/2003-ə uyğun olaraq (istifadə olunan

suyun keyfiyyət standartı) yeyinti sənayesi üçün yararlı olan suyun keyfiyyətini
korlamamalıdır;  

• Kiplik yaradan aksesuarlar yetərincə davamlı olmalı və UNE EN-861 stan-
dartına cavab verməlidir; 

• Ventil və ya digər açma-qapama elementlərinin karroziyaya qarşı müqavimət
xüsusiyyətləri olmalıdır (paslanmayan poladdan olması məqsədəuyğundur);

• Bolt və digər sıxıcı vasitələr istehsalçının göstərdiyi şəkildə yerləşdirilməli di-
namometrik açarla sıxılmalıdır.[4,5].
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Təmir prosesini formasına görə bir neçə qrupa bölmək olar. Bunlara misal olaraq
su xəttinin kəsilməsi ilə aparılan təmir, su xəttinin kəsilməməsi ilə aparılan təmir,
suyu dayandırmaqla aparılan təmir, suyu dayandırmamaqla aparılan təmir for-
malarını göstərmək olar. Cədvəl 2 (a, b, c,)-də sadalanan təmir formaları və istifadə
olunan avadanlıqlar haqqında məlumat verilmişdir.
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Cədvəl 1. Qəzaların yaranma səbəbləri

Xətanın növü Səbəb Həll yolu

Yaradılmış qəzalar Maşınların boru üzərində
hərəkəti

Kordinasiyanın yaxşılaşdırılması

Digər komunikasiya arasındakı
məsafələrə riayət olunmaması
(qızdırıcı kabellərin yaxınlığı)

Podratçılar və ya iş icraçıları
üzərində ciddi nəzarət

Metal borunun korroziyası
prosesini sürətləndirən infra-
strukturlar (transformasiya
postları, dəmir yolları)

Xəttin marşurutuna nəzarət və
maksimum təhlükəsiz ərazi ilə
döşənmə, mühafizə sistemlərinin
tətbiqi

Yanlış materialın
seçilməsi

2 müxtəlif tip boruların bir-
ləşdirilməsi zamanı daxili və
xarici mühafizə adekvat deyil,
kimyəvi müqavimət yetərsizdir

Hazırlanma mərhələsinin
yaxşılaşdırılması

Nasaz materiallar Hazırlanma xətaları, xammal
xətalar, istehsal xətaları və s.

Təchizatçı üzərində daha çox
nəzarət 

Boruların daşınması və 
saxlanması zamanı düzgün 
yerləşdirilməmə

Boruların elastikliyinin nəzər 
alınaraq adekvat daşıma və
saxlama işinin təşkili

Yanlış quraşdırılma İş icraçısının yetərsiz iş bilmə
qabliyyəti

Təlimlərə cəlb etmə

Yanlış istismar Şəbəkədə təzyiqin düzgün 
idarə olunmaması

Təzyiq tənzimlənərkən borunun
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı

Yanlış manevrlər (hidravliki
zərbə və s.)

Təhlükəsizlik tədbirləri və istismar
qaydalarına əməl olunma
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Cədvəl 2.a. Borunun kəsilməsi ilə təmir: Borunun bir hissəsinin 
dəyişdirilməsini tələb edən hallar

Cədvəl 2.b. Borunun kəsilməməsi ilə təmir: Hər növ boru üzərində dəlik və
balaca çatların təmiri

Borunun
növü

İstifadə olunan 
diametrlər

Elementlər

Çuqun 
Fibrosement
PVC 
Polad 

İstənilən diametr Çoxdiametrli və ya böyük tolesanslı
bilərzik (simetrik və ya azaldılmış)

Toleranssız bilərzik (Gibault növü)

Təmir bilərziyi

Paslanmayan poladdan olan elastiki
halqa (xamut)

PVC İstənilən diametr İkiqat kəsimli oymaq

Cədvəl 2.c. Boruda su olarkən və olmadan aparılan təmi

Borunun növü İstifadə olunan 
diametrlər

Elementlər

PE 
(su olmadan

İstənilən 
diametr

Elektroqaynaq edilə bilən bilərzik
və ya oymaq

PE 
(su olarkən və ya
olmadan)

İstənilən 
diametr

Özü bloklanan paslanmaz poladdan
olan elastik bilərzik (akisal güclərə
müqavimətli
Öz-özünə blok olan bilərzik (akisal
güclərə müqavimət)

DN › 90mm Öz-özünə blok olan oymaq 
(mexaniki əlaqə)

Borunun
növü

İstifadə olunan 
diametrlər

Elementlər

Çuqun
Fibrosement
PVC
PRFV
Polad

İstənilən diametr Ayrılmış halqa

Təmir bilərziyi (halqası)

Paslanmayan poladdan olan elastiki
halqa (xamut)

PVC İstənilən diametr İkiqat kəsimli oymaq



Nəticə

İstismar zamanı boruların duzgün yerləşdirilməsi, istehsalçı şirkətin göstərişlərinə
diqqət yetrilməsi, eləcə də montaj quraşdırma işləri zamanı mövcud normalara riayət
edilməsi, borudakı təzyiqlərin düzgün tənzimlənməsi borudan istifadə müddətini
artıracaq, baş verə biləcək qəza risklərini azaldacaqdır.

Təmir prosesi zamanı qeyd olunmuş ardıcıllıqların gözlənilməsi işin operativ
olaraq aradan qaldırılmasına və ətrafdakı kommunikasiya və infrastrukturlara ziyan
dəyməməsinə, eləcə də su istifadəçilərinin rifahının təmin olunmasına zəmin yaradır.

Təmir prosesi zamanı istifadə olunan aksesuarlar duzgün seçilərək istifadə
edildikdə məsrəf xərcləri tənzimlənmiş olar eləcə də qəzanın keyfiyyətli şəkildə
aradan qaldırılması təmin olunar, yenidən həmin xəttdə qəzanın baş verməsi və əlavə
investisiya yatırılması riski azalmış olar.
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Giriş

Təbii suları təmizləmək, orada olan asılı hissəcikləri çökdürmək və suyu durult-
maq məqsədi ilə flokulyasiya və koaqulyasiya üsulları tətbiq edilir. Bu zaman
kimyəvi reagentlərdən istifadə olunur. Suyun emalında tətbiq olunan kimyəvi
reagentlər dispers sistemin stabilliyini pozur, yəni suda çirkləndirici asılı hissəcikləri
birləşdirib yapışmaqla pambıqvari çöküntü əmələ gətirir. Təbii sularda hidrofob kol-
loidlər üstünlük təşkil edir və onların əmələ gətirdiyi suspenziyanın davamlılığı
hissəciklərin elektrik yükündən asılıdır. Hidrofob kolloidlərin destabilizasiyası isə
üzvi polimerlərin (reagentlərin) əlavə edilməsi nəticəsində baş verir. Bu reagentlər
ikiqat elektrik təbəqənin diffuz hissələrinin sıxılması nəticəsində kolloid hissəcik-
lərin arasında itələmə qüvvəsini azaldır. İtələmə qüvvəsinin neytrallaşması
nəticəsində məhlulun yüngülcə qarışdırılması hissəciklərin qarşılaşmasına və cazibə
qüvvəsinin təsiri ilə yapışmasına bununla da iri aqlomeratların yaranmasına səbəb
olur və bu zaman flokulyasiya prosesi baş verir (Mark J.Hammer, 1979; С.В. Ов-
чаренко, А.В. Головко, 2001).

Məhluldan hissəciklərin səthində adsorbsiya olunan müsbət yüklənmiş ionların
əmələ gətirdiyi elektrostatik itələmə qüvvəsinin təsiri ilə ayrı-ayrı hissəciklər bir-
birindən müəyyən məsafədə saxlanırlar. Flokulyasiya prosesini sürətləndirmək üçün
tətbiq olunan reagentlər (flokulyantlar) hissəciklər arasında körpü rabitəsi yaradır,
bu da daha iri lopaların yaranmasına gətirib çıxarır.

(Səh. 84-96)

QUDYALÇAYIN SUYUNUN FL-2949 VƏ 
LT-31 REAGENTLƏR İLƏ DURULDULMASI

TEXNOLOGİYASI

1Abdullayev Ş.N., 2Qasımov Z.Z., 1Əliyeva X.Ə., 1Nəsirov E.H.
1“Azərsu” ASC, “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu, shamsabdulla@rambler.ru

2“Azərsu” ASC, Bakı şəhəri, zahid.qasimov@azersu.az

Abstract. By the basing on the results of researches (ГОСТ 2761-84 "Источники
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения")  the Gudyalchay
waters can be attributed to the III class of source waters. PWC FL-2949 and LT-31
reagents have analogical influence in cleaning and transparenting actions and in
technological regulation each of them can be used.  

Açar sözlər: Qudyalçay, sutəmizləyici qurğu, koaqulyasiya, flokulyasiya, durul-
ducu.

İÇMƏLİ SU EMALI VƏ TULLANTI SULARIN 
TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGIYALAR UOT  628.314.2



Məqalədə texnoloji proses nəzərə alınmaqla Quba rayonunu təbii su ilə bir mənbə
kimi təmin edən Qudyalçayın suyunun, koaqulyasiya və flokulyasiya üsullarından
istifadə etməklə, duruldulması üçün eksperimentlərin aparılması ilə yanaşı çay suyu-
nun fiziki-kimyəvi tədqiqinin nəticələri də göstərilmişdir.

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Quba rayon “Sukanal” İdarəsinin sutəmizləyici qurğularında suyun təmizlənməsi
və duruldulması məqsədi ilə istifadə olunan reagentlərin və xlorun optimal
dozalarının müəyyənləşdirilməsi üçün Quba şəhərində Qudyalçaydan, çayın
məcrasında yerləşən sugötürücü qurğudan, sutəmizləyici qurğulardan və şəhərə ver-
ilən su xəttindən nümunələr götürülmüşdür. Bu nöqtələrdən götürülən su nümu -
nələrinin fiziki-kimyəvi analizi ümumi qəbul olunmuş unifikasiyalaşdırılmış
metodlarla aparılmışdır.

Quba rayonunda sutəmizləyici qurğularda suyun təmizlənməsi və duruldulması
üçün əvvəllər LT-31 koaqulyantı tətbiq edilmiş, 2015-ci ilin aprel və may aylarında
isə FL-2949 PWC flokulyantı və xlordan istifadə olunduğu üçün həmin reagentlərlə
eksperimentlər Qudyalçayın məcrasında yerləşən sugötürücü qurğunun suyunun
müxtəlif bulanıqlıqlarında laborator tutumlarda çayın dib çöküntüsü nümunəsindən
istifadə etməklə model məhlullarının hazırlanması vasitəsiylə  “Boltac” Coaqulation
& Flocculation Simulator (JarSt*r) cihazında aparılmışdır (şəkil 1). 

Müxtəlif bulanıqlı model məhlulları fotokolorimetr КФК-2 cihazında tədqiq
edilmişdir. Bu zaman КФК-2 cihazı bulanıqlığı 1769 mq/l olan Qudyalçayın suyu-
nun bir neçə dəfə durulaşdırılması ilə kalibrlənmişdir.
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Şəkil 1. “Boltac” Coaqulation &  Floculation Simulator cihazı



Tədqiqatların şərhi

Quba rayonunun sutəmizləyici qurğularında FL-2949 PWC poliamin kation tipli
flokulyant və Maqnafloc LT-31 yüksək kationlu koaqulyant istifadə edilmişdir.

• Flokulyant FL 2949 PWC reagentinin istehsalçı ölkəsi Fransadır (SNF  “FLO-
ERGER” ). Buraxılış formasına görə özlü maye, açıq sarı rəngli maddədir, əsas
kütləsi (aktiv maddə) - 49,5%, sıxlığı -1,15 q/ml-dir. Kation tipli flokulyant
olan FL 2949 poliaminlərdəndir.

• Koaqulyant LT-31 reagentinin istehsalçı ölkəsi Almaniyadır (Ciba Spezialita-
tenchemie Lampertheim GmbH), açıq sarı rəngli özlü mayedir, əsas kütləsi-
50%, sıxlığı 1,15 q/ml-dir.

Sutəmizləyici qurğularda texnoloji proses aşağıdakı ardıcıllıqla gedir:
Qudyalçayın məcrasında yerləşən sugötürücü qurğudan su Quba şəhərinin
ərazisindəki çökdürücü anbara yönəldilir. Həmin anbarın kənarında ikinci bir anbar
da vardır ki, çökdürücü anbardakı suyun səviyyəsi yuxarı qalxdıqca su 2-ci anbara
axır. Bundan sonra su 2-ci anbardan qumtutuculara (filtrdən keçmək üçün) ötürülür.
Filtrdən sonra isə su 3-cü anbara daxil olur və həmin anbarın yuxarı səviyyəsində
suyun səthinə yaxın yerləşən borudan şəhər xəttinə ötürülür. Texnoloji prosesin
ardıcıllığına əsasən su nümunələri götürmüş və analiz edilmişdir. Burada çay
suyunda və sutəmizləyici qurğulardan şəhər xəttinə çıxan suda 20-21 fiziki-kimyəvi
göstərici təyin olunmuşdur. Koaqulyasiya və flokulyasiya proseslərinə texnologiya
ilə əlaqədar  təsir edə bilən göstəriciləri nəzərə alaraq çayın məcrasında yerləşən
sugötürücü qurğunun suyu və sutəmizləyici qurğularda filtrdən sonra anbar suyu 5
əsas parametrə görə tədqiq edilmişdir (Рафф П.А., Селюков А.В., Байкова И.С.,
2011 ). Analizlərin nəticələri 1, 2, 3 və 4 saylı cədvəllərdə verilmişdir. 

Nümunə koaqulyasiyası Quba şəhərinin sutəmizləyici qurğularının texnoloji
prosesinə əsasən yerinə yetirilmişdir. Laborator sınaqları zamanı FL-2949 PWC və
Maqnafloc LT-31 reagentləri ilə model məhlullarında koaqulyasiya prosesi və xlorla
eksperimentlər “СНиП 2.04.02-84, СП 31.13330.2012 “Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения.” əsasən aşağıdakı qaydada aparılmışdır: 

• 30 saniyə sürətli qarışdırma;
• 2-3 dəqiqə yavaş qarışdırma;
• 30 dəqiqə durultma.
Verilmiş texniki tapşırığa əsasən FL-2949 flokulyantı və LT-31 koaqulyantı ilə

eksperimentlər bulanıqlığı 50-3500 mq/l diapazonunda Qudyalçayın məcrasında
yerləşən sugötürücü qurğunun suyu ilə aparılmışdır. Reagentlərin tələb olunan op-
timal dozaları eksperimentlər zamanı onların müxtəlif miqdarlarının təcrübədən
keçirilməsi ilə müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda həmin suyun zərərsiz -
ləşdirilməsi üçün xlorun ilkin dozası təyin edilmişdir. Nəticələr cədvəl 5-də öz əksini
tapmışdır. Cədvəldən göründüyü kimi FL-2949 flokulyantı və LT-31 koaqulyantının
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təsirləri bir-birinə oxşardır. Suyun bulanıqlığı artdıqca koaqulyantın dozası da artır.
Lakin koaqulyasiya prosesi suda bulanıqlığı və rəngliliyi yaradan bütün növ asılı
maddələrin xarakterindən, disperslik dərəcəsindən və yükündən asılı olduğundan
lazım olan koaqulyant dozalarının təyini üçün heç bir universal üsul yoxdur
(Клячко.В.А., Апельцин И.Э.1971). İçməli suyun gigiyenik tələbləri (ГОСТ 2874-
82) standartının 2.4.4 bölməsinə görə sutəmizləyici qurğularda texnoloji rejim za-
manı qalıq xlorun miqdarı 0,5 mq/l-dən çox ola bilər.
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№ Göstəricilərin 
adları

Ölçü vahidi ГОСТ 2761-
84  

“Yerüstü su”

Nəticələr

22.04.2015 12.05.2015

1 200C-də iyi ball 2–4 0 1

2 Rənglilik dərəcə 35–200 8,3 26,7

3 Bulanıqlıq mq/l 20–10000 1982 1769

4 Hidrogen göstəricisi, pH pH vahidi 6,5 – 8,5 8,1 8,15

5 Elektrik keçiriciliyi, 250 C ms/sm ≤ 1500 450 335

6 Ümumi codluq mmol/l ≤ 7 (10) 4,52 3,00

7 Karbonat codluq mmol/l ≤  7 (10) 3,40 2,40

8 Minerallaşma (i) mq/l ≤ 1000 (1500) 343,7 276,7

9 Quru qalıq mq/l ≤ 1000 (1500) 240 204

10 Kalsium  (Ca2+) normalaşdırılmır – 56,9 40,1

11 Maqnezium  (Mg2+) normalaşdırılmır – 20,4 12,2

12 Natrium+Kalium (Na++K+) normalaşdırılmır – 1,61 16,3

13 Hidrokarbonat  (HCO3
–) normalaşdırılmır – 207,4 146,4

14 Sulfatlar  (CO2
–) mq/l ≤ 500 46 58

15 Xloridlər  (Cl -) mq/l ≤ 350 3,9 3,6

16 Ammonium azotu (N–NH4
+) mq/l ≤ 2 0,14 0,04

17 Nitratlar  (NO3
–) mq/l ≤ 45 7,3 0,05

18 Nitritlər  (NO2
–) mq/l ≤ 0,1 (3) 0,01 0,01

19 Dəmir  (Fe) mq/l 1–5 – 0,26

20 Manqan  (Mn) mq/l 0,1– 2 – 0,048

Cədvəl 1. Quba şəhərində Qudyalçayın suyunun fiziki-kimyəvi gostəriciləri 
(22.04.2015; 12.05.2015)



Quba rayonu sutəmizləyici qurğularından şəhər xəttinə çıxan suyun fiziki-
kimyəvi göstəriciləri ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода» görə gigiyenik tələblərə
cavab verir   (cədvəl  4).
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Cədvəl 2.Quba rayonunda Qudyalçayın məcrasında yerləşən sugötürücü
qurğunun suyunun fiziki-kimyəvi göstəriciləri (22.04.2015; 12.05.2015)

Cədvəl 3. Quba rayonu sutəmizləyici qurğularda filtrdən sonra anbar 
suyunun fiziki-kimyəvi göstəriciləri (22.04.2015; 12.05.2015)

Cədvəl 4. Quba rayonu sutəmizləyici qurğulardan şəhər xəttinə çıxan suyun
fiziki-kimyəvi göstəriciləri (22.04.2015; 12.05.2015)

№ Göstəricilərin adları Ölçü vahidi ГОСТ
2761-84 

Nəticələr

22.04.2015 12.05.2015

1 200C-də iyi ball 2–4 0 2

2 Bulanıqlıq mq/l 20–10000 25,9 16,2

3 Hidrogen göstəricisi, pH pH vahidi 6,5 – 8,5 8,05 7,75

4 Elektrik keçiriciliyi, 250 C ms/sm ≤ 1500 505 454

5 Permanqanat oksidləşməsi mqO/l 7–20 1,94 1,44

№ Göstəricilərin adları Ölçü vahidi ГОСТ
2874-82 

Nəticələr

22.04.2015 12.05.2015

1 200C-də iyi ball ≤ 2 0 0

2 Bulanıqlıq mq/l ≤ 1,5 1,46 1,05

3 Hidrogen göstəricisi, pH pH vahidi 6-9 7,85 7,67

4 Elektrik keçiriciliyi, 250 C ms/sm ≤ 1500 519 505

5 Permanqanat oksidləşməsi mqO/l ≤5 1,52 1,36

№ Göstəricilərin adları Ölçü vahidi ГОСТ
2874-82 

Nəticələr

22.04.2015 12.05.2015

1 200C-də iyi ball ≤ 2 0 0

2 Rənglilik dərəcə ≤ 20 1,7 1,67

3 Bulanıqlıq mq/l ≤ 1,5 1,48 0,35

4 Hidrogen göstəricisi, pH pH vahidi 6-9 7,6 7,84

5 Elektrik keçiriciliyi, 250C ms/sm ≤ 1500 513 459

6 Ümumi codluq mmol/l ≤ 7 4,86 4,24

7 Karbonat codluq mmol/l ≤ 7 3,90 3,40

8 Minerallaşma  (i) mq/l ≤ 1000 405,6 379
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Cədvəl 5. Quba rayonu sutəmizləyici qurğuları üçün FL-2949, LT-31
reagentləri və xlorun optimal dozalarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə

aparılan laborator sınaqların nəticələri

9 Quru qalıq mq/l ≤ 1000 287 275

10 Kalsium   (Ca2+) normalaşdırılmır – 62,5 56,1

11 Maqnezium  (Mg2+) normalaşdırılmır – 21,2 17,5

12 Natrium (Na+)+Kalium (K+) normalaşdırılmır – 12,9 19,1

13 Hidrokarbonat   (HCO3
–) normalaşdırılmır – 237,9 207,4

14 Sulfatlar  (CO2
–) mq/l ≤ 500 65,0 75

15 Xloridlər  (Cl -) mq/l ≤ 350 6,0 3,9

16 Ammonium azotu (N–NH4
+) mq/l ≤ 2 0,03 0,01

17 Nitratlar  (NO3
–) mq/l ≤ 45 0,1 0

18 Nitritlər  (NO2
–) mq/l ≤ 0,1 (3) 0,00 0,01

19 Dəmir  (Fe) mq/l ≤ 0,3 – 0,11

20 Manqan  (Mn) mq/l ≤ 0,1 – 0,024

21 Permanqanat oksidləşməsi mqO/l ≤5 1,35 1,32

Sugötürücü 
qurğunun suyunun

bulanıqlığı, mq/l 

Təmizləmənin 
mərhələsi

Kağız filtrdən 
(qırmızı lent, məsamə –

Ø=10mkm) keçmiş suyun
bulanıqlığı, mq\l

FL-2949 və 
LT-31

reagentlərinin
dozaları, mq\l

30 dəq. 
durulaşmadan

sonra  
bulanıqlıq mq\l

1 2 3 4

50

FL-2949
0,20 16,1 1,23
0,25 16,1 1,47

LT-31
0,20 16,1 1,23
0,25 15,8 1,19

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,60 

103

FL-2949
0,25 23,0 1,47
0,30 24,3 1,47

LT-31
0,25 23,5 1,3
0,30 24,0 1,47

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,46 
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1 2 3 4

130

FL-2949
0,25 26,7 1,23
0,30 28,6 1,48

LT-31
0,25 25,7 0,99
0,30 27,6 0,99

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,49

170

FL-2949
0,25 24,8 1,23
0,30 23,8 1,23

LT-31
0,25 28,6 1,48
0,30 27,7 1,45

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,49

207

FL-2949
0,25 13,6 0,74
0,30 13,6 0,74

LT-31
0,25 13,7 0,74
0,30 13,5 0,72

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,31

300

FL-2949
0,25 26,7 1,23
0,30 28,6 1,47

LT-31
0,25 33,3 1,28
0,30 27,6 1,23

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,32

587

FL-2949
0,35 6,58 0,99
0,40 8,16 0,74

LT-31
0,35 7,37 1,05
0,40 6,84 0,74

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,32

850

FL-2949
0,40 7,89 0,99
0,45 7,37 0,74

LT-31
0,40 7,37 0,74
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1 2 3 4
0,45 7,11 0,99

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,58

1074

FL-2949
0,40 7,36 1,23
0,45 7,35 1,23

LT-31
0,40 7,37 1,23
0,45 7,11 0,99

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,58

1302

FL-2949
0,45 14,2 1,32
0,50 11,1 1,23

LT-31
0,45 13,7 0,74
0,5 10,5 0,72

Xlor  1,5 qalıq xlor 0,61

1526

FL-2949
0,45 7,89 0,99
0,50 8,95 1,23

LT-31
0,45 7,62 0,74
0,5 7,90 0,75

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,59

1736

FL-2949
0,45 8,42 1,23
0,50 8,36 1,23

LT-31
0,45 8,2 1,20
0,50 7,99 1,19

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,42

2003

FL-2949
0,45 8,5 1,23
0,50 8,5 1,23

LT-31
0,45 8,3 1,1
0,50 8,0 1,0

Xlor 1,5 qalıq xlor 0,42

2300

FL-2949
0,55 14,7 0,99
0,60 15,0 1,0



Qudyalçay suyunun optiki sıxlığının onun bulanıqlığının qiymətindən asılılığı
təyin edilmiş və şəkil 2-də göstərilmişdir. Eyni zamanda bulanıqlıq vahidləri olan
mq/l və NTU-nun qarşılıqlı nisbəti təcrübi yolla müəyyənləşdirilmişdir (cədvəl 6).
Quba rayonu sutəmizləyici qurğuları üçün Qudyalçayın məcrasında yerləşən sug-
ötürücü qurğunun müxtəlif bulanıqlı sularının FL-2949 və LT-31 reagentləriylə
işlənməsi üçün tövsiyə olunan dozalar cədvəl 7-də göstərilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, suyun təmizlənməsi və duruldulması prosesində sonuncu
mərhələ sayılan filtrdən keçirmə, laborator şəraitində kağız filtrlərlə (qırmızı lent,
məsamə – Ø=10mkm) yerinə yetirilmişdir. Laborator sınaqlarının istehsalata tətbiqi
üçün bu eksperimentlər istehsalatda mövcud olan qum filtrləri vasitəsilə həyata
keçirilir.
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1 2 3 4
LT-31
0,55 14,3 0,98
0,60 14,5 0,99

Xlor 2,0 qalıq xlor 0,60 

3157

FL-2949
6,0 14,2 1,23
6,5 14,0 1,23

LT-31
6,0 13,9 1,20
6,5 13,7 1,20

Xlor 2,0 qalıq xlor 0,57

3500

FL-2949
0,65 11,3 0,99
0.70 11,8 0,99

LT-31
0,65 11,0 0,74
0,70 11,4 0,99

Xlor 2,0 qalıq xlor 0,59

Cədvəl 6. Qudyalçay suyunun nümunəsində bulanıqlıq vahidləri mq/l və 
NTU-nun uyğunluğu

mq/l 17,69 35,38 59,97 88,45 176,90 252,7 353,8 589,6

NTU 30 50 80 131 262 368 520 855
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Cədvəl 7. Quba rayonu sutəmizləyici qurğuları üçün Qudyalçayın məcrasında
yerləşən sugötürücü qurğunun müxtəlif bulanıqlı sularının FL-2949 və LT-31

reagentləriylə işlənməsi üçün tövsiyə olunan dozalar

Bulanıqlıq FL-2949 və LT-31 reagentlərinin dozaları
mq\l NTU mq\l

1 2 3
50 72,5 0,2
100 145 0,25
150 217,5 0,25
200 290 0,25
250 362,5 0,25
300 435 0,25
350 507,5 0,27
400 580 0,285
450 652,5 0,30
500 725 0,32
550 797,5 0,335
600 870 0,35
650 942,5 0,36
700 1015 0,37
750 1087,5 0,38
800 1160 0,39
850 1232,5 0,4
900 1305 0,4
950 1377,5 0,4
1000 1450 0,4
1050 1522,5 0,4
1100 1595 0,405
1150 1667,5 0,415
1200 1740 0,425
1250 1812,5 0,44
1300 1885 0,45
1350 1957,5 0,45
1400 2030 0,45
1450 2102,5 0,45
1500 2175 0,45
1550 2247,5 0,45
1600 2320 0,45
1650 2392,5 0,45
1700 2465 0,45
1750 2537,5 0,45
1800 2610 0,45
1850 2682,5 0,45
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1 2 3

1900 2755 0,45

1950 2827,5 0,45

2000 2900 0,45

2050 2972,5 0,465

2100 3045 0,48

2150 3117,5 0,50

2200 3190 0,515

2250 3262,5 0,53

2300 3335 0,55

2350 3407,5 0,55

2400 3480 0,56

2450 3552,5 0,56

2500 3625 0,56

2550 3697,5 0,565

2600 3770 0,57

2650 3842,5 0,575

2700 3915 0,575

2750 3987,5 0,58

2800 4060 0,585

2850 4132,5 0,585

2900 4205 0,59

2950 4277,5 0,59

3000 4350 0,595

3050 4422,5 0,595

3100 4495 0,60

3150 4567,5 0,605

3200 4640 0,61

3250 4712,5 0,62

3300 4785 0,625

3350 4857,5 0,625

3400 4930 0,635

3450 5002,5 0,64

3500 5075 0,65
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Qudyalçayın 
bulanıqlığı

Optik
sıxlıq,

Dmq/l NTU

17,69 30 0,038

35,38 50 0,08

59,97 80 0,125

88,45 131 0,18

176,9 262 0,315

252,7 368 0,417

353,8 520 0,568

589,6 855 0,995

Şəkil 2.  Qudyalçay suyunun optiki sıxlığının (D) bulanıqlıq (mq/l)
qiymətindən asılılıq qrafiki

Şəkil 3. FL-2949 PWC reagentinin dozasının bulanıqlıqdan asılılığı, mq/l

Şəkil 4. LT–31 reagentinin dozasının bulanıqlıqdan asılılığı, mq/l



Quba rayonu sutəmizləyici qurğularında suyun təmizlənməsi və duruldulması
üçün istifadə edilən FL-2949 PWC və LT-31 reagentlərinin laborator sınaqlarının
optimal dozaları aşağıdakı qrafiklərdə təsvir edilmişdir (şəkil 3,4):

Nəticə

1. Aparılan tədqiqatların nəticələrinə əsaslanaraq ГОСТ 2761-84 «Источники
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» görə Qudyal -
çayın suyunu III sinif mənbə sularına aid etmək olar.

2. FL-2949 PWC və LT-31 reagentləri yüksək bulanıqlı təbii suların təmizlənməsi
və duruldulması proseslərində analoji təsirə malikdirlər və onlardan birini
texnoloji reqlamentdə istifadə etmək olar. 
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AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ KÜR ÇAYININ
ANTROPOGEN ÇİRKLƏNMƏSİNƏ DAİR

Aslanov H.Q.1,  Məmmədova E.H.2, Səlimova V.H.3
1,3Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı şəhəri

2Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Hidrometeorologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu,
Bakı şəhəri, elvira.memmedova86@gmail.com

Abstract. Right now, the improvment of different fields in our country increases
the actuality issue of re-learning and evaluation of natural resources, especially water
reserves on scientific basis. The raised issues in the state programme “About the so-
cial-economic development of regions” adopted on February, 2004, from “Acceler-
ating social-economic development” decree by the President of the Republic of
Azerbaijan, November 23, 2003, require using natural resources, as well as, water
reserves and using water reserves effectivly for health protection of people.

From this point, protecting water resources, as well as Kura river with its great
role in agriculture and social life, and solving its eco-geographical problems increase
the actually of the issue. 

Açar sözlər: biotop orqanizmlər, absorbsiya, konsentrasiya, vegetasiya, ir-
riqasiya, antropogen təsir, kollektor-drenaj, inqrediyent.

Giriş

Kür respublika əhalisinin 60-70%-i üçün içməli su mənbəyidir. O respub-
likamızın əhalisi, kənd təsərrüfatı və sənayesi üçün vacib həyat amilidir. Bu baxım-
dan Azərbaycan ərazisində Kür çayının çirklənməsinin təhlili böyük əhəmiyyət kəsb
edir.

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat materiallarının əsasını 1950-2008-ci illər ərzində aparılmış stasionar
müşahidə məlumatlarının təhlili, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Coğrafiya İnstitunun, Su Problemləri İnstitunun fond, xəritə və ədəbiyyat məlumat-
ları təşkil edir. Toplanılmış məlumatların təhlili və qiymətləndirilməsində fiziki-
coğrafi, hidroloji, müqayisəli stasionar üsullarından istifadə edilmişdir.

Tədqiqatların şərhi
Mingəçevir respublikamızın inkişaf etmiş sənaye mərkəzlərindən biridir. Şəhərin

yaxınlığında Kür çayı suyunun tərkibi natrium qruplu hidrokarbonatlı sinfə aid edilir.
Müəssisələrdən çoxlu miqdarda çirkab axınlarının qarışması nəticəsində suyun tər -
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kibi dəyişmişdir və nəticədə xloridli birləşmələr çoxalmışdır. Suyun analizi
nəticəsində onun kükürd iyli, rənginin bozumtul, səthində yağlı təbəqənin əmələ
gəldiyi müşahidə edilir. Suda minerallaşma dərəcəsi 0,33-0,50 q/l zəif reaksiyası
yaradır, codluluq 2,3-4,5 mq ekv/l-dir, tərkibində çoxlu miqdarda zəhərləyici xü-
susiyyətlərə malik olan maddələr vardır ki, bunlar da yol verilə bilən sanitar nor-
masını bir neçə dəfə aşıb keçir. Ammonim ionları 5 dəfə, nitratlar 10 dəfə, ümumi
minerllaşma isə 1,5 dəfə çox buraxılan hədd normasından çoxdur. Mingəçevir şəhəri
yaxınlığında çay daim, yüksək dərəcədə müxtəlif antropogen təsirlərə məruz qalır.
Ona görə də ayrı-ayrı hissələrdə suyun ekoloji vəziyyəti eyni deyildir.  Şəhərin sə-
naye-məişət mənşəli çirkabları il ərzində 53 mln.m3 təşkil edir. Son illər bu tullan-
tıların miqdarı əvvəlki illərə nisbətən sənaye müəssisələrinin tam gücu ilə
işləməməsi nəticəsində azalmışdır. 

Əsas çirkləndirici inqrediyentlərə azot, fosfor, dəmirli birləşmələr, ağır metallar,
aliminium, nitrat, nitrit, xlorid, sulfatlı birləşmələr daxildir. Mingəçevir şəhərində
əsas çirkləndirici müəssisələrə - “Azərelektroizolyasiya”, “Texniki rezin zavodu”,
“Toxuculuq kombinati”, “Şüşə-mahlıc”, “Azərbaycan DRES”, “Azərenerji” İB, “Ət
kombinatı”, “Azyolmaş” İB, “Ağac emalı zavodu”, “Dəmir beton məmulatları za-
vodu”, müxtəlif tikinti trestləri, 7 saylı çörək zavodu və s. aid edilir. Şəhərdə olan
29 sənaye müəssisəsindən 10 iri müəssisənin tullantı suları Kür çayına tökülür. 

Azərbaycan Ekologiya və Təbii sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya
Departamentinin məlumatına əsasən, Kür çayının Poylu stansiyasında neft məh-
sulları konsentrasiyasının orta miqdarı 0,09 mq/l, maksimal qiyməti isə 0,03 mq/l
təşkil edir ki, bu da buraxıla bilən hədd normasından 7 dəfə çoxdur. Şəmkir və
Mingəçevir su anbarları arasında yerləşən sahədə (Yenikənd k.) neft məhsullarının
orta qiyməti 0,04 mq/l maksimal konseptrasiyası isə 0,14 mq/l təşkil etmişdir. Poylu
stansiyasında maksimal qiymət buraxıla bilən həddin 24 mislinə çatmışdır. Mingəçe-
vir və Şəmkir su anbarlarının sahillərində müşahidələr nəticəsində çoxlu miqdarda
məişət tullantı zolağı müəyyən edilmişdir. Bu tullantılar güclü tufan, dalğıc suları
və külək axınları vasitəsilə sahillərə gətirilir. Bunun nəticəsində Mingəçevir su an-
barının sahillərində Gürcüstandan gətirilmiş məişət və digər tullantılar indiyə kimi
qalmaqdadır. 1982-ci ildə Şəmkir su anbarı tikildikdən sonra həmin çirkablar burada
toplanır. 

Mingəçevir su anbarında yay aylarında suyun səthini örtən mavi-yaşıl rəngli
örtük Kür çayında ekoloji şəraitin pozulmasını sübut edir, bu hal Şəmkir su anbarı
istifadəyə verildikdən sonra daha da güclənmişdir. 

Antropogen amillərin təsirinin güclənməsi ilə əlaqədar olaraq Kür və Araz çayları
və onların qollarının suyunun kimyəvi tərkibində böyük dəyişikliklər baş vermişdir.
Son 50 il ərzində Salyan şəhəri yanında Kür çayı suyunun minerallaşma dərəcəsi 3
dəfədən çox artaraq 1020 mq\l olmuşdur. Bu dövr ərzində Araz çayının Saatlı mən-
təqəsində suyun minerallaşması 400 mq/l-dən 1300 mq/l-ə qədər artmışdır. 
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Əvvəllər çayların suyu hidrokarbonat sinfinə və kalsiumlu qrupa mənsub olduğu
halda, hazırda sulfatlı-natriumludur. Suyun kimyəvi tərkibinin və keyfiyyətinin də -
yişməsinin əsas səbəbi Kür-Araz ovalığında suvarılan sahələrdən qayıdan və kollek-
tor-drenaj sularının Kürə və onun qollarına daxil olmasıdır. Həmin ovalıqda yerləşən
bütün göllərin suyunun kimyəvi tərkibində də belə dəyişikliklər baş vermişdir. 

Su təsərrüfatı tədbirlərinin təsiri nəticəsində Kür-Araz ovalığı göllərinin hidroloji
rejimində də böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Mingəçevir su anbarı və “Araz su
qovşağı”nın tikilməsi nəticəsində ovalıqdakı göllərə və axmazlara Kür və Araz çay-
larından daxil olan daşqın sularının qarşısı qismən alınmışdır. Şilyan, Bostançala,
Qarasu, Mahmudçala, Ağçala, Gülxana, Suat gölləri qurumuş, Ağgöl, Mehman,
Sarısu və Hacıqabul gölləri isə əsasən kollektor və drenaj suları ilə qidalanan su an-
barına çevrilmişdir. 

Kür çayının axımı tənzimləndikdən sonra göllərin suyunun keyfiyyəti də
tamamilə kəsilmişdir. Təbii axım (daşqın suları) dayandırıldıqdan sonra bu şirinsulu
göllərdə minerralıq dərəcəsi kəskin surətdə artmışdır. Hazırda suyun minerallığı
Ağgöldə 13000 mq/l, Sarısu gölündə 5000 mq/l təşkil edir. Yaz-yay aylarında göl-
lərdə daha çox kollektor-drenaj suları daxil olduğundan onların duzluluğu maksi-
muma çatır. 

Ağgöl, Mehman, Sarısu və Hacıqabul göllərinin böyük təsərrüfat əhəmiyyəti
vardır. Azərbaycanın balıq ovu mövsümündə böyük rol oynayan bu göllərin insanın
təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişdirilməsi onların hidroloji rejiminə də mənfi
təsir göstərmişdir. Nəticədə Hacıqabul və Mehman gölləri balıqçılıq əhəmiyyətini
itirmiş, Sarısuda isə balıq ovu kəskin azalmışdır. Bu iki göldən 1940-cı ildə 15,5
min sentner balıq ovlandığı halda, 1981-1986-cı illərdə hər il orta hesabla 1,7 min
sentner balıq tutulmuşdur. 

Kür-Araz  ovalığındakı böyük göllərin balıçılıq əhəmiyyətini bərpa məqsədilə
1966-1968-ci illərdə Bakı və Həştərxan şəhərlərinin layihə institutlarında Ağgöl,
Sarısu, Mehman və Hacıqabul göllərin bərpası layihələri hazırlansa da, bunlar indiyə
kimi həyata keçirilməmişdir. Layihələrin yenidən işlənib həyata keçirilməsi göllərdə
suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla yanaşı onların balıqçılıq əhəmiyyətini də bərpa
edə bilər.  Aparılacaq yenidən bərpa işləri göllərin yerləşdiyi ərazilərdə ekoloji
şəraitin də sağlamlaşdırılmasına səbəb olmalıdır. 

Suvarma kanalları yatağının beton örtüyə alınması və selləmə yolu ilə aparılan
suvarma böyük su itkisinə səbəb olur. Bəzi hallarda suvarmaya normadan 2 dəfə
çox su sərf edilir. Suvaırılan sahələrdən qayıdan sular kollektor-drenaj şəbəkəsinə
dolur və onları lilləndirir. Bəzi hallarda kollektorlaırn süni yataqları artıq suya davam
gətirə bilmədiyindən tərkibində tarlalarda istifadə edilən kimyəvi və zəhərli mad-
dələr olan şor drenaj suları əkin sahələrində, kanallara və çaylara axaraq ekoloji
şəraiti daha da gərginləşdirir. 

Respublikada 54 min km uzunluğunda olan suvarma kanallarının 8%-nə beton
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örtük döşənmişdir. Kanallarda olan suyun 25%-i sızıb qurunta hopur. Nəticədə qrunt
sularının səviyyəsi qalxır, torpaqları su basmasına, onların bataqlıqlaşmasına və şo-
ranlaşmasına gətirib çıxaırır. Kanallardan sızan su onların suvarma qabilliyətini
xeyli azaldır. Su qıtlığı şəraitində böyük itkiyə yol verilməsi kənd təsərrüfaının
inkişafını ləngidir. Yuxarı Qarabağ kanalından bir saniyədə orta hesabla 13 m3 su
torpağa sızır. Beton örtüyə alınmadığından kanalda ildə 410 mln m3 su itkisinə yol
verilir. Bu rəqəm respublikanın böyük su anbarlaından biri olan Ceyranbatan su an-
barının həcmindən 2,2 dəfə böyükdür. Yuxarı Qarabağ kanalının mövcud olduğu 50
il ərzində onun axıtdığı suyun 16 km3 –dən çoxu torpağa sızmışdır. Mingəçevir su
anbarının həcmindən çox olan bu rəqəm magistral suvarma kanallarının tikintisində
buraxılan nöqsanların ağır ekoloji nəticəsidir [2,3].

Çaylarda su axınının tənzimlənməsinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan
şəraitində su axınından səmərəli istifadə üçün yeganə və iqtisadi cəhətdən sərfəli
tədbirlərdən biri su anbarları yaratamaqla çay axının tənzimlənməsidir. Respublikada
istismar olunana 100-ə qədər su anbarı mühəndis qurğuları olmaqla, bunlardan 57-
si 1 mln m3 həcmə malikdir. Mingəçevir su anbarının istismara verilməsindən sonra
Kür-Araz zonasında yaşayan əhali daşqın və sel təhlükəsindən qismən azad olmuş-
dur [1, 4]. Bu su anbarlarının sahəsinin təxminən 60%-ni və su həcminin 75%-ni
özündə cəmləşdirmişdir.  

XX əsrin 70-ci illərinə qədər Kür-Araz zonasında xüsusilə, Zərdab, Sabirabad
və Salyan rayonlarında əhali evlərini 1,5-2 m hündürlükdən az olmayan dirəklər
üzərində tikirdilər ki, çay öz məcrasından çıxanda yaşayış yerləri toxunulmaz qala
bilsin. Lakin son illər ərzində əhali bu təcrübədən imtina etməyə başlamışdır.
Nəticədə güclü daşqın zamanı yüzlərlə evlər su altında qalmışlar. Bunu son illərin
(2003-2010) daşqınları bir daha sübut etdi. 

Digər problem su təsərrüfatı obyektləri ətrafında təhlükəsizlik zonasının ol-
mamısıdır. Yaşayış evləri və ya sənaye obyektləri təhlükəli ərazidə, sahil qırağında
tikilmişdir. 1982-ci ildən Şəmkir su anbarının istismara verilməsi nəticəsində Kür
çayı özünün təbii axım rejimini dəyişmişdir. Mingəçevir, Şəmkir, Varvara və
Yenikənd su anbarları birlikdə Kür çayı axımını tənzim edən kaskada çevrilmişlər.
369 min kvt gücü olan Mingəçevir SES-nin və 2 paylama kanalının (Yuxarı Qarabağ
və Yuxarı Şirvan kanalları) inşa edilməsi Kür çayının aşağı axınında su resursların-
dan istifadə məsələlərini həll etmişdir. Su anbarları axar suların fəaliyyətini tən -
zimləyir, əhalini və təsərrüfatı su ehtiyatı ilə təmin edir, daşqınların qarşısını alır. 

Iqlimin dəyişmə meyilləri son illər ərzində Azərbaycanda da nəzərə çarpır. Eyni
zamanda təbii fəlakətlər də çoxalmışdır. Əlbəttə, bütün bunlar qlobal miqyasda, is-
tiləşmə prosesi ilə daha sıx əlaqədardır.  

2003-cü illər ərzində Azərbaycan ərazisində yağan yağışların miqdarı normadan
2-3 dəfə çox olmuşdur. Qərb rayonlarında kənd təsərrüfatına daha çox dolu
düşmüşdür. Ən “iri ölçülü”  dolu mayın 19-20-də Tovuz rayonuna düşmüşdür.
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Həmin vaxt Şəmkir, Xanlar, Goranboy, Qax, Zaqatala rayonlarındakı tarlaları dolu
30 sm hündürlükdə buzla örtmüşdü.

Daşqınlar da 2010-cu ilin yazı respublika təbiəti üçün az təhlükə yaratmamışdır.
Kür çayında suyun həcm artımı saniyədə 700-800 m3-ə çatmışdır. Mingəçevir su
anbarında suyun səviyyəsi gün ərzində 4-5 sm artmış və anbara saniyədə 670 m3

suyun daxil olmasına və 468 m3/san suyun çıxmasına səbəb olmuşdur. Müxtəlif illər
üzrə müşahidə olunan daşqınlar il ərzində yağıntının çox düşməsi ilə əlaqədardır.
Son illərdə ən güclü daşqın 2010-cu ildə qeyd olunmuş daşqın sayılır. 

Kür ilə Arazın birləşdiyi yerdə 500 ha sahə subasmaya məruz qalmış və Muğan,
Gəncəli, Azadkənd, Qaragün, Minbaşı yaşayış məntəqələrinə daha çox zərər
dəymişdir. Kür çayının hər iki sahili boyu yerləşən 300 ev, 17 kənd su altında qal-
maqla malyariya və digər infeksion xəstəliklərin yayılması üçün təbii zəmin yaran-
mışdır. Lakin lazımi tədbirlər görüldükdən sonra bu xəstəliklərin yayılmasının
qarşısını almaq mümkün olmuşdur. Daşqınların nəticələrinin vaxtında ləğv
edilməməsi ekoloji təhlükəyə,  qəbiristanlıqları yuyan qrunt suları isə Kür çayı su-
larının çirklənməsinə, malyariya, dizenteriya xəstəliklərinin yaranmasına səbəb ola
bilər. 2003-cü ilin yazından etibarən Kür çayı boyu dambaların inşası başlanmış və
bu iş indiyə qədər davam edir. 

Iri su anbarlarının yaradılması çaylarda axın boyu su mübadiləsini azaldır.
Nəticədə biogen elementlərin miqdarı (kalsium, azot, kalium, fosfor, maqnezium,
kükürd, xlor, natrium) və onların konsentrasiyası kəskin surətdə dəyişir. 

Azərbaycan Respublikasında  mövcud olan su anbarları kaskadının həcmi 21
km3-dir ki, bunun da 16 km3-i Mingəçevir su anbarınına payına düşür. Mingəçevir,
Şəmkir, Varvara və Yenikənd su anbarları Kür çayının axımını tam tənzim edir. 

Su anbarlarının Kür çayı axımının tənzimlənməsindəki müsbət cəhətlərinə bax-
mayaraq, onların tikilməsini bəzən iri sosial-iqtisadi səhv hesab edirlər, çünki 625
km3 sahəyə malik olan Mingəçevir su anbarı 23 min ha tuqay meşəsini su altında
qoymuşdur.

Çirkab sularının, xüsusilə Kür çayının toksikoloji qiymətləndirilməsi və analizi
zamanı aşağıdakı hallar mühüm əhəmiyyət kəsb edir:

1. Su hövzəsinə axıdılan tullantıların növü və davamlılığı,
2. Tullantıların tərkibi və həcmi,
3. Hidrobiont və biotop orqanizmlərin bioloji vəziyyəti,
4. Çirkab axınlarının miqdarı və suyun özünü təmizləmə dərəcəsi,
5. Suyun ekoloji bərpası yolları və metodlarının hazırlanması və ekoloji cəhətdən

qiymətləndirilməsi.
Su nümunələri son doqquz ildə (1999-2008) əsas hidroloji fazaların (yaz daşqın

və yay-payız-qış azsulu dövr) müşahidə olunduğu məntəqələrdən götürülmüş və
analiz edilmişdir. Bunu Talış məntəqəsində Kür çayı suyunun keyfiyyət göstəri-
cilərinə aid cədvəldən görmək olar (cədvəl 1). 
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Suda ağır metalların miqdarı  atom, absorbsiya, biogen elementlər  spektrometrik,
əsas ionlar isə alışqan-fotometrik metodla təyin olunmuşdur. Ağır metalların orta
aylıq qiymətləri əsasında illik orta kəmiyyətlər müəyyən olunmuşdur.

Konsentrasiya əmsalının hesablanması (konsentrasiyanın təbii fon qiymətindən
çox olması) göstərir ki, son illər suda ağır metal duzları və ionların miqdarı nisbətən
azalmışdır. Bu da onunla əsaslandırılır ki, Gürcüstan ərazisi daxilində Kürboyu olan
şəhərlərdə sənaye müəssisələri tam gücü ilə işləmir.

Bəzi elementlərin konsentrasiyasının azalmasına baxmayaraq, suyun keyfiyyət
göstəricilərini xarakterizə edən ayrı – ayrı elementlərin ümumi sanitariya norması
buraxılan həddən çoxdur və bu ilin ayrı – ayrı dövrlərinə təsadüf edir. Belə ki, 2001–
ci ildə qurğuşunun miqdarı buraxılan hədd normaslndan 4 dəfə çox olmuşdur. 

Qurğuşun yüksək toksiki xüsusiyyətlərə malik olan su orqanizmlərində toplanma
qabiliyyətinə malikdir. Qurğuşunlu birləşmələr suda həll olunmuş şəkildə və dib
çöküntülərinin tərkibində olur.

Təhlükəlilik dərəcəsinə malik elementlər içərisində sink yüksək zəhərləyicilik
qabiliyyətinə malikdir. Oktyabr – dekabr aylarında onun miqdarı suda 2,5-3 dəfədən
artıq olur. Sərbəst halda sink zəhərləyici deyildir, lakin onun çoxlu kimyəvi bir-
ləşmələri, xüsusilə sulfat və xloridli birləşmələri çox təhlükəlidir. Yüksək temperatur
şəraitində sinkin təhlükəliliyi daha da artır və bir sıra xəstəliklərin yaranmasına
səbəb olur.

Biogen elementlərin tədqiqi zamanı azot – ammoniumun yüksək konsentrasiyası
müəyyən edilmişdir və onun suda miqdarı buraxılan hədd normasından 5 dəfə çox
olmuşdur. O cümlədən, maksimal çirklənmə Kürün Azərbaycan sərhəddində qeydə
alınmışdır. Suda ammonium ionlarının miqdarının da artması ekotoksikoloji nöqteyi
– nəzərindən çox təhlükəlidir. 

Kür çayı boyunca olan şəhərlərin sənaye müəssisələri və məişət çirkab sularının
çox hissəsi təmizlənməmiş halda Kürə axıdılır. Nəticədə çayın suyu fenol, ağır metal
duzları, karbohidrogenlərlə güclü çirklənməyə məruz qalır. Çay fiziki, kimyəvi və
bioloji yollarla çirklənir. Fiziki çirklənməyə sənaye müəssisələrinin tullantı suları,
İES-nin isti suları aiddir. Fiziki çirklənmə zamanı çay suyunun təbii rejimi dəyişir,
tərkibində oksigenin miqdarı azalır, suyun “çiçəklənməsi” prosesi baş verir. Bundan
başqa radioaktiv tullantıları da fiziki çirklənməyə aid etmək olar. Kimyəvi çirklənmə
prosesi zamanı su hövzəsinə müxtəlif kimyəvi maddələr, onların zəhərli birləşmələri
çirkab sularla birlikdə daxil olur. Bu suların tərkibində olan ağır metallar içərisində
qurğuşun və civə daha təhlukəlidir. 

Nəticə

1. Keçən əsrin ortalarından başlayaraq Kür çayının Azərbaycan ərazisindəki
Mingəçevir, Varvara, Şəmkir, Yenikənd su anbralarının, Yuxarı Qarabağ, Yuxarı Şir-
van suvarma sistemlərinin yaradılması, onun ən böyük qolu olan Araz çayı üzərində



Araz, Horadiz və Bəhramtəpə hidroqovşaqlarının, baş Mil-Muğan suvarma sistem-
lərinin tikilib istismara verilməsi onun mənsəbində axım və bərk axım rejimində ,
flora və faunasında  dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. 

2. Son dövrlərdə Kür çayı hövzəsində insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində
çay suyu müxtəlif dərəcədə çirklənmişdir.

3. Su hövzələri və axar sularda, xüsusilə onların dib çöküntülərində ağır metal
duzlarının miqdarı artmışdır və bu proses getdikcə daha da güclənir.

4. Çirklənmə həddinin çoxalması su hövzələrində məskunlaşan hidrobiot fau-
nanın o cümlədən endomik növlərin olmasına gətirib çıxarmışdır. 

5. Son illər Kür çayında  neft məhsulları ilə çirklənmə buraxıla bilən hədd nor-
masından bir neçə dəfə çox olmuşdur. 
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ŞİRVAN REGİONUNDA İRRİQASİYA 
SULARININ KEYFİYYƏTİNİN

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏQSƏDİLƏ
APARILAN EKOLOJİ MONİTORİNQİN

NƏTİCƏLƏRİ

Əhmədov M.Ə.
Аzərbaycan Еlmi-Тədqiqat Su Problemləri İnstitutu, Bakı şəhəri,

musa.ahmedov@gmail.com

Abstract. The article, which has a heavy technical content of the environmental
monitoring results, in Shirvan region aparıan, USC (Upper Shirvan Channel), and it
is fed by the main channel of the river zone (Turyanchay, Girdimanchay, Goychay)
was evaluated as a comparative quality of irrigation water.

Açar sözlər: ekoloji monitorinq,  su obyektləri, irriqasiya suyunun keyfiyyəti,
kollektor-drenaj suları, suyun kondisiyalaşdırılması, tоrpаqlаrın mexaniki tərkibi.

Giriş

Məlumdur ki, Şirvan regionunda tоrpаqlаrın mexaniкi tərkibindən asılı olaraq
suvarılan ərazilərin çox hissəsində orta, yüksək və çox yüksək dərəcədə şorlaşma
inkişaf etmişdir. Buna səbəb torpaqların mexaniki tərkibi  və şorlaşma dərəcəsi
nəzərə alınmadan istifadə olunması ilə izah olunur. Belə ki, kollektor-drenaj və səthə
yaxın olan yeraltı şor suların təsiri nəticəsində bəzən şirin suların tərkibində olan
iki valentli kationların nisbəti dəyişir. Bunun nəticəsində suların ümumi mineral-
lığının normalara uyğun olmasına baxmayaraq, onlarla suvarma aparıldıqda torpağın
tədricən şorlaşması baş verə bilər.

Tədqiqat metodları, istifadə olunan material və su obyekləri

Suların irriqasiya keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə məlumatların əldə olun-
ması üçün Şirvan regionunda  екоlоji  mоnitоrinq аparılmışdır. Su obyektləri kimi
Şirvan regionunun  ağır mexaniki tərkibli torpaq ərazilərini əhatə edən Yuxarı Şirvan
Kanalı (YŞK), Türyançay, Göyçay, Girdimançay və YŞK ilə qidalanan magistral
kanallar qəbul edilmişdir. Bu su obyektlərindən kimyəvi analizlər üçün su nü-
munələri götürulmüşdür. Su nümunələrinin laboratoriya analiz lərinin nəticələri
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əsasında,  Аntipоv-Каrаtаyеv üsulundan [1] istifadə etməklə, onların irriqasiya key-
fiyyətləri qiymətləndirilmişdir (cədvəl 6). Bu üsulun mövcud olan digər üsullardan
üstün cəhəti onun suvarma suyunun ümumi minerallığını nəzərə almasıdır.

Tədqiqatların şərhi

Türyançayın suyu, kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlıdır, minerallaşma
dərəcəsi isə axın boyunca 250 mq/l, Şirvan regionunun giriş hissələrində zəif mine -
rallaşaraq, ümumi minerallığı 365 mq/l-ə qədər yüksəlir (cədvəl 2) və orta hesabla
800 mq/l-ə çatır. Bu çayın suyunda minerallaşmanın yüksəlməsi  onun  mənsəb
hissəsində  (Şirvan  düzənliyinin quraqlıq zonasında) müşahidə edilir (cədvəl 1).

Cədvəl 1.Şirvan regionunun düzənlik hissəsində Türyançayın suyunun
kimyəvi analizinin nəticələri

Cədvəl 2.Şirvan regionuna giriş hissələrində Türyançayın suyunun kimyəvi

analizlərinin nəticələri
Göyçayın suyu da Türyançayın suyu kimi kimyəvi tərkibinə görə 250 mq/l-dən

Göstəricilər Ölçü vahidləri
mq/l mq-ekv/l

HCO3- 219,67 3,6
Сl- 39,05 1,1
SO4

2- 291,55 6,07
Ca2+ 60,12 3,0
Mg2+ 33,44 2,75
(Na+K)+ 125,5 5,02
Ümumi minerallıq 769, 33 -
Ümumi codluq - 5,75

Göstəricilər Ölçü vahidləri
mq/l mq-ekv/l

HCO3- 175,7 2,87
Сl- 12,8 0,36
SO4

2- 79,2 1,65
Ca2+ 63,13 3,15
Mg2+ 9,03 0,74
(Na+K)+ 24,75 0,99
Ümumi minerallıq 364,6 -
Ümumi codluq - 4,0
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750 mq/l-ə qədər dəyişir. Göyçayda da (Türyançayda olduğu kimi) suyun tərki -
bindəki həll olmuş duzların miqdarının yüksəlməsi, çayın mənsəbinin quraqlıq
sahəsində baş verir (cədvəl  3).

Cədvəl 3.Şirvan regionunun düzənlik hissəsində Göyçayın suyunun kimyəvi
analizlərinin nəticələri

Türyançay və Göyçayın sularından fərqli olaraq  Girdmançayın suyunun tərki -
bində sulfatlar və hidrokarbonatlar üstünlük təşkil edir.  Bu çayın Şirvan zonasını
keçən hissəsində sulfatların miqdarı 650 mq/l, hidrokarbonatlar 270 mq/l, həll olmuş
duzların ümumi miqdarı isə 1400 mq/l-ə qədər artır (cədvəl 4). Girdimançayda sulfat
ionlarının normadan çox artması  kollektor-drenaj sularının bu çaya təsiri nəticəsində
baş verir.

Cədvəl 4.Şirvan regionunun düzənlik hissəsində Girdimançayın suyunun
kimyəvi analizlərinin nəticələri

YŞK öz mənbəyini Mingəçevir su anbarından götürür. Çoxillik göstəricilərə görə
Göstəricilər Ölçü vahidləri

mq/l mq-ekv/l
HCO3- 269,49 4,4
Сl- 70,29 1,98
SO4

2- 634,94 13,22
Ca2+ 90,18 4,5
Mg2+ 57,95 4,75
(Na+K)+ 258,75 10,35
Ümumi minerallıq 1381,6 -
Ümumi codluq - 9,25

Göstəricilər Ölçü vahidləri
mq/l mq-ekv/l

HCO3- 244,08 3,98
Сl- 31,24 0,88
SO4

2- 238,67 4,97
Ca2+ 68,54 3,42
Mg2+ 20,0 1,64
(Na+K)+ 119,25 4,77
Ümumi minerallıq 721,78 -
Ümumi codluq - 5,0



bu anbarın suyu zəif minerallı (200-300 mq/l), neytral və ya qələvi (pH=7,8-8,6)
tipli sulara aid edilir [2].

Mingəçevir su anbarından su YŞK-ya daxil olduqdan sonra, onun ümumi min-
erallıgı 700 mq/l-ə qədər artır. Bəzi dövrlərdə YŞK-nın suyunun keyfiyyəti II kate-
qoriyaya qədər azalır:  minerallıgı  0,7-1,2 q/l, kalsiumun miqdarı 15-50 mq-ekv/l
və Na/Ca 0,5-5,0- ə bərabər olur [3]. Belə suların az şorlaşma təhlükəsi yaratmasına
baxmayaraq, onların şoran torpaqların suvarılmasında istifadəsi mümkündür.           

Şoran olmayan torpaqlarda isə bu suların istifadəsi  torpaqlardakı duzların  miq-
darının 0,1% artmasına səbəb ola bilər. Lakin aparılan monitorinqlərin nəticələri
göstərir ki, YŞK və onunla qidalanan magistral suvarma kanallarında suların ümumi
minerallığı son zamanlar 400 mq/l-dən çox yüksəlmir, sabit qalır. 

Cədvəl 1-5-dən istifadə edərək yerüstü su obyektlərindəki suların irriqasiya in-
deksi hesablanmış və hesablamaların nəticələri 6-cı cədvəldə verilmişdir.

Cədvəl  5.YŞK və onunla qidalanan magistral suvarma kanallarından
götürülmüş su nümunələrinin kimyəvi analizlərinin nəticələri

*Nümunələrin götürüldüyü yerlər:

1.Ortaləki kəndindən keçən (Ağdaş) YŞK və Türyançayla qidalanan kanal;
2.Bərgüşad kəndindən keçən (Ucar) YŞK ilə qidalanan kanal;
3.Qulabənd kəndindən keçən (Ucar) YŞK-ilə qidalanan kanal;
4.Sığırlı kəndindən keçən (Kürdəmir) YŞK-ilə qidalanan kanal;

5.YŞK (Kürdəmir-Hacıqabul zonasında).
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Göstəricilər Ölçü
vahidi

Nümunələrin götürüldüyü məntəqələr*
№1 №2 №3 №4 №5

HCO3- mq/l 158,6 157,4 168,4 152,5 176,9
mq-ekv/l 2,60 2,55 2,74 2,5 2,88

Сl- mq/l 16,3 20,2 18,8 19,5 17,2
mq-ekv/l 0,45 0,57 0,53 0,55 0,48

SO4
2- mq/l 72,8 80,94 85,1 58,0 65,76

mq-ekv/l 1,50 1,88 1,77 1,21 1,37
Ca2+ mq/l 50,1 56,5 54,9 48,5 53,1

mq-ekv/l 2,50 2,82 2,75 2,40 2,81
Mg2+ mq/l 12,57 9,5 11,7 10,25 12,2

mq-ekv/l 1,03 0,78 0,96 10,84 1,0
(Na+K)+ mq/l 25,5 34,9 33,25 12,5 11,2

mq-ekv/l 1,02 1,4 1,33 1,02 0,92
Ümumi minerallıq mq/l 335,9 368,7 372,2 301,2 341,4
Ümumi codluq mq-ekv/l 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8



Bu cədvəldən görünür ki, göstərilən su obyektlərindəki sular öz keyfiyyətinə görə
suvarmada istifadəyə yararlı olmasına baxmayaraq, Türyançayın, Göyçayın və
Girdimançayın sularını Şirvan regionunun düzənlik hissəsində, YŞK-nın suyu ilə
müqayisə etdikdə irriqasiya keyfiyyətinin xeyli az olduğu məlum olur. Yəni bu çay-
ların suyunun irriqasiya indeksi vahidə yaxınlaşır. Xüsusilə  Girdimançayın suyunun
keyfiyyəti irriqasiya xassəsinə görə xeyli aşağı düşür. Ümumilikdə isə,  cədvəl 6-
dan göründüyü kimi, su obyektləri suvarmada istifadə oluna bilər, bu şərtlə ki, bu
suların ion təkibi nəzərə alınsın.

Cəlvəl  6. Şirvan regionundakı su obyektlərindən qəbul edilən
suların suvarmada yararlı olmasının qiymətləndirilməsi

Bu göstərilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, YŞK-dan savayı su obyektlərinə
kollektor-drenaj və yeraltı duzlu suların mənfi təsiri böyükdür.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, çay sularının key-
fiyyətinin yaxşılaşdırılmasının yeganə yolu kollektor – drenaj sistemlərinin normal
işinin bərpa edilməsindədir.

Əhmədov M.Ə.  Şirvan regionunda irriqasiya sularının
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə...
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№ Su obyektlərinin adı Su obyekt lərinin suyunun
irriqasiya indeksi 

(Ca + Mg) /[Na.(0,23 .C)] 

Suvarmada 
istifadəyə yararlı

olması

1 Türyançay (Şirvan
zonasının düzənlik
hissəsi)

7,43>1 İon tərkibi nəzərə 
alınmalıdır

2 Göyçay (Şirvan zonasının
düzənlik hissəsi)

6,39>1 İon tərkibi nəzərə
alınmalıdır

3 Girdimançay (Şirvan
zonasının düzənlik
hissəsi)

2,86>1 İon tərkibi nəzərə
alınmalıdır

4 YŞK ilə qidalanan kanal
(Ortaləki)

44,9>>1 +

5 YŞK ilə qidalanan kanal
(Bərgüşad)

58,9>>1 +

6 YŞK ilə qidalanan kanal
(Qulabənd)

32,6>>1 +

7 YŞK ilə qidalanan kanal
(Sığırlı)

46,04>>1 +

8 YŞK(Kürdəmir-
Hacıqabul səddində)

53,0>>1 +
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Nəticə

1.Şirvan regionunda  aparılan ekoloji monitorinqin nəticələri göstərdi ki, YŞK
və onunla qidalanan magistral suvarma kanallarında suların ümumi minerallığı son
zamanlar 400 mq/l-dən çox yüksəlmir, sabit qalır.

2.YŞK ilə qidalanan magistral kanal sularının irriqasiya keyfiyyətilə müqayisədə
Türyançayın suyunun irriqasiya keyfiyyəti orta hesabla 5 dəfə,Göyçayın - 6 dəfə,
Girdimançayın - 14 dəfə azalır.

3.Şirvan regionunun düzənlik hissəsində çay sularından (Türyançay, Göyçay,
Girdimançay) suvarmada, onların ion tərkibi (xüsusilə iki valentli ionların nisbəti)
nəzərə alınmaqla, istifadə oluna bilər.  Bu tərkib verilən tələblərə cavab vermədiyi
halda göstərilən cay suları kanal suları ilə qarışdırılaraq ion tərkibi konden-
siyalaşdırılmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Антипов-Каратаев И.Н. О работешестой комиссии. Почвоведение,1957, №3.
2. Щабанов А.И. Инженерно-геологический аспект мониторинга мелиориро-

ванных территорий Азербайджана. Баку, «Nafta-Press», 2004.
3. Бехбудов А.К., Джафаров Х.Ф. Мелиорация засоленных земель. М.Колос,

1980.
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“Şollar - unikal su qurğusu” 
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki 

konfrans keçiriləcək

Tədbirlər Planına əsasən, 16 mart
2017-ci il tarixində “Azərsu” ASC və
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi -
yasının birgə təşkilatçılığı ilə “Şollar -
unikal su qurğusu” mövzusunda bey -
nəlxalq elmi-praktiki konfrans keçi ri -
ləcək.  Konfransda “Şollar su kəməri  –
dayanıqlı və etibarlı  su təchizatı sis-
temi”, “Qədim, tarixi su qurğuları”,
“Müasir su təchizatı sistemləri: inkişaf,
innovasiya və nailiyyətlər”, “İqlim dəyi-
şikliyi,  ətraf mühit və su təhlükəsizliyi”
mövzularında sessiyalar təşkil edilə -
cəkdir. Konfransda elm və təhsil müəs-
sisələrinin tələbə, magistr və dokto -
rantları, alim və mütəxəssisləri iştirak
edə bilərlər.  Konfransa elmi məqalə
təqdim olun ması ilə bağlı ətraflı
məlumat www. azersu.az saytında
yerləş dirilmişdir (http://azersu.az/143-
%C5%9Eollar+100) və “Su problem-
ləri: elm və texnologiyalar” jurnalının bu
sayında dərc olunur. 

Bakı şəhəri və Abşeron yarıma -
dasının içməli su təchizatında müstəsna
əhəmiyyət daşıyan “Şollar-Bakı” su
kəməri paytaxtın içməli su təchizatı üçün

çəkilmiş ilk magistral su xəttidir. XIX
əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində
neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar
Bakı şəhərinin sürətlə böyüməsi, əhali
artımı Abşeron yarımadasını daha eti -
barlı və məhsuldar mənbə hesabına su ilə
təmin etmək zərurəti yaratmışdır. Uzun
müzakirələrdən sonra su mənbəyi kimi
Xaçmaz rayonu Şollar kəndi yaxınlığın-
dakı yeraltı sulardan istifadə olunması
qərara alınmışdır.

İngilis mühəndis Uilyam Lindleyin
layihəsi əsasında 1903-cü ildə 187 kilo-
metr  uzunluğunda Şollar-Bakı su kəmə -
rinin tikintisinə  başlanılmışdır. Kəmərin
tikintisində yaranan fasilələr səbəbindən
“Şollar” suyu Bakı əhalisinə 14 il sonra
- 1917-ci ildə çatdırılmışdır. Bu layi-
hənin həyata keçirilməsində məşhur
xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
böyük dəstəyi olmuşdur.

Şollar-Bakı su kəməri artezian üsulu
ilə qazılmış 24 quyunun, eləcə də lay və
bulaq sularından qidalanır. 1917-ci ildən
fasiləsiz fəaliyyət göstərən bu mənbənin
məhsuldarlığı demək olar ki, dəyiş m ə -
mişdir.

n 2017-ci ildə “Şollar-Bakı Su Qurğuları Kompleksi”nin istismara verilməsinin
100 ili tamam olur. Bakı şəhərinin inkişafına müstəsna töhfələr verən bu la -
yihə  Azərbaycanın su təsərrüfatı tarixində mühüm hadisə, böyük nailiyyət
sayılır.  “Şollar-Bakı Su Qurğuları Kompleksi”nin 100 illiyinin geniş qeyd
olunması ilə əlaqədar “Azərsu” ASC sədrinin əmri ilə Tədbirlər Planı təsdiq
edilmişdir.
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KONFRANS

“Azərsu” ASC və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birgə-təşkilatçılığı ilə
“Şollar-Bakı Su Qurğular Kompleksinin” 100 iliyi ilə əlaqədar keçiriləcək “Şollar

Unikal Su Qurğusu” mövzusunda Beynəlxalq  Elmi-Praktiki Konfrans
Bakı şəhəri, 16 mart 2017-ci il

KONFRANSIN BÖLMƏLƏRI:
 Şollar su kəməri  –  dayanıqlı və etibarlı  su təchizati sistemi
 Qədim – tarixi su qurğuları
 Müasir su təchizatı sistemləri: inkişaf, innovasiya və nailiyyətlər
 İqlim dəyişikliyi,  ətraf mühit və su təhlükəsizliyi 
Təqdim olunan maqalələrin tərtibatına dair qoyulan tələblər: 
Məqalələrin mətni Azərbaycan, ingilis və rus dillərində yazıla bilər. Mətn 3-5 səhifə həc-

mində Microsoft WORD proqramında (versiya 2003-2007) Times New Roman, 12 ölçülü
şriftlə, 1.0 interval ilə A4 formatlı vərəqlərdə aşağıdakı göstəricilərlə çap olunmalıdır: 

• yuxarıdan 2 sm 
• aşağıdan 2 sm 
• soldan 2.5sm 
• sağdan 1.5 sm 
• abzas buraxılışı 1.25 sm 
Məqalənin adı - 12 ölçülü şriftlə, tünd rəngli böyük hərflərlə mərkəzdə yazılmalı, bir

sətir sonra - müəlliflərin adı və soyadı (adı və soyadı arasında ara qoyulur) yazılmalıdır.
Növbəti sətirdə - ortada təşkilatın, şəhərin adı və müəllifin e-mail adresi (mərkəzdə, Times
New Roman, 12 ölçülü şriftlə yazılmalıdır. 

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. 

Tərtibat nümunəsi

Məqalələrin mətnini elektron formada 01 dekabr 2016-cı il tarixinə qədər aşağıda göstərilən ün-
vana göndərməyinizi xahiş edirik: 

Qeyd: Müəlliflərin və məqalələrin adı əlavə olaraq ingilis dilində də göndərilməlidir.
Məsul şəxslər:
Dr. Elçin Qurbanov                                                 E-mail: elchin.gurbanov@azersu.az
Dr. Rəşail İsmayılov                                                E-mail: rashail.ismayilov@azersu.az
Dr. Reyhan Qasımova                                             E-mail:  reyhan@list.ru 
Ceyhunə Məmmədova                     E-mail: ceyhune.mammadova@azersu.az

SHOLLAR SU KƏMƏRİNİN.......
Əliyev R.A

AMEA Geologiya İnstitutu, Bakı şəhəri,hasanov@...
Shollar su kəmərinin.....

Ədəbiyyat siyahısı
1. Mehtizadə R.N. Tullantı suların adsorbentlərlə təmizlənməsi. Balı, Elm, 1985, 58 s.
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XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq neft-mədən sənayesinin və digər sənaye
sahələrinin intensiv inkişaf etməsi ilə əlaqədar əhalisi yüksək sürətlə artan Bakı
şəhərinin içməli su ilə təmin edilməsi şəhər ərazisi və Abşeron yarımadasında
içməyə yararlı yerüstü su mənbələrinin olmaması, yeraltı su mənbələrinin məh-
dudluğu səbəbindən ciddi problemlərlə üzləşmişdir. Şəhər əhalisinin artan tələ-
batının  Zuğulba bulaqlarından gətirilən, su quyularından çıxarılan, barjalarla
daşınan sular hesabına təmin edilməsi mümkün olmadığına görə Bakı Şəhər Du-
ması mənbələrini Kür və Samur çaylarından götürməklə iki layihənin tərtib olun -
ması qərarına gəlmiş və bu məqsədlə 1899-cu ildə mühəndis V.Q.Lindleyi Bakıya
dəvət etmişdir. Bakıdan Kür və Samur çaylarına qədər olan ərazilərin öyrənilməsi
zamanı V.Q.Lindley Şollar kəndi sahəsində çoxsaylı bulaqlara rast gəlir və o,
şəhərin su təchizatı məqsədi ilə bu bulaqların  tədqiqi məsələsini qaldırır. Lakin
ilk vaxtlar şəhər hakimiyyətinin bu tədqiqatları maliyyələşdirməyə razı olmaması
və bir sıra digər səbəblər üzündən layihələndirmə işləri yalnız 1909-cu ildə başa
çatdırılır və su kəmərinin tikintisinə 1911-ci ildə başlamaq mümkün olur.  Bakı
əhalisi üçün həyat çeşməsi olan Şollar suyu 1917-ci ilin mart ayında Azərbay-
canda ilk mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemi ilə şəhər ərazisinə daxil olur.  

2017-ci ildə ölkənin   ictimai-iqtisadi tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edən
Şollar mənbəyindən  I Bakı-Şollar su kəmərinin çəkilişinin 100 illiyinin tamam
olması ilə əlaqədar olaraq

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
I Bakı-Şollar su kəmərinin 100 illik yubleyi ilə əlaqədar 

alim və tədqiqatçılar üçün ən yaxşı elmi-tədqiqat işləri üzrə

M ü S A B İ Q Ə

elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən tədqiqatçılar elmi-tədqiqat işlərini 2016-cı
ilin sonuna kimi “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə (“Sukanal” Elmi-Tədqiqat
və Layihə İnstitutu, AZ 1012 Bakı, Azərbaycan, Moskva prospekti 73; Tel:
(+99412) 430-08-25/35 (daxili: 27-37)) təqdim etmələri təklif edilir.  Hər işti-
rakçıdan həmmüəlliflərlə birlikdə və ya fərdi olmaqla, yalnız bir elmi-tədqiqat
işi qəbul olunur.

Qaliblər 2017-ci ilin mart ayında müəyyən ediləcəkdir. 
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Müsabiqənin tələbləri:
• Elmi-tədqiqat işi müsabiqəyə tədqim olunana qədər heç bir dövri nəşrdə çap

olunmamalıdır;
• Qaliblər Münsiflər heyəti (münsiflər heyəti xüsusi meyarlarla seçilmiş nü-

fuzlu alimlərdən təşkil olunacaqdır) tərəfindən seçiləcəkdir.

Müsabiqənin istiqamətləri:
• Şollar su kəməri  –  dayanıqlı və etibarlı  su təchizatı sistemi;
• Qədim – tarixi su qurğuları;
• Müasir su təchizatı sistemləri: inkişaf, innovasiya və nailiyyətlər;
• İqlim dəyişikliyi, ətraf mühit və su təhlükəsizliyi; 

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

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

2. Məqalənin mətni aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: giriş, tədqiqatın
şərhi, nəticə və ədəbiyyat siyahısı, annotasiya (10 sətirdən artıq olmamaq şərti
ilə ingilis dilində). Mətn 8-10 səhifə həcmindən artıq olmamaqla (cədvəl və şəkil-
lər daxil) Microsoft WORD proqramında (versiya 2003-2007) Times New
Roman, 12 ölçulu şriftlə, 1.0 interval və 1.25 sm abzas buraxılışı ilə A4 formatlı
vərəqlərdə aşağıdakı göstəricilərlə çap olunmalıdır:

• yuxarıdan 2 sm;
• aşağıdan 2 sm;
• soldan 2.5 sm;
• sağdan 1.5 sm.
Şəkillərin adı şəkillərin altında, cədvəllərin adları isə cədvəllərin üstundə veril -

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

Məqalələrin müəllifləri məqalənin sonunda öz əlaqə nömrələrini qeyd etmə-
lidirlər.

Ən yaxşı elmi-tədqiqat işlərinin müəllifləri mükafatlandırılacaqdır. 
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Müəlliflər üçün qaydalar  

Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin 15 may 2014-cü il tarixli 226 nömrəli əmri
ilə təsis edilmişdir.

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

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

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

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

Məqalələrin tərtibi qaydaları
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə müəllifin (və ya müəlliflərin) soyadı tam, adı və atasının adının baş 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.
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Tərtibat nümunəsi

Məqalələr çap formasında 2 nüsxədə və elektron şəkildə redaksiyaya (AZ1012. Bakı,
Azərbaycan, Moskva prospekti, 73) təqdim edilməlidir.

E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Əlaqə telefonları: (+99412) 430-08-25/35; (daxili: 27-37).
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Məmmədov E.A1., Əliyev S.Ə2.
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Abstract. The paper....
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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.

1173/2016

INFORMATION

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR



Formating sample

Articles must be submitted to the editorial office (“Azersu” OJSC, 73, Moscow-
Avenue, AZ 1012, Baku, Azerbaijan) in 2 copies .

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