






İmanov F.Ә., Әlәkbәrov A.B. 

AZƏRBAYCANIN  
SU EHTİYATLARININ  
MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ 

VƏ İNTEQRASİYALI  
İDARƏ EDİLMƏSİ 

Monoqrafiya “Azərsu” ASC-nin  
“Sukanal” Elmi-tədqiqat və Layihə 
İnstitutunun Elmi Texniki Şurasının  
1 saylı 31 yanvar  2017-ci il tarixli  
və Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya 
Fakültəsi Elmi Şurasının 1 saylı 8 fevral 
2017-ci il tarixli və qərarı ilə çap olunur. 

Bakı – Mütərcim – 2017 



UOT 551.48 
Rәyçilәr: 

c.e.d., prof. MAHMUDOV R.N.,  
Azәrbaycan Respublikası Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyinin 

Hidrometeorologiya ETİ 

g.-m.e.d. İSRAFİLOV Y.H.,  
AMEA-nın Geologiya vә Geofizika İnstitutu 

İmanov F.Ə., Ələkbərov A.B. AZƏRBAYCANIN SU EHTİYATLARININ 
MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ VƏ İNTEQRASİYALI İDARƏ EDİLMƏSİ.  
– Bakı: Mütərcim, 2017. – 352 səh.Monoqrafiya Azərbaycan Respublikasının yerüstü və yeraltı su ehtiyatlarının kə-miyyət və keyfiyyət göstəricilərinin təhlilinə, ehtiyatlarına, istifadəsinə, müasir də-yişmələrinə həsr olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, hazırda ölkənin transsərhəd çayla-rının sularından qonşu ölkələrdə də geniş istifadə edilir və onlar Azərbaycan ərazi-sinə çirkləndirilmiş vəziyyətdə daxil olur. Monoqrafiyada su ehtiyatlarının idarəçi-liyində inteqrasiyalı yanaşmanın effektivliyi şərh edilir. Kitabda Azərbaycanın su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı, daşqınların idarə edilməsi, iqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına təsiri, bir sıra digər məsələlər haqqında da məlumat verilmişdir. Monoqrafiya ”Hidrometeorologiya”, “Hidrogeologiya”, “Su təsərrüfatı”, “Hidro-texnika”, “Ekologiya“ ixtisasları üzrə təhsil alan Universitet tələbələri, magistrant və doktorantlar, həmçinin su mütəxəssisləri üçün faydalı ola bilər. ISBN  978-9952–28-332–7

© Azərsu, 2017 



və inteqrasiyal¯ idarə edilməsi 5 

MÜNDƏRİCAT 

ÖN SÖZ ................................................................................................................................................ 9 

GİRİŞ ................................................................................................................................................. 11 
I  H İ S S Ə 
SU EHTİYATLARI VƏ ONLARIN MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ 

1. BƏRPA OLUNAN SU EHTİYATLARININ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU, 
HİDROLOGİYANIN VƏ HİDROGEOLOGİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ .................................. 13 1.1. BƏRPA OLUNAN SU EHTİYATLARININ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU ...................... 13 1.2. HİDROLOGİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ ........................................................................................ 19 1.3. HİDROGEOLOGİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ ............................................................................... 25 

Ədəbiyyat ........................................................................................................................................... 30 
2. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FİZİKİ-COĞRAFİ ŞƏRAİTİ
VƏ GEOLOJİ QURULUŞU .......................................................................................................................... 33 2.1. COĞRAFİ MÖVQE VƏ OROQRAFİYA ........................................................................................................ 33 2.2. GEOLOJİ QURULUŞ ......................................................................................................................................... 34 2.1.1. Stratiqrafiya və litologiya ................................................................................................. 34 2.2.2. Tektonika ................................................................................................................................ 43 2.3. GEOMORFOLOGİYA ........................................................................................................................................ 46 2.4. İQLİM .................................................................................................................................................................... 51 2.5. HİDROQRAFİYA ............................................................................................................................................... 54 2.6. TORPAQ ÖRTÜYÜ ............................................................................................................................................ 56 

Ədəbiyyat ........................................................................................................................................... 57 
3. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARI ............................................................................................................... 59 3.1. HİDROLOJİ MÜŞAHİDƏ MƏNTƏQƏLƏRİ ŞƏBƏKƏSİ ........................................................................ 59 3.2. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODOLOGİYASI ............................. 63 3.3. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ İLLİK QİYMƏTLƏRİNİN HESABLANMA METODU .......... 67 3.4. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ............................................................. 73 3.5. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ ÇOXİLLİK TƏRƏDDÜDLƏRİ ...................................................... 77 3.5.1. İllik axım sıralarının stasionarlığının analizi ........................................................... 77 3.5.2. İllik axım sıralarının xətti trend analizi ..................................................................... 77 

Ədəbiyyat .......................................................................................................................................... 80 



6 Azərbaycan¯n su ehtiyatlar¯n¯n m³asir dəyi¼mələri  

4. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ ......................................................... 83 4.1. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ ANTROPOGEN DƏYİŞMƏLƏRİ................................................. 83 4.1.1. Kür çayının illik axımının təbii və antropogen transformasiyası ................... 87 4.1.2. Araz çayının illik axımının təbii və antropogen transformasiyası ................. 96 4.1.3. Samur və Qanıx çaylarının axımının dəyişməsi .................................................. 103 4.2. ÇAYLARIN AYLIQ VƏ MÖVSÜMİ AXIMININ MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ .................................... 110 4.3. KİÇİK QAFQAZIN TRANSSƏRHƏD ÇAYLARININ AXIMININ MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ ..... 118 4.4. İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ VƏ ONLARIN ÇAY AXIMINA TƏSİRİ ........................................................ 123 
Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 130 

5.YERÜSTÜ SULARIN KEYFİYYƏTİ ..................................................................................................... 137 
Ədəbiyyat ....................................................................................................................................... 144 

6. HİDROGEOLOJİ ŞƏRAİT VƏ YERALTI SU EHTİYATLARI ......................................................... 146 6.1. YERALTI SU HÖVZƏLƏRİ .......................................................................................................................... 146 6.2. YERALTI SU KOMPLEKSLƏRİ ................................................................................................................. 149 6.2.1. Böyük Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonasının yeraltı suları ........................................ 149 6.2.2. Kiçik Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonasının və Dağlıq Talışın yeraltı suları ....... 152 6.2.3. Dağətəyi və dağarası düzənliklərin yeraltı suları ............................................... 154 6.2.4. Dağətəyi və dağarası düzənliklərin məsamə-lay suları hövzələrinin hidrodinamik şəraiti .................................................................................................................... 155 6.3. YERALTI SULARIN YARANMA, TRANZİT VƏ BOŞALMA ŞƏRAİTİ ........................................... 162 6.4. YERALTI SULARIN QİDALANMA MƏNBƏLƏRİ ............................................................................... 162 6.5. YERALTI SULARIN MONİTORİNQİ ....................................................................................................... 164 6.6. YERALTI SU EHTİYATLARININ QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI ........................................ 165 6.6.1. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hesablanmasının əsas prinsipləri ............................................................................................................................... 168 6.6.2. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hesablanmasının hidrodinamik metodu ................................................................................................................. 171 6.6.3. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hesablanmasının hidravlik metodu .............. 176 6.6.4. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hesablanmasının balans metodu ................................................................................................................................ 178 6.6.5. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hesablanmasının hidrogeoloji analogiya metodu ............................................................................................... 180 6.7. YERALTI SULARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ İSTİSMAR EHTİYATLARI ................................... 182 6.8. TRANSSƏRHƏD YERALTI SU OBYEKTLƏRİ ...................................................................................... 186 
Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 187 



və inteqrasiyal¯ idarə edilməsi 7 

7. YERALTI SULARIN KEYFİYYƏTİ ..................................................................................................... 193 7.1.YERALTI SU YATAQLARININ HİDROKİMYƏVİ ŞƏRAİTİ .............................................................. 193 7.2. YERALTI SULARIN KEYFİYYƏTİNİN PROQNOZU VƏ QORUNMASI ........................................ 196 7.2.1. Su horizontlarının ətraf mühitin təsirindən təbii qorunma şəraiti ............ 196 7.2.2. Yeraltı suların istismarı prosesində keyfiyyətinin  proqnozlaşdırılması ..................................................................................................................... 200 7.2.3. Sanitar mühafizə tədbirləri və zonaları .................................................................. 204 
Ədəbiyyat ....................................................................................................................................... 207 

8.YERALTI SULARIN MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ ................................................................................. 210 8.1. YERALTI SULARA ANTROPOGEN TƏSİR............................................................................................ 210 8.2. YERALTI SULARIN ÇİRKLƏNMƏ VƏZİYYƏTİ ................................................................................... 215 8.3. YERALTI SULARLA ƏLAQƏDAR ƏSAS PROBLEMLƏR .................................................................. 217 
Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 219 

9.AZƏRBAYCANIN ÇAY HÖVZƏLƏRİNDƏ YERÜSTÜ VƏ YERALTI SULARIN QARŞILIQLI 
ƏLAQƏSİ ..................................................................................................................................................... 221 

Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 227 
10. SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏ .............................................................................................. 229 10.1. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏ ................................................................................ 229 10.2. YERALTI SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏ ................................................................................. 232 10.3. KÜR HÖVZƏSİ ÖLKƏLƏRİNDƏ SUDAN İSTİFADƏ ....................................................................... 239 

Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 242 
11. EKOLOJİ AXIM ................................................................................................................................... 243 11.1. EKOLOJİ AXIM VƏ ONUN TƏYİNİ ÜSULLARI ................................................................................. 243 11.2. EKOLOJİ AXIMIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ..................................................................................... 244 11.3. SAMUR ÇAYININ EKOLOJİ AXIMI ....................................................................................................... 248 11.4. EKOLOJİ AXIM XƏRİTƏLƏRİ ................................................................................................................. 251 

Ədəbiyyat ....................................................................................................................................... 255 
II  H İ S S Ə 
SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ 

12. AZƏRBAYCANDA SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ,
ƏSAS PRİNSİPLƏR VƏ ÜSULLAR ......................................................................................................... 258 12.1. SU ÇATIŞMAZLIĞI PROBLEMİNİN ÜMUMİ HƏLLİ YOLLARI ................................................... 258 12.2. SU SİYASƏTİ VƏ SU QANUNVERİCİLİYİ ........................................................................................... 263 



8 Azərbaycan¯n su ehtiyatlar¯n¯n m³asir dəyi¼mələri  

12.3. İNSTİTUSİONAL STRUKTUR ................................................................................................................. 268 12.4. İDARƏETMƏNİN ƏSAS ÜSULLARI ...................................................................................................... 269 
Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 270 

13. SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI İDARƏ EDİLMƏSİ .................................................... 273 13.1 SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI İDARƏ EDİLMƏSİ NƏDİR? ƏSAS PRİNSİPLƏR 273 13.2. AZƏRBAYCANIN SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI İDARƏ EDİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR PROBLEMLƏR ............................................................................................................................... 276 13.2.1. Su ehtiyatlarının ölkə ərazisində qeyri-bərabər paylanması ..................... 276 13.2.2. Transsərhəd suların ifrat çirklənməsi .................................................................. 277 13.2.3. Su ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi zərurəti ................................ 278 13.3. SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI İDARƏ EDİLMƏSİNİN MƏRHƏLƏLƏRİ ............. 281 
Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 284 

14. DAŞQINLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ ................................................................................................. 286 14.1. AZƏRBAYCAN ÇAYLARINDA DAŞQINLAR ...................................................................................... 286 14.2. DAŞQINLARIN İDARƏ EDİLMƏ ÜSULLARI ..................................................................................... 289 
Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 292 

15. QURAQLIQ VƏ ÇAY AXIMI .............................................................................................................. 294 15.1. QURAQLIQ VƏ ONUN GÖSTƏRİCİLƏRİ ............................................................................................ 294 15.2. QURAQLIĞIN ÇAY AXIMINA TƏSİRİ .................................................................................................. 300 
Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 304 

16. TRANSSƏRHƏD ÇAYLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ ......................................................................... 305 16.1. BEYNƏLXALQ ÇAY HÖVZƏLƏRİ .......................................................................................................... 305 16.2. TRANSSƏRHƏD ÇAY SULARINDAN İSTİFADƏ VƏ ONLARIN MÜHAFİZƏSİNİN BEYNƏLXALQ-HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ ............................................................................................... 306 16.3. AZƏRBAYCANIN TRANSSƏRHƏD ÇAYLARININ PRİORİTET PROBLEMLƏRİ .................. 309 
Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 314 

17. SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ 
VƏ STRATEJİ FƏALİYYƏT PLANLARI ................................................................................................ 316 17.1. SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ  MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI .................................................................................................................................. 316 17.2. SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ  STRATEJİ FƏALİYYƏT PLANI .......................................................................................................................... 321 

Ədəbiyyat ........................................................................................................................................ 345 



və inteqrasiyal¯ idarə edilməsi 9 

ÖN SÖZ 

Təbiətin nadir nemətlərindən olan su bəşər yaranandan insan 
həyatının ayrılmaz hissəsi olmuşdur. Tarixin bütün çağlarında suya 
əlçatanlılıq, sudan səmərəli istifadə aktual məsələ olmuşdur. Bu gün 
insanların Dünya Səhiyyə Təşkilatının tələblərinə uyğun keyfiyyətli 
və dayanıqlı içməli su ilə təmin olunması qlobal çağırışlar arasında 
prioritetlərdən biri hesab edilir və su təminatının yaxşılaşdırılması 
davamlı inkişafın əsas faktorlarından biri kimi dəyərləndirilir. Bü-
tün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının sosial-iqti-
sadi inkişafını müəyyən edən dövlət proqramlarında su sektorunun 
inkişafına xüsusi diqqət yetirilir və son illər reallaşdırılan layihələr 
bunun bariz nümunəsidir. 2007-2010-cu illərdə tikilmiş Oğuz-Qə-
bələ-Bakı su kəməri Azərbaycanın müstəqillik illərində həyata keçi-
rilmiş ən böyük infrastruktur layihəsi kimi tarixə düşmüşdür.  

2016-cı ildə Abu Dabi şəhərində keçirilmiş Qlobal Su Sammi-
tində ilin 4 əsas su layihəsindən biri seçilmiş, Bakı şəhəri və Ab-
şeron yarımadasını içməli su ilə təmin edən Ceyranbatan Ultrasüz-
gəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi də xüsusi qeyd edilməlidir. 
Məhsuldarlığı 570 000 m3/sutka olan kompleksdə suyun emalı heç 
bir kimyəvi təmizlənmə aparılmadan mexaniki üsulla həyata keçiri-
lir. Ən son texnologiyaya əsaslanan membran tipli süzgəclərdən ke-
çirilən suyun   təbii mineral tərkibi tam qorunub saxlanılır. 

2035-ci ilə perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla hazırlanmış və 
Abşeron yarımadasının içməli su təchizatı, tullantı və yağış suları 
sistemlərinin Master Planı üzrə işlərə başlanılmış və sənəddə nə-
zərdə tutulan bəzi tədbirlər icra edilmişdir.  

Əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması tədbirləri 
paytaxt Bakı şəhəri ilə yanaşı Azərbaycanın bütün bölgələrində hə-
yata keçirilir: sugötürücü sistemlər yenilənir, sutəmizləyici qurğu-
lar, iritutumlu su anbarları tikilir, magistral və şəbəkə su və kanali-
zasiya xətləri çəkilir, çirkab sutəmizləyici qurğular yaradılır.  

Azərbaycanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək məq-
sədilə 2013, 2014 və 2015-ci illərdə müvafiq olaraq Taxtakörpü 
(268 mln.m3), Şəmkirçay (164 mln.m3) və Tovuzçay su anbarları 
(20 mln. m3) istifadəyə verilmişdir. 
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Bir əsr əvvəl, 1917-ci ilin bu günlərində dünyanın unikal qurğularından 
hesab edilən Şollar-Bakı Su Təchizatı Qurğular Kompleksinin istismara veril-
məsi ilə Azərbaycanın su təsərrüfatı tarixinin şanlı səhifələrindən biri yazıl-
mışdır. Bu qurğu Azərbaycanın su təsərrüfatı sahəsində  ilk iri infrastruktur 
layihəsi kimi tarixə düşmüşdür.  

Oxucuya təqdim edilən bu monoqrafiya məhz Şollar-Bakı Su Təchizatı 
Qurğular Kompleksinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Monoqrafiya 
bir-birini tamamlayan iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə “Su ehtiyatları və 
onların müasir dəyişmələri”, ikinci hissə isə “Su ehtiyatlarının idarə edilməsi” 
adlanır. 

Birinci hissədə hidrologiya və hidrogeologiyanın müasir problemləri, su 
ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri, sudan istifadənin müasir 
vəziyyəti təhlil edilmişdir. 

İkinci hissədə su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi üzrə  Milli və 
Strateji Fəaliyyət Planlarına, daşqın və quraqlıq  hadisələrinin vurduğu ziyanın 
minimuma endirilməsi məsələsinə baxılmış, Azərbaycanın transsərhəd su 
siyasəti haqqında məlumatlar verilmişdir. Göstərilmişdir ki, Azərbaycanın əsas 
transsərhəd çayları axın boyu çoxsaylı qollar qəbul edir və onların sularından 
keçdikləri ölkələrdə müxtəlif məqsədlər üçün geniş istifadə edilir. Nəticədə bu 
çayların illik axımı çay boyu təbii və antropogen transformasiyaya uğrayır. 
Məsələn, Kür çayının illik axımı son 25 ildə şərti-təbii dövrlə müqayisədə 425 
m3/s və ya 49.8% azalmışdır. Belə ki, 325 m3/s azalma bilavasitə Kürün öz 
hövzəsində, 100 m3/s azalma isə Araz hövzəsində qeydə alınmışdır. Çayların 
1972-ci ilə kimi olan və 1973-2010/2011-ci illəri  əhatə edən dövrlər  üçün or-
ta illik su sərflərinin çoxillik kəmiyyətləri müqayisə edilərək müəyyən olun-
muşdur ki, Azərbaycanın yerli çaylarının hidroloji müşahidə məntəqələrində 
qeydə alınan cəm illik axımı hazırda antropogen amillərin təsiri nəticəsində 
əvvəlki dövrlə müqayisədə 1.642 km3 (15.9%) azalmışdır. 

Bu kitab, Azərbaycanın yerüstü və yeraltı sularının həm kəmiyyət, həm 
də keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqinə həsr olunmuş ilk monoqrafiyadır. 
Monoqrafiya su ehtiyatlarından kompleks istifadə məsələləri ilə məşğul olan 
elmi tədqiqatçılar və mühəndislər, həmçinin hidroloq, hidrogeoloq və eko-
loqlar üçün faydalı ola bilər. 

Qorxmaz Hüseynov  
“Azərsu” ASC-nin sədri               
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XXI əsrin aktual qlobal problemlərindən biri əhali və təsərrüfa-

tın müxtəlif sahələrinin su ilə təminatıdır. Əhalinin artımı və iqtisadiy-
yatın inkişafı şəraitində bütün dünyada su ehtiyatlarından istifadə sü-
rətlə artır, əksər region və ölkələrdə su təminatı kəskin pisləşir. Qlobal 
istiləşmə nəticəsində mövcud su ehtiyatlarının azalma tendensiyası 
müşahidə olunur. Su probleminin kəskinləşməsi əhalinin ərzaq təmina-
tı və regionların ekoloji təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərir. Hazırda 
su ölkənin dayanıqlı inkişafının həlledici amillərindən birinə çevrilmiş-
dir. Gələcəkdə su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün yalnız sudan isti-
fadəni azaltmaq, ondan qənaətlə istifadə etmək kifayət deyil və su ehti-
yatlarının artırılması istiqamətində tədqiqatlar və praktiki işlər sürət-
ləndirilməlidir. Məhz bu yolla Azərbaycanın su siyasətinin əsas məq-
sədinə – əhali və iqtisadiyyatın bütün sektorlarını tələb olunan həcmdə 
və beynəlxalq standartlara uyğun keyfiyyətdə su ilə təmin etmək və ey-
ni zamanda çay, göl və su anbarlarında yaxşı ekoloji statusa nail olmaq 
mümkündür. 

Bu monoqrafiyanın əsas məqsədi Azərbaycanın səth və yeraltı 
sularının müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, həmçinin su təsər-
rüfatının infrastrukturunun təhlili əsasında su ehtiyatlarından istifadə 
və onların mühafizəsinin düzgün planlaşdırılması, eyni zamanda inteq-
rasiyalı idarə olunması üçün etibarlı hidroloji və institusional baza ha-
zırlamaqdır. 

Bu məqsədə müvafiq olaraq monoqrafiya iki hissədən ibarətdir. 
Birinci hissə Azərbaycanın həm səth, həm də yeraltı sularının 

kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin təhlilinə həsr olunmuşdur. Bu 
hissədə su ehtiyatlarından istifadə, antropogen amillərin çayların reji-
minə təsiri, axım xarakteristikalarının müasir dəyişmələrinin qiymət-
ləndirilməsi və s. məsələlərə də baxılmışdır. 
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Kitabın ikinci hissəsində əsas yer su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olun-
ma üsulları və su çatışmazlığı probleminin həlli yollarının təhlilinə verilmişdir. 
Ayrı-ayrı fəsillər su siyasəti və su qanunvericiliyi, su təsərrüfatının infrastrukturu, 
transsərhəd çayların su ehtiyatlarından istifadənin beynəlxalq-hüquqi məsələlərinə 
həsr olunmuşdur. 

Monoqrafiya hidroloqlar, hidrogeoloqlar, coğrafiyaçılar, ekoloqlar, su təsər-
rüfatının müxtəlif sahələrində çalışan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur. O, 
həmçinin tələbə və doktorantlar üçün də faydalı ola bilər. 

Monoqrafiyanın 3-5, 11, 14-15-ci fəsilləri c.e.d., prof. F.Ə. İmanov, 6-8, 
13-cü fəsilləri g.-m.e.d. A.B. Ələkbərov, qalan fəsilləri isə müəllflər tərəfindən 
birgə yazılmışdır. 
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1.1. BƏRPA OLUNAN SU EHTİYATLARININ  
SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU 

 
Su təbiətdə ən çox yayılmış maddələrdən biri olmaqla insan-

ların həyatında və ətraf mühitdə əvəzsiz rol oynayır. Şirin suların 
rolu xüsusilə böyükdür. Su bir tərəfdən, vacib təbii resurs, digər tə-
rəfdən isə ətraf mühitin başlıca komponentidir. Bununla yanaşı, su 
böyük dağıntılara səbəb olan ən güclü təbii fəlakətlərdən biridir. Su-
dan istifadə etdikdə o həm də mühafizə olunmalıdır ki, ətraf mühitin 
tarazlığı pozulmasın. İnsanların su mənbələri ilə qarşılıqlı əlaqələri 
müxtəlif ölkə və regionlarda özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. 
Cəmiyyət inkişaf etdikcə və iqlim şəraiti dəyişdikcə bu əlaqələr 
dəyişikliyə uğrayır. 

XXI əsrin başlanğıcında dünyanın ən aktual elmi-texniki 
problemlərindən biri su problemidir. Bu problemin həlli ildən-ilə 
daha çox səy və vəsait tələb edir. Su problemi milli sərhədləri aşa-
raq qlobal problemə çevrilmişdir. Belə ki, o planetimizdə yaşayan 
milyardlarla insanın həyatı ilə bilavasitə bağlıdır. 

İnsanlar tarix boyu şirin su ehtiyatlarından və mənbələrindən 
öz məqsədləri üçün istifadə etmişlər, lakin bir çox yüzilliklər ərzin-
də onların su ehtiyatlarına təsiri çox zəif olmuşdur. Təbii suların 
unikal xüsusiyyəti onların öz-özünə təmizlənməsi və su dövranı nə-
ticəsində bərpa olunmasıdır. Buna görə də çox uzun müddət ərzində 
su ehtiyatlarının miqdarı demək olar ki, dəyişməmiş və onların key-
fiyyəti pisləşməmişdir. Bu məlum illuziya ilə nəticələnmişdir: su 
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ehtiyatları dəyişməzdir, tükənmir və təbiətin pulsuz sərvətidir. Bu şəraitdə, 
tarixən su ehtiyatlarından istifadəyə etinasız münasibət, istifadə olunmuş sula-
rın təmizlənməsinə və su obyektlərinin mühafizəsinə minimal vəsaitin ayrıl-
ması konsepsiyası formalaşmışdır. 

Təqribən 1950-ci illərə qədər təsərrüfat fəaliyyətinin təbiətə təsiri əhə-
miyyətli dərəcədə hiss olunmurdu, çünki təbiət, o cümlədən təbii su obyektləri 
bu təsirin öhdəsindən gələ bilirdi. Doğrudan da, 1950-55-ci illərə kimi, dün-
yanın iri çaylarının rejimində, su ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiyyətində an-
tropogen təsir nəticəsində əhəmiyyətli dəyişmələr aşkarlanmamışdır (Шикло-
манов, 1979). 

XX əsrin ikinci yarısında vəziyyət kəskin dəyişmişdir: bütün dünyada 
təbii mühitin intensiv deqradasiyası başlanmışdır. Elmi-texniki inqilab iqtisa-
diyyatın bütün sahələrinin intensiv inkişafına təkan verdiyinə görə, istifadə 
olunan su ehtiyatlarının və su obyektlərinə atılan təmizlənməmiş çirkab sula-
rının həcmi tədricən artmağa başlamışdır. Bu dövrdə bütün dünyada suvarılan 
ərazilərin sahəsi, daha sürətlə genişləndi və bunun üçün də külli miqdarda su 
tələb olundu: 1951-1960-cı illəri əhatə edən 10 il ərzində suvarılan torpaqların 
sahəsi 41 mln. ha artmışdır. Halbuki, əvvəlki 50 il ərzində bu artım cəmi 50 
mln. ha təşkil etmişdi. Geri qayıtmayan su ehtiyatlarının miqdarının çoxalma-
sına çoxsaylı su anbarlarının inşası da səbəb oldu. Xüsusilə, arid və semi-arid 
ərazilərdə tikilən su anbarlarının səthindən böyük həcmdə su buxarlanaraq it-
kiyə çevrilirdi. Həcmi 50 km3-dən çox olan bütün su anbarları 1950-ci ildən 
sonra tikilmişdir və bu da buxarlanmaya sərf olunan itkiləri on dəfələrlə artır-
mışdır. Məlumdur ki, su anbarları yalnız buxarlanmanı çoxaltmır, onlar həm-
çinin suyun çirklənməsini artırır, çünki suyun təzələnmə müddəti çoxalır və 
öz-özünə təmizlənmə prosesi zəifləyir. 

Azərbaycanda 1946-1952-ci illərdə 75,3 min ha yeni suvarılan torpaqlar 
istifadəyə verilmiş, 41,7 min ha sahədə mövcud suvarma sistemləri yenidən 
qurulmuşdur (Əhmədzadə, 2003). 1953-cü ildə Mingəçevir, 1952-ci ildə Var-
vara, 1956-cı ildə Ceyranbatan və s. su anbarları istifadəyə verilmişdir. 

1950-1960-cı illərdə sənayenin su tutumlu sahələri sürətlə inkişaf et-
dirilməyə başladı. Bu da həm istifadə olunan suyun, həm də su obyektlərinə 
atılan təmizlənməmiş suların miqdarının artmasına səbəb oldu. 

Sudan istifadənin kəskin artması və çayların sutoplayıcı səthlərinin də-
yişdirilməsi nəticəsində artıq 1970-ci illərdə dünyanın əksər region və ölkələ-
rində insanın təsərrüfat fəaliyyəti hiss olunmayan iri çay sistemləri qalmadı. 
Əhali sıx olan regionlarda insanın təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri nəticəsində 
çayların rejimi və onların suyunun keyfiyyəti dəyişdi. Hətta bir sıra ölkə və iri 
çay sistemlərinin ümumi su ehtiyatlarında da antropogen amillərin təsiri özünü 
aydın büruzə verdi. Bu təsir güclənərək qlobal su dövranında da hiss olunmağa 
başladı (Шикломанов, Маркова, 1987). Təsir həm də, su ehtiyatları məhdud 
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olan quraq regionlarda və əhalinin təbii artımı yüksək olan regionlarda ildən-
ilə daha da güclənir. Suyun kəmiyyətinin tükənməsi və keyfiyyətinin pisləş-
məsi əhali və iqtisadiyyatın suya olan təlabatını tam ödəməyə imkan vermir. 
Su çatışmazlığı ölkələrin iqtisadiyyatının inkişafını və əhalinin həyat səviyyə-
sinin yaxşılaşdırılmasını ləngidir. Bütün bu qeyd olunanlar Azərbaycanın ək-
sər regionları üçün də səciyyəvidir. 

Belə şəraitdə əhali, sənaye və kənd təsərrüfatının su təchizatının müasir 
və gələcəkdə gözlənilən problemlərini həll etmək və ətraf mühitin mühafizəsi 
üzrə tədbirlər kompleksini işləmək üçün su ehtiyatlarının əmələgəlmə prose-
sinin öyrənilməsi, kəmiyyətinin dəqiq qiymətləndirilməsi, onların zamana görə 
və ərazi üzrə paylanma qanunauyğunluqlarının aşkar olunması tələb olunur. 
Təkcə axımın təbii amillərinin deyil, antropogen amillərinin təsiri də nəzərə 
alınmalıdır. 

1980-ci illərdən başlayaraq atmosferdə karbon və digər parnik qazlarının 
miqdarının artması ilə əlaqədar qlobal və regional iqlim göstəricilərinin antro-
pogen dəyişməsi əhəmiyyətli dərəcədə hiss olunmağa başladı. İqlimin bu də-
yişmələri su ehtiyatlarında da əks olunduğundan, bu şəraitdə onların müvafiq 
dəyişmələrinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması məsələsinin aktual-
lığı daha da artdı. Su ehtiyatlarının bu dəyişmələri dünyanın bir çox regionla-
rında aydın müşahidə olunur. İqlimşünasların proqnozlarına görə XXI əsrin 
ortalarında iqlim dəyişmələri özünü daha qabarıq büruzə verəcək (İPCC, 2001; 
2007) və bu qlobal miqyasda hidroloji dövrana, su ehtiyatlarına və onlardan is-
tifadəyə, onların zamana görə və ərazi üzrə paylanmasına, ekstremal axım xa-
rakteristikalarının kəmiyyətinə və təkrarlanmasına təsir göstərəcəkdir. Bütün 
bu qeyd olunanlar su ehtiyatlarından kompleks istifadə və mühafizə sxemləri 
hazırlandıqda, su təchizatı və su obyektlərində baş verən təhlükəli hidroloji ha-
disələrlə bağlı problemlərin həllinə yönəlmiş uzunmüddətli su təsərrüfatı təd-
birlərinin layihələndirilməsində nəzərə alınmalıdır. 

Göstərilən bu problemlər Azərbaycan ərazisi üçün xüsusilə aktualdır. 
Belə ki, ölkəmiz fiziki-coğrafi mövqeyinə görə güclü iqlim dəyişmələri proq-
nozlaşdırılan və son iki onillikdə bu dəyişmələr aydın müşahidə olunan zonada 
yerləşir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dəyişikliklər sosial-iqtisadi sahədə baş ve-
rən məlum inkişaf dövrünə təsadüf edir. Bu da su ehtiyatlarının formalaşma-
sına, sudan istifadəyə, su təminatına və su obyektlərinin rejiminə təsir göstərir. 

Bu və ya digər region, ölkə və çay hövzəsinin yerüstü su ehtiyatlarını sə-
ciyyələndirmək üçün iki göstəricidən istifadə olunur: statik (və ya əsrlik) və 
bərpa olunan su ehtiyatları. Təbiətdə su ehtiyatlarının bu iki növünü su dövranı 
əlaqələndirir, lakin onlar tam bərpa olunma müddətlərinə görə bir-birindən 
kəskin fərqlənirlər. 

Statik su ehtiyatlarına tam bərpa olunma müddəti onilliklər, yüzilliklər 
hətta minilliklər olan şirin sular aiddir (iri göllər, buzlaqlar, böyük dərinlik-
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lərdəki yeraltı sular və s.). Onların intensiv istifadəsi hökmən ehtiyatların tü-
kənməsi, ekoloji vəziyyətin gərginləşməsi və təbiətdə əsrlər boyu qərarlaşmış 
tarazlığın pozulması ilə nəticələnir. Buna görə onlardan yalnız xüsusi hallarda 
istifadə olunur. 

Bərpa olunan su ehtiyatlarına su dövranı nəticəsində il ərzində dəfələrlə 
bərpa olunan şirin sular aid edilir. Bərpa olunan su ehtiyatlarının inteqral gös-
təricisi yeraltı axım da daxil olmaqla çay axımıdır. Məlum olduğu kimi, çay 
məcralarında olan suların tam bərpa olunma müddəti orta hesabla cəmi 16 gün 
təşkil edir. 

Bütün ölkələrdə bərpa olunan su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, onla-
rın zamana görə dinamikası və ərazi üzrə paylanması illik çay axımının kəmiy-
yətinə görə yerinə yetirilir. Hazırda dünya üzrə istifadə olunan su ehtiyatları-
nın əsas hissəsi çay sularının payına düşür. 

Çayların qidalanmasında iştirak etməyən və birbaşa iri göllərə və dəniz-
lərə axan və hər il bərpa olunan yeraltı sular da bərpa olunan su ehtiyatlarına 
aid edilir. Bu ehtiyatlar çayların axımı ilə müqayisədə xeyli az olsalar da onlar 
bir sıra regionlarda, xüsusilə əhalinin içməli suya olan təlabatının ödənilmə-
sində əvəzsiz rol oynayırlar. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq bu monoqrafiyada əsas diqqət 
Azərbaycanın bərpa olunan su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, onların ərazi 
üzrə paylanması və zamana görə dəyişməsi problemlərinə, suyun keyfiyyəti və 
müxtəlif məqsədlər üçün istifadəsinin dinamikasının, həmçinin su ehtiyatla-
rının idarə olunma üsullarının təhlilinə yönəldilmişdir. 

XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəllərində hidroloji müşahidə məntəqələ-
rinin sayı çox az olduğundan, yerüstü su ehtiyatlarını qiymətləndirmək üçün 
nisbətən çoxsaylı meteoroloji məntəqələrin məlumatlarından daha geniş isti-
fadə olunurdu. Bərpa olunan su ehtiyatları (çayların orta illik axımı), atmosfer 
yağıntıları, havanın temperaturundan asılılıq əlaqələrinə və ya yağıntı və bu-
xarlanma normalarından istifadə etməklə çoxillik dövr üçün su balansı tənli-
yinə görə hesablanırdı. Su balansı metodunu tətbiq etdikdə cəm buxarlanmanı 
təyin etmək üçün etibarlı metodikanın işlənməsi tələb olunurdu. Bu məsələ öz 
fundamental həllini XX əsrin əvvəllərində tapdı: ilk dəfə alman alimi R.Şrey-
ber (Schreiber, 1904) və rus alimi E.M.Oldekop (Ольдекоп, 1911) müxtəlif 
fiziki-coğrafi şəraitlərdə buxarlanma normasını hesablamaq üçün düsturlar tət-
biq etdilər. 

E.M.Oldekopun tədqiqatları xüsusilə önəmli idi və onlar indiyə kimi 
əhəmiyyətini itirməmişlər. O, buxarlanmanın normasını hesablamaq üçün əsas 
parametrləri atmosfer yağıntıları və mümkün buxarlanma olan qeyri-xətti tən-
liklər tərtib etmişdi. Bu metodika bir çox onilliklər ərzində demək olar ki, də-
yişiklik edilmədən müxtəlif ölkələrdə tətbiq edilmişdir. Sonradan M.İ.Budıko 
(Будыко, 1947) bu metodikanı təkmilləşdirmişdir: o, ilk dəfə olaraq mümkün 
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buxarlanmanı hesablamaq üçün nəm səthin radiasiya balansının xüsusi buxar-
lanma istiliyinə nisbətindən istifadə etməyi təklif etmiş və beləliklə, su və is-
tilik balansı tənliklərini əlaqələndirmişdir. 

Çoxillik təcrübə göstərdi ki, cəm buxarlanmanın hesablanmasında əldə 
olunan nailiyyətlərə baxmayaraq, bərpa olunan su ehtiyatlarının meteoroloji 
məlumatlar əsasında hesablanma üsulları etibarlı nəticələr əldə etməyə imkan 
vermir və su ehtiyatları məhdud olan ölkələrdə praktiki hesablamalar üçün 
faktiki olaraq yaramır. 

Bunun bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb odur ki, hesablamaların dəqiq-
liyi az olduğundan arid və semi-arid ərazilərdə bu üsulları tətbiq etmək müm-
kün deyil, çünki bu ərazilərdə axım kəmiyyəti çox azdır və yağıntıların təyini 
xətalarına yaxındır. Bu üsullar ölçülmür. Yağıntılar haqqında etibarlı məlu-
matlar olmayan regionlarda da istifadə edilə bilməz. İkinci səbəb, bu üsullar su 
ehtiyatlarını konkret illər, həmçinin mövsüm və aylar üzrə qiymətləndirməyə 
imkan vermir. Belə qiymətləndirmə isə müasir dövrdə su ehtiyatlarından isti-
fadəni planlaşdırmaq üçün çox vacibdir. Bundan başqa, bu üsullar beynəlxalq 
çay hövzələrində yerləşən region və ölkələrin su ehtiyatlarını hesablamaq üçün 
də yaramır, çünki çay axımının əhəmiyyətli hissəsi baxılan ərazidə formalaş-
mır və ona qonşu ərazilərdən axıb gəlir (Водные…, 2008). 

Su ehtiyatlarının meteoroloji məlumatlara görə qiymətləndirilməsinə 
əsaslanan üsulların qeyd olunan çatışmazlıqları göstərdi ki, su ehtiyatları bila-
vasitə hidroloji müşahidə məlumatlarının istifadəsi ilə hesablanmalıdır. Bu, 
hidroloji müşahidə məntəqələri şəbəkəsinin sürətli inkişafına başlanğıc oldu. 

Keçmiş SSRİ-də hidroloji məntəqələrin sayı 1920-ci illərdən başlayaraq 
sürətlə artmağa başladı. 1937-ci ildə 1280 hidroloji məntəqənin məlumatı əsa-
sında ilk dəfə olaraq Sovetlər İttifaqının cəmi bərpa olunan su ehtiyatları qiy-
mətləndirildi-3750 km3/il (Зайков, Белинков, 1937). 

1946-cı ildə bu hesablamalar 2360 məntəqənin məlumatları və təkmilləş-
dirilmiş metodika ilə B.D.Zaykov (Зайков, 1946) tərəfindən təkrarlandı (3940 
km3/il). 

Baxılan ərazinin su ehtiyatları növbəti dəfə 1962-ci ildə 5690 məntə-
qənin məlumatları əsasında K.P.Voskresenski (Воскресенский, 1962) tərə-
findən dəqiqləşdirildi (4480 km3/il). 

1967-ci ildə isə ilk dəfə olaraq müttəfiq respublikaların hər birinin ay-
rılıqda su ehtiyatları hesablandı. 

Keçmiş SSRİ-də, o cümlədən Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sa-
hələrində sudan istifadənin nisbətən dəqiq qeydiyyatına 1960-cı illərdən baş-
lanmışdır. Bununla yanaşı 1970-1980-ci illərdə Dövlət Hidrologiya İnstitu-
tunda (Leninqrad) insanın təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinin iri çay 
hövzələrinin su ehtiyatlarına təsiri kompleks şəkildə öyrənilməyə başlanıldı. 
Bu tədqiqatların əsas nəticələri Kür, Araz və Samur çaylarına aid məlumatlar 
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da daxil olmaqla İ.A.Şiklomanovun monoqrafiyalarında çap olundu (Шикло-
манов, 1979; 1989). 2003-cü ildə nəşr olunmuş “Dünyanın su ehtiyatları XXI 
əsrin astanasında“ adlı monoqrafiyada dünyanın bütün təbii-iqtisadi regionları, 
qitələri, okeanları üçün eyni bir çoxillik dövr ərzində (1918-1985) bərpa olu-
nan su ehtiyatlarının dəqiqləşdirilmiş qiymətləri çap edilmişdir. Bu fundamen-
tal monoqrafiyada XX əsrdə dünyada şirin su ehtiyatlarından istifadə də təhlil 
olunmuş və 2025-ci ilə kimi sudan istifadə və su təminatının təxmini qiymət-
ləri verilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, indiyə kimi (1967-2003-cü illər) su ehtiyat-
larının Azərbaycanda və qlobal miqyasda yerinə yetirilmiş qiymətləndirmələri 
iqlim şəraitinin stasionarlığını nəzərdə tuturdu. 

Məlumdur ki, çayların su sərfləri və beləliklə də bərpa olunan su ehtiyat-
larının tərəddüdləri iki əsas amildən-iqlim dəyişmələri və insanın təsərrüfat 
fəaliyyətindən asılıdır. Son iki-üç onillikdə yer kürəsində bu amillərin hər ikisi 
ciddi dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bu ilk növbədə iqlimə aiddir. Son 100 
ildə (1906-2005-ci illər) qlobal hava temperaturu təqribən 0,74oC artmışdır. 
1980-ci illərdən başlayaraq istiləşmə daha güclü olmuş və son 12 ildən 11-də 
bütün müşahidə dövrünün ən yüksək temperaturları qeydə alınmışdır (İPCC, 
2007). 

Azərbaycanda son 100 ildə orta illik temperatur artımı təqribən 0,5oC 
təşkil etmişdir. 

Son iki-üç onillikdə Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar 
sənaye və kənd təsərrüfatında baş verən əsaslı dəyişikliklər su təminatı və su-
dan istifadə problemlərinə, çayların rejimi və su ehtiyatlarına təsirsiz ötüşə bil-
məzdi. Buna görə də qeyri-stasionar iqlim şəraiti və çay sutoplayıcılarında tə-
sərrüfat fəaliyyətinin əsaslı şəkildə dəyişdirildiyi son 20-25 ildə ölkəmizin su 
ehtiyatları və su təminatında baş verən dəyişmələrin araşdırılması çox mühüm 
məsələlərdən biridir. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, su ehtiyatlarının xa-
rakteristikaları hətta zəif iqlim dəyişmələrinə çox həssasdırlar. Buna görə də 
artıq indi hidroloji müşahidə məlumatlarından istifadə etməklə iqlim dəyiş-
mələrinin hidroloji nəticələrinin qiymətləndirilməsinə real imkan var və bu 
hidroloji proseslərin yaxın gələcəyə proqnozu üçün yaxşı əsas verir. 

Beləliklə, su ehtiyatlarından istifadənin dinamikasını və təsərrüfat fəaliy-
yəti növlərinin təsirini təhlil etməklə iqtisadiyyatın inkişaf və əhali sayının ar-
tım proqnozlarını nəzərə almaqla yaxın gələcəkdə iqlimin və təsərrüfat fəaliy-
yətinin dəyişməsi şəraitində bütün ölkənin, həmçinin ayrı-ayrı regionların su 
ehtiyatları və su təminatını kompleks şəkildə təxmini qiymətləndirmək müm-
kündür. 
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1.2. HİDROLOGİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ 

 
Hidrologiya coğrafi elmlərə aid olmaqla digər fiziki-coğrafi elmlərlə-

meteorologiya və iqlimşünaslıq, geomorfologiya, landşaftşünaslıq, qlyasiolo-
giya, kartoqrafiya və s. ilə sıx əlaqəlidir. Bu əlaqələr təbii mühitin bütövlüyü-
nü, onun ayrı-ayrı komponentlərinin bir-birinə qarşılıqlı təsirini əks etdirir. 

Su təsərrüfatı, kommunikasiya, enerji, ətraf mühitin mühafizəsi, çay 
hövzələrinin idarə olunması ilə bağlı layihələrin elmi əsaslandırılmasında hid-
rologiyanın rolu əvəzsizdir. Hidrologiyanın digər tətbiq sahələri çay axımı və 
təhlükəli hidroloji hadisələrin-daşqın və sellərin proqnozu ilə əlaqədardır. 

C.Duq (James I. Dooge, 1999) hesab edir ki, XX əsrdə hidrologiyanın 
inkişafının ən başlıca xüsusiyyəti elmi hidrologiyanın yaranmasıdır. O, XX 
əsrdə dörd dövr ayırır: empirizm (1900-1930), rasionalizm (1930-1950), nəzə-
riyyənin inkişafı (1950-1975) və kompyuterləşmə (1975-2000) dövrləri. 

Tətbiqi hidrologiyanın iki əsas vəzifəsi məlumdur: 
1. Çay axımının müxtəlif xarakteristikalarının (illik, maksimal, minimal 

axım və s.) hesablanması; 
2. Səviyyə və çay axımı proqnozlarının tərtibi. 
Lakin bir çox digər məsələlərin həllində də bilavasitə hidroloqların işti-

rakı tələb olunur. Bu məsələlər daha çox sudan istifadə ilə əlaqədar müxtəlif 
tədbirlər planlarının elmi hidroloji əsaslandırılması ilə bağlıdır. 

Tətbiqi hidrologiyanın birinci vəzifəsi ilə əlaqədar qeyd etmək lazımdır 
ki, hazırda çaylar üzərində inşa edilmiş və müvəffəqiyyətlə istismar olunan bü-
tün su anbarları, su elektrik stansiyaları, sugötürmə qurğuları, körpülər, neft və 
qaz kəmərlərinin körpü keçidləri və s. hidrotexniki qurğular çay axımının 
müxtəlif xarakteristikalarının hesabi qiymətlərinə görə layihələndirilmişdir. 
Keçmiş SSRİ–də bu axım xarakteristikaları dövlət səviyyəsində təsdiqlənmiş 
normativ sənədlərdəki metod və düsturlara görə hesablanırdı. İlk belə sənəd 
1966-cı ildə təsdiqlənmiş, 1972 və 1983-cü illərdə isə onun təkmilləşdirilmiş 
variantları qüvvəyə minmişdir. 2003-cü ildə Rusiya Federasiyası üçün oxşar 
normativ sənəd hazırlanmışdır. ABŞ və Qərbi Avropa ölkələrində müəyyən 
standartların olmasına baxmayaraq, hidroloji xarakteristikaların hesabi qiymət-
ləri hər bir layihə üçün fərdi qaydada-çöl tədqiqatları yerinə yetirilməklə, höv-
zənin yerli xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla təyin olunur (İmanov, 2011). 

Hidrologiyanın ikinci vacib vəzifəsi çay, göl və su anbarlarının rejim 
elementlərinin və ya bu su obyektlərində baş verən hadisələrin proqnozu ilə 
əlaqədardır. 
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Hazırda su sərfləri və səviyyənin çoxsaylı qısa və uzunmüddətli proqnoz 
metodları işlənib və onlar operativ hidrologiyada geniş istifadə olunur. Bu 
metodları iki əsas qrupa bölmək olar: 

 fiziki-statistik (və ya su balansı) metodlar: çay hövzəsində axı-
mın formalaşma xüsusiyyətlərini nəzərə alır;

 statistik metodlar: su rejiminin tələb olunan elementlərinin ehti-
mallı proqnozlarını tərtib etməyə imkan verir.

Hidrologiyanın digər vəzifələri öz həllini başlıca olaraq hidroloji hesab-
lama metodlarının, qismən isə hidroloji proqnoz metodlarının tətbiqi ilə tapır. 
Əlavə olaraq, suyun keyfiyyəti, gətirmələr axımı, məcra prosesləri, sudan isti-
fadə və s. haqqında məlumatlardan da istifadə olunur. 

Müasir dövrdə hidrologiyanın nailiyyətləri tətbiqi hidrologiyanın ehti-
yaclarının ödənilmə səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Bu gün birmənalı etiraf et-
mək olar ki, tətbiqi hidrologiya bütövlükdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri, so-
sial sfera və fərdi sektorun hiroloji təminatı üzrə qarşıya qoyulan vəzifələrin 
öhdəsindən uğurla gəlir. 

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, nəzəri hidrologiyanın nailiyyətləri az-
dır. Nəzəri hidrologiya və tətbiqi hidrologiya arasında müəyyən boşluq var: 
nəzəri hidrologiya öz inkişafında praktikanın tələblərindən geri qalır. 

Hidrologiyanın müasir problemlərinə üç səviyyədə baxıla bilər: beynəl-
xalq, regional və Azərbaycan səviyyələrində. 

YUNESKO-nun Beynəlxalq Hidroloji Proqramı 2014-2021-ci illəri əha-
tə edən VIII faza üçün 6 əsas prioritet istiqamət müəyyən etmişdir: 

1. Su obyektlərinin hidroloji rejiminin dəyişmələri və su ilə bağlı
təhlükəli hadisələr;

2. Yeraltı suların hidrologiyası;
3. Su çatışmazlığı və suyun keyfiyyəti problemi;
4. Urbanizasiya olunmuş ərazilərin hidrologiyası;
5. Ekohidrologiya;
6. Su ehtiyatları üzrə mütəxəssis hazırlığı.

“Rusiya Federasiyasının 2020-ci ilə kimi Su Strategiyası”nda ölkənin su 
təsərrüfatı kompleksinin inkişafının başlıca məqsədləri müəyyən edilmişdir 
(Фролов, 2013): 

 Əhali və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin su ehtiyatları ilə tə-
minatlı təchiz olunması;

 Su obyektlərinin mühafizəsi və bərpası;
 Suların mənfi təsirindən müdafiənin təmin olunması.

2013-cü il 19-21 noyabr tarixlərində Rusiya Federasiyasının Sankt-Pe-
terburq şəhərində VII Ümumrusiya Hidroloji Qurultayı keçirilmişdir. Bu Qu-
rultayda 15 müxtəlif ölkənin mütəxəssisləri iştirak etmişdilər. Qurultayın ye-
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kun qərarında yaxın on il üçün əsas hidroloji problemlər və tədqiqat istiqa-
mətləri müəyyən edilmişdir. Bunların ən mühümləri və Azərbaycan üçün də 
aktual olanları aşağıdakılardır: 

 İqlim dəyişmələri və təsərrüfat fəaliyyətinin inkişafı şəraitində 
yerüstü və yeraltı suların yenidən qiymətləndirilməsi; 

 Təhlükəli hidroloji hadisələr də daxil olmaqla, hidroloji proqnoz-
laşdırma sisteminin inkişaf etdirilməsi; 

 Hidroloji proseslərin riyazi və fiziki modelləşdirilmə metod-
larının təkmilləşdirilməsi; 

 Hidroloji monitorinq məlumatlarının su kadastrının illik və çoxil-
lik sorğu kitabları şəklində nəşri; 

 Məcra proseslərinin elmi əsaslarının tədqiqi və onların idarə 
olunması üzrə praktik tövsiyələrin hazırlanması; 

 Su obyektlərinin (kiçik çaylar da daxil olmaqla) bərpa proqram-
larının hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

 Su ehtiyatlarından ekosistem yanaşmalı istifadənin metodoloji və 
texnoloji əsaslarının işlənməsi; 

 Hidrologiya elmində peyk məlumatları və metodlarından istifa-
dənin geniş tətbiqi. 

2011-2014-cü illərdə BMT-nin İnkişaf Proqramı və Qlobal Ekoloji Fon-
dun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən "Kür-Araz hövzəsində transsərhəd 
deqradasiyasının azaldılması" layihəsi çərçivəsində yerli və beynəlxalq eks-
pertlər tərəfindən Cənubi Qafqaz regionu üçün ümumi Strateji Fəaliyyət Planı 
hazırlanmışdır. Bu planda 4 əsas məqsəd qarşıya qoyulmuşdur: 

 Suya təlabatı və ekosistem xidmətlərini təmin etmək üçün su eh-
tiyatlarının davamlı istifadəsinə nail olmaq; 

 İndiki və gələcək nəsillər üçün təmiz sudan istifadə imkanını tə-
min etmək və Kür-Araz hövzəsində ekosistem funksiyalarını 
gücləndirmək üçün tələb olunan suyun keyfiyyətinə nail olmaq; 

 Kür-Araz çayları hövzəsində davamlı olaraq əhəmiyyətli ekoloji 
və sosial-iqtisadi xidmət edəcək ekosistemlərə nail olmaq və onu 
qorumaq; 

 Daşqın və iqlim dəyişmələrinin infrastruktur, sahilyanı ekosis-
temlər və icmalara mənfi təsirlərinin azaldılmasına nail olmaq. 

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün 10 əsas fəaliyyət növü müəyyən edilmiş 
və onlar prioritetləşdirilmişdir: 

1. Hidroloji idarə etmənin təkmilləşdirilməsi; 
2. Su ehtiyatlarının itkilərinin azaldılması; 
3. Suyun keyfiyyət monitorinqinin təkmilləşdirilmiş proqramı; 
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4. Çirklənmənin azaldılması və qarşısının alınması;
5. Suyun keyfiyyət standartlarının uyğunlaşdırılması;
6. Çay ekosistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;
7. Çay ekosistemlərinin mühafizəsi və bərpası;
8. İnkişaf planlarında çay ekosistemlərinin əhəmiyyətinin nəzərə

alınması;
9. Daşqın və quraqlıq risklərinin azaldılması;
10. 10.İqlim dəyişmələrinə razılaşdırılmış adaptasiya. 

Yuxarıda adı çəkilən layihə çərçivəsində Azərbaycan üçün Su ehtiyatla-
rının İnteqrasiyalı İdarə Edilməsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı hazırlanmışdır. Bu 
planda həlli mühüm sayılan problemlər Regional Strateji Fəaliyyət Planında 
göstərilən problemlərlə kəsişir. Milli Fəaliyyət Planında 4 əsas problem müəy-
yən edilmişdir: 

 Su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunması;
 Su ehtiyatlarının mühafizəsi üçün iqlim dəyişmələrinə adapta-

siya;
 Su ekosistemlərinin mühafizəsi;
 Suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması.

Hazırda hidrologiyanın çoxsaylı problemləri var (İmanov, 2012). 
Problem 1. Nəzəri bazanın zəif olması. Ümumiyyətlə, Yer elmlərində is-

tifadə olunan metodologiyaları, onların nəzəri əsaslarına görə üç səviyyəyə 
bölmək olar (Виноградов, Виноградова, 2008): 

1. Empirik təsviri metodologiyalar;
2. Nəzəri əsasları digər elm sahələrindən götürülən metodologi-

yalar;
3. Öz nəzəri əsasları olan metodologiyalar.

Ənənəvi hidrologiya birinci səviyyəyə uyğundur. Onun əsasları XX əs-
rin 30-50-ci illərində formalaşıb. Hidrologiyanın ikinci səviyyəyə uyğun nəzə-
ri əsası mexanika, hidrodinamika, riyazi statistika və fiziki coğrafiyadan götü-
rülüb. 

Y.B.Vinoqradov və T.A.Vinoqradovaya (Виноградов, Виноградова, 
2008) görə, hazırda üçüncü səviyyəyə uyğun nəzəri əsas yoxdur və onlar, bu 
əsası yalnız riyazi modelləşmənin inkişaf etdirilməsində görürlər. 

Ümumiyyətlə, etiraf etmək lazımdır ki, hazırda bir çox hidroloji məsələ-
lərin həllinin nəzəri yolları çox məhduddur (Нежиховский, 1993). 

Belə şəraitdə sual olunur: elmi hidrologiyanın inkişafını necə sürətlən-
dirmək olar? Elmi nəzəriyyənin bir çox tərifləri məlumdur. Hans Selyeyə 
(Ганс Селье, 1987) görə “nəzəriyyələr-mövcud faktları birləşdirən saplardır”. 
Hesab olunur ki, elmi hidrologiyanın informasiya bazasını reprezentativ sutop-
layıcılarda yerinə yetirilən müşahidə məlumatları təşkil etməlidir. Belə ekspe-
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rimentlər müxtəlif təbii zonalarda və landşaft tiplərində yerinə yetirilməlidir. 
Lakin belə eksperimentlərin təşkili külli miqdarda vəsait tələb edir. Hazırda 
Azərbaycanda reprezentativ sutoplayıcılar və axım meydançalarının yara-
dılması məqsədəuyğun olardı. 

Problem 2. Axım sıraları qeyri-stasionar olduqda hidroloji hesablama-
ların yerinə yetirilməsi. 

Keçən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq axım xarakteristikaları statistik 
metodlarla hesablanır. Bu metodların tətbiqi müşahidə sıralarının stasionar-
lığını nəzərdə tutur (İmanov, 2011). Lakin müasir iqlim dəyişmələri şəraitində 
bir çox hidrometeoroloji xarakteristikaların müşahidə sıralarında statistik ba-
xımdan əhəmiyyətli xətti trendlər aşkarlanır. Belə sıraların statistik parametr-
lərinin təyini yolları haqqında mütəxəssislər arasında fikir birliyi yoxdur. Ək-
sər mühəndis-hidroloqlar hesablamaları hələ də stasionar sıralar üçün işlənmiş 
ənənəvi metodlarla yerinə yetirirlər. 

Azərbaycan şəraiti üçün bu problem çox aktualdır. Belə ki, müstəqil öl-
kəmizdə hələ də hidroloji hesablamaları tənzimləyən normativ sənəd yoxdur. 
Körpülərin, su anbarlarının, su-elektrik stansiyalarının və müxtəlif hidrotex-
niki qurğuların layihələndirilməsi zamanı axım xarakteristikalarının hesabi 
qiymətlərinin necə təyin olunduğu aydın deyil. Bu məsələ ilə əlaqədar Rusiya 
alimləri arasında fikir ayrılığı var. Bir qrup alim “qısaldılmış əyrilər”dən, digər 
qrup isə bütöv müşahidə sıralarından istifadə etməyə üstünlük verir. 

Problem 3. Hidroloji proseslərin riyazi və fiziki modelləşdirilməsinin 
zəif inkişafı. 

Bu, müasir hidrologiyanın ən perspektivli istiqamətlərindən biridir. Belə 
hesab olunur ki, hidroloji məsələlərin hamısını müxtəlif riyazi modellərin isti-
fadəsi ilə həll etmək mümkün olacaq (Коваленко и др., 2006). 

Son 50-60 ildə hidroloji modellərin hazırlanmasına çox enerji sərf olun-
masına baxmayaraq bu problem hələ də öz həllini gözləyir. Bu problemin 
mövcudluğu birbaşa hidrologiyanın nəzəri və informasiya bazasının zəif olma-
sı ilə bağlıdır (Problem 1). Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, kiçik çay höv-
zələri üçün işlənmiş modelləri fiziki-coğrafi şəraiti mürəkkəb olan iri çay höv-
zələrinə tətbiq etmək qeyri-mümkündür. 

Tədqiqat metodlarını nəzərə almaqla hidrologiyanı “ənənəvi hidrolo-
giya”ya (XX əsrin 70-ci illərinə kimi) və “yeni nəsil hidrologiya”sına (riyazi 
modellər nəzərdə tutulur) bölmək olar (Виноградов и Виноградова, 2008). 
Lakin müəlliflər etiraf edir ki, “yeni nəsil hidrologiya”sının inkişafında hələ 
ki, gözlənilən sıçrayış baş verməyib. 

Azərbaycanda axımın əmələgəlmə prosesinin riyazi modelləşdirilməsi 
ilə yetərincə məşğul olunmamışdır. Bu, yuxarıda göstərilən səbəblərlə yanaşı, 
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təcrübəli hidroloq mütəxəssis və gənc tədqiqatçıların fizika və ali riyaziyyat 
üzrə biliklərinin lazımi səviyyədə olmaması ilə əlaqədardır. 

Problem 4. “Hidrologiya” və “Su ehtiyatlarının idarə edilməsi” termin-
lərinin eyniləşdirilməsi. 

Bir çox hidroloqlar, xüsusilə mühəndis-hidroloqlar hidrologiyaya elm 
sahəsi kimi yox, texnologiya kimi baxırlar. Onların əsas məqsədi hidroloji mə-
lumatları informasiyaya çevirib su ehtiyalarının idarə olunmasında və ya hid-
rotexniki qurğuların layihələrində istifadə etməkdir. Lakin bu terminlərin eyni-
ləşdirilməsi kökündən səhvdir. Çünki, hidrologiya Yer elmlərinə, su ehtiyat-
larının idarə olunması isə qərarların qəbul edilməsi elmlərinə aiddir. Həmçinin 
nəzərə almaq lazımdır ki, su ehtiyatlarının idarə olunmasında hökmən su si-
yasəti və su qanunvericiliyinə, həmçinin instusional məsələlərə də baxılır ki, 
bunlar da klassik hidrologiyanın predmeti deyildir. 

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, 1997-ci ildə qəbul olunmuş Azərbay-
can Respublikasının Su Məcəlləsinin bir sıra müddəalarının yenidən işlənmə-
sinə ehtiyac vardır. Bu sənəd, xüsusilə su ehtiyatlarının idarə edilməsı ilə əla-
qədar müasir beynəlxalq təcrübəyə və ölkədə su sektorunun real durumuna 
uyğunlaşdırılmalıdır. 

Problem 5. Kadr hazırlığı. 
Bu problemə Azərbaycanın timsalında baxılır. Bakı Dövlət Universi-

tetində hidrologiya ixtisası üzrə ilk buraxılış 1975-ci ildə olub. O vaxtdan fa-
siləsiz olaraq hidroloq mütəxəssislərin hazırlığı davam etdirilir. 

Azərbaycanda hidroloq kadrları hazırlığının səviyyəsinin yüksəldilməsi 
üçün aşağıdakılar məqsədəuyğun hesab edilir: 

 bakalavriatın I kursuna daha yüksək hazırlıqlı abituriyentlərin
qəbulunun təmin edilməsi üçün qəbul ballarının aşağı həddinin
qaldırılması;

 hidroloq ixtisasının gənclər arasında prestijliyinin təbliği;
 xüsusi istiqamətlər üzrə təhsil hazırlığı;
 hidroloq mütəxəssislərin, xüsusilə çöl tədqiqatlarında çalışan mü-

təxəssislərin maddi maraqlarının daha yüksək səviyyədə təmin
edilməsi

Hazırda bir sıra mühüm istiqamətlər üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssis ça-
tışmazlığı mövcuddur. Buna görə də, bu istiqamətlər üzrə istedadlı gənclərin 
xarici ölkələrin tanınmış universitet və elmi-tədqiqat mərkəzlərində uzun müd-
dətli treninqə və ya doktoranturaya göndərilməsi məqsədəuyğundur. 

Azərbaycanın su obyektlərinin hidroloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsin-
də aşağıdakılara diqqət yetirilməsi məqsədəuyğundur: 

 Çay hövzələrinin su balansı elementlərinin, yerüstü və yeraltı su
ehtiyatları haqqında məlumatların yenilənməsi;
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 Yeni hidroloji müşahidə məntəqələrinin təşkili; 
 Hidroloji müşahidə məlumatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

və onların tədqiqatlar məqsədi ilə əldə edilməsinin asanlaş-
dırılması; 

 Hidroloji proseslərin riyazi və fiziki modelləşdirilməsi, məcra 
prosesləri, hidroloji proqnozlaşdırma, daşqın (sel) və quraqlıq 
risklərinin qiymətləndirilməsi istiqamətində tədqiqatların apa-
rılması. 

 
 

1.3. HİDROGEOLOGİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ 
 
Müasir hidrogeologiyanın əsas problemi yeraltı sulardan səmərəli is-

tifadə edilməsi və onların ətraf mühitə zərərli təsirinin qarşısının alınması və 
ya minimuma endirilməsinə nail olunmasından ibarətdir. 

Dünyanın əksər ölkələrində içməyə yararlı su ehtiyatları və xüsusilə yer-
altı su ehtiyatları məhduddur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, UNESKO-nun, 
UNECE-nin, digər beynəlxalq qurumların konvensiyalarında, qərarlarında, 
direktivlərində, Ümumdünya Su Forumlarının yekun sənədlərində Yer Kürəsi 
əhalisinin içməyə yararlı su ilə təmin olunması, su ehtiyatlarının qorunması, 
onlardan səmərəli istifadə edilməsi alternativi olmayan qlobal problemlər kimi 
müəyyənləşdirilmişdir. 

Azərbaycanın bütün regionlarının son illərdəki intensiv sosial-iqtisadi 
inkişafı, yeni kənd və qəsəbələrin, digər yaşayış məntəqələrinin salınması, sə-
naye və kənd təsərrüfatı müəssisələrin yaradılması, aqrar sektorun inkişafı su-
ya olan tələbatı daim artırmaqdadır. Əhalinin içmək və təsərrüfat-məişət ehti-
yaclarının ödənilməsi üçün keyfiyyətli su ilə təmin edilməsi mənbələrinin 
aşkarlanması hidrogeoloqların, su təchizatı mütəxəssislərinin qarşısında xüsusi 
kəskinliyi ilə duran məsələlərdəndir. 

Azərbaycan Respublikasında içməyə, təsərrüfat-məişət ehtiyaclarının tə-
min edilməsinə və suvarmaya yararlı yeraltı suların illik ehtiyatları 9-10 
mlrd.m3-ə yaxındır. 

Yerüstü sularla müqayisədə yeraltı sular ətraf mühitin təsirinə daha az 
məruz qalmışlar və təminatlı istifadə üçün daha yararlıdırlar. Lakin məhdud 
həcmli yeraltı suların ehtiyatları ölkə ərazisində qeyri-bərabər paylanmaqla, 
əsasən, dağətəyi düzənliklərdə, çayların gətirmə konuslarında toplanmışdır. 
Bununla əlaqədar olaraq yeraltı suların ehtiyatlarının düzgün qiymətlən-
dirilməsi, bu ehtiyatlardan səmərəli istifadənin optimal yollarının müəyyənləş-
dirilməsi mühüm elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 
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Digər faydalı qazıntılardan fərqli olaraq yeraltı sular daim hərəkətdədir 
və onların ehtiyatları bərpa olunmaq qabiliyyətinə malikdir. Yeraltı suların çı-
xarılması prosesində sugötürücü qurğunun yerləşdiyi sahə ilə yanaşı, bu sahə-
dən dəfələrlə böyük olan ərazinin ehtiyatları istismara cəlb olunur. Buna görə 
də, hidrogeoloji şəraitin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, xüsusi hidrodinamik 
hesablamalar aparılmadan yeraltı suların ehtiyatlarının düzgün qiymətləndiril-
məsi qeyri- mümkündür. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatları nəzərə alınmadan çıxarılması, su istis-
mar quyularının müvafiq tələblər və şərtlər gözlənilmədən qazılması, mövcud 
və yeni sugötürücülər arasında qarşılıqlı əlaqənin düzgün qiymətləndiril-
məməsi ehtiyatların tükənməsinə, yeraltı suların səviyyəsinin düşməsinə, kon-
disiyadan kənar suların sorulmasına, sugötürücü qurğuların sıradan çıxmasına 
səbəb ola bilər və təcrübə də belə halların qaçılmaz olduğunu göstərir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarını qiymətləndirən hidrogeoloq ərazinin 
hidrogeoloji şəraiti haqqında müfəssəl məlumata malik olmalı, hidrogeoloji 
sxemi düzgün təsəvvür etməli, yeraltı suların kəşfiyyatı və ehtiyatların qiymət-
ləndirilməsi metodikasını mükəmməl bilməlidir. Yeraltı suların kəşfiyyatı pro-
sesində ehtiyatların qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan bütün məlumatların 
əldə edilməsinə nail olunmalıdır. Məsələyə səthi yanaşılması və ya hidro-
geoloqun peşəkarlığının yetərincə olmaması, yeraltı su obyektinə yolverilməz 
müdaxilə ilə əlaqədar ciddi geoekoloji fəsadlara və lüzumsuz maddi məsrəfə 
səbəb ola bilər. 

Yeraltı suların kəşfiyyatı və istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 
metodları yeraltı hidrosferanın evolyusiyası, yeraltı suların yaranması haqqın-
da nəzəri baxışlardan, təsəvvürlərdən asılı olaraq müəyyən edilir və metodların 
səmərəliliyi məntiqi olaraq nəzəriyyənin mükəmməlliyindən asılı olur.        
XX əsrdə hidrogeologiya elmi, onun əsas tərkib hissələri olan hidrogeodi-
namika və hidrogeokimya sahəsində fundamental tədqiqatlar aparılmış, əsas 
nəzəri problemlər öz həllini tapmış və ya tapmaq üzrədir. Tətbiqi elm olan hid-
rogeologiyada nəzəriyyə bilavasitə yeraltı sulardan səmərəli istifadə edilməsi 
və ya yeraltı suların zərərli təsirinin qarşısının alınmasına yönəlməklə qısa 
zaman müddətində öz tətbiqini tapır və bu səbəbdən də daim yenilənməkdə və 
inkişafdadır. Hidrogeologiyanın nəzəri müddəalarının işlənilməsi və həm də 
əsas problemlərinin həlli hidrogeoloji tədqiqatların düzgün və səmərəli aparıl-
masından asılıdır, yəni hidrogeoloji tədqiqatların əsas məqsədi müxtəlif isteh-
salat məsələlərinin həllində proqnozların əsaslandırılması və nəzəri hidro-
geologiyanın gələcək inkişafı üçün zəruri olan məlumatlar kompleksinin əldə 
edilməsindən ibarətdir. 

Hidrogeoloji tədqiqatların istiqamətləri daim genişlənməkdə, həcmi art-
maqda, aparılma metodları mükəmməlləşməkdə və mürəkkəbləşməkdədir. 
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Yeraltı suların axtarışı və kəşfiyyatı ilə müxtəlif dövlət və özəl strukturlara 
məxsus istehsalat, elmi-tədqiqat və layihə-axtarış təşkilatları məşğul olur və 
mövcud iqtisadi münasibətlər şəraitində bu spektr daim genişlənməkdədir. 
Aparılan tədqiqatların istiqamətləri, tərkibi, həcmi həll edilən məsələlərin xü-
susiyyətlərindən və tələblərindən asılı olaraq müəyyən edilir. Bununla əlaqə-
dar olaraq müxtəlif təşkilatların, əksər hallarda, elmi əsaslara söykənməyən 
nəzəriyyənin tələblərindən uzaq olan çoxsaylı təlimatları, metodik göstərişləri 
meydana çıxır. Son dövrlərdə tədqiqatların, əsasən özəl strukturlar, peşəkar 
mütəxəssislərlə komplektləşdirilməmiş firmalar tərəfindən heç bir metodikaya 
əməl edilmədən aparılması xüsusilə narahatçılıq doğurur. 

Bu hal hidrogeoloji obyektə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli müxtəlif pro-
seslərin getdiyi mürəkkəb təbii kompleks kimi sistemli yanaşmaya etinasızlıq 
göstərilməsindən və ya bu zərurətin dərk edilməməsindən irəli gəlir. Hidro-
geologiyada sistemli yanaşmanın inkişafı onun müxtəlif istiqamətlərinin inten-
siv riyaziləşdirilməsi ilə bağlıdır. Riyaziləşdirmə anlayışların və proseslərin 
ənənəvi yanaşma ilə təmin edilə bilməyən riyazi formalaşdırılması və məntiqi 
sxemləşdirilməsi aparılmadan mümkün deyildir. Hidrogeoloji sistemlərin 
ümumi nəzəriyyəsi hidrogeologiyanın aktual problemi olmaqla hazırda işlənil-
mə mərhələsindədir. 

Ümumiyyətlə, konkret təyinatından asılı olmayaraq, hidrogeoloji tədqi-
qatlar nəticəsində aşağıdakı məsələlər öz həllini tapmalıdır: 

1. Proqnozlaşdırılan proseslərin struktur sxemləri və əsas göstəriciləri 
hidrogeoloji, texniki-iqtisadi və ekoloji şərtlər və məhdudlaşdır-
malar nəzərə alınmaqla seçilməli və əsaslandırılmalıdır; 

2. Mühəndisi qurğuların təsiri altında hidrogeoloji şəraiti dəyişən əsas 
proseslər və bu prosesləri şərtləndirən əsas amillər aşkar edilməlidir; 

3. Bu proseslərin, layihələndirilən qurğuların hidrogeoloji şəraitin 
dəyişməsinə təsir göstərən rəqabətli variantlarının kifayət qədər dol-
ğun qiymətləndirilməsini təmin edən etibarlı proqnozu verilməlidir. 

Öyrənilən obyektə sistemli yanaşma nəzərə alınmaqla müasir hidroge-
oloji tədqiqatlarda bir sıra ümumi prinsiplərə riayət edilməlidir (Основы гид-
рогеологии, 1983,1984, Смирнов, 1982): 

1. Proqnozun təyinatı və metodunun, eləcə də, hidrogeoloji şəraitin 
mürəkkəbliyi və mühəndisi qurğunun iş xüsusiyyətlərinin zəruri in-
formasiyaya olan tələbatından asılı olaraq tədqiqatların metodikası, 
tərkibinin seçilməsi və arqumentləşdirilməsindən ibarət olan meto-
doloji əsaslandırma; 

2. Mərhələlik–hər mərhələdə işlərin növünün, həcminin və metodika-
sının özündən əvvəlki mərhələnin nəticələri nəzərə alınmaqla təd-
qiqatların müəyyən ardıcıllıqla aparılması; 
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3. Əks əlaqə-tədqiqatların tərkibinin, aparılma metodlarının, məlumat-
ların etibarlılığının və həmçinin hidrogeoloji şəraitin təsirinin mü-
həndisi qurğunun optimal sxeminin və iş rejiminin seçilməsində nə-
zərə alınması üçün kifayət etməsi;

4. Öyrənilən obyektin hidrogeoloji şəraitinin mürəkkəbliyinə və kon-
kret mühəndisi qurğunun iş xüsusiyyətlərinə nəzərən, məlumatların
tələb edilən etibarlılığının təmin edilməsi;

5. Tədqiqatların növlərinin və həcminin əks əlaqə və hidrogeoloji
proqnozun etibarlılığına olan tələbat nəzərə alınmaqla qarşıya qo-
yulmuş tapşırığa, tədqiqat mərhələsinə, hidrogeoloji şəraitin mürək-
kəbliyinə uyğun gəlməsi;

6. Qarşıya qoyulmuş məsələnin həll edilməsi üçün optimal məlumatlar
kompleksinin alınmasını təmin etməli olan tədqiqatların iqtisadi ef-
fektivliyi.

Sadalanan məsələlər və prinsiplər hidrogeoloji tədqiqatların vahid tex-
noloji sxem üzrə aparılmasını tələb edir. Burda texnoloji sxem deyildikdə, el-
min inkişafının müəyyən mərhələsində təbii və pozulmuş hidrogeoloji şəraitin 
öyrənilməsi üzrə müxtəlif praktiki məsələlərin həll edilməsinə imkan verən 
elmi-metodik və texniki üsulların qarşılıqlı əlaqəli məcmusu nəzərdə tutulur. 

Hidrogeoloji tədqiqatların hər bir növünün texnoloji sxemi nəzəri əsas-
ların işlənilməsindən başlanır. Hidrogeoloji axtarış və kəşfiyyatın ilk elmi-
nəzəri əsasları A.İ.Silin-Bekçurin, M.Y.Altovski və xüsusilə G.N.Kamen-
skinin adı ilə bağlıdır. Bu alimlər 1930-1940-cı illərdə yeraltı suların axtarışı 
və kəşfiyyatı üzrə ilk ümumiləşdirmələr aparmış, tədqiqatların vahid metodik 
əsasa istinadının zəruriliyi qənaətinə gəlmişlər. 1946-cı ildə N.A.Plotnikov tə-
rəfindən yeraltı suların istismar resursları və onların su təchizatı məqsədi ilə 
təsnifatına dair ilk irihəcmli monoqrafiya dərc edilmişdir. 

1955-1965-ci illər ərzində S.K.Abramov, F.M.Boçever, N.N.Veriqin, 
N.İ.Bindeman yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hesablanma metodikasına 
dair, 1959-cu ildə isə N.İ.Plotnikov yeraltı su yataqlarının axtarışı və kəş-
fiyyatında aparılmış işlərin nəticələrini ümumiləşdirən elmi əsərlər dərc etdi-
rirlər. Avropa ölkələrində yeraltı su yataqlarının öyrənilməsi üzrə aparılmış iş-
lər 1970-ci ildə S.Devis və R.Uist tərəfindən dərc edilmiş monoqrafiyada əks 
olunur. 

1960-cı illərin axırı-1970-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Ə.X.Baba-
yev, N.N.Bindeman, B.V.Borevski, N.İ.Drobnoxod, E.Q.Əsgərbəyli, Ə.H.Əs-
gərov, H.Y.İsrafilov, S.M.Kazımov, V.A.Listenqarten, V.M.Maksimov, 
S.Ş.Mirzəyev, N.İ.Plotnikov, İ.K.Qaviç, B.Q.Samsonov, K.İ.Sıçov, L.S.Yaz-
vin, İ.S.Zektser və digər alim və tədqiqatçılar hidrogeodinamika və hidrogeo-
kimyanın nəzəri əsasları, yeraltı suların axtarışı və kəşfiyyatı, təbii və istismar 
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ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi sahəsində əsaslı elmi-metodik tədqiqatlar 
aparmış, çoxsaylı monoqrafiyalar, metodik vəsaitlər, elmi məqalələr dərc et-
dirmişlər. 

Yeraltı suların axtarışı və kəşfiyyatının, istismar ehtiyatlarının qiymət-
ləndirilməsinin elmi-metodik əsaslarının hazırlanması sahəsində Moskva şəhə-
rində fəaliyyət göstərən ВСЕГИНГЕО (keçmiş SSRİ dövründə Ümumittifaq, 
indi isə Ümumrusiya Elmi-Tədqiqat Hidrogeologiya və Mühəndis Geologiyası 
İnstitutu) və Daşkənd şəhərində fəaliyyət göstərən ГИДРОИНГЕО (Elmi-
Tədqiqat Hidrogeologiya və Mühəndis Geologiyası İnstitutu) institutlarının, 
onlarda çalışan alim və mütəxəssislərin müstəsna xidmətləri vardır. 

Azərbaycanda yeraltı suların axtarışı və kəşfiyyatı, monitorinqi, istismar 
ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, əsasən, bu institutlar tərəfindən hazırlanmış 
metodikalar, təlimatlar, göstərişlər və qaydalar əsasında Dövlət Geologiya və 
Mineral Ehtiyatlar Komitəsi tərəfindən aparılmışdır. 1956-1963-cü illər ər-
zində III Bakı su kəmərinin layihəsinin əsaslandırılması məqsədi ilə Samur-
Dəvəçi dağətəyi düzənliyinin ərazisində A.P.Popov və Ə.X.Babayevin rəh-
bərliyi altında aparılmış yüksək keyfiyyətli və əhatəli hidrogeoloji tədqiqatlar 
yeraltı suların axtarışı və kəşfiyyatı, su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi sa-
həsində Azərbaycan hidrogeoloqları üçün böyük təcrübə məktəbi olmuşdur. 

Respublika ərazisinin yeraltı sularının istismar ehtiyatlarının qiymət-
ləndirilməsi ilk dəfə 1962-ci ildə Y.R.Göyçayski və Y.R.Fialko tərəfindən 
aparılmışdır. Sonrakı illərdə A.B.Ələkbərov, Ç.A.Fətullayev, A.Ə.Nəcəfov, 
T.H.Həsənov, H.A.Hüseynov, A.H.Kərimov, P.M.Kərimov, M.R.Mahmudov, 
R.R.Mahmudov, M.V.Məhərrəmov, T.F.Məmmədova, T.R.Mustafayev, 
X.M.Rzayev, A.H.Rəsulov, Z.Ə.Sadəddinov, H.T.Süleymanov, İ.İ.Tağıyev, 
O.İ.Tagıyev, R.H.Hacıyev, Ş.Z.Xəlilov, P.T.Şükürov və digər geoloq və hidro-
geoloqlar tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeraltı suların axta-
rışı, ilkin və dəqiq kəşfiyyatı aparılmışdır. Tədqiqatların nəticələri əsasında 
hidrogeoloji regionlar və konkret yeraltı su yataqları üzrə yeraltı suların istis-
mar ehtiyatları hesablanaraq keçmiş SSRİ Dövlət Ehtiyatlar Komissiyası və ya 
Azərbaycan Dövlət Ehtiyatlar Komissiysı tərəfindən təsdiq edilmişdir 
(A.B.Ələkbərov, T.H.Həsənov, H.A.Hüseynov, A.H.Kərimov, P.M.Kərimov, 
V.A.Listenqarten, R.R.Mahmudov, T.R.Mustafayev və d.). 

Yeraltı suların ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar müxtəlif yö-
nümlü hidrogeoloji tədqiqatlar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geo-
logiya İnstitutu (C.M.Süleymanov, Ə.Ə.Musayev, A.M.Pənahov), Ümumit-
tifaq Elmi-Tədqiqat “VODGEO” İnstitutunun Bakı filialı (E.Q.Əsgərbəyli, 
S.M.Kazımov, R.V.Bulatov), Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu 
(Ə.X.Babayev, Y.H.İsrafilov), Bakı Dövlət Universiteti (Ə.H.Əsgərov, 
H.Y.İsrafilov), Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (Ş.A.Pənahi, Ə.M.Ba-
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bayev), Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu (Ə.K.Əlimov), 
Su Təsərrüfatı Layihə İnstitutu – “Azgiprovodxoz” (L.A.Krasilşikov), Cənub 
Kənd Təsərrüfatı Su Təchizatı Layihə İnstitutu (Qvozdyeva R.F.) və digərləri 
tərəfindən də aparılmış, hidrogeoloji regionların və ayrı-ayrı sahələrin hidro-
dinamik və hidrokimyəvi şəraitinin xüsusiyyətləri araşdırılmış, yeraltı suları-
nın ehtiyatları və onlardan istifadə yolları müəyyənləşdirilmişdir (Геология 
Азербайджана, 2008). 

Hidrogeologiyanın hidrogeodinamika, hidrogeokimya, yeraltı suların ax-
tarışı və kəşfiyyatı, istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi elm sahələri, za-
man amilindən asılı olaraq bir sıra praktik məsələlərin həllinə imkan verən 
yeraltı axının qərarlaşmamış filtrasiyası nəzəriyyəsinin işlənilməsi və tətbiqi, 
riyazi modelləşdirmə metodlarının intensiv tətbiqi ilə əlaqədar keyfiyyətcə 
yeni inkişaf mərhələsindədir. Tədqiqatlarda yeni texniki vasitələrdən və daha 
təkmil metodikalardan istifadə edilməsi təbii şəraiti daha düzgün əks etdirən 
əhatəli və etibarlı nəticələrin alınması üçün geniş imkanlar açır. 
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2. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  
FİZİKİ-COĞRAFİ ŞƏRAİTİ  
VƏ GEOLOJİ QURULUŞU 

 
 

2.1. COĞRAFİ MÖVQE VƏ OROQRAFİYA 
 
Azərbaycan Respublikası Qafqazın cənub-şərqində, İran yaylasının şi-

mal-qərbində Avropa və Asiya qitələrinin təmas zonasında yerləşir. Onun coğ-
rafi mövqeyi, istər təbii şərait baxımından, istərsə də geosiyasi baxımdan ol-
duqca əlverişlidir. Təbii-coğrafi baxımdan Azərbaycanın əlverişli mövqeyə 
malik olmasını hər şeydən əvvəl, onun subtropik qurşaqda (bu qurşağın mü-
layim qurşağa keçid zonasında) yerləşməsi, ərazisində bol istilik ehtiyatı, məh-
suldar torpaqları olan böyük düzənliklərin, geniş dağətəyi və olduqca zəngin 
təbii şəraiti və ehtiyatları ilə seçilən dağ sistemlərinin, nəhayət dünyanın ən 
məhsuldar və ən böyük gölü Xəzər “dənizinin” mövcudluğu müəyyən edir. 

Azərbaycanın mövqeyinin böyük geosiyasi əhəmiyyəti ondadır ki, hələ 
qədimdən uzaq və böyük dövlətləri birləşdirən karvan yolları, həmçinin Çin-
dən Avropaya uzanan məşhur “İpək yolu” onun ərazisindən keçir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi 38024' və 41054' şimal en dairələri 
ilə 44046' və 50050' şərq uzunluq dairələri arasında yerləşir. 

Azərbaycan Respublikası şimalda Rusiya Federasiyasının Dağıstan Res-
publikası, şimal-qərbdə Gürcüstan Respublikası, qərbdə Ermənistan və Tür-
kiyə Respublikaları, cənubda İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. 

Xəzərin Azərbaycan sahilinin uzunluğu 800 km-dən artıqdır. 
Xəzər dənizinin qərb dayazlığında bir sıra adalar yerləşir. Bunlardan ən 

böyükləri Abşeron və Bakı arxipelaqlarına daxil olan Pirallahı, Böyük Zirə, 
Çilov, Xərə Zirə, Bulla, Qarasu və s. adalarıdır. 

Yuxarıda göstərilən hüdudlarda Azərbaycan Respublikasının sahəsi 
86600 km2-dir. Bundan 5200 km2 Naxçıvan Muxtar Respublikasının payına 
düşür. Azərbaycan Respublikası ərazisinin fiziki səthinin sahəsi R.X.Piriyevin 
hesablamalarına görə 88278 km2-dir. 

Azərbaycan Respublikası Alp-Himalay dağlıq qurşağında yerləşir. Əra-
zinin çox hissəsini düzənliklər təşkil etsə də, o dağlıq ölkələrə aid edilir. 

Ölkə ərazisinin 42%-i 200 m-ə qədər yüksəklikdə, 31%-i 200-1000 m, 
19,5%- i 1000-2000 m, 6,5%- i 2000-3000 m yüksəkliklər arasında və yalnız 
1%- i 3000 m-dən yüksəkdə yerləşir. 
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Oroqrafiq quruluşunun ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri burada dağ 
sistemləri və düzənliklərin bir-biri ilə növbələşməsidir. Əsas oroqrafiq vahid-
lər ümumqafqaz istiqamətində, yəni şimal-qərbdən cənub-şərqə uzanır. 

Ölkə ərazisində şimaldan cənuba aşağıdakı iri oroqrafiq vahidlər ayrılır: 
Xəzəryanı düzənliklər (Samur-Dəvəçi ovalığı və Qusar maili düzənliyi), Bö-
yük Qafqaz silsiləsi, Kür çökəkliyi, Kiçik Qafqaz dağları, Arazyanı düzən-
liklər, Orta Araz çökəkliyi və Talış dağları. 

2.2. GEOLOJİ QURULUŞ 

2.1.1. Stratiqrafiya və litologiya 

Azərbaycan ərazisinin geoloji quruluşunda kembriyəqədər suxurlardan 
müasir çöküntülərə qədər geniş stratiqrafik diapazonlu çökmə, metamorfik və 
maqmatik litoloji komplekslər iştirak edir (Azərbaycanın geologiyası, 2015; 
Геология Азербайджана, 2008). 

Paleozoy çöküntüləri əsasən Naxçıvan MR ərazisində Şərqi Arpaçay, 
Cəyirçay, Birəliçay, Cəhənnəm dərəsi və Bağırsaq dərəsində yayılmışdır. On-
lar devon, karbon və permin fauna ilə zəngin dəniz karbonat və terrigen-kar-
bonat çöküntülərindən ibarətdir. 

Devon litoloji-stratiqrafik xüsusiyyətlərinə görə alt, orta və üst mərtəbə-
lərə bölünür ki, bunlar da əsasən qumlu-əhəngli, qumlu-gilli-əhəngli və gilli-
qumlu-əhəngli çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. 

Alt devon təqribən 90 m-dək qalınlıqda olub gilli şistlər, alevrolitlər, 
kvarsitlər, argillitlər və əhəngdaşlarından ibarətdir. 

Orta devon 273 m-dən 553 m-dək qalınlıqda olub 2 mərtəbəyə (eyfel və 
jivet) bölünür və litoloji cəhətdən əhəngdaşları, balıqqulaqlı əhəngdaşları, 
şistlər, gillər, qumdaşları, kvarsitlər, əhəngli dolomitlər və s. süxurlardan təşkil 
olunmuşdur. 

Üst devon ümumi qalınlığı 276 m-dən 605 m-dək olan əhəngdaşları, 
kvarsit-əhəngdaşları, kvarsitlər, əhəngli və gilli şistlərdən təşkil olunmuşdur. 

Karbon alt, orta və üst mərtəbələrə bölünür. Karbon çöküntüləri əsasən 
karbonat fasiyasında yayılmışdır. Ayrı-ayrı intervallarda gilli şistlər və qum-
daşları da rast gəlinir. 

Perm alt və üst mərtəbələrə bölünür ki, bunlar da 0-196 m-dən 442 m-
dək müxtəlif intervallarda açılan qumlu-dolomitli-əhəngli litofasiyalardan təş-
kil olunmuşdur. 

Mezazoyun hər 3 sistemi (trias, yura və təbaşir) Azərbaycanda geniş ya-
yılmışdır. 
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Trias stratiqrafik cəhətdən ümumilikdə qalınlığı 1000 m-dək olan 3 his-

səyə (alt, orta və üst) bölünür və Naxçıvan MR ərazisinin mühüm bir his-
səsini–Culfa dərəsi və Şərqi Arpaçay və Cəhricayın suayrıclarını əhatə edir. 
Litoloji cəhətdən əsasən əhəngdaşları, kəsilişin üst hissəsində isə tökmə qa-
rışıq dolomitlərin qalın təbəqəsindən ibarətdir. 

Yura çöküntüləri Böyük və Kiçik Qafqazın bütün iri tektonik element-
lərinin quruluşunda əhəmiyyətli rol oynayır. Böyük Qafqazın cənub-qərb his-
səsində yura çöküntüləri son dərəcə geniş sahəvi yayılmaya malikdir. 

Yura alt, orta və üst yuraya bölünür. 
Alt yura Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində Mazımçay və Talaçay 

çayarasında açılır. 
Şərqdə alt yura çöküntüləri Baş və Yan silsilələr arasında şist təbəqələri 

şəklində bir sahəni tutur. Litoloji cəhətdən onlar növbələşən gilli şistlər, 
alevrolitlər, gipsli qumdaşlarından təşkil olunmuşdur. 

Orta yura bütün mərtəbələri ilə təmsil olunur və süxurların litoloji tərkibi 
demək olar ki, eynidir, yalnız müəyyən dərəcədə qumlu süxurların əlaqəli 
fraksiyaların faiz tərkibi ilə fərqlənirlər. Onların tərkibində gilli-sideritli və 
qumlu-şistli laylar, argillitlər, alevrolit layları, bəzi yerlərdə isə karbonat təbə-
qələri üstünlük təşkil edir. Orta yura çöküntüləri Babaçay, Qaraçay, Quruçay, 
Ağçay, Qusarçay, Şinçay, Qurmuxçay, Kişçay və s. çayların suayırıcıları və 
dərəsində geniş yayılmışdır. Orta yuranın (bayos) çöküntüləri Dəvəçi zona-
sının Yalama, Xudat və Xaçmaz sahələrində dərin quyularla 3100-dən artıq 
dərinlikdə açılmışdır. 

Üst yura da həmçinin Böyük Qafqazda geniş yayılmışdır və tərkibinə 
görə altda yatan süxurlardan kəskin fərqlənir. Süxurların tam və dolğun kəsi-
lişi qeyd edilən ərazinin süxurların alt yura çöküntüləri üzərində qanunauyğun 
yatdığı mərkəzi rayonlarında müşahidə olunur, kənar hissələrdə kəsilişlərin alt 
hissəsi iştirak etmir və üst yura sonuncuları transqressiv olaraq örtür. 

Böyük Qafqazın suayırıcı silsiləsində üst yura çöküntüləri qalınlığı  
1500 m-dək olan terrigen fliş təbəqəsi (gilli və mergelli şistlər, alevrolitlər, 
qumdaşları, konqlomeratlar) ilə təmsil olunmuşdur. 

Şimal istiqamətdə oksford və kimericin azqalınlıqlı təbəqələri ardıcıl 
olaraq kəsilişdən çıxır və yaranmış təbəqə-iri qumdaşları, konqlomeratlar–
bilavasitə orta yura çöküntüləri üzərinə yatır. Şahdağ–Qızılqaya zonasında 
titon 700-800 m-dək qalınlıqlı əhəngdaşı və dolomitlərdən təşkil olunmuşdur. 
Əhəngdaşları Qudyalçay və Beşbarmaq dağı arasında ayrı-ayrı adacıqlar şək-
lində rast gəlinir. 

Yura çöküntüləri Kiçik Qafqazda da geniş yayılmışdır və Əsrikçayın 
dərəsində ümumi qalınlığı 350 m-dən çox olan konqlomerat, kvarslı qum-
daşları və argillitlərdən təşkil olunmuşdur. Culfa dərəsində alt yura 300 m-dək 
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qalınlıqlı porfirit təbəqəsi ilə təmsil olunur. Kiçik Qafqazın şimal-şərqində orta 
yuranın kəsilişində üç təbəqəyə bölünən vulkanogen suxurlar üstünlük təşkil 
edir. Alt vulkanogen təbəqə porfiritlər və piroklast və tufogenlərdən ibarətdir. 
Üstdə kvarslı plagioporfirlər təbəqəsi, onun üstündə isə piroklast və tufogen-
lərin porfiritlərə görə üstünlük təşkil etdiyi üst vulkanogen təbəqə (bat) yatır. 
Orta yura çöküntülərinin ümumi qalınlığı 2500-3000 m-dir. 

Naxçıvan MR-da orta yura çöküntüləri Nehrəmçay, Cəyirçay hövzə-
lərində və Aznabürt kəndi rayonunda qeydə alınmışdır və litoloji cəhətdən tər-
kibində mergel və gilli şist layları olan əhəngli-qumlu fasiya əmələgəlmələ-
rindən ibarətdir. 

Kiçik Qafqazda kellovey ümumi qalınlığı 400 m-dək olan tuflu qum-
daşları, tuflu şistlər, gillər, oksford-40-60 m qalınlıqlı tufogen və qumdaşı lay-
cıqlı əhəngdaşı təbəqəsi ilə təmsil olunur. Kimeric bəzi yerlərdə vulkanogen 
suxurlar-piroklast, tufogen və porfiritlərdən təşkil olunmuşdur. 

Azərbaycan ərazisində təbaşir çöküntüləri də geniş yayılmışdır. Böyük 
Qafqaz hüdudlarında bu çöküntülər bütün tektonik zonaların quruluşunda 
iştirak edir. Böyük sahələrdə onlar yer səthinə çıxırlar. 

Alt təbaşir çöküntüləri əsasən antiklinal qırışıqlıqların tağ hissələri və 
kənarlarını təşkil edir. Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində Samuryanı zo-
nada dərin qazma quyuları vasitəsilə karbonat-terrigen fasiya (hoteriv, barrem, 
apt, alb) ilə təmsil olunmuş alt təbaşir çöküntülərinin qismən dolğun kəsilişi 
müəyyən edilmişdir. Kiçik Qafqazın cənub-şərq qurtaracağı hüdudlarında alt 
təbaşir çöküntüləri əsasən Lök-Qarabağ, Göycə-Həkəri və Qafan zonalarının 
cənub-şərq hissəsi ərazisində geniş yayılmışdır və kəsilişlərin natamamlığı ilə 
xarakterizə olunurlar. 

Üst təbaşir Böyük Qafqazın cənub-şərq gömülmələri ərazisinin böyük 
bir hissəsində, terrigen-karbonat litofasiya ilə xarakterizə olunan Şahdağ və 
Sudur zonasının qərb hissəsi istisna olmaqla, fliş (karbonat-terrigen, terrigen-
karbonat, karbonat və sərt) xarakteri daşıyır. 

Palçıq vulkanların tullantılarının çoxsaylı tədqiqatları təbaşir çöküntü-
lərinin Azərbaycanın 

depressiya zonalarında da geniş yayıldığını sübut edir. Orta Kür çökək-
liyi, Kür və Qabırrı çaylararası hüdudlarında təbaşir çöküntüləri çoxsaylı kəş-
fiyyat quyuları vasitəsilə açılmışdır. Kiçik Qafqaz ərazisində üst təbaşir çö-
küntüləri geniş yayılmışdır və Lök-Qarabağ və Göycə-Həkəri zonalarının de-
mək olar ki, bütün antiklinorilərini təşkil edir. Burada aramsız zolaq şəklində 
Şəmkir və Murovdağ antiklinorilərini dolanıb keçərək, Kiçik Qafqazın şimal-
şərq dağətəyi boyu uzanırlar və Qazax, Ağcakənd, Xocavənd əyriləri hüdud-
larında son dərəcə genəlirlər. Üst təbaşirin bu inkişaf mərhələsində senoman, 
koun, santon, kampan, maastrit çöküntüləri izlənilir. Bir çox tədqiqatçıların 
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fikrincə burada turon çöküntüləri yoxdur, cenoman çöküntüləri isə çox məh-
dud inkişaf etmişdir. Onlar Xocavənd və Ağdərə əyilmələrinin ayrı-ayrı sahə-
lərində az qalınlıqlı təbəqələr şəklində üzə çıxır. Regionun ərazisində üst tə-
başirin tam kəsilişləri yoxdur, həmçinin Orta Kür çökəkliyi, Kür və Qabırrı 
çaylararası hüdudlarında olduğu kimi onlar çökmə, vulkanogen-çökmə və vul-
kanogen əmələgəlmələrin olması ilə xarakterizə olunurlar. Üst təbaşir çökün-
tüləri həmçinin Ordubad, Culfa rayonlarında, Naxçıvanın cənub-şərq hissəsin-
də, Cəyirçayın yuxarı axarında və Şərqi Arpaçayın orta axarında geniş yayıl-
mışdır. Üst təbaşir çöküntüləri ən çox Araz çayının Nehrəm dərəsində qeydə 
alınmışdır. 

Paleosen Xəzəryanı-Quba, Abşeron, Gəncə, Şamaxı-Qobustan neft-qaz 
rayonlarında, həmçinin Lənkəran vilayətində geniş inkişaf etmişdir. Murad-
xanlı neft-qaz rayonunda və Kür Qabırrı çaylar arasında isə daha az rast gəli-
nir. Xəzəryanı-Quba zonasında paleosen çöküntüləri 150-350 m qalınlığında 
ensiz zolaq şəklində Buduq muldasından Şuraabadadək uzanır. Litoloji xüsu-
siyyətlərinə görə onlar alt və üst mərtəbələrə bölünür. Kəsilişin 90 %-dən çox 
hissəsini təşkil edən, ara-sıra qumlu-alevrolitli törəmələrin layları ilə gillərdən 
təşkil olunmuşdur. Kəsilişdə həmçinin tuflar və tuffitlər də rast gəlinir. 

Alt paleosen mergel laycıqlı gillərlə, az halda isə qumlu-alevrolitli və iri 
qırıntılı süxurlarla təmsil olunmuşdur. Abşeron yarımadasının paleosen çökün-
tüləri yer səthinə yarımadanın şimal-qərb hissəsində (Yunusdağ silsiləsi) Ağ-
burun muldası və Sumqayıtçayın dərəsində çıxırlar. Kəsilişin 90 %-dən çox 
hissəsini gilli süxurlar tutur. Qumlu-alevrolitli və karbonatlı süxurlar isə kə-
silişin 3 və ya 5 %-ni təşkil edir. Burada alt paleosen əsasən mergel laycıqlı 
gilli süxurlarla, az halda isə alevrolitlərlə təmsil olunmuşdur. 

Alt paleosen də həmçinin əsasən karbonat laycıqlı gilli sxurlarla, az 
halda isə qumlu-alevrolitli süxurlarla təmsil olunmuşdur. Qabırrı-Acınohur və 
Yevlax-Ağcabədi rayonlarında paleosen çöküntüləri hər yerdə yayılmışdır. 
Onlar gil, mergel və tuflu suxurların növbələşməsindən ibarətdir, qalınlıqları 
80-100 m-dir. Bu çöküntülər daha az Muradxanlı neft-qaz yataqlarında və Kür 
və Qabırrı çaylar arasında rast gəlinir. Muradxanlı sahəsində bu çöküntülər 
(qalınlığı 30-50 m) ayrı-ayrı quyular vasitəsilə açılmışdır və tuflu qravelitlər, 
tuflu qumdaşları, tuflu alevrolitlər və tuflu argellitlərlə təmsil olunmuşdur. 
Gillər isə ən çox Gəncə neft-qaz rayonunun şimal-qərb hissəsində yayılmışdır. 
Lənkəran düzənliyində paleosen yaşlı çöküntülər daha çox Astara zonasında 
inkişaf etmişdir. Burada kəsiliş karbonatlı süxurlar, alevrolitlər, tuflu qum-
daşları, argillitlər, mergellər və s. ilə təmsil olunmuşdur. 

Şamaxı-Qobustan sahəsində paleosen çöküntüləri geniş inkişaf etmişdir. 
Qobustanın şimal hissəsində onların qalınlığı 250 m-dək, cənub hissədə isə 
500-600 m-dir. Litoloji xüsusiyyətlərinə görə bu çöküntülər alt və üst mərtə-
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bələrə bölünür. Alt paleosen əsasən mergel, gilli mergel laycıqlı laylar, az 
halda qumlu-alevrolitli törəmələrlə təmsil olunur. Cənub-şərq istiqamətində alt 
paleosenin çöküntüləri fliş xarakteri daşıyır. Üst pliosenin kəsilişində karbonat 
və qumlu alevrolit laycıqlı gilli suxurlar üstünlük təşkil edir. Naxçıvan zona-
sında paleosen litoloji tərkib və quruluşuna görə vahid və fasiləsiz çöküntülər 
kompleksi ilə təmsil olunur. Bilov və Şadakənd kəndləri arasında öyrənilən bu 
çöküntülərin kəsilişləri əhəngli, alevritli gillər və əhəngli, incədənəli kvarslı və 
xırda dənəli polimiktli qumdaşlarından təşkil olunmuşdur. Gillər üstünlük 
təşkil edir. 

Eosen Azərbaycan ərazisində çox geniş yayılmışdır, Böyük Qafqazda 
əsasən şist və qumdaşı laylı əhəngli gillərdən təşkil olunmuş koun dəstəsi ilə 
təmsil olunur. Burada eosenin qalınlığı cənub-şərqə doğru artaraq Qobustanda 
1000-1200 m-ə çatır. Eosen əsasən Küryanı-Quba zonasında və Abşeron yarı-
madasında yayılmışdır. Burada onlar kəşfiyyat quyuları vasitəsilə açılmışdır. 
Kiçik Qafqazda eosen çöküntüləri şimal-şərq dağətəyi düzənliklərdə, Həkəri, 
Tərtər və Zəyəmçay çaylarının yuxarı axarlarında inkişaf etmişdir. Litoloji cə-
hətdən əsasən qumdaşı və tuflu süxur laylı gillər və mergellərlə təmsil olunur. 
Həkəri və Tərtər çaylarının yuxarı axarlarında effuziv suxurlar (porfiritlər, 
andezitlər və s.), tuflu piroklastlar üstünlük təşkil edir, asılı miqdarda argil-
litlər, qumdaşları, əhəngdaşları rast gəlinir. Eosen çöküntülərinin qalınlığı 350-
400 m-dən 1500-2000 m-dək hüdudlarda tərəddüd edir (Tərtər və Gəncə çay-
ları arasında və Tərtər çayının yuxarı axarında maksimal qiymətə çatır). Nax-
çıvan MR ərazisində eosen çöküntüləri cənub-qərb hissədə yayılmışdır, burada 
kəsiliş əsasən qalınlığı şimal-qərbdə 50-100 m və Zəngəzur silsiləsinin qərb 
yamacında 3500 m-ə çatan vulkanogen (porfiritlər, piroklastlar və s.) və çök-
mə (gillər, qumdaşları, konqlomeratlar, əhəngdaşları) süxurlar kompleksi ilə 
təmsil olunur. Talış zonasında eosenin kəsilişi 1500-1800 m qalınlıqlı asılı ba-
zalt süxurlu, gil və qumdaşı laylı piroklast və tuflarla başlayır. Bundan yuxa-
rıda 600 m qalınlıqlı tuflar, tuflu qumdaşları, qumdaşları və gillər təbəqəsi, da-
ha yuxarıda isə 1000 m-dək qalınlıqlı andezit, bazalt və tuflu brekçiya təbəqəsi 
açılmışdır. Kəsiliş 800 m qalınlıqlı argillit və qumdaşları ilə tamamlanır. 

Oliqosen-maykop çöküntüləri demək olar ki, Azərbaycanın bütün ərazi-
sində geniş yayılmaqla üst və alt yarımdəstələrə bölünür. Böyük Qafqazda alt 
yarımdəstədə gillər, üst yarımdəstədə isə qumlu-gilli fasiyalar üstünlük təşkil 
edir. Maykop dəstəsi ən böyük qalınlığa (1000-1800 m-dək) Cənubi Qobus-
tanda malikdir. Kiçik Qafqaz və Gəncə-Tərtər rayonunda bu dəstə zirvələr 
istisna olmaqla, qumlu gillərlə növbələşən qum və qumdaşlarından ibarətdir. 
Bəzi yerlərdə konqlomerat layları rast gəlinir. Maykop dəstəsinin qalınlığı 
3500 m-dək və daha yüksəkdir. Naxçıvan MR ərazisində oliqosen çöküntüləri 
daha çox Əlicançay hövzəsində yayılmışdır və kəsiliş 1000 m-dək qalınlıqlı 
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tuflu qumdaşları, tuflu brekçiyalar və konqlomeratlarla təmsil olunur. Talış zo-
nasında maykop çöküntüləri şimal-şərq dağətəkləri və vilayətin mərkəzi hissə-
sində inkişaf etmişdir. Burada bu çöküntülər alevrolit və qumdaşı laylı (əsasən 
kəsilişin aşağılarında) qumlu-gilli təbəqə ilə təmsil olunur. Mərkəzi hissədə 
qumdaşlarının tərkibində tuflu materiallar və konqlomerat layları iştirak edir. 
Ümumi qalınlıq 3000-3500 m-dir. 

Neogen sistemi Azərbaycanda neft və qaz axtarışları ilə əlaqəli çox geniş 
öyrənilmiş və ədəbiyyatda kifayət qədər işıqlandırılmışdır. Bu sistem miosen 
və pliosen mərtəbələrinə bölünür. Neogen sisteminin çöküntüləri Böyük və 
Kiçik Qafqazın dağətəkləri və Talış zonasının şimal-şərq hissəsində aşkarlan-
mışdır. Xəzəryanı-Quba zonasında neogen çöküntüləri kobud qırıntılı qumlu-
alevrolitli və karbonatlı süxurlarla, Gəncə zonasında zəif əhəngli, nazik alev-
rolit, qumdaşı və vulkanik kül laylı süxurlarla təmsil olunur. Abşeron yarım-
adası və şimali Qobustanda isə bu çöküntülər gilli xarakter daşıyır. Burada 
əhəmiyyətli dərəcədə karbonatlı süxurlar inkişaf etmişdir. Neogen çöküntüləri 
Cənubi Qobustanda karbonat tərkibi və qumlu-alevrolitli süxurların mövcud-
luğu ilə fərqlənir. Lənkəran zonası üçün isə karbonatların miqdarının çoxluğu 
və süxurların pis çeşidlənməsi xarakterikdir. 

Karaqan horizontunun çöküntüləri Xəzəryanı-Quba zonasında qumlu-
alevrolitli, gilli, karbonatlı süxurlarla, Abşeron yarımadasında dolomit və mer-
gel laylı gillərlə, Gəncə zonasında gillərlə, qumlu-alevrolitli törəmələrlə, Lən-
kəran zonasında qumdaşı və alevrolit layları ilə növbələşən gil təbəqəsi ilə 
təmsil olunur. 

Sarmat çöküntüləri Xəzəryanı-Quba zonasında mergel, əhəngdaşı və 
konqlomerat, dolomit (üst sarmat) laylı qumlu, gilli litofasiya, Abşeron yarım-
adasında qumlu-alevrolitli törəmələr, dolomit, mergel, arada bir vulkanik kül 
laylı gillərlə, Şamaxı-Qobustan zonasında gillər, qumlu-alevrolitli süxurlar, 
karbonat və iriqırıntılı törəmələrlə, Gəncə zonasında konqlomerat və əhəng-
daşı laylı gillər, qumdaşları, alevritlərlə, Lənkəran zonasında qumlu-alevritli 
törəmələr və mergel laylı gillərlə təmsil olunur. 

Kür və Qabırrı çaylar arasında sarmat 1800-2000 m qalınlıqlı qumdaşı 
laylı gillərlə təmsil olunmuşdur. Kiçik Qafqazda 2 sarmat adacığı məlumdur: 
birinci-Qazax rayonunda Kəkil dağında-40 m-dək qalınlıqlı qonrak əhəngdaşı-
balıqqulaqları; ikinci-Şəmkir rayonunun Qabaqtəpə dağında-alt horizontun 20 
m-dək qalınlıqlı əhəngdaşı-balıqqulaqları. 

Meotis mərtəbəsinin çöküntüləri məhdud yayılmaya malikdir. Bu çö-
küntülər Abşeron yarımadasında və Şamaxı-Qobustan zonasında tərkibində 
suxur qırıntıları rast gəlinən gillərin üstünlüyü ilə xarakterizə olunur. Eldar dü-
zündə gillər alevritli olurlar. Naxçıvan MR ərazisində orta və alt miosen 2000 
m qalınlıqlı müxtəlif rəngli duzlu-gipsli gil təbəqəsi, mergel, əhəngdaşı, qum-
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daşı və daş duz linzaları ilə təmsil olunur. Talış zonasında üst miosen 1500 m-
dək qalınlıqlı qumdaşı və balıqqulaqlı əhəngdaşı laylı gillərdən ibarətdir. 

Pont mərtəbəsinin çöküntüləri Xəzəryanı-Quba zonasında, Şamaxı-Qo-
bustan zonasında, Aşağı Kür rayonlarında, Kür və Qabırrı çaylar arasında, 
həmçinin Naxçıvan MR ərazisində yayılmışdır. Bu çöküntülər litoloji cəhətdən 
sahə və dərinliyə görə dəyişkəndir, əsasən iriqırıntılı, qumlu-alevritli, gilli, 
karbonatlı, oolit, piroklastik və s. törəmələrlə təmsil olunur. Kəsilişə görə on-
ların qalınlıqları da dəyişkəndir və 700 m və daha çox olur. 

Pliosen çöküntüləri Azərbaycanda geniş yayılmışdır və məhsuldar qat və 
akçaqıl mərtəbələrinə bölünür. Məhsuldar qatın çöküntüləri qumlu-alevrolitli 
və gilli süxurların növbələşən qalın tsiklik qatından ibarətdir. Məhsuldar qatın 
kəsilişlərində kobud qırıntılı, qumlu-alevrolitli, gilli, çeşidlənməmiş və pirok-
lastik suxurlar iştirak edir. Məhsuldar qat Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsi 
hüdudlarında, Abşeron yarımadasında, Şamaxı-Qobustan sinklinalında, Kür və 
Qabırrı çaylar arasında, həmçinin Aşağı Kür çökəkliyində ən böyük qalınlığa 
malikdir (3000 m-dək). 

Akçaqıl mərtəbəsinin çöküntüləri litoloji tərkibinin müxtəlifliyi ilə 
fərqlənir, kəsilişdə əsasən qırıntılı, gilli, karbonatlı və piroklastik suxurlar işti-
rak edir. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında, cənub-şərqi Qobustanda, Ab-
şeron yarımadasında və Aşağı Kür çökəkliyində bu çöküntülər vulkanik kül və 
nazik incədənəli qum laylı sulu gillərdən ibarətdir. Samuryanı zonada gillər 
qumlar, qumdaşları və çınqıllarla laylaşır. Şamaxı və Qobystan sahələrində kə-
silişin yuxarılarında balıqqulaqlı əhəngdaşları iştirak edir. Kür çökəkliyinin or-
ta hissəsində akçaqıl çöküntüləri neogen dağətəyi zonada (Acınohur yaylası) 
üzə çıxır, düzənlik hissələrdə isə onlar quyularla açılır. Şimal-qərbdən cənub-
şərqə doğru süxurların litoloji tərkibi iri qırıntıldan əlaqələndirilmişədək, qa-
lınlıqları isə 60-100 m-dən 800-1000 m-dək dəyişir. Respublikanın qərb hissə-
sində akçaqıl çöküntüləri dağətəklərinə meyilli rayonlarda növbələşən çınqıl-
lar, konqlomeratlar, qumdaşları, gipsli gilcələr və gillərdən ibarətdir. Acınohur 
və Bozdağda əhəngdaşı və vulkanik kül layları rast gəlinir. Şərq istiqamətdə 
ovalığın mərkəzinə doğru süxurlar daha çox gilli olurlar. Kiçik Qafqazda ak-
çaqıl çöküntüləri Gəncəçay-Tərtər çaylar arasında üzə çıxırlar və Kür çökək-
liyinin bütün cənub-qərb kənarı boyu quyularla açılmışdır. Litoloji kəsiliş 
konqlomerat və gillərlə növbələşən kobud qumlar, qumdaşlarından ibarətdir. 

Naxçıvan MR və Kəlbəcər rayonunda akçagıl pliosen lava-liparit, dasit 
və onların piroklastları ilə ifadə olunmuşdur. 

Dördüncü dövr çöküntüləri mənşəyi və litoloji tərkibinin müxtəlifliyi ilə 
fərqlənir. Azərbaycan Abşeron mərtəbəsi süxurlarının tam kəsilişlərinin yayıl-
masının klassik sahəsidir. Onların inkişaf sahələri akçaqıl mərtəbəsinə nisbə-
tən kiçikdir. 
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Abşeron mərtəbəsi 3 hissəyə-alt, orta və üst hissələrə bölünür. Respubli-

kanın şimal-şərq hissəsində alt və orta hissələr əsasən az qalınlıqlı qum laylı 
gillərlə təmsil olunur. Burada üst yarımmərtəbə Qusar dəstəsinin (230 m-dək 
qalınlıqlı) konqlomerat, qumdaşı və gillərin linza və layları ilə qalın çınqıl tə-
bəqəsi ilə ifadə olunmuşdur. Şərq istiqamətində qalınlıq artır, çınqıllar azalır. 
Abşeron yarımadasında alt yarımmərtəbə əsasən 250 m qalınlıqlı əhəngdaşı, 
qum, qumdaşı laylı dəniz gilləri ilə təmsil olunmuşdur. Kəsilişin aşağı hissə-
sində vulkanik küllərin nazik layları rast gəlinir. Orta və üst hissələr 170-180 
m qalınlıqlı gil, qum və əhəngdaşlarının laylaşması ilə təmsil olunur. Böyük 
Qafqazın cənub-şərq hissəsində ümumi qalınlığı 800 m-dək olan və qumdaşı 
laylı müxtəlif rəngli gillərlə təmsil olunan alt abşeron çöküntüləri Ləngəbiz 
silsiləsində və Şamaxı rayonunun cənubunda inkişaf etmişdir. Orta abşeron 
qalınlığı 360 m olan gillər, qumlar, qumdaşları, əhəngdaşı-balıqqulaqlarla təm-
sil olunur. Qobustanın cənub-şərq və cənub hissələrində və Girdimançay-Pir-
saat çaylar arasında qalınlığı 400-500 m olan və əhəngdaşı-balıqqulaqlı, çay-
daşlı gillərlə təmsil olunan üst abşeron çöküntüləri yayılmışdır. Qobustanda 
abşeron çöküntülərinin qalınlığı tərkiblərində kobud qırıntılı materialların art-
ması, tədricən dəniz fasiyasından kontinental fasiyaya keçilməsi hesabına 
şimal-qərb istiqamətində artır. Kür çökəkliyində abşeron çöküntüləri çökək-
liyin cənub tərəfində inkişaf etmişdir. Burada kontinental fasiya yayılmışdır. 
Gəncə-Qazax və Qarabağ-Mil düzənliklərində abşeron çöküntüləri alt abşe-
rondan üst dördüncü dövrədək olan stratiqrafik horizontları birləşdirən parça-
lanmayan bütöv təbəqə şəklində üzə çıxır. Çökəkliyin cənub hissəsində ab-
şeron çöküntüləri iridənəli qumdaşı, qravelit və konqlomerat laylı gillərlə təm-
sil olunur, dağətəklərinə yaxın vulkanik küllər də rast gəlinir. Cənub-şərq isti-
qamətində, Beyləqan şəhərindən qərbdə və Kiçik Qafqazın cənub dağətəyi bo-
yu kəsilişdə qalınlığı 100 m-ə çatan iriqırıntılı konqlomerat və çınqılların miq-
darı artır. Kür çökəkliyinin şimal hissəsində abşeron çöküntüləri dağətəyindən 
çökəkliyin mərkəzinə və qərbdən şərqə doğru bir-birini əvəzləyən sahilyanı-
kontinental və dəniz fasiyaları ilə təmsil olunur və burada onların qalınlığı 
1800-2000 m-ə çatır. Həkəri, Bazarçay və Oxçuçay sahələrində abşeron yaşlı 
kontinental çöküntülər allüvial-prolüvial, delüvial və tuflu çöküntülər-çaqıl, 
gilcə, çınqıl və vulkanik küllərdən ibarətdir. 

Pleystosen və holosen çöküntüləri bütün Azərbaycan ərazisində yayıl-
mışdır. Bu çöküntülərdə respublikanın şirin və az minerallaşmaya malik yer-
altı su ehtiyatlarının 90 %-dən çox hissəsi toplanmışdır. Mənşəyinə görə dör-
düncü dövr sistemi çöküntüləri kontinental və dəniz çöküntü fasiyalarına (lava 
istisna olmaqla) bölünür. 

Dəniz çöküntüləri daha çox Böyük və Kiçik Qafqaz qırışıqlıqları ara-
sında yaranmış Kür dağarası çökəkliyi (Küryanı ovalıq, Bakı arxipelaqı), Bö-
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yük Qafqazın cənub-şərq gömülməsi (Qobustan, Abşeron yarımadası, Abşeron 
arxipelaqı), Böyük Qafqazın (Küryanı ovalıq) və Talışın (Lənkəran ovalığı) 
çevrəsində yaranmış əyilmələr hüdudunda, həmçinin Kiçik Qafqazın cənub-
şərq gömülməsi və Naxçıvan hüdudlarında inkişaf etmişdir. Bu çöküntülərin 
ən böyük qalınlığı dağarası çökəklikdə – 1200 m-dək, Cənubi Xəzərin akvato-
riyası yanında 2000 m-dir. Dördüncü dövr dəniz çöküntüləri litoloji cəhətdən 
sahilboyu iriqırıntılı və iridənəlidən nisbətən dərin sulu yerlərdə xırda dənə-
liyədək müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunur. Bu çöküntülərdə yüksək mineral-
laşmaya malik yeraltı sular, o cümlədən böyük miqdarda yod-bromlu su eti-
yatları və sənaye əhəmiyyətli digər element və birləşmələri özündə toplayan 
lay suları formalaşmışdır. Abşeron yarımadasında Xəzəryanı zonada, Qobus-
tanın cənub-şərqində və Kür çökəkliyində, Mingəçevir şəhərinədək yayılaraq 
(bakı və xvalın dəniz çöküntüləri) süxurlar müxtəlif litoloji fasiyalarla, adətən 
qumlu gillər, qumlar, balıqqulaqları, çaqıllarla təmsil olunur. Samur-Vəlvə-
ləçay arasında çayların gətirmə konuslarının yuxarı və mərkəzi hissələrində 
qum, gilcə və gil laylı çaydaşı-çaqıl çöküntüləri üstünlük təşkil edir. Ab-
şeronda əhəngdaşı-balıqqulaqları, qumdaşları üstünlük təşkil edir. 

Dördüncü dövrün kontinental çöküntü süxurları, həmçinin polifasial sü-
xurlar geniş yayılmışdır. Onlar prolyüvial, allyüvial, göl, delyüvial, elyüvial və 
digər mənşəli olurlar. Qədim dördüncü dövrün allyüvial-prolyüvial çökün-
tüləri Kür çökəkliyinin hər iki tərəfində geniş yayılmışdır. Şimal hissədə onlar 
Acınohur qırışıqlıq qalxımı hüdudunda inkişaf etmişdir. Acınohurun şimal his-
səsində bu çöküntülər çaqıllardan ibarətdir, cənub istiqamətində isə onlar təd-
ricən gilcələrlə əvəzlənirlər. Alt pleystosen çöküntüləri (qalınlığı 400 m-dək) 
Həkəri-Bazarçay çaylararasında geniş yayılmışdır və əsasən tuflu brekçiya-
lardan ibarətdir. Allyüvial-prolyüvial çöküntülər respublikanın şimal-şərq his-
səsində-Samur-Dəvəçi dağətəyi düzənliyində inkişaf etmişdir. 

Müasir allyüvial-prolyüvial çöküntülər Qanıx-Əyriçay vadisi, Əlicançay 
və Ağsu çayları arasında, Şirvan düzənliyi, Naxçıvan çökəkliyində, Talış dağ-
ətəyi, Lənkəran düzənliyi, Cənubi Muğan boyu ensiz zolaqda və digər sahələr-
də geniş yayılmışdır. Bu çöküntülərin ən böyük qalınlığı (600-700 m) Acıno-
hurdadır, o biri sahələrdə qalınlıq 200 m-i keçmir və adətən 50-100 m interva-
lında tərəddüd edir. Ən az qalınlıq (15-20 m-dək) Qanıx-Əyriçay vadisindədir. 

Bütün dağətəyi düzənliklərdə gətirmə konuslarının üst hissəsi müxtə-
lifdənəli qum tərkibli çaydaşı-çaqıl çöküntülərindən ibarətdir. Orta və üst dör-
düncü dövr yaşlı delyüvial-prolyüvial çöküntülər Qərbi Muğanda və şərqi Ta-
lış dağətəyində yayılmışdır və əsasən qumlu çaqıl və qum linzaları ilə gilcələr-
lə təmsil olunur. 
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Müasir delyüvial- prolyüvial çöküntülər Şirvan düzənliyinin Ağsu çayı 

və Hacıqabul gölü arasında yerləşən hissəsində geniş yayılmışdır və çaqıl-
çınqıl qarışıqlı gilcə və gillərlə təmsil olunur. 

Allyüvial çöküntülər qum laylı çaqıllardan ibarətdir və çayların məcrası 
və kənarlarını təşkil edir. Şirvan, Muğan düzünün cənub-şərq ərazisində Kür 
çayının allyüvial çöküntüləri tədricən delta-dəniz çöküntülərinə keçir. Bu və 
digər genetik tiplərin litoloji tərkibi eynidir və gilcə, gil və qumların linzavari 
və növbələşən laylarından ibarətdir, qalınlıqları 15-20 m-dir. 

Delyüvial yenilənmiş gilcələr Əsrikçay-Tovuzçay çaylararasında, Gəncə 
düzənliyində kiçik bir hissədə inkişaf etmişdir. Orta dördüncü dövr yaşlı göl 
çöküntüləri Kür çayının hər iki sahilində yayılmışdır və litoloji cəhətdən 50 m 
qalınlıqlı gilcə və gillər, bəzi yerlərdə çaqıl və qumlarla təmsil olunur. 

Buzlaq (moren) çöküntülərinin yayıldığı kiçik sahələr Böyük Qafqazın 
suayırıcı zonasında, Bazardüzü və Şahdağ dağlarının təpəsində və Zəngəzur 
silsiləsinin qərb yamacında yerləşir. 

Flyüvioqlitsial çöküntülərin – orta və üst dördüncü dövr yaşlı çaqılların 
adacıqları Naxçıvan çökəkliyində və Zəyəmçayın hövzəsində inkişaf etmişdir. 

Elüvial-delüvial çöküntülər dağların yamaclarında tərkibində ana süxur-
ların qırıntıları olan gil və gilcələrdən ibarət az qalınlıqlı (5-10 m) qat əmələ 
gətirirlər. Qobustanda böyük bir sahədə palçıq vulkanlarının tərkibində dağ su-
xurlarının qırıntıları olan gilli kütlədən təşkil olunmuş süxur təpəcikləri yayıl-
mışdır. Naxçıvan dağətəyi düzənliyində Qəriballar kəndi sahəsində kiçik bir 
sahədə qalınlığı 100 m-ə çatan dördüncü dövr yaşlı əhəngdaşları inkişaf et-
mişdir. 

 
2.2.2. Tektonika 

 
Azərbaycan ərazisinin əsas tektonik struktur elementləri Böyük və Kiçik 

Qafqaz dağ-qırışıqlıq sistemləri, onların arasında yerləşən Kür dağarası çökək-
liyi və Talış qırışıqlıq əyalətidir (Azərbaycanın geologiyası, 2015; Геология 
Азербайджана, 2008). 

Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinin şimal-şərq qanadı boyu Qusar-
Dəvəçi dağətəyi əyilməsi yerləşir. Böyük Qafqazı örtən struktur-maddi kom-
plekslər və onu şimaldan və cənubdan haşiyələyən əyilmələr cənub-şərq isti-
qamətində gömülərək Xəzər dənizi depressiyasının sonuncu çöküntüləri altına 
keçir. Kiçik Qafqaz qırışıqlıq sistemi cənub-qərbdə Naxçıvan çökəkliyi ilə hü-
dudlanır, cənub-şərq istiqamətində isə periklinal şəkildə Aşağı Araz çökək-
liyinin üst pliosen-antropogen kompleksinin altına periklinal batır. Bu çökək-
lik Kiçik Qafqazın struktur zonalarını Alborz dağ-qırışıqlıq sisteminin şimal-
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şərq qanadında yerləşən və Cənubi Xəzər əyilməsini cənub-qərb və cənubdan 
haşiyələyən Talış qırışıqlıqlarından ayırır. 

Qeyd olunan struktur vahidlər ərazinin hidrogeoloji və mühəndisi-ge-
oloji şəraitinin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən aşağı təbəqəli 
strukturları birləşdirir. 

Qafqazönü ön çökəkliyinin cənub hissəsi Azərbaycanda Terek-Orta Qaf-
qaz ön çökəkliyinin cənub davamı olan Qusar-Dəvəçi çökəkliyinin ərazisini 
tutur. Qusar-Dəvəçi çökəkliyi kaynazoy çöküntü törəmələrindən təşkil olun-
muşdur. Burada üst zonada paleogendən başlamış dördüncü dövrədək trans-
qressiv olaraq mezazoy çöküntülərini örtən müxtəlif litofasiyalar yayılmışdır. 
Çökəkliyin cənub-şərq hissəsində mezazoy çöküntülərinin paleogen-neogen 
çöküntülərini örtdüyü bu transqressiv kontakt nəhəng Siyəzən üstəgəlməsi ilə 
mürəkkəbləşmişdir. 

Çökəkliyin cənub-şərq hissəsi-Girdimançay hövzəsindən qərbdə- xətti-
qırışıqlıq, şərqdə isə günbəzşəkilli xarakter daşıyır. Prinsipcə bu əyri Böyük 
Qafqazın şimal-şərq yamacından gətirilmiş materiallardan təşkil olunmuşdur. 

Növbələşən ayrı-ayrı strukturlar tədricən bir-birini əvəz edir. Qusar-
Dəvəçi çökəkliyindən cənubda ensiz zolaq şəklində əsasında qərbdə orta yura 
çöküntüləri, şərqdə isə Giləzi dili rayonunda təbaşir süxurları açılan Tengen-
Beşbarmaq yarımzonası uzanır. Bu strukturun şimal qanadını Sudur zonasında 
paleogen və alt neogen sinklinallarında sıxılaraq qırışıqlıq halına gəlmiş neo-
kom çöküntülərinin zolağı təşkil edir. Antiklinoriumun cənub qanadının cənub 
hissəsində üst yura və təbaşir çöküntülərindən təşkil olunmuş Şahdağ-Xızı 
sinklinal zonası yerləşən Qazmaqrız üstəgəlməsi ilə mürəkkəbləşmişdir. Tfan 
antiklinal zonası qırışıqlıqları cənuba tərəf yatan yura süxurlarından təşkil 
olunmuşdur. Şərqdə Ağaçay-Gilgilçay çaylar arasında zona batırılır. Cənubdan 
o, təbaşir çöküntülərinin yura çöküntüləri ilə örtüldüyü regional Xaltan üstə-
gəlməsi ilə hüdudlanır. Tufan antiklinal zonasından cənubda ensiz strukturlar-
təbaşir çöküntülərindən təşkil olunmuş Dübrar-Yaşma sinklinalı, Altıağac-
Qurqaçıdağ antiklinalı, Likiçay-Veçver sinklinalı və Alataş-Yunusdağ anti-
klinal zonaları yerləşir. Bu strukturlar son dərəcə sıxılmışdır və tullantı-üstə-
gəlmələrlə parçalanmışdır. Onlardan cənubda təbaşir çöküntülərindən təşkil 
olunmuş və intensiv qırışıqlıqlarla xarakterizə olunan Qovdağ-Sumqayıt sink-
linal zonası keçir. 

Kür çökəkliyi ikinci dərəcəli Qanıx-Əyriçay sinklinal, Acınohur antik-
linal, Orta Kür və Aşağı Kür sinklinal zonaları geostrukturlardan ibarətdir. 

Qanıx-Əyriçay sinklinal zonası Böyük Qafqazın dağ-qırışıqlıq blok sis-
temini və Misxana-Acınohur antiklinal zonasını ayıran, ümumqafqaz istiqa-
mətli dərin və qapalı dağarası düzənlikdir. Bu zona qərbdə Gürcüstan ərazisinə 
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keçir. Çökəklik pliosen-dördüncü dövr çöküntülərinin qalın təbəqəsindən 
ibarətdir. 

Acınohur antiklinal zonası ümumqafqaz istiqamətində uzanan struktur-
lardan ibarətdir: dislokasiya olunmuş çöküntülərdən (pontdan dördüncü döv-
rədək yaşlı) təşkil olunan Daşüz-Acınohur və Bozdağ antiklinal zonaları, həm-
çinin onları ayıran dördüncü dövr yaşlı süxurlardan təşkil olunan Aroş mul-
dası. 

Orta Kür sinklinal zonası öz quruluşuna görə kəskin fərqli iki strukturla 
təmsil olunur. Bunlardan biri hüdudlarında bir neçə ensiz uzun antiklinallar 
olan Ceyrançöl zonasıdır. Bütün qırışıqlıqlar oliqosen, miosen və üst pliosen 
çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. Gəncə dağətəyi düzənliyi üst hissədə eosen-
dən dördüncü dövrədək yaşlı şimal-şərqə doğru monoklinal enən çöküntülər-
dən təşkil olunmuşdur. Düzənliyin şərq hissəsində demək olar ki, meridional 
istiqamətdə üst pliosen suxurlarından təşkil olunmuş braxiantiklinal qırışıq-
lıqlar sırası yerləşmişdir ki, onlar da Orta və Aşağı Kür sinklinal zonalarını 
ayırır. Sonuncu, layların Böyük və Kiçik Qafqazın dağətəklərindən mərkəzə 
doğru və daha az meyillə-şərq istiqamətində Xəzər dənizinə doğru gömüldüyü 
nəhəng dağarası çökəklikdir. 

Çökəkliyin şimal-şərq hissəsində yerləşən və şimal-qərbdən cənub-şərqə 
doğru uzanan Hərami-Salyan antiklinal zonası Qaraçala sinklinal zonasını 
(Cənub-Şərqi Şirvan) qalan hissədən ayırır. 

Aşağı Kür sinklinal zonası dördüncü dövr yaşlı, demək olar ki, disloka-
siyaya uğramamış çöküntülərin qalın təbəqəsindən (bir neçə 10 m-dən 1800 
m-dək) təşkil olunmuşdur. Sinklinal zonanın dərinlik quruluşu daha mürək-
kəbdir – erkən pliosen çöküntülərindən bir neçə basdırılmış qalxım ayrılır, 
zonanın cənub kənarı boyunca isə sarmat və daha qədim çöküntülərin tava-
nında iki basdırılmış braxiantiklinal qırışıqlıq qeyd olunur. Geofiziki tədqi-
qatların materialları ilə müəyyən edilmişdir ki, çökəkliyin dərinlik tektonikası 
üst zonaya nisbətən daha mürəkkəbdir. 

4-5 km dərinlikdə, bəzi məlumatlara görə daha dərində Kiçik Qafqazın 
və Talışın yeraltı yamaclarından Bərdə əyrisi və Cəlilabad sinklinal zonası ilə 
ayrılmış Kürdəmir-Saatlı və Mil-Muğan basdırılmış qalxımlarının olması 
müəyyən edilmişdir. 

Mezazoy çöküntülərindən ibarət Kiçik Qafqaz dağ-qırışıqlıq blok 
sistemi ilk yanaşmada 3 struktura bölünür: Lök-Qarabağ antiklinal, Göyçə-Hə-
kəri sinklinal və Misxana-Zəngəzur antiklinal zonaları. Lök-Qarabağ antiklinal 
zonası üçün dik yelpikşəkilli qırışıqlıqlar kimi təmsil olunan ikinci dərəcəli 
antiklinalların kulisşəkilli yerləşməsi, sinklinallar üçün qırılmalarla mürəkkəb-
ləşmiş dik sandıq-tağşəkilli braxiqırışıqlıqların olması xarakterikdir. Göyçə-
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Həkəri sinklinal zonası qırılmalarla mürəkkəbləşmiş xətti uzanan asimmetrik 
strukturlar-antuklinal və sinklinalların növbələşməsi ilə xarakterizə olunur. 

Kiçik Qafqaz dağ-qırışıqlıq blok sistemi yanında Araz çayı tərəfə 
monoklinal şəkildə gömülmüş (Kür çökəkliyinin tərkibinə daxil olan Cəbrayıl 
dağətəyi düzənliyinin ərazisi) dərin çökəklik yerləşir. Naxçıvan MR ərazisində 
əsasən paleogen yaşlı suxurlardan təşkil olunmuş yalnız ikinci dərəcəli yarım 
zona-Misxana-Zəngəzur antiklinal zonasının alt hissəsi və onları ayıran Ordu-
bad sinklinal zonası yerləşir. Naxçıvan MR-nın cənub-qərb hissəsində devon-
trias suxurlarını örtən miosen təbəqəsindən ibarət Naxçıvan qoyulma sinklinalı 
yerləşmişdir. Naxçıvan sinklinal zonası Araz çayı boyu şimal-qərbdən cənub-
şərqə uzanır və adı hallandırılan çaya tərəf gömülür. Daha qədim süxurların 
yer səthinə çıxması ilə sinklinal zona bir-birindən təcrid olunmuş dördüncü 
dövr çöküntülərindən təşkil olunmuş dağətəyi düzənliklərə ayrılır (Sədərək, 
Şərur, Naxçıvan, Culfa, Ordubad). Kiçik Qafqaz dağ-qırışıqlıq blok sistemini 
təşkil edən bütün süxurlar, üst pliosen və dördüncü dövr yaşlı süxurlar istisna 
olmaqla, son dərəcə dislokasiyaya uğramışdır. 

Talış antiklinal zonası Kiçik Qafqaz dağ-qırışıqlıq blok sistemindən alt-
Həkəri sinklinal zonası ilə ayrılmışdır. Talış dağ-qırışıqlıq zonası oliqosen və 
miosen süxurlarından təşkil olunmuş, çox sıxılmış ensiz antiklinal qırışıqlıq-
lardan-daha aşağı dərəcəli Burovar və Astara antiklinallarından ibarətdir. 

2.3. GEOMORFOLOGİYA 

Azərbaycan ərazisi geomorfoloji quruluşu müxtəlif yönlü ən yeni tek-
tonik hərəkətlərin aktiv təzahürü, relyefin formalaşmasında maqmatik və pal-
çıq vulkanizminin və Xəzər dənizinin səviyyəsinin reqressiv (ayrı-ayrı dövr-
lərdə isə transqressiv) tərəddüdlərinin böyük rolunun olması, qədim buzlaşma-
ların mövcudluğu, müasir ekzogen relyef əmələgətirən proseslərin intensiv in-
kişafı ilə səciyyələnir (Azərbaycanın geologiyası, 2015; Геология Азербай-
джана 2008). 

Burada müxtəlif yaşlı qədim səthlərin tarazlaşdırılması yaxşı qorunub 
saxlanılmışdır. Əsas morfostrukturların son formalaşması və birləşməsi tek-
tonik quruluşda köklü dəyişiklik (inversiya) baş verən orogen (neotektonik) 
mərhələdə (oliqosen-pleystosen) həyata keçmişdir. Həmin dövrdən başlayaraq 
Azərbaycanın əsas motfostrkturları bərpa olunmaz və istiqamətləndirilmiş in-
kişaf dövrü keçirir. 

Azərbaycanın geomorfoloji rayonlaşma sxeminə əsasən bir neçə sahə 
ayrılır: Böyük Qafqaz (dağ silsilələri, Qusar maili düzənliyi, Abşeron və s), 
Kür çökəkliyi (Qanıx-Əyriçay vadisi, Ceyrançöl-Acınohur alçaq dağlıq zonası, 
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Kür-Araz ovalığının düzənlikləri, Arazyanı düzənlik, Talışyanı düzənlik və s.), 
Kiçik Qafqaz (dağ silsilələri, vulkanik yayla, Naxçıvan dağarası düzənliyi, 
Talış dağları və s.). 

Böyük Qafqaz qırışıqlıq sistemi dağ silsilələri, sinklinal çökəkliklər, va-
dilər və düzənliklərdən ibarətdir. Cənub yamac Böyük Qafqazın çoxsaylı yan 
qolları ilə ayrılmış köndələn çay dərələri ilə intensiv şəkildə parçalanmışdır. 
Çayların yuxarı axarlarında çalaşəkilli genişlənmələr müşahidə edilir. Rel-
yefdə səthlərin tarazlaşdırılması sırası ayrılır. Onlardan ən hündürü Şahdağdır 
(4000-4200 m). Daha aşağı Şahyurd (3500-3600 m), Salavat (2800-3000 m), 
Qovdağ-Dübrar (2000-2400 m), Taxtayaylaq (1500-1600 m) və Çuxuryurd 
(1200-1300 m) yerləşir. 

Cənub yamac tektonik cəhətdən iki struktur vahidə-mürəkkəb qırışıqlıq-
lara cəmləşdirilmiş, qırılmalar və müxtəlif çatlar şəbəkəsi ilə mürəkkəbləşmiş 
yura və təbaşir yaşlı şistlər, qumdaşları, qumlu əhəngdaşlarından təşkil olun-
muş Tufan antiklinal zonası və Zaqatala-Qovdağ sinklinal zonasına ayrılır. 
Pozulmalar aşınma, denudasiya və eroziya proseslərinin artmasına, müxtəlif 
relyef formalarının formalaşmasında iştirak edən boş suxurların böyük qalın-
lıqda toplanmasına səbəb olur. 

Dağlardan çıxışda çayların gətirmə konusları yaranır, iri materiallar bu 
konusların üst hissələrində, daha xırdadənəli gətirmələr isə daha uzaqlara nəql 
olunaraq periferik hissələrdə toplanır. Qanıx-Əyriçay vadisində gətirmə ko-
nuslarının ümumi sahəsi 2260 km2 təşkil edir. Onlardan ən böyükləri Mu-
xaxçay (301 км2), Balakənçay (261 км2), Qurmuxçay (212 км2) gətirmə 
konuslarıdır . 

Çayların yuxarı axarlarında yığılan boş materiallar intensiv yağışlar za-
manı böyük meyilli enişlərdə güclü sellər əmələ gətirirlər. Böyük Qafqazın cə-
nub yamacı çayları fəal selgətirmələri ilə səciyyələnir. Güclü sel 1-2 mln. m2 
həcmində bərk materialı apara bilər. Bütünlükdə cənub yamacda əsas morfo-
struktur kompleksi çay dərələri, terraslar və gətirmə konuslarıdır. 

Karst yaranması mümkün olan suxurlar Azərbaycan ərazisində 6000 km2 
sahəni əhatə edir. Bunun 3700 km2-i Böyük Qafqazın payına düşür. 

Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamacının şərq hissəsində-Şamaxı rayo-
nunun orta dağlıq hissəsində sürüşmələr geniş yayılmışdır. Qobustan üçün qu-
ru vadilərlə növbələşən xətti-uzanan qırışıqlıq silsilələr və günbəzşəkilli qal-
xım morfostrukturları səciyyəvidir. Qobustanda üstünlük təşkil edən relyef 
formaları yarğanlar, qobular və periodik fəallaşan palçıq vulkanlarının günbəz-
ləridir. 

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı cənub yamacla müqayisədə daha az 
meyillidir. Burada 4 uzununa struktur-denudasion pillələr ayrılır: Şollar-Də-
vəçi, Qusar-Siyəzən, Şahdağ-Çıraqqala və Tufan. Şimal-şərq yamacı hüdud-
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larında dağ massivləri, silsilələr, yaylalar, təpəliklər və dağiçi çalalar geniş ya-
yılmışdır. 

Qusar maili düzənliyi şərqdə alçalaraq Samur-Dəvəçi ovalığına keçir. 
Sürüşmələr Qusar maili düzənliyinin hüdudlarında geniş inkişaf etmişdir, 
burada onlar kövrək suxurlarda olduğu kimi ana süxurlarda da rast gəlinir və 
əsasən dərə yamaclarına aiddirlər. Onların inkişafı məkan etibarilə Vəlvələçay, 
Caqacuqçay, Ağçay, Qaraçay və Qudyalçayın hövzələrində üçüncü dövr gilli 
çöküntülərin çıxışları ilə bağlıdır. 

Abşeron yarımadası bütünlükdə yumşaq, hamarlanmış və zəif parçalan-
mış relyef ilə səciyyələnir, qərb hissə alçaq dağlarla təmsil olunur. Bakı və 
Güzdək yaylaları 150-180 m-dək hündürlüklü çıxıntı ilə dik, bəzi yerlərdə 
pilləli dayaz çalalar, dərə və düzənliklərə doğru qırılırlar. Bəzi yerlərdə bu də-
rələrdə (Yasamal) və çalalarda (Lökbatan) relyefin şoran-deflyasion və eol for-
maları geniş inkişaf etmişdir. Yarımadanın mərkəz hissəsini dərəli-təpəli ter-
raslaşdırılmış yüksək qaldırılmış düzənlik təşkil edir. Yarımadanın sahilyanı 
zolağında 4-5 km enində eol morfostrukturları inkişaf etmişdir. Onların qida-
lanma mənbəyi alçaq dəniz terraslarını və müasir plyajları yaradan dəniz qum-
larıdır. 

Kür çökəkliyi qalınlığı 7-8 km və daha çox olan allüvial-prolüvial kon-
tinental və dəniz çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Regionun mərkəzi və cə-
nub-şərq hissəsini akkumilyativ düzənliklər tutur. Çökəkliyin şimal-qərbində 
yerləşən Qanıx-Əyriçay vadisi gətirmə konusları və konuslararası enmələrlə 
dərə-təpə relyefə malikdir. Ceyrançöl alçaq dağlıq zonasının (Çobandağ-892 
m) təpəlikləri və hündürlükləri sərt, intensiv parçalanmış cənub və meyilli,
mülayim parçalanmış şimal yamacları ilə səciyyələnir. Relyefin denudasion 
formaları yal, karniz və çıxıntı şəklində ifadə olunmuşdur. Burada yarğan-
qobu şəbəkəsi güclü inkişaf etmişdir. 

Gəncə-Qazax maili düzənliyi 120-600 m yüksəkliklərlə pilləli quruluşa 
malikdir. Düzənliyin dağətəyi sahəzində çay dərələrində erozion-akumilyativ 
terraslar müşahidə olunur. Qarabağ düzənliyində relyef 16 m-dən 450-600 m-
dək hündürlüklü təpəciklər və çala-çuxurlarla mürəkkəbləşmişdir. 

Arazyanı düzənlik Qarabağ dağ silsiləsinin cənub-şərq qurtaracağı və 
Araz çayı arasındakı dağətəyi ərazini əhatə edir. Düzənliyin şimal hissəsində 
relyefdə təcrid olunmuş Daşkəsən, Şabandağ, Qarqarbazar, Qərvənd tağşəkilli 
yüksəklikləri kəskin ayrılır. Burada dərə-qobu şəbəkəsi geniş inkişaf etmişdir. 

Kür-Araz ovalığı Kür çökəkliyinin ən alçaq hissəsini əhatə edir və dü-
zənliklərdən ibarətdir. Şirvan düzənliyi Kür çayının sol sahil dağətəyi zonasını 
əhatə edir. Düzənliyin qərb hissəsində prolüvial-delüvial, şərq hissəsində isə 
allüvial-prolüvial və akumulyativ dəniz çöküntüləri üstünlük təşkil edir. Rel-
yefdə çayların gətirmə konusları və konuslararası çökəkliklər ayrılır. Cənub-
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şərqi Şirvanda Mişovdağ, Kürovdağ və Babazanan antiklinal qalxımlarının 
ətəkləri boyu ensiz zolaq şəklində abrazion-akumilyativ pilləli dəniz düzənliyi 
izlənilir. Cənubda susuz, delüvial-şoran Qaraqala düzənliyi yerləşir. 

Mil düzənliyinin Hərami-Şpartı hissəsi qərbdə cənub-şərqə meyilli aku-
milyativ, prolüvial-delüvial çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. Mil düzənliyi 
Kür və Araz çaylarının suqovuşanına yaxın demək olar ki, yastı, düz relyefə 
malikdir. 

Muğan ovalığının müasir relyefində Kür və Araz çaylarının çay ero-
ziyası və məcraların azması ilə formalaşmış çoxsaylı axmazlar, çay yatağı bo-
yu yallar, qobular, çalalarla müşayiət olunan qədim məcralarının izləri yaxşı 
qorunub saxlanılmışdır. Düzənliyin cənub-şərq səthinin formalaşmasında də-
niz akumulyasiyası əhəmiyyətli rol oynamışdır. İndiki Ağçala və Mahmudçala 
duzlu göllərinin çalaları əvvəllər azsulu dəniz laqunları olmuşdur. Cənubda 
Muğan düzənliyi Talışyanı ovalığa keçir və sonra Lənkəran ovalığının səthi ilə 
qarışır. Lənkəran ovalığının hüdudlarında sahil səddləriylə maili terraslaş-
dırılmış akumulyativ dəniz düzənliyi ayrılır. Düzənliyin səthi regionun çayları 
ilə kəsilmişdir. Kür çökəkliyi ərazisinin çox hissəsində təbii relyef kanallar, 
kollektorlar, su anbarları, dambalar, suvarma massivləri və s. ilə mürək-
kəbləşmişdir. 

Kiçik Qafqaz respublika ərazisində geomorfoloji rayonlaşma nöqteyi-
nəzərindən bir sıra vilayət və yarım vilayətlərə ayrılır: Şimal-şərq yamacı, 
Şərq yamacı, Cənub-qərb yamacı, Qarabağ yaylası, Arazboyu silsilələr, Nax-
çıvan dağarası çökəkliyi və Talış dağları. 

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı Şahdağ silsiləsi, Murovdağ silsiləsi, 
Şəmkir günbəzşəkilli yüksəkliyi, Başkənd-Dəstəfur çökəkliyi, Pant silsiləsi, 
Göygöl qalxımı yamaclarını özündə birləşdirir. Qədim buzlaq formaları (əsa-
sən buz qabığı) Şahdağ və Murovdağın yüksək dağlıq yerində yaxşı qorunub 
saxlanılmışdır. Çayların dərəsi terraslaşdırılmışdır. Ayrı-ayrı yerlərdə (Gəncə-
çay) kanyonşəkilli və V-şəkilli quruluşa malikdir. Qarabağ silsiləsində ya-
macların asimmetrikliyi və onun qismən mezazoy vulkanizminin mərkəzi olan 
yüksək sıldırım massivlərin, dərin dərələrin və aşırım çökəkliklərinin növbə-
ləşdiyi suayırıcısının planında pozğunluq müşahidə olunur. Bütünlükdə Qara-
bağ silsiləsi qırışıqlıq-qaya morfostrukturu ilə səciyyələnir. Qarabağ vulkanik 
yaylasının relyefinin formalaşmasında əsas rol üst pliosen-dördüncü dövr 
vulkanizmi, müasir denudasiya və qədim buzlaq proseslərinə aiddir. İşıqlı və 
Qızılboğaz vulkanik massivləri mərkəzi püskürmələr, Pəriçınqıl rayonu isə daş 
səpintiləri -çınqıllar sahəsidir. 3000 m və daha yüksəklikdə dördüncü dövr 
buzlaşmasının karlar, sirklər, təknəvari dərələr, moren təpələri, qabarıqlıqlar 
və s. ilə təmsil olunan ekzorasiya və akumulyativ formaları qorunub saxlanıl-
mışdır. 
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Arazyanı dağ silsilələrinə Zəngəzur və Daralagöz dağları və onların yan 
qolları aiddir. Arazyanı dağ silsilələrinin relyefi böyük təzadlılığı ilə fərqlənir. 
Dağ silsilələri və düzənlikləri ayıran parçalanmalar relyefdə kifayət qədər 
aydın ifadə olunmuşdur. Dərinlik eroziyasının intensiv təzahürü, ardınca müs-
təvi denudasiyasının çatdırmaması endogen amillərin morfogenezdə üstünlük 
təşkil etməsindən xəbər verir. Yüksək dağlıq hissələrdə şaxta, alçaq dağlıq his-
sələrdə isə mexaniki aşınma inkişaf etmişdir. Zəngəzur və Daralagöz dağ silsi-
lələrinin orta və alçaq dağlıq hissələri üçün kəskin kontinental iqlim səbəbin-
dən arid-denudasion proseslərin intensiv inkişafı səciyyəvidir. Bu silsilələrin 
alçaq dağlıq hissələrində İlandağ, Xanağa və Əlincə ekstruziv qübbə və lak-
kolitləri inkişaf etmişdir. Naxçıvan (Orta Araz) çökəkliyi uzunluğu 200 km və 
eni 30 km olmaqla bünövrənin parçalanması və çökməsi nəticəsində oliqosen-
miosendə əmələ gələn iri qoyulma çökəklikdir və Dəhnə-Vəlidağ, Qıvraq və 
Nehrəm köndələn qalxımları vasitəsilə morfoloji cəhətdən yaxşı ifadə olunmuş 
daha aşağı səviyyəli Şərur- Naxçıvan və Culfa-Ordubad çökəkliklərinə ayrılır. 
Regionun relyefinin ən böyük elementi yamacları sıx bedlend labirinti ilə 
parçalanmış Duzdağ yaylasıdır (1200 m). 

Vulkanogen və çökmə süxurlardan təşkil olunmuş Talış dağları Kiçik 
Qafqazın strukturlarının cənub-şərq gömülmələrinin davamıdır və ondan 
Aşağı Araz əyrisi ilə ayrılmışdır. Talışda 3 dağ silsiləsi ayrılır və onlar şimal-
qərbdən cənub-şərqə doğru uzanırlar. Astara antiklinorisinə uyğun olan Talış 
dağ silsiləsi Kömürçay-2492 m və Qızyurdu-2438 m zirvələri ilə bu sistemdə 
ən hündür dağ silsiləsidir. Böyük və Kiçik Qafqazdan fərqli olaraq Talışda rel-
yefin yüksək dağ zolağı yoxdur, daha doğrusu qar xəttindən aşağıda yerləşir. 
Talış dağ silsiləsinə paralel olaraq Peştar dağ silsiləsi (Paşaqol d., 2240 m) 
yzanır. Bu dağ silsilələri arasında Dıman və Qosmalyan çökəklikləri yerləşir. 
Alaşar-Buravar dağ silsiləsinin ən böyük hündürlükləri 1000 m-dən yüksək 
deyildir və şərq istiqamətində Lənkəran ovalığına tərəf hündürlük azalır. Ta-
lışın mərkəz hissəsində, Peştar və Alaşar-Buravar dağ silsilələri arasında res-
publikada sürüşmələrin inkişaf intensivliyi ilə səciyyələnən Yardımlı çökəkliyi 
yerləşir. Burada ana süxurların mergelli-gilli tərkibi və örtük gilcələrin geniş 
inkişafı ərazidə demək olar ki, bütün çay dərələrinin yamaclarının məruz 
qaldığı sürüşmələrin intensiv inkişafına şərait yaradır. 

Talışda bir çox müasir çayların (uzununa və köndələn) dərələri blokların 
müxtəlif istiqamətli sürüşmələri üzrə parçalanma sahələrini tutur. Talışın cə-
nub hissəsi çaylarının köndələn dərələrində sağ sahil blokları qaldırılmış, sol 
sahil blokları isə endirilmişdir. Bununla çayların sol sahil axınlarının üstün 
inkişafı və onların qaldırılmış sağ sahil bloklarında zəif inkişafı əsasən bu-
nunla izah olunur. 
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Talışın şimal-şərq hissəsində yamaclarda qırıntı materiallarının toplan-

masına səbəb olan fiziki aşınma prosesləri intensiv inkişaf etmişdir. Burada 
eol prosesləri də geniş yayılmışdır. Lənkəran çayının dərəsindən cənubda, dağ-
ətəyi zonada sıx meşələşdirilmiş dağətəyi yamacları qalın örtüklə örtən delü-
vial gilcələrin toplanmasına və bu yamaclar üçün səciyyəvi olan sarı torpaq-
ların formalaşmasına səbəb olan fiziki aşınma prosesləri intensiv inkişaf et-
mişdir. 

Xəzər dənizinin azərbaycan sahillərinin relyefi müxtəlifdir. Dəniz sahili 
ovalıqlar şimal və cənub hissələrdə ensizdir, hər yerdə müxtəlif hündürlüklü 
dəniz terrasları yayılmışdır. Məsələn, Şabran şəhərindən cənubda ən çox 
yayılan terraslar-mütləq yüksəkliyi-22 m (yeni xəzər, əsasən akkumulyativ), 
12 m (üst xvalın, akkumulyativ), 0-3 m (üst xvalın, abrazion-akkumulyativ), 
25 və 50-55 m (alt xvalın, abrazion-akumulyativ). Bəndovan burnundan 
cənubda (Qobustan) Kür-Araz ovalığının əhəmiyyətli dərəcədə deflyasiyaya 
uğramış qurumuş laqunların dibi, həmçinin vaxtilə bu laqunları dənizdən ayı-
ran sahil qum təpələri kimi təmsil olunmuş şoran düzənliklərlə ifadə olunmuş 
sahili uzanır. Kür çayının müasir deltasından cənubda böyük bir sahəni Qızıl-
ağac körfəzinin yaxın vaxtlarda quruması nəticəsində yaranmış yeni dəniz 
düzənliyi tutur. Dayaz dəniz düzənliyi cənuba tərəf davam edərək, sahil boyu 
Lənkəran ovalığının ensiz yeni xəzər terrasına keçir. 

 
 

2.4. İQLİM 
 
Azərbaycan iqliminin müxtəlifliyi iqlim əmələgətirən amillərin xarakteri 

ilə bağlıdır. Bu amillər arasında respublika ərazisinin coğrafi mövqeyi və rel-
yefi mühüm yer tutur. Azərbaycanın subtropik qurşaqda, həm də bu qurşağın 
kontinental bölməsinə keçiddə yerləşməsi il ərzində respublika ərazisində 
günəşli günlərin sayının və uyğun olaraq, günəş radiasiyasının kəmiyyətinin 
(120-160 kkal/sm2) çox olmasına şərait yaradır. 

Respublikamızın iqliminə səkkiz barik mərkəzdən daxil olan hava küt-
lələri təsir göstərir. Bir qayda olaraq, Arktikada və mülayim enliklərin şimal 
zonalarında yaranan barik mərkəzlərin Azərbaycan iqliminə təsiri ilin soyuq 
yarısında daha çoxdur. Tropik və subtropiklərdə yaranan mərkəzlərdən gələn 
hava kütlələri isə ilin isti yarısında daha tez -tez təkrarlanır. 

Azərbaycanın bütün dağlıq regionlarında bir qayda olaraq, yüksəkliyə 
qalxdıqca orta illik temperatur aşağı düşür. Düzənlik vilayətlərdə orta illik 
temperatur 14-14,6°C, dağətəyi və alçaqdağlıqda (Şimal-Şərqi Azərbaycanda) 
9-10°C, qalan sahələrdə 11-13oC arasında dəyişir. Yüksəkdağlıq zonada orta 
illik temperatur 0oC-yə qədər azalır. Hətta Böyük Qafqazın suayırıcı zona-
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sında, Şahdağ massivində, Murovdağ və Zəngəzur silsilələrinin suayırıcı zona-
sında, Qarabağ vulkan yaylasının uca massivlərində-5oC-yə qədər düşür. 

Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının yamaclarında dağətəyindən yuxarı 
qalxdıqca müəyyən yüksəkliklərə qədər yağıntıların miqdarı artır və yüksəklik 
daha da artdıqca yenidən azalmağa başlayır. Böyük Qafqazın cənub yamac-
larında illik yağıntıların maksimumu 2400-2800 m yüksəklikdə (1400-1450 
mm), Şahdağ və Murovdağ silsilələrinin şimal yamaclarında 2500-2800 m 
hündürlüklərdə (800-850 mm), Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb yamaclarında 
2500-3000 m yüksəklikdə (850-900 mm), Talış dağlarının mərkəz hissəsində 
200-600 m yüksəklikdə (1400-1700 mm) düşür. Göstərilən yüksəklik zona-
larından yuxarı, dağların suayırıcına kimi yağıntıların miqdarı xeyli azalır. 
Böyük Qafqazda 3700-4000 m hündürlükdə 1200-900 mm, Murovdağın şimal 
yamaclarında 3600-3700 m yüksəkliklərdə 600 mm, Talış dağlarının mərkəz 
və cənub hissələrində 2000-2400 m yüksəkliklərdə isə cəmi 300-200 mm 
yağıntı düşür (Шихлинский, 1970). 

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarında hündürlüyə görə yağıntıların 
paylanması yuxarıda göstərilən dağlıq ərazilərdən fərqlənir. Bu fərq ondan 
ibarətdir ki, Azərbaycanın bütün dağlıq bölgələrində bir ən çox yağıntılı zona 
varsa, şimal-şərq yamacda iki belə zona var. Bunlardan birincisi 800-1000 m, 
ikincisi isə 3000 m yüksəkliklərdə yerləşir. 

Lənkəran və Talış dağları bölgəsində isə vəziyyət tamamilə dəyişir. Bu-
rada respublikanın başqa bölgələrindən fərqli olaraq yağıntıların maksimumu 
sahil düzənliklərində və dağətəyində qeydə alınır, yüksəklik artdıqca onların 
miqdarı azalır və orta dağlığın yuxarı həddində minimuma enir (300-200 mm). 

Azərbaycan subtropik enliklərdə yerləşdiyinə görə onun ərazisində yağ-
murlar əsas etibarilə yağış halında, dağlıq ərazilərdə yağış və qar halında, yük-
səkdağlıqda (3000 m-dən yuxarı) əksər hallarda qar kimi düşür. 

Azərbaycan ərazisində qar örtüyü qeyri-bərabər paylanır. Respublikanın 
düzənlik ərazilərində qar örtüyünün qalınlığı, davamiyyəti və bir sıra başqa 
xüsusiyyətləri dağlıq ərazilərdən ciddi fərqlənir. 

Düzənlik ərazilərdə, xüsusilə onların dəniz sahili zonalarında qar örtüyü 
nadir hallarda yaranır. Çoxillik dövr üçün bu ərazilərdə qar örtüyünün qalınlığı 
1-3 sm-ə, nadir hallarda isə 40 sm-ə çatır. Düzənliklərdə qar örtüklü günlərin 
sayı Cənub-Şərqi Qobustanda, Kür-Araz ovalığının şərq hissəsində cəmi 10 
gün, qalan sahələrdə isə 20 günə qədərdir. Düzənliklərdən, onları əhatə edən 
dağlıq sahələr istiqamətində qar örtüyünün qalınlığı, davamiyyəti artır və fiziki 
xassələri dəyişir. 

Böyük Qafqaz dağlarının dağətəyi zonasında qar örtüyünün ən böyük 
orta dekadalıq qalınlığı 10 sm, orta dağlıq qurşaqda 20-50 sm, yüksəkdağlıqda 
isə 70 sm-dən artıqdır. Kiçik Qafqaz dağlarının dağətəyi zonasında da qar 
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örtüyünün ən çox orta dekadalıq qalınlığı 10-15 sm-i ötmür. Ortadağlıqda bu 
kəmiyyət 20-30 sm, yüksəkdağlıqda isə 40-50 sm-ə qədərdir. Naxçıvan Mux-
tar Respublikası ərazisində qar örtüyünün orta dekadalıq qalınlığı Kiçik Qaf-
qazın qalan sahələrindən o qədər də fərqlənmir. Arazyanı düzənliklərdə bu 10 
sm, alçaqdağlıqda 20 sm, orta dağlıqda 30 sm, yüksək dağlıqda isə 40 sm-dən 
artıqdır. 

Lənkəran düzənliyində qış daha çox yağmurlu keçdiyindən burada qar 
örtüyünün maksimal dekadalıq qalınlığı 10-20 sm-ə qədərdir. Dağlıq ərazi bu 
göstəriciyə görə dağətəyindən o qədər də fərqlənmir (Ağayev, 1967). 

Mümkün buxarlanma iqlimin ən mühüm göstəricilərindən biridir və 
onun illik yağıntıların miqdarına nisbəti ərazinin rütubətlənmə dərəcəsini mü-
əyyən edir. Bu göstərici Ə.M.Şıxlinski tərəfindən dəqiq və kompleks şəkildə 
tədqiq edilmişdir. Onun tərtib etdiyi mümkün buxarlanma xəritə-sxeminin təh-
lili göstərir ki, iqlimin bu elementi də respublika ərazisində olduqca qeyri-bə-
rabər paylanır. Mümkün buxarlanmanın ən böyük kəmiyyəti Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında Arazyanı düzənliklər və Kür-Araz ovalığı üçün səciyyəvidir. 
Arazyanı düzənliklərdə mümkün buxarlanmanın orta illik kəmiyyəti 1200-
1400 mm-ə, Kür-Araz ovalığında 1000-1200 mm-ə çatır. Kür-Araz ovalığının 
cənub-şərqində, Lənkəran ovalığında, Qarabağ düzünün cənub-şərqində, Cey-
rançöl və Gəncə-Qazax düzünün qərb hissəsində, eləcə də Qanıx-Əyriçay va-
disində, Şamaxı yaylasında, Şimal-Şərqi Azərbaycanın ovalıqlarında mümkün 
buxarlanmanın kəmiyyəti 800-1000 mm arasında dəyişir. Dağlıq vilayətlərdə 
yuxarı qalxdıqca bu göstərici də azalmağa başlayır. Ortadağlıqda və Qusar 
maili düzənliyində 600-800 mm-dən yüksəkdağlıqda 400-300 mm-ə qədər, 
Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının zirvələr zonasında isə 200 mm-ə qədər 
azalır. 

Ə.M.Şıxlinski tərəfindən tərtib edilmiş Azərbaycanın rütubətlənmə xəri-
tə-sxeminin təhlili göstərir ki, az yağmurlu düzənlik sahələrdən, bol yağmurlu 
dağətəyi və dağlıq bölgələr istiqamətində rütubətlənmə dərəcəsi artır. 

Azərbaycanın iqliminin müxtəlif təsnifatları məlumdur. Onların müqayi-
səli xarakteristikası göstərir ki, bütün təsnifatların müəllifləri V.Keppenin 
Dünya iqlimləri təsnifatından bu və yaxud başqa dərəcədə istifadə etmişlər 
(Müseyibov, 1998). Ə.Ə.Mədətzadə və Ə.M.Şıxlınski Azərbaycanda 8 iqlim 
tipi ayırmışlar (Мадатзаде, Шихлинский, 1968). 

I. Yarımsəhra və quru çöllər iqlimi. 
II. Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim. 
III. Yayı quraq keçən mülayim isti iqlim. 
IV. Yağıntıları bütün fəsillər üzrə bərabər paylanan mülayim-isti iqlim. 
V. Yayı quraq keçən soyuq iqlim. 
VI. Qışı quraq keçən soyuq iqlim tipi. 
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VII. Yağıntıları fəsillər üzrə bərabər paylanan soyuq iqlim.
VIII. Dağ tundra iqlimi.
Azərbaycanın iqliminin təklif edilmiş təsnifatının qısa təhlili göstərir ki, 

bu istiqamətdə mühüm müvəffəqiyyətlərlə yanaşı, çatışmazlıq da duyulur. Yu-
xarıda verilən qısa təhlildən çıxan başqa nəticə ondan ibarətdir ki, iqlim təsni-
fatını mühüm iqlim göstəriciləri ilə yanaşı, təbii landşaft tiplərini nəzərə alaraq 
aparmaq daha sərfəli yoldur (Müseyibov, 1998). 

2.5. HİDROQRAFİYA 

Azərbaycanın adi hipsometrik xəritəsi ilə tanışlıq göstərir ki, respublika 
ərazisində çay şəbəkəsi qeyri-bərabər paylanmışdır. Burada böyük və kiçik 
çayların sıx yerləşdiyi regionlarla yanaşı, daimi axarlı çayları olmayan ərazilər 
də mövcuddur. Xəritə üzərində aparılan ən sadə ölçü işləri göstərir ki, Böyük 
Qafqazın şimal-şərq yamacında Samur çayından Gilgilçaya qədər 132 km 
məsafədə 8, cənub yamacda Mazımçaydan Ağsuçaya qədər 220 km məsafədə 
13, Kiçik Qafqazın Kür depresiyasına meyilli yamaclarda 270 km məsafədə 
13, Lənkəran vilayətində isə 100 km məsafədə həmin dağlıq vilayətin suayırı-
cılarından mənbəyini götürən 5 əsas çay var. Böyük Qafqazın şimal-şərq ya-
macında (orta dağlıq qurşaqda) bu çaylar arasında orta məsafə 10 km, cənub 
yamacda 9,5 km, Kiçik Qafqazın şimal-şərq və cənub-şərq yamaclarında       
13 km, Lənkəran regionunda və Naxçıvan MR-də isə 20 km-ə çatır. Bu əsas 
çaylardan başqa, göstərilən yamaclarda Yan silsilədən, Şəmkir antiklinoriu-
munun şimal yamaclarından başlanan çaylar göstərilən ərazilərin hidroqrafik 
şəbəkəsinin mühüm elementlərindəndir (Müseyibov, 1998). 

Azərbaycanın ilk çay şəbəkə sıxlığı xəritəsini R.X.Piriyev tərtib etmişdir 
(bu xəritə Azərbaycan SSR atlasında çap edilmişdir, 1963). Sonralar S.H.Rüs-
təmov və R.M.Qaşqay irimiqyaslı topoqrafiq xəritə əsasında yeni çay şəbəkə 
sıxlığı xəritəsini tərtib etmişlər. Hər iki xəritənin təhlili göstərir ki, Azərbay-
canın düzənlik bölgələrindən dağlara doğru çay şəbəkəsinin sıxlığı artır. 
Dağlıq vilayətlərdə çay şəbəkə sıxlığı özünün maksimal həddinə əsasən orta 
dağlıq qurşaqda çatır. Bu qurşaqdan aşağı və yuxarı çay şəbəkə sıxlığı azal-
mağa başlayır. Bununla yanaşı, həmin xəritələrlə illik yağıntıların paylanma 
xəritəsinin tutuşdurulması göstərir ki, çay şəbəkəsi yağıntıların miqdarı daha 
çox olan 1800-2500 m hündürlüklərdə daha sıxdır. 

İqlim, xüsusilə yağıntıların illik miqdarı çay şəbəkə sıxlığını və çayların 
sululuğunu müəyyən edən əsas amil olsa da, yeganə amil deyil. Çay şəbəkə 
sıxlığına ərazinin geoloji quruluşu (süxurların çatlığı, məsaməliyi və s.), bitki 
örtüyü, səthin meyilliyi və bir sıra başqa amillər də təsir göstərir. Ərazinin 
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geoloji quruluşunun səth axımına və çay şəbəkə sıxlığına təsir dərəcəsini mü-
əyyən etmək üçün lava, tuf və başqa vulkan mənşəli suxur qatlarından təşkil 
olunmuş Qarabağ vulkan yaylasını, onunla eyni yüksəklikdə yerləşən və eyni 
miqdarda yağıntı alan, lakin geoloji quruluşuna, xüsusilə relyefinə və səth me-
yilliyinə görə ondan kəskin fərqlənən dağ yamacları ilə müqayisə etmək ki-
fayətdir. Qarabağ vulkan yaylasında (hündürlüyü 1800-3000 m) çay şəbəkə 
sıxlığı 0,3-0,4 km/km2 olduğu halda, onunla qonşuluqda yerləşən Qarabağ və 
Şahdağ silsilələrində 0,8-1,0 km/km2-dən artıqdır. 

Çay şəbəkə sıxlığı yüksəkliyə görə aşağıdakı şəkildə paylanmışdır: Bö-
yük Qafqazın şimal-şərq yamacının dağətəyi zonasında 0,3-0,4 km/km2, alçaq-
dağlıqda (500-1000 m) 0,4-0,6 km/km2, ortadağlıqda (1000-2500 m)           
1,8-2,1 km/km2, yüksəkdağlıqda 0,6-0,8 km/km2. Bu göstərici Böyük Qaf-
qazın cənub yamacının dağətəyi zonasında 0,2-0,4 km/km2, alçaqdağlıqda 
0,50-0,75 km/km2, ortadağlıqda 1,00-1,50 km/km2, yüksəkdağlıqda 0,20-0,50 
km/km2-ə bərabərdir (Рустамов, Кашкай, 1989). 

Kiçik Qafqaz dağlarında da çay şəbəkə sıxlığı bölgələr üzrə eyni deyil. 
Şahdağ, Murovdağ və Qarabağ silsilələrinin çay şəbəkə sıxlığı dağətəyi zo-
nada 0,05 km/km2-dən az, alçaqdağlıqda 0,10-1,15 km/km2, ortadağlıqda 1,00-
2,00 km/km2, yüksəkdağlıqda 0,30-0,60 km/km2 arasında dəyişir. 

Zəngəzur və Dərələyəz silsilələrində çay şəbəkə sıxlığı düzənlik və al-
çaqdağlıqda (1200 m-ə qədər) 0,10-0,40 km/km2, ortadağlıqda                  
0,50-1,00 km/km2, yüksəkdağlıqda 0,40-0,60 km/km2 təşkil edir. 

Lənkəran vilayətində çay şəbəkə sıxlığının ən böyük həddi alçaqdağlıq-
da (1,60-2,20 km/km2), ən kiçik həddi isə ortadağlıqdadır (0,20-0,50 km/km2). 
Dağətəyi ərazilər və düzənlikdə isə bu qiymətlər 0,80-1,40 km/km2 arasında 
dəyişir. 

Azərbaycanda çay şəbəkə sıxlığının ən kiçik qiymətləri Kür-Araz ovalı-
ğında (Kür boyu zolağı çıxmaqla), Qobustan-Abşeron bölgəsində, Cey-
rançöldə, Naxçıvanın düzənlik hissəsinin qərbində olmaqla 0,05-0,10 km/km2-
dən artıq deyil. 

Azərbaycanın çay şəbəkəsinin inkişafı, respublika ərazisinin relyefinin 
(böyük morfostrukturların) inkişafı ilə sıx bağlıdır. Paleogen-neogen dövrü 
çöküntülərinin təhlili göstərir ki, Böyük və Kiçik Qafqaz qalxmaları sahəsində 
çaylar həmin dağların böyük morfostruktur zonalarına uyğun olaraq paralel 
sistemlər əmələ gətirirdi. Bu çayların qısa qolları yenicə qalxmaqda olan dağ-
ların yamaclarını kəsirdi. Neogendə dağlıq ərazilərin intensiv qalxması, tekto-
nik və morfostruktur planda baş verən dəyişikliklər və çay qovuşmaları tədri-
cən müasir çay şəbəkəsinin yaranması ilə nəticələndi (Müseyibov, 1998). 

Üçüncü dövrün axırı və dördüncü dövrdə Böyük Qafqazın cənub-şərq 
yamaclarında (Vəlvələçaydan cənub-şərqə, Qobustanda), Acınohurda, Həkərə 
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hövzəsində, Kiçik Qafqazın şimal-şərq və cənub-şərq yamaclarında çay şəbə-
kəsi demək olar ki, yenidən quruldu. 

Dördüncü dövrdə çay şəbəkəsində ciddi dəyişikliklər yalnız şimali Qo-
bustanda, Acınohur alçaq dağlığında və Kür-Araz ovalığında baş vermişdir. 
Tarixi dövrdə Kür və Araz çayları dəfələrlə öz yataqlarını dəyişmişdir (Şi-
rinov, 1976). 

2.6. TORPAQ ÖRTÜYÜ 

Respublikanın aran hissəsində əsasən boz torpaqlar, dəniz səviyyəsindən 
yuxarı qalxdıqca bir-birini əvəz edən səhra, yarımsəhra, boz-qonur, qonur, şa-
balıdı, qara, dağ-meşə və dağ-çəmən torpaqları təşəkkül tapmışdır. 

Azərbaycanda torpaq tiplərinin müxtəlifliyinə ərazinin geoloji quruluşu, 
relyefi, hidroiqlim şəraiti və bitki örtüyü təsir etmişdir. Torpaqların belə rən-
garəngliyinə antropogen amillər də təsir göstərmişdir. Belə ki, uzun müddət 
torpaqlardan suvarma əkinçiliyində istifadə edilməsinin nəticəsi olaraq yeni 
torpaq tipləri yaranmışdır. 

M.E.Salayev (Салаев, 1991) respublika ərazisində torpaqları 5 qrupda 
birləşdirmişdir. 

1. Alp və subalp çəmənləri zonasının torpaqları. Azərbaycanın dağ-çə-
mən zonası 2000 (2200)-3800 (4000) m yüksəklikləri əhatə edir. Bu sahələr 
Böyük Qafqazda əsasən şist və qumlu süxurlardan, təbaşir və əhəng daşların-
dan təşkil olunmuşdur. Kiçik Qafqazda bu torpaqlar Şahdağ, Murovdağ, 
Qarabağ və Zəngəzur silsilələrinin, Qarabağ vulkanik yaylasını əhatə edir. 

Dağ-çəmən torpaqlarının aşağıdakı yarımtipləri var: ibtidai dağ-çəmən, 
torflu dağ-çəmən (çimli-torflu dağ-çəmən), çimli dağ-çəmən, qara torpağa 
bənzər dağ-çəmən və bozqır (çöl) dağ-çəmən torpaqları. 

2. Dağ-meşə zonasının torpaqları. Meşə torpaqları orta və alçaq dağlıqda
(500-2300 m) geniş sahəni əhatə edir. Burada yüksək rütubətlənmə şəraitində 
əsasən qonur dağ-meşə torpaqlar, nisbətən quraq ərazilərdə isə qəhvəyi dağ-
meşə torpaqlar əmələ gəlmişdir. 

3. Rütubətli və yarımrütubətli subtropik zonanın torpaqları. Bu qrupa
əsasən dağ-meşə sarı, podzollu sarı və podzollu sarı qleyləşmiş torpaqlar 
aiddir. Bu zonada yüksək atmosfer rütubətliyi, payız və erkən yaz yağıntıları, 
yüksək aktiv temperatur cəmi və mülayim qış rütubətli subtropik iqlimin əsas 
əlamətləri olub, Aralıq dənizi iqlimi tipinə uyğun gəlir. 

Dağ-meşə sarı torpaqları dəniz səviyyəsindən 100-150 m-dən 600-700 
m-ə kimi yüksəkliklərdə hirkan tipli enliyarpaq meşələr altında əmələ gəlir və 
bu səbəbdən kənd təsərrüfatında çox az istifadə edilir. 
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Podzollu sarı torpaqlar dağətəyi düzənliklərdə, Xəzərin qədim abrazion-
akumulyativ terraslarında, alçaq dağlıq sahələrdə yayılmışdır. 

4. Quru subtropik çöl və yarımsəhra zonasının torpaqları. Bu zonanın iq-
limi aridliyi ilə fərqlənir. Burada torpaqəmələgəlmə prosesi ikifazalı bioloji 
mərhələdə gedir. Fəal faza yaz və payız dövrlərini əhatə edir ki, bu dövrdə tor-
paqda humusun toplanması intensivləşir, torpaqdaxili aşınma sürətlənir, gilli 
minerallar və dəmir birləşmələrinin miqdarı çoxalır. İkinci fazada isə (isti yay 
dövründə) karbonatların torpaqda çökməsi artır, ellüvial karbonat qatı forma-
laşmaqda davam edir, aşınma nisbətən zəifləyir. 

Bu zonada aşağıdakı torpaq tipləri inkişaf etmişdir: 
 Dağ-boz qəhvəyi torpaqlar (şabalıdı);
 Dağ qara torpaqlar;
 Boz torpaqlar;
 Boz-çəmən torpaqlar;
 Bataqlıq torpaqlar;
 Şoran torpaqlar;
 Qumlu torpaqlar.
 Allüvial-çəmən torpaqlar.
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3. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARI 

 
 
3.1. HİDROLOJİ MÜŞAHİDƏ MƏNTƏQƏLƏRİ ŞƏBƏKƏSİ 

 
Azərbaycanın ərazisində ilk hidroloji müşahidələr Qafqaz Su İdarəsinin 

hidrometriya bölməsi tərəfindən 1912-ci ildə Kür çayında yerinə yetirilmişdir. 
1913-1914-cü illərdə Kürdə gəmiçiliyin vəziyyətini öyrənmək və gəmiçiliklə 
irriqasiya arasında əlaqəni yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Əli-Bayramlı (Şirvan), 
Yevlax və Poylu yaxınlığında suölçən məntəqələr təşkil edilmişdir. Lakin 
1912 və 1917-ci illərin müşahidə məlumatları yarımçıqdır (Rüstəmov, 1960). 

1917-ci ilin sonunda çaylarda hidroloji müşahidələr tamamilə dayandı-
rılmış və 1920-ci ilə kimi cəmi 4 su sərfi ölçülən məntəqə fəaliyyət göstər-
mişdir. 1926-cı ildə Tərtər çayı üzərindəki Madagiz məntəqəsində su sərf-
lərinin ölçülməsi ilə hidroloji müşahidələr bərpa olunmuşdur. 1929-cu ilin axı-
rında artıq 40 məntəqədə axımın qeydiyyatı yerinə yetirilirdi (şək. 3.1). 

1935-ci ilə qədərki dövrün müşahidə məlumatları daxil edilmiş “Su ka-
dastrında” Azərbaycan ərazisində 51 axım məntəqəsinin fəaliyyət göstərildiyi 
qeyd olunur. 

 

 
 
Şək. 3.1. Azərbaycan çaylarında axımın qeydiyyatı aparılan müşahidə 
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1966-cı ilin yanvar ayının 1-nə olan məlumata görə 80 çay üzərində 139 
məntəqə fəaliyyət göstərirdi (Ресурсы …, 1971). 2009-cu ildə məntəqələrin 
sayı 75 və 2015-ci ildə isə 89 olmuşdur. 

Bu qeyd olunan faktlardan görünür ki, Azərbaycanda hidroloji muşahi-
dələr sisteminin yaradılması üzrə əsas işlər 1920-ci ildən sonra başlanmışdır. 
Çay və göllərdə müşahidə şəbəkəsinin təşkilinin nəzəri əsasları və bu şəbəkə-
nin perspektiv inkişaf planları 1919-cu ildə yaradılmış Dövlət Hidrologiya İns-
titutunda (Rusiya) işlənmişdi. Məhz bu institutda "Hidrometeoroloji stansiya 
və məntəqələr üzrə təlimat" adlı normativ sənəd hazırlanmışdı. Həmin sənəddə 
müşahidələrin yerinə yetirilmə, işlənmə və ümumiləşdirilmə qaydaları, onların 
çap olunma formaları müəyyən olunmuşdu. Ölçü işlərini yerinə yetirmək üçün 
cihaz və avadanlıqların istehsalı təşkil edilmişdi. 

Dayaq hidroloji şəbəkənin yaradılmasının ilk layihəsi 1921-ci ildə, növ-
bəti iki layihəsi isə 1924 və 1928-ci illərdə işlənmişdi. Elmi əsaslara söykənən 
bu layihələrin əsas məqsədi çay və göllərin rejimlərinin ümumi qanunauy-
ğunluqlarını öyrənməklə dövlət səviyyəli praktiki məsələləri həll etmək və 
hidrologiyanı inkişaf etdirmək idi. 

Məntəqələrdə yerinə yetirilən müşahidələrin tərkibi və həcmindən, həm-
çinin stansiyanın ixtisaslaşmasından asılı olaraq, üç müxtəlif dərəcəli müşa-
hidə məntəqəsinin yaradılması nəzərdə tutulurdu. 

1934-cü ildə V.Q.Qluşkovun təklif etdiyi coğrafi-hidroloji metod əsasın-
da hidroloji şəbəkənin inkişafının təkmilləşdirilmiş layihəsi hazırlanmışdır. Bu 
layihəyə görə: 

 Dayaq hidroloji şəbəkə başlıca olaraq təbii su obyektlərinin reji-
mini öyrənmək üçün yaradılır;

 Su obyektləri və onların müşahidələr yerinə yetirilən hissələri
reprezentativ olmalıdır;

 Şəbəkənin yerləşdirilməsi və sıxlığı hidroloji rejim xarakteris-
tikalarının ərazi və xətt üzrə interpolyasiyasına imkan verməli və
məntəqələrin fəaliyyət dövrü məhdudlaşdırılmamalıdır;

 Müşahidələrin müddəti və proqramı, ölçü işlərində istifadə edilən
cihaz və avadanlıqlar, ölçmə üsulları, müşahidə məlumatlarının
təhlili və ümumiləşdirilməsi üsulları unifikasiya olunmalıdır.

Dayaq şəbəkə məntəqələrinin məlumatları yalnız üzərində fəaliyyət gös-
tərdiyi su obyektinin deyil, həm də belə məntəqələrlə əhatə olunmayan çay və 
göllərin də əsas rejim xarakteristikalarını təyin etməyə imkan verməli idi. 

Bu əsas prinsiplər sonrakı illərdə keçmiş SSRİ-də hidroloji şəbəkənin in-
kişafına yönəlmiş növbəti layihələrdə tətbiq edildilər. Şəbəkənin inkişaf layi-
hələri 1940, 1946, 1970 və 1975-ci illərdə hazırlanmışdır. Müxtəlif səbəb-
lərdən bu layihələrin heç biri tam şəkildə həyata keçirilməmişdir. Məsələn, 
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1940-cı il layihəsinə görə keçmiş SSRİ-nin bütün ərazisi üzrə müşahidə mən-
təqələri bərabər paylanmalı idi. 

Ümumiyyətlə, keçmiş SSRİ-də, o cümlədən Azərbaycanda hidroloji şə-
bəkə təşkil olunmağa başlandığı dövrdən (1920-1936-cı illər) indiyə kimi, 
məntəqələrin yeri seçildikdə zonal rejimli çaylara (adətən orta çaylar) üstünlük 
verilir. Lakin böyük, kiçik, hətta azonal rejimli çaylar üzərində də məntəqələr 
fəaliyyət göstərmiş və göstərməkdədir. 

Öyrənilməmiş və ya müşahidə dövrü qısa olan çayların əsas axım xarak-
teristikalarının hesablanma üsulları hidroloji analogiya metoduna əsaslanır. 
Buna görə də müşahidə məntəqələrinin optimal sayı və düzgün yerləşdirilməsi 
qiymətləndirildikdə ən mühüm tələblərdən biri müşahidə məlumatları olmayan 
çaya etibarlı analoq seçməyin mümkün olmasıdır. Hidroloji şəbəkə sıxlığının 
kifayətliliyi iki məntəqə arasında yerləşən ixtiyari nöqtəyə bu məntəqələrdə 
ölçülmüş axım xarakteristikalarının interpolyasiyasının dəqiqliyi ilə müəyyən 
olunur. 

Əvəllər, hidroloji və morfometrik xarakteristikalar haqqında məlumatlar 
az olduğuna görə hesablamalar yalnız çayların orta illik axım qiymətlərinə gö-
rə yerinə yetirilirdi. Müxtəlif praktiki məsələlərin həllində digər axım xarakte-
ristikalarından da məsələn, maksimal, minimal, mövsümi axım və s. istifadə 
olunur. Ona görə də hidroloji şəbəkənin optimallaşdırılmasında yalnız illik 
axım məlumatlarının təhlili qənaətbəxş hesab edilə bilməz. 

Belə hesab edilir ki, 1985-ci ilə qədərki dövrdə bütün keçmiş SSRİ-də, o 
cümlədən Azərbaycanda hidroloji şəbəkənin texniki təchizatı beynəlxalq sə-
viyyəyə uyğun olmuşdur. 

1988-1989-cu illərdə başlayan məlum Qarabağ hadisələri nəticəsində 
hidroloji məntəqələrin bir hissəsi işğal altında olan ərazilərdə qalmışdır. 1987-
ci ildə çap olunmuş “Hidroloji illiyin” məlumatlarına görə işğaldan əvvəl ora-
da 15 hidroloji müşahidə məntəqəsi fəaliyyət göstərirdi. 

1991- ci ildən, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar hid-
roloji şəbəkədə işlərin maliyyələşdirilməsi azalsa da, bu fəaliyyətdə olan mən-
təqələrin sayına elə bir təsir göstərməmişdir. 

Hazırda Milli Hidrometeorologiya Departamentinin hidroloji şəbəkəsi-
nin texniki və texnoloji təchizat səviyyəsi Ümumdünya Meteorologiya Təşki-
latının tövsiyələrinə tam cavab vermir. Mövcud hidroloji şəbəkə əhəmiyyətli 
dərəcədə yeniləşdirilməlidir. Sel və daşqın təhlükəsi olan rayonlarda avtomat-
laşdırılmış müşahidə sistemlərindən istifadəyə əsaslanan prinsipial yeni hid-
roloji şəbəkə yaradılmalıdır. 

Dağ çaylarındakı müşahidə məntəqələri daşqınların, güclü sellərin əmələ 
gəlmə xüsusiyyətlərini, suyun orta səviyyəsini, axımın yüksəkdağlıq, ortadağ-
lıq və dağətəyi hissələrdə ildaxili paylanmasını öyrənməyə imkan verməlidir. 
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Hidroloji məntəqələr şəbəkəsi konkret ərazinin genezisi və coğrafi zonallıq 
nəzərə alınmaqla təşkil olunmalıdır. Bu şəbəkə su obyektlərinin rejiminin həm 
zonal, həm də azonal dəyişikliklərini nəzərə almalıdır. 

“Azərbaycan SSR landşaft xəritəsi” və “Azərbaycan SSR landşaft tipləri 
və fiziki coğrafi rayonlaşdırma” xəritələrinə görə Kiçik Qafqaz ərazisində 
müxtəlif illərdə fəaliyyət göstərmiş hidroloji müşahidə məntəqələrinin (cəmi 
49 məntəqə) yerləşdiyi landşaft tipləri müəyyən olunmuşdur (İmanov, Əli-
yeva, 2006). 

Bu müşahidə məntəqələri qismən və ya bütünlüklə 6 müxtəlif landşaft 
tipində yerləşir: 

1. Orta parçalanmış maili düzənliklərin quruçöl landşaftları (1 mən-
təqə);

2. Qüvvətli və orta parçalanmış dağətəklərinin çöl (qismən meşə-
çöl) və quru çöl landşaftları (12 məntəqə);

3. Şiddətli parçalanmış dağətəklərinin arid meşə-kol landşaftları
(1 məntəqə);

4. Qüvvətli parçalanmış orta dağlığın enliyarpaqlı meşə və meşədən
sonrakı çəmən-kol landşaftları (30 məntəqə);

5. Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın alp, subalp çəmənlikləri və
çəmən-çöl landşaftları (5 məntəqə);

6. Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın nival, qismən nival-buzlaq
landşaftları (məntəqə yoxdur).

Müşahidə məntəqələri bu landşaft tipləri üzrə çox qeyri-bərabər paylan-
mışlar. Çay hövzələrinin mənbə və mənsəblərinin yerləşdiyi landşaft tiplərində 
bir dənə də olsa məntəqə fəaliyyət göstərməmişdir. Ən çox sayda məntəqə orta 
dağlığın enliyarpaqlı meşə və meşədən sonrakı çəmən-kol landşaft tipində təş-
kil olunmuş və çay axımını qeydə almışdır. Bu, ilk növbədə, çay axımının 
əmələgəlmə zonasında məhz qeyd olunan landşaft tipinin daha geniş yayılması 
ilə izah edilə bilər. 

Baxılan ərazidə müşahidə məntəqələri çayların dərəcələrinə (Xorton sis-
temi) görə qeyri-bərabər paylanmışlar: II dərəcəli çaylarda 3, III – 14, IV – 19, 
V – 9 və VI – 4 məntəqə yerləşmişdir. 
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3.2. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ  
QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODOLOGİYASI 

Su ehtiyatlarının orta çoxillik qiymətlərini hesabladıqda müxtəlif metod-
lardan istifadə olunur: su balansı, axım xəritələri, empirik düsturlar, reqressiya 
metodları. 

Çay hövzələrinin hər il bərpa olunan su ehtiyatları iqlim (ilk növbədə 
atmosfer yağıntıları və günəş radiasiyası) və hövzənin səth amillərinin (relyef, 
göllər, meşələr, hidrogeoloji şərait və s) təsiri nəticəsində formalaşır. Bu su 
ehtiyatları istifadə üçün daha əlçatandır. Onlar səmərəli istifadə edilməli, çirk-
lənmə və tükənmədən mühafizə olunmalıdır. Hər il bərpa olunan su ehtiyat-
larını hesablamaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunur. 

Bütün dünyada bu qiymətləndirmə hidroloji müşahidə məntəqələrində 
ölçülmüş su sərflərinə görə yerinə yetirilir. Ayrı-ayrı günlərdə ölçülmüş bu su 
sərflərinə görə sutkalıq, aylıq və illik su sərflərinin qiymətləri hesablanır. La-
kin dünyanın bir çox ölkələrində hidroloji müşahidə məntəqələri şəbəkəsi sey-
rəkdir və bu səbəbdən su ehtiyatlarını hasablamaq üçün müxtəlif metodlardan 
geniş istifadə olunur. 

Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi üzrə dünya təcrübəsinin ümumiləş-
dirilməsi göstərir ki, su ehtiyatlarının orta çoxillik kəmiyyətini hesablamaq 
üçün bəzən su balansı tənliyi istifadə edilir (Shiklomanov, Rodda (eds.), 
2003): 

EPR  ,           (3.1) 
burada, R -çay axımı, P - atmosfer yağıntıları, E -buxarlanmadır. 
Bir çox ölkələrdə atmosfer yağıntıları və buxarlanma üzərində müşa-

hidələr şəbəkəsi çox seyrəkdir və bu meteoroloji kəmiyyətlərin, xüsusilə bu-
xarlanmanın qiymətlərinin hesablanma dəqiqliyi çox aşağıdır. Buna görə də 
belə ölkələrdə çay axımının su balansı tənliyinə görə hesablanması tövsiyə 
olunmur. Quraq ölkələrdə bu metodla yerinə yetirilən hesablamaların xətası 
daha böyükdür, çünki belə ərazilərdə cəm yağıntılar və buxarlanmanın qiy-
mətləri bir-birinə yaxın, onların fərqinin orta kvadratik xətası isə çay axımının 
kəmiyyəti ilə müqayisə olunandır. 

Çay hövzələrinin su ehtiyatlarının illik qiymətlərini hesablamaq üçün 
reqressiya metodundan da istifadə olunur. Bunun üçün çay axımı ilə meteoro-
loji amillər (atmosfer yağıntıları, havanın temperaturu, havanın rütubət çatış-
mazlığı və s) arasında reqressiya tənlikləri tərtib edilir : 

onni axaxaxay  ...2211 , (3.2) 
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burada, no aaa ,...,, 1 – parametrlər, nxx ,...,1 – meteoroloji elementlərdir.
Bu tənliyin parametrləri ən kiçik kvadratlar metoduna görə aşağıdakı 

şərt ödənilməklə təyin olunur : 
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burada, N - illərin sayı, iy - müşahidə olunmuş axım, 1
iy – axımın he-

sablanmış qiymətləridir. 
Axım ilə meteoroloji elementlər arasında əlaqənin sıxlığı çoxhədli xətti 

reqressiyanın cəm korrelyasiya əmsalına görə qiymətləndirilir: 
ooDDR /1 , (3.4) 

burada,  1 nD  elementi olan korrelyasion kvadrat matrisin  1n
dərəcəli determinantıdır. 
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ooD - bu determinantın minorudur. 

Reqressiya tənliyinin parametrləri aşağıdakı düsturlara görə tapılır: 
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, (3.6) 
burada, ono DD ,...,1,  korrelyasion matrisin ono rr ,...,1  elementlərinə uy-

ğun cəbri tamamlayıcılar, o - axımın  y orta kvadratik meyl etməsi,

n ,...,1 -meteoroloji elementlərin  nxx ,...,1  orta kvadratik meyl etmələridir,

oa parametri müşahidə dövrü ərzində axımın orta kəmiyyəti ilə ia

parametrinin amillərin müvafiq mənfi orta qiymətlərinə hasilinin cəbri cəminə 
bərabərdir. 

Reqressiya tənliyi tətbiq edilərkən bütün xarakteristika və parametrlərin 
orta kvadratikxətaları qiymətləndirilir. Tənlik (3.2)-nin standart xətası aşa-
ğıdakı düstura görə hesablanır: 
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21 RS o             (3.7) 

 
Cəm korrelyasiya əmsalının orta kvadratik xətası bərabərdir: 

nN

R
R 




21
          (3.8) 

Tənlik (3.2)-də ia  parametrinin orta kvadratik xətası aşağıdakı düstura 

görə hesablanır: 
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          (3.9) 

burada, DDnn   determinantının minorudur. Bu minor aşağıdakı kimi 

təyin olunur : 
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     (3.10) 
Yuxarıdakı ifadələrdən görünür ki, axım sırasının uzunluğu amillərin 

sayından nə qədər çox olarsa, cəm korrelyasiya əmsalı, reqressiya parametrləri 
və reqressiya tənliyinin orta kvadratik xətaları bir o qədər az olar. 

Reqressiya tənlikləri tərtib olunduqda axım sırasının uzunluğu amillərin 
sayından ən azı 2 dəfə çox olmalıdır. Bu tənliklərin parametrləri o zaman eti-
barlı hesab olunur ki, onların xətaları reqressiya əmsallarının qiymətlərindən 
1,5- 3,0 dəfə kiçik və tənliyin orta kvadratik xətası isə minimal olsun. 

Reqressiya modelinin bir qədər mürəkkəbləşdirilmiş variantı ardıcıl 
kompleks reqression metodudur. Bu metodun məğzi kombinə edilmiş amil-
lərin qiymətləndirilməsi və çay axımının reqressiya tənliyi tərtib edilərkən bu 
arqumentlərdən istifadə olunmasıdır. 

Kompleks reqressiya modelləri faktorlu analiz modellərinə oxşayır. Bu 
modelin iki müstəqil qolu var: komponent analiz (və ya başlıca komponentlər 
metodu) və faktorlu analiz. 

Reqression metodda arqumentlər elə axım amilləridir. Ardıcıl kompleks 
reqression metodda isə axımın amilləri naməlumdur, yalnız onların əlamətləri 
məlumdur. Əsas məsələ bu əlamətlərə görə amillərin müəyyən olunması və 
onların interpretasiyasıdır. Su ehtiyatlarının əsas əlamətləri hidroqrafik, oroq-
rafik, coğrafi və iqlim göstəriciləridir. 
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Optimizasiya metodlarından istifadə etməklə əlamətlər toplusundan r
amiləri təyin olunur: 





k

i
iriri elX

1 (3.11) 
burada, ilir   əlamətinin r  amilinə təsiridir (yüküdür). 

Bu ifadə faktorlu model üçün doğrudur. Başlıca komponentlər metodun-
da isə ie  təsadüfi qalığı olmur. Eyni bir modelin bu iki qolunun fərqi ondan 

ibarətdir ki, başlıca komponentlər metodunda bütün əlamətlərin dispersiyaları 
komponentlərin dispersiyaları vasitəsilə tədricən tükənir. Faktorlu analizdə isə 

ie  qalıqlarının olması nəzərdə tutulur. 

Optimizasiya proseduru nəticəsində dəyişənlərin dispersiyasının təqribən 
90%-i ilk iki-üç komponentin (yəni amilin) payına düşür. Sonra axımın bu 
komponentlərdən (amillərdən) asılılıq əlaqələri qurulur (Бабкин и др., 1972). 

Həm reqression metod, həm də faktorlu analizin istifadəsi üçün axımla 
yanaşı böyük həcmdə meteoroloji məlumatlar tələb olunur ki, onlar da kifayət 
qədər bahadır. Buna görə də hazırda bu metodlardan praktikada geniş istifadə 
edilmir. 

Su ehtiyatlarını axım layı (mm) ilə ifadə edib qiymətləndirmək üçün ilk 
dəfə olaraq Dövlət Hidrologiya İnstitutunda səth axımının inteqral ortalaş-
dırılma metodu işlənmiş və tətbiq olunmuşdur (Бабкин и др., 1974). Bu 
metoda görə su ehtiyatları aşağıdakı ifadəyə görə hesablanır: 

 
S

dxdyyxf
S

h ,
1

(3.12) 
burada, S -ərazinin sahəsi, yx, -ərazi mərkəzinin düzbucaqlı koordi-

natlarıdır. 
Bu metodikanın əsas üstünlüklərindən biri odur ki, su ehtiyatları hesab-

landıqda zonal rejimli çaylarla yanaşı azonal rejimli çayların da axımı haq-
qında məlumatlardan istifadə etmək mümkündür. 

Bu metodun aprobasiyası onun yüksək effektivliyini göstərmişdir: su 
ehtiyatlarının hesablanmış kəmiyyətləri müşahidə olunmuş qiymətlərdən cəmi 
1-7% fərqlənir. Onun geniş istifadəsini məhdudlaşdıran əsas səbəb odur ki, 
çay hövzələrinin orta hündürlüyü haqqında daha ətraflı məlumatlar tələb olu-
nur. 

Dağlıq ərazilərin su ehtiyatlarını hesablamaq üçün ənənəvi olaraq çay 
axımı modulunun hövzənin orta hündürlüyündən asılılıq əlaqələrindən istifadə 
edilir. Bu əlaqələrin köməyi ilə müxtəlif yüksəklik qurşaqları (zonaları) üçün 
axım həcmi hesablanır və sonra ümumi su ehtiyatları tapılır. Bu üsul hər bir 
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çay hövzəsi üçün ayrılıqda da tətbiq oluna bilər. Ərazinin hər bir çayı üçün 
alınmış qiymətlərin cəmi ümumi su ehtiyatlarının həcmini verir. 1989-cu ildə 
Azərbaycanın su ehtiyatları bu üsula görə qiymətləndirilmişdir (Рустамов, 
Кашкай, 1989). 

Geniş yayılmış üsullardan biri də axım layının yağıntı layından ası-
lılığına əsaslanır. Hər bir çay hövzəsinə düşən orta yağıntı layına görə axım 
həcmi hesablanır, sonra isə alınan qiymətlər cəmlənərək ərazinin ümumi su 
ehtiyatları tapılır. 

Su ehtiyatlarının çay hövzələrinin sahələrini nəzərə almaqla hesablan-
ması ən sadə üsuldur. Bu üsula görə hər bir çayın qapayıcı məntəqəsinə qədər 
olan su həcmləri cəmlənir, sonra isə bütün ərazi üçün su ehtiyatları hesablanır 
(Водные ресурсы …, 1988): 
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,             (3.13) 
burada, Q - bütün ərazi üçün сəm su sərfi, m3/san; Q -ərazinin əsas 

çaylarının qapayıсı məntəqələrində ölçülmüş su sərflərinin сəmi, m3/san; F - 
su ehtiyatları qiymətləndirilən ərazinin sahəsi, km2; F - qapayıсı məntəqə-

lərə qədər olan sutoplayıсı sahələrin сəmi, km2. 
 
 

3.3. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ İLLİK  
QİYMƏTLƏRİNİN HESABLANMA METODU 

 
Azərbaycanda çay axımının sistematik qeydiyyatı 1920-1930-cu illərdən 

başlansa da, su ehtiyatlarının elmi metodiki əsaslarla qiymətləndirilməsi XX 
əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. Bu tədqiqatlar S.H.Rüstəmov tərəfindən baş-
lanmış (Rüstəmov, 1960), sonradan başqaları tərəfindən davam etdirilmişdir 
(Рустамов, Кашкай, 1989; İmanov, Abbasov, 1999; Фатуллаев, 2002; Вер-
диев, 2002; Ağayev, 2007). 

Yuxarıda göstərilən işlərdə su ehtiyatlarının orta çoxillik, bəzən isə həm 
də müxtəlif təminatlı kəmiyyətləri qiymətləndirilmişdir. Çay axımı çoxillik 
dövr ərzində tərəddüd edir və bu səbəbdən istənilən ərazi çaylarının cəm illik 
axımı və müvafiq su ehtiyatlarının kəmiyyəti ildən-ilə dəyişir. Lakin su ehti-
yatlarından istifadəni planlaşdırmaq və su ehtiyatlarını idarə etmək üçün bu 
ehtiyatların illik kəmiyyətləri haqqında məlumatların olması çox vacibdir. Bu-
nu nəzərə alaraq, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının misalında su ehti-
yatlarının illik qiymətlərinin hesablanma metodu işlənmişdir (İmanov, Rə-
cəbov, 2008). 



68 I H²SSƏ. Su ehtiyatlar¯ və onlar¯n m³asir dəyi¼mələri 

Bu ərazinin su ehtiyatlarının orta çoxillik kəmiyyəti müxtəlif müəlliflər 
tərəfindən qiymətləndirilmiş və bir qədər fərqli rəqəmlər alınmışdır: 1,161 km3

(Рустамов, Кашкай, 1989) və 0,90 km3 (Фатуллаев, 2002). Mövcud məlu-
matların təhlili göstərir ki, müxtəlif illərdə baxılan ərazinin 11 çayının qapa-
yıcı mövqelərində hidroloji müşahidələr yerinə yetirilmişdir. 

Ümumiyyətlə, ərazidə hidroloji müşahidələr şəbəkəsinin inkişafında      
2 mərhələ ayırmaq olar. Birinci mərhələ 1930-1933-cü, ikinci mərhələ isə 
1959-1963-cü illərə təsadüf edir. Hesablamalarda 1933-2002-ci illəri əhatə 
edən dövrün (70 il) məlumatlarından istifadə olunmuşdur. 

Hidroloji hesablamaların əsas prinsiplərini nəzərə alaraq əvvəlcə          
11 məntəqənin hər birinin orta illik su sərfləri ilə digər məntəqələrin müvafiq 
su sərfləri arasında əlaqə qrafikləri qurulmuş və bu əlaqələrin korrelyasiya əm-
salları hesablanmışdır. 

Bu əlaqələrin korrelyasiya əmsallarının qiymətləri əsasında korrelyasiya 
matrisi tərtib olunmuşdur (cədvəl 3.1). 

C ə d v ə l   3.1 
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının orta illik su sərfləri sıralarının 

korrelyasiya matrisi 

№ Çay-məntəqə 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Qusarçay-Quzun 1 0.61 0.65 0.61 0.42 0.43 0.41 0.52 0.22 0.81 0.14 

2 Quruçay-Susay 1 0.47 0.79 0.75 0.31 0.76 0.62 0.48 0.66 0.79 

3 Qudyalçay-Qırız 1 0.84 0.38 0.25 0.38 0.64 0.32 0.66 0.68 

4 Qudyalçay-Küpçal 1 0.73 0.38 0.72 0.61 0.54 0.56 0.79 

5 Ağçay-Suxtakala 1 0.02 0.78 0.41 0.51 0.77 0.88 

6 Qaraçay-Rük 1 -0.03 0.43 0.16 0.53 0.85 

7 
Caqacuqçay-
Rustov 

1 0.37 0.68 0.87 0.74 

8 
Vəlvələçay-
Təngəaltı 

 1 0.5 0.46 0.8 

9 
Xarmidorçay-
Xaltan 

 1 0.04 0.74 

10 Şabrançay-Zeyvə  1 0.56 

11 Ataçay-Altıağac 1 

Bu matrisin təhlili nəticəsində nisbətən qısa müşahidə sırasına malik 
olan çaylar üçün analoq çay/çaylar seçilmişdir (cədvəl 3.2). 
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Müəyyən olunmuşdur ki, ərazi çaylarının əksəriyyəti üçün analoq kimi 

Qudyalçay (Küpçal məntəqəsi) seçilə bilər. Bu çayın orta illik su sərflərinin 
fərq-inteqral əyrisi şək. 3.2-də verilmişdir. 

 

 
 

Şək. 3.2. Qudyalçay-Küpçal məntəqəsinin  
orta illik su sərflərinin fərq-inteqral əyrisi 

 
 
Bu qrafikdən görünür ki, 70 illik dövr ərzində orta illik su sərflərinin 

çoxillik tərəddüdlərində uzunmüddətli çoxsulu (1950-1968-ci illər) və azsulu 
(1969-1996) fazalar aydın seçilir. Belə uzunmüddətli azsulu və çoxsulu faza-
ların mövcudluğu bütün sıraların eyni bir dövrə gətirilməsini zəruri edir. Qu-
ruçay-Susay, Qudyalçay-Qırız, Ağçay-Suxtakala və Ataçay-Altıağac məntəqə-
lərinin nisbətən qısa sıraları bu analoq çayın məlumatlarına görə bərpa edilmiş 
və uzadılmışdır. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Qudyalçay-Küpçal məntəqəsindən yuxa-
rıda 1948-ci ildən başlayaraq kiçik bir kanal (arx) orta hesabla hər ay 0.30m3/s 
su götürür. Bu haqda Dövlət Su Kadastrının müvafiq məlumat kitablarında 
informasiya verilir. Qudyalçay-Küpçal məntəqəsinin orta illik su sərfləri 
sırasını hidroloji analogiya üsuluna görə bərpa etmək qeyri- mümkündür. Belə 
ki, bu məntəqədən yuxarıda yerləşən Qudyalçay-Qırız məntəqəsində hidroloji 
müşahidələr 1961-ci ildən aparılır və orada ölçülmüş su sərfləri Qudyalçay-
Küpçal məntəqəsinin illik axımı ilə müqayisədə 0.52m3/s çoxdur. Buna bax-
mayaraq Qudyalçay-Küpçal və Qudyalçay-Qırız məntəqələrinin orta illik su 
sərfləri arasında kifayət qədər sıx əlaqə var (r=0,84). 
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Qudyalçayın yuxarı axınındakı müşahidə məntəqələrinin (Ağçay-Cek, 
Qudyalçay-Xınalıq, Xınalıqçay-Xınalıq) məlumatlarından istifadə edərək 
Qudyalçay-Küpçal məntəqəsinin orta illik su sərfləri sırasını bərpa etmək 
mümkün deyildir: çünki, bu məntəqələrdə müşahidə dövrü qısadır (1961-
1990). 

F.Ə.İmanov Qudyalçay-Küpçal məntəqəsinin minimal su sərfləri sırasını 
təhlil etmiş və göstərmişdir ki, 1968-ci ildən başlayaraq minimal yay-payız 
axımı azalmağa başlamışdır (Иманов, 2000). 

Daha 3 çayın (Caqacuqçay, Xarmidorçay və Şabrançay) da orta illik su 
sərfləri sıralarını uzatmaq mümkün olmuşdur. 

Uzadılmış sıraların effektiv uzunluğu (Ne) qiymətləndirilmiş və bu məq-
sədlə aşağıdakı düsturdan istifadə edilmişdir (СП 33-101-2003, 2004): 

 21
2

1 r
n

nN
N

Ne








, (3.14) 
burada, N-uzadılmış sıranın illərinin sayı; n -müşahidə sırasının uzun-

luğu; r -müşahidə sırası və analoq çay arasında korrelyasiya əmsalı. 
Uzadılmış sıraların effektiv uzunluğunun qiymətləri cədvəl 3.2-də veril-

mişdir. 
Uzun müşahidə dövrünə malik 3 məntəqənin (Qusarçay-Quzun, Vəlvə-

ləçay-Təngəaltı və Qudyalçay-Küpçal) orta illik su sərfləri sıralarının statistik 
bircinsliyi qiymətləndirilmişdir. Orta kəmiyyətə görə bircinslik Styudent me-
yarına (t), dispersiyaya görə isə Fişer meyarına (F) görə yerinə yetirilmişdir: 
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, (3.15) 
burada, xn -birinci sıranın uzunluğu; ny-ikinci sıranın uzunluğu; X – 

birinci sıranın birinci yarısının orta qiyməti; Y - sıranın ikinci yarısının orta 
qiyməti; x  – sıranın birinci yarısının orta kvadratik meyletməsi; y - ikinci 

sıranın orta kvadratik meyletməsidir. Fişer meyarına görə müşahidə sırasının 
dispersiyalarının bircinsliyinin yoxlanılması aşağıdakı düstura əsasən aparılır: 

2
Y

2
XF





, (3.16) 

burada, 2
X -sıranın birinci yarısının dispersiyası; 2

Y  -sıranın ikinci 
yarısının dispersiyasıdır. 
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Müəyyən olunmuşdur ki, orta kəmiyyətə görə bütün sıralar bircinsdir. 
Dispersiyaya görə isə yalnız Qusarçay-Quzun məntəqəsinin orta illik su sərf-
ləri sırası qeyri-bircinsdir (α=5%). 

Beləliklə, 11 çaydan 10-u üçün eyni bir dövrü (1933-2002-ci illər) əhatə 
edən hidroloji sıralar tərtib edilərək onların statistik parametrləri (orta çoxillik kə-
miyyət, variasiya və asimmetriya əmsalları) qiymətləndirilmişdir (cədvəl 3.2). 

Yalnız bir çayın-Qaraçayın müşahidə sırasını bu yolla uzatmaq mümkün 
olmamışdır. Bu çayın müşahidə məlumatlarını uzun dövrə gətirmək üçün ana-
logiya üsulunun başqa variantından istifadə edilmişdir. Qudyalçay-Küpçal və 
Qaraçay-Rük məntəqələrinin paralel müşahidə dövrü (1960-2002) üçün illik 
su sərflərinin orta qiymətləri hesablanmışdır. Bu qiymətlər müvafiq olaraq 
6.25 m3/s və 2.27 m3/s-ə bərabərdir. Qudyalçay-Küpçal məntəqəsi üçün 1933-
2002-ci illəri əhatə edən dövrdə illik axım norması 6.67 m3/s təşkil etmişdir. 
Qudyalçay-Küpçal məntəqəsi üçün uzun (1933-2002) və qısa (1960-2002) 
dövrlərin su sərflərinin nisbəti (1.07) hesablanmış və bu əmsal Qaraçay-Rük 
məntəqəsinin orta illik axım kəmiyyətinə (2.27 m3/s) vurularaq bu çayın 1933-
2002-ci illəri əhatə edən dövr üçün axım norması təyin edilmişdir. 

Beləliklə, ərazi çaylarında müxtəlif illərdə fəaliyyət göstərmiş 11 qapa-
yıcı hidroloji müşahidə məntəqəsinin orta illik su sərfləri sıraları bərpa edilmiş, 
uzadılmış və axım norması hesablanmışdır. Bu məntəqələrin cəm su sərfi 
27.586 m3/s təşkil edir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ərazinin ümumi su ehtiyatları 1.161 km3 
təşkil edir və bu 36.78 m3/s su sərfinə uyğundur. Bu su sərfinin 11 məntəqə 
üçün cəmlənmiş su sərfinə (27.586 m3/s) nisbəti 1.33-ə bərabərdir. Bu o de-
məkdir ki, baxılan ərazidə qapayıcı müşahidə məntəqələrində qeydiyyata alı-
nan çay axımı ümumi su ehtiyatlarının 75%-ni təşkil edir. 

Konkret ildə su ehtiyatlarını hesablamaq üçün 11 məntəqədə müşahidə 
olunmuş və ya bərpa olunmuş su sərfləri cəmlənmiş və alınmış nəticə 1.33-ə 
vurulmuşdur. Bu əməliyyat 1933-2002-ci illəri əhatə edən dövrün hər bir ili 
üçün ayrılıqda yerinə yetirilmişdir. 

Müəyyən olunmuşdur ki, ərazidə su ehtiyatlarının ilin sululuğundan asılı 
olaraq dəyişməsi belədir: ən az su ehtiyatı (0.68 km3) 1986-cı ildə, ən çox isə 
(1.81 km3) 2002-ci ildə qeydə alınmışdır. 

Su ehtiyatları sırasının statistik parametrləri hesablanmışdır: W =1.15 
km3, Cv=0.2, Cs=0.816. Bu sıranın empirik və analitik təminat əyriləri qurul-
muşdur. 

Analitik təminat əyrisinə görə su ehtiyatlarının istənilən təminatlı qiy-
mətlərini hesablamaq olar. 

Bu metodik yanaşma Azərbaycanın müxtəlif hidroloji və su təsərrüfatı 
rayonlarında konkret ilin su ehtiyatlarını hesablamaq üçün tətbiq oluna bilər. 
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3.4. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ  
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Azərbaycanın təbii su ehtiyatları müxtəlif illərdə müxtəlif müəlliflər 

tərəfindən qiymətləndirilmişdir (cədvəl 3.3). 
 

C ə d v ə l   3.3 
Azərbaycanın su ehtiyatlarının müxtəlif müəlliflər tərəfindən hesablanmış qiymətləri 

 

№ Müəlliflər İl 
Su ehtiyatları, km3 

ümumi yerli 

1 S.H.Rüstəmov və R.M Qaşqay 1978 32.3 10.3 
2 S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay 1989 30.9 10.3 
3 Dövlət Hidrologiya İnstitutu 1967 30.6 8.71 
4 Dövlər Hidrologiya İnstitutu 1977 - 8.00 
5 Zaqafqaziya ETHMİ 1988 28.1 7.81 
6 H.Y.Fətullayev 2002 30.3 - 

 
Bu cədvəldən göründüyü kimi, S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqaya görə 

(1989-cu il, 1975-ci ildəki məlumatlara əsasən) su ehtiyatları 30,9 km3, 
H.Y. Fətullayevə görə (2002-ci il, 1996-cı ildəki məlumatlara əsasən), 30,6 
km3, keçmiş Zaqafqaziya Elmi-Tədqiqat Hidrometeorologiya İnstitutunun mə-
lumatlarına görə (1988-ci il, 1975-ci ildəki məlumatlara əsasən) 28,1 km3-dir 
təşkil edir. 

Faktiki olaraq, S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqayın aldıqları nəticə ilə 
H.Y. Fətullayevin aldığı nəticə demək olar ki, eynidir. Lakin, Zaqafqaziya 
ETHMİ-də yerinə yetirilmiş qiymətləndirməyə görə su ehtiyatları 2,5-2,8 km3 
azdır. Bu tədqiqatların hər birində eyni metodika tətbiq olunmuşdur. Fərqli 
nəticələrin alınması hidroloji müşahidələrlə əhatə olunmayan ərazilərin su 
ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Belə ərazilərin su ehtiyatları 
müxtəlif üsullarla qiymətləndirilə bilər: 

1. İllik axım xəritələrinə görə; 
2. İllik axım modulunun hövzənin orta hündürlüyündən asılılıq əlaqələ-

rinin aşağıya ekstrapolyasiyasına görə; 
3. İllik atmosfer yağıntıları ilə illik axım arasında əlaqələrin aşağıya eks-

trapolyasiyasına görə. 
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Bu göstərilən tip əlaqələr yalnız onların alındığı hündürlük intervalı 
üçün istifadə oluna bilər. Bu əlaqələri aşağıya ekstrapolyasiya etdikdə he-
sablamaların xətası kəskin artır. 

Məlumdur ki, Azərbaycan çaylarının axımı dağlıq ərazilərdə formalaşır. 
Çay hövzələrinin aşağı axım hissələri axımın tranzit və istifadə zonasıdır. Bu 
zonalar, xüsusilə axımın istifadə zonası iqlimin quraqlığı ilə seçilir. Burada 
axım cüzidir, onun qeydiyyatı aparılmır və düşən yağıntıların əsas hissəsi 
itkilərə (buxarlanma, islatma, hopma, süzülmə) sərf olunur. 

S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqaya görə Azərbaycanın yerli su ehtiyatları 
10,3 km3, Zaqafqaziya ETHMİ-nin məlumatlarına görə 7,81 km3-dir. Görün-
düyü kimi fərq 2,49 km3 təşkil edir. 

Azərbaycanın yerli su ehtiyatları 2 dəfə-1967-ci il və 1977-ci illərdə 
Dövlət Hidrologiya İnstitutu tərəfindən də qiymətləndirilmiş və müvafiq ola-
raq 8,71 km3 və 8,00 km3 təşkil etmişdir (Водные ..., 1988). 

Transsərhəd çayların təbii su ehtiyatları S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqaya 
görə 20,6 km3, Zaqafqaziya ETHMİ-yə görə 20,3 km3-dir. Göründüyü kimi 
hər iki mənbəyə görə transsərhəd çayların su ehtiyatları demək olar ki, eynidir. 
Fərq isə yerli su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsindədir. Hesab edirik ki, 
Azərbaycanın transsərhəd və yerli su ehtiyatları S.H.Rüstəmov və R.M.Qaş-
qay tərəfindən alınmış kəmiyyətə daha uyğundur, çünki bu müəlliflər yerli 
çayların axımının əmələgəlmə şəraitini dəqiq nəzərə almışlar. Bu qeyd olu-
nanlara əsaslanaraq aşağıdakı iki əsas nəticəyə gəlmək olar: 

1. Transsərhəd çayların su ehtiyatları müxtəlif müəlliflərə görə az fərq-
lənir və təqribən 20,3-20,6 km3 təşkil edir. Gələcəkdə qonşu ölkələrlə su eh-
tiyatlarının bölüşdürülməsi məsələsi müzakirə olunduqda məhz bu rəqəmləri 
əsas tutmaq lazımdır; 

2. Yerli su ehtiyatlarının ölkə daxilində formalaşdığını nəzərə alaraq,
yerli çayların axımının və sudan istifadənin qeydiyyatı daha dəqiq aparılmalı, 
həmçinin müşahidələrlə əhatə olunmayan ərazilərin su ehtiyatları dəqiqləş-
dirilməlidir. 

S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqaya görə gürcü mənbələrində Kür və Qanıx 
çaylarının Azərbaycana axımı 59.4 m3/s (1.87 km3) artıq göstərilir. M.Ə.Məm-
mədov da həmişə bu faktı qeyd edirdi. 

Son illərdə Azərbaycanın bəzi bölgələrinin su ehtiyatları qiymətlən-
dirilmişdir. Məsələn, 1999-cu ildə F.Ə.İmanov və R.X.Abbasov Naxçıvan 
MR-in su ehtiyatlarını müxtəlif üsullarla hesablamışlar. Müəyyən olunmuşdur 
ki, bu bölgənin su ehtiyatları 1,46 km3- dir (İmanov, Abbasov, 1999). 

2007-ci ildə Z.B.Ağayev Lənkəran təbii vilayətinin su ehtiyatlarını qiy-
mətləndirmişdir. Vilayətin su ehtiyatları 1,64 km3-dir (Ağayev, 2007). Bu qiy-
mətləndirmə cəm su sərfləri üsuluna görə yerinə yetirilmişdir. Su ehtiyat-
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larının bu qiyməti əvvəllər S.H.Rüstəmov tərəfindən hesablanmış kəmiyyətdən 
bir qədər artıqdır. Bu fərq istifadə olunan üsulun xətası ilə, daha doğrusu, çay 
hövzələrinin aşağı və yuxarı hissələrinin rütubətlənmə şəraitinin fərqli olması 
ilə izah edilə bilər. Eyni hal Naxçıvan MR-in su ehtiyatları qiymətləndirilərkən 
də qeydə alınmışdır. Bunu nəzərə alaraq, su ehtiyatları qiymətləndirilərkən 
klassik üsula-çay axımının hövzənin hündürlüyündən asılılıq əlaqələrinə üs-
tünlük vermək lazımdır. 

Azərbaycanda əsas buzlaq sahələri Böyük Qafqazda Qusarçayın hövzə-
sində yerləşir. Burada ümumi sahəsi 5,64 km2 olan buzlaq vardır. Buzlaqların 
su ehtiyatı 0,08 km3 təşkil edir (Рустамов, Кашкай, 1989). Lakin nəzərə 
almaq lazımdır ki, qlobal istiləşmə nətiсəsində buzlaqlar əriyir və onların tut-
duqları ərazi kiçilir. Məsələn, Qusarçay və Samur hövzələrində buzlaqların 
uzunluğu 13.2% azalmışdır (Панов, Лурье, 2004). Böyük Qafqazda son 100 
ildə onların səhəsi 43.2%, buzlaq axımı 40.8% və ümumi çay axımı isə 2% 
azalmışdır (Лурье, 2004). 

Respublika ərazisi üzrə su ehtiyatları qeyri-bərabər paylanır. Vegetasiya 
dövründə çayların illik su axımının yalnız 10-20%-i keçir. Lənkəran-Astara 
bölgəsində bu göstəriсi 5%-dən artıq deyildir. 

F.Ə.İmanov yay-payız və qış azsulu dövrlərdə su ehtiyatlarını qiymət-
ləndirmişdir (Иманов, 2000). Yay-payız azsulu dövrdə su ehtiyatları Azər-
bayсanın yerli çaylarının ümumi su ehtiyatlarının 18.3%-ni, qış azsulu dövrdə 
isə 15%-ni təşkil edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə Azərbaycanın təbii su ehtiyat-
larının kəmiyyətini bilmək ən azı iki əsas məqsəd üçün lazımdır: 

1. Təbii və mövcud (müşahidə olunan) su ehtiyatlarının fərqinə görə çay 
axımının antropogen dəyişməsini qiymətləndirmək üçün; 

2. Transsərhəd çayların su ehtiyatlarını qonşu ölkələrlə bölüşdürmək 
üçün. 

Azərbaycanın təbii su ehtiyatlarının paylanması cədvəl 3.4-də ve-
rilmişdir. 

Lakin, su ehtiyatlarından istifadəni düzgün planlaşdırmaq üçün təbii su 
ehtiyatları ilə yanaşı, müşahidə olunan (ölçülən) su ehtiyatlarının kəmiyyəti 
haqqında da məlumatlar tələb olunur. 

Bu məqsədlə Azərbaycanın ən bolsulu çaylarının – Kür, Araz, Qanıx və 
Samurun illik axımının (su ehtiyatlarının) həm çay boyu dəyişməsi, həm də 
çoxillik dövr ərzində dinamikası hesablanmış və təhlil olunmuşdur (bax fəsil 
4-ə). 
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C ə d v ə l   3.4 
Azərbaycanın təbii su ehtiyatlarının paylanması  

(Zaqafqaziya ETHMİ-yə görə) 

№ Ərazi 
Yerli su 

ehtiyatları, 
km3 

Qonşu ölkələrdən daxil 
olan su ehtiyatları, km3 

Cəmi, 
km3 

1 Kür hövzəsi (Arazsız) 4,603 12,2 16,803 

2 Araz hövzəsi 1,038 8,08 9,118

3 
Quba-Xaçmaz və 
Abşeron-Qobustan 

0,981 - -

4 Lənkəran təbii vilayəti 1,190 - - 

Cəmi 7,81 20,28 28,09

Hazırda Azərbaycanın su ehtiyatları, onların istifadə və mühafizəsi aşa-
ğıdakı rəqəmlərlə səciyyələndirilə bilər: 

1. Səth suları:
Çay su ehtiyatları (şərti-təbii)....................30,9 km3

Su ehtiyatlarından istifadə .12,27 km3 
Ekoloji axım ..6,02 km3 
2.Yeraltı sular:
Potensial ehtiyatlar ..............9,0 km3

Təsdiq olunmuş ehtiyatlar .4,38 km3

Su ehtiyatlarından istifadə.....................1,70 km3 
Nəzərə almaq lazımdır ki, şirin sulu göllərin ehtiyatları 0,03-0,05 km3 və 

su anbarlarının ümumi həcmi 20,6 km3 təşkil edir. 
Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

aşağıdakı problemlərin həllinin vacibliyini göstərir: 
1. Həm transsərhəd, həm də yerli çaylar üzərindəki hidroloji müşahidə

məntəqələrində axımın qeydiyyatının dəqiqliyi artırılmalıdır; 
2. Yerli çayların su ehtiyatları yenidən qiymətləndirilməlidir. Bu zaman

məlum hidroloji hesablama üsulları ilə yanaşı, hidrometrik planaalma 
(epizodik ölçmələr) üsulundan da istifadə olunmalıdır; 

3. Sudan istifadənin qeydiyyatının keyfiyyəti yüksəldilməlidir;
4. Su ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiyyətini inteqrasiyalı idarə etmək

məqsədilə kordinasiya funksiyası daşıyan komissiya yaradılmalıdır. 
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3.5. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ  
ÇOXİLLİK TƏRƏDDÜDLƏRİ 

 
3.5.1. İllik axım sıralarının stasionarlığının analizi 

 
Su ehtiyatlarını qiymətləndirərkən əvvəlcə müşahidə məlumatları təhlil 

olunmalıdır. Bu zaman hidroloji və meteoroloji müşahidə məntəqələrinin sayı, 
onların ərazi üzrə paylanması, müşahidə sıralarının reprezentativliyi, antro-
pogen təsirin olub-olmaması, sıraların statistik bircinsliyi yoxlanılır. Bu böl-
mədə yalnız axırıncı məsələyə baxılır. 

Sıranın bircins olması o deməkdir ki, müşahidə dövründə çayın hövzə-
sində axımın formalaşma şəraitində elə bir əsaslı dəyişiklik olmamışdır. Lakin 
sıra bircins olmaya da bilər. Buna səbəb insanın təsərrüfat fəaliyyəti, məsələn, 
su anbarının inşası və ya qlobal iqlim dəyişmələri ola bilər. Bircins olmayan 
sıralar üçün su sərflərinin təminatlı qiymətləri ənənəvi paylanma funksiya-
larına görə təyin edilə bilməz. 

Qeyd etmək lazımdır ki, statistik meyarların tətbiqi ilə sıraların bircins-
liyi yoxlanılarkən, sıranın uzunluğu ən azı 30 il olmalıdır (Рождественский, 
Чеботарев, 1974). 

Azərbaycanda 51 uzunsıralı müşahidə məntəqəsinin məlumatları əsa-
sında orta illik su sərfləri sıraları tərtib edilmiş, onların orta kəmiyyətə və dis-
persiyaya görə bircinsliyi qiymətləndirilmişdir. Bu qiymətləndirmələr müvafiq 
olaraq, Styudent və Fişer meyarlarına görə yerinə yetirilmişdir. 

Çayların illik axım sıralarının orta kəmiyyətə görə bircinsliyini qiy-
mətləndirərkən məlum olmuşdur ki, yalnız 11 sıra (22%) qeyri-bircins, qalan 
40 sıra isə bircins qəbul edilə bilər. Dispersiyaya görə qeyri-bircins sıraların 
sayı nisbətən çoxdur və 36% təşkil edir. Sıraların bircinsliyinin pozulmasının 
əsas səbəbi antropogen amillərin təsiridir. H.Y.Fətullayev Rusiyada Dövlət 
Hidrologiya İnstitutunda yerinə yetirilmiş hesabata istinadla qeyd edir ki, 
axımın azalmasının təqribən 95 %-i məhz bu amillərin təsiri ilə bağlıdır. Qalan 
5 % azalma isə iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar ola bilər (Фатуллаев, 2002). 

 
3.5.2. İllik axım sıralarının xətti trend analizi 

 
Atmosferin ümumi sirkulyasiya modellərinə əsaslanan hidroloji hesab-

lamalara görə qlobal istiləşmə şəraitində çay axımının artma ehtimalı daha bö-
yükdür. Atmosferdə su buxarının çoxalması güclü leysanları və bununla da 
daşqın riskini artırır. Digər tərəfdən, buxarlanmanın artması və bəzi ərazilərdə 
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yağıntıların azalması daha uzun müddətli və kəskin quraqlığa səbəb ola bilər. 
Göründüyü kimi, qlobal istiləşmənin çay axımına təsirinin xarakteri aydın de-
yildir. Bu təsirin istiqamətini müəyyən etməyin mümkün yollarından biri axı-
mın müşahidə sıralarının təhlilidir. Lakin bu halda da müşahidə sıralarının 
uzunluğu və məlumatların keyfiyyəti ilə bağlı problemlər ortaya çıxır. 
Bununla belə, hazırda uzunluğu 40-50 il və daha çox olan çoxillik su sərfi sıra-
larının trend analizi geniş tədbiq olunan üsullardan biridir. 

İllik su sərflərinin trend analizi iki müxtəlif üsulla yerinə yetirilir: xətti 
reqressiya və Mann-Kendall üsulları (Kundzewicz and Robson, 2000). 

Xətti reqressiya metodunda əlaqə xəttinin meyilliyinə görə trendin olub-
olmaması əyani görünür və bu, baxılan üsulun əsas üstünlüklərindən biridir. 
Lakin praktikada axımın dəyişməsinin statistik baxımdan əhəmiyyətli olub-
olmaması daha vacibdir. Bunu nəzərə alaraq trendin statistik əhəmiyyətliliyi 
qiymətləndirilməlidir. Bu məqsəd üçün Spirmen meyarı və ya axım sırası ilə 
zaman (illər) arasındakı xətti əlaqənin cüt korrelyasiya əmsalı istifadə olunur. 

Mann-Kendall üsulu xətti reqressiyadan fərqli olaraq qeyri-parametrikdir 
və hesablamaların nəticələri daha dayanıqlıdır. 

Çay axımının çoxillik dövr ərzində tərəddüdlərinin təhlili göstərir ki, 
orta illik su sərfləri dəyişir, azsulu və çoxsulu illər qruplaşaraq bir-birini əvəz 
edir. Buna görə də Azərbaycan çaylarının çoxillik tərəddüdlərini araşdırmaq 
məqsədilə xətti trend analizi yerinə yetirilmiş, seçilmiş 50 çayın illik axım tə-
rəddülərinin istiqaməti müəyyən olunmuşdur. 

Xətti trendin istiqamətinə görə illik axım sıraları 3 qrupa bölünmüşdür: 
 Axım artır;
 Axım azalır;
 Axım dəyişmir.

İllik axım sıralarında aşkar olunmuş trendlərin statistik cəhətdən əhə-
miyyətliliyi korrelyasiya əmsalına görə qiymətləndirilmişdir. 

Müəyyən olunmuşdur ki, 30 çayın illik axımı artır və onlardan 12-si 
üçün trend statistik baxımdan əhəmiyyətlidir. 13 çayın orta illik su sərfləri sı-
raları üçün mənfi trend səciyyəvidir ki, onlardan da yalnız 4-ü statistik ba-
xımdan əhəmiyyətlidir 

Göründüyü kimi, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində çayların orta illik 
axımının çoxillik tərəddüdlərində istiqamətli dəyişmələr, yəni azalma və art-
malar birmənalı deyildir. Bunun səbəbləri müasir iqlim tərəddüdləri, su qey-
diyyatının xətaları və axıma antropogen amillərin təsiri ola bilər. 

Bütün bunları nəzərə alaraq hər bir bölgədə paralel müşahidələr dövrü 
üçün orta illik su sərfləri cəmlənmiş və ortalaşdırılmış sıraların trend analizi 
yerinə yetirilmişdir. Böyük Qafqazın cənub yamacı və Lənkəran təbii vilayəti 
çayları üçün bu trendlər şək. 3.3 və 3.4-də göstərilmişdir. 
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Şək. 3.3. Böyük Qafqazın cənub yamacı çaylarının cəm orta illik su sərflərinin 
xətti trendi 

Şək. 3.4. Lənkəran çaylarının cəm orta illik su sərflərinin xətti trendi 
Müəyyən olunmuşdur ki, yalnız Böyük Qafqazın cənub yamacında çayların cəm illik 
axımı artır və bu artım statistik baxımdan əhəmiyyətlidir. Böyük Qafqazın şimal-şərq 

yamacında axımın zəif, Lənkəran təbii vilayətində isə kəskin azalması qeydə 
alınmışdır. Kiçik Qafqaz təbii vilayətində və Naxçıvan MR-də isə cəm axım 

dəyişməmişdir. Maraqlıdır ki, son dövrdə yerinə yetirilmiş tədqiqatlara görə 
Ermənistanda da illik axım dəyişmir (Саркисян, 2002; Варданян, 2007). 
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4. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ 
 

 
4.1. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ  

ANTROPOGEN DƏYİŞMƏLƏRİ 
 
Azərbaycan ərazisində hələ qədim zamanlardan suvarma əkinçiliyinin 

inkişaf etdiyi məlumdur. Müasir Azərbaycan ərazisində bu gün də suvarma 
məqsədilə tikilmiş qədim kanalların izinə rast gəlmək olar. 

Azərbaycan ərazisinin iqliminin quraq olması, su ehtiyatlarının ərazi üz-
rə qeyri-bərabər paylanması, əhali artımı və təsərrüfatın son onilliklərdəki sü-
rətli inkişafı ölkədə suya olan tələbatı getdikcə artırmaqdadır. Su mənbələ-
rindən, başlıca olaraq çaylardan geriyə qaytarılmadan götürülən su miqdarının 
getdikcə artması ölkə ərazisində axan əsas çayların rejimində ciddi dəyiş-
mələrə səbəb olmuş, əksər çayların axımının azalması baş vermiş, çoxillik və 
ildaxili tənzimlənmə nəticəsində axımın il ərzində təbii paylanma qanunauy-
ğunluqları pozulmuşdur. 

Təsərrüfat fəaliyyətinin Azərbaycan çaylarının axımına intensiv təsiri 
ötən əsrin 50-ci illərindən başlayır. Suvarma və məişət ehtiyacları üçün su gö-
türülməsi ölkədə əsas su mənbələri hesab olunan çayların axımına təsir edən 
başlıca antropogen amillərdir. Hazırda ölkə ərazisində təsərrüfat fəaliyyətinin 
çayların axımına təsiri başlıca olaraq aşağıdakı istiqamətlərdə gedir: 

 Təsərrüfat və məişət məqsədləri üçün çay məcralarından və höv-
zələrindən suyun götürülməsi; 

 Çayların axımının tənzimlənməsi; 
 İstifadə olunmuş suların çay məcralarına atılması; 
 Su ehtiyatlarının bir hövzədən başqa hövzəyə nəqli. 

Təsərrüfat fəaliyyətinin çayların rejiminə təsirinin başlanğıc illərini mü-
əyyən etmək və axımın antropogen dəyişməsinin qiymətləndirilməsi üçün baş-
lıca olaraq statistik metodlara əsaslanan müqayisəli təhlillərdən istifadə olunur. 
Bu metodlar rejimi pozulmuş çayların axımının təbii rejimə malik olan çayla-
rın axımı, yaxud da hövzəyə düşən yağıntılarla müqayisəsinə əsaslanır (Шик-
ломанов, 1989; Иманов, 2000; Фатуллаев, 2002). 

Təsərrüfat fəaliyyətinin yay və yay-payız minimal axımlarına təsirini 
qiymətləndirmək üçün F.Ə. İmanov (Иманов, 1989; 2000) qış və yay minimal 
axımları arasında əlaqələr qurmağı təklif etmişdir. Bu əlaqələrdə qış minimal 
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axımı şərti olaraq təbii götürülür və çoxillik dövr ərzində bu əlaqələrin dəyiş-
məsinə əsasən təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri hesablanır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, su balansı üsullarına görə antropogen amillərin 
çayların rejiminə təsirini qiymətləndirmək daha etibarlıdır. Lakin, bu üsulların 
əsas çatışmazlığı lazımi məlumat bazasının olmaması və mövcud məlumat-
ların keyfiyyətinin aşağı olmasıdır. 

Orta və kiçik çaylar Azərbaycan Respublikası su ehtiyatlarının 30%-ə 
qədərini formalaşdırır. Su ehtiyatları ilə nisbətən zəif təmin olunan və arid iqli-
mə malik olan ərazilərdə bu çayların təsərrüfat əhəmiyyəti çox böyükdür. 

İri çaylardan fərqli olaraq kiçik çayların antropogen amillərin təsirinə 
həssaslığı daha böyükdür. Buna görə də ölkə ərazisində olan kiçik çayların ço-
xu təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri altında kəskin rejim və kəmiyyət dəyişmələ-
rinə məruz qalmışlar. 

Ölkə ərazisindən axan iri çaylarda olduğu kimi, kiçik və orta çaylarda da 
təsərrüfat fəaliyyətinin təsirinin başlıca istiqaməti suvarma əkinçiliyi və məişət 
ehtiyacları üçün sudan istifadədir. Azərbaycan ərazisində olan kiçik çaylar 
əsasən dağ çayları olduğundan onlardan suvarmada istifadə başlıca olaraq orta 
və mənsəb hissələrdə həyata keçirilir. 

Bu çaylardan təsərrüfat fəaliyyətinin təsirinə ən çox məruz qalanlardan 
biri Ağstafaçaydır. Bu çay Azərbaycan ərazisinə Ermənistan Respublikasından 
daxil olur. Çayın hövzəsində 18 suvarma kanalı və çoxsaylı sugötürmə qur-
ğuları var. Bu qurğular əsasən 1950-1980-ci illərdə istifadəyə verilmişdir. 
Ağstafaçayın su rejiminə təsərrüfat fəaliyyətinin intensiv təsiri 1952-ci ildən 
başlanmışdır. Ermənistan ərazisində yerləşən İcevan məntəqəsinə qədər çayın 
orta illik axımının 35-40%-i müxtəlif məqsədlər, başlıca olaraq suvarma və 
məişət məqsədləri üçün istifadə olunur. Əsas su tələbatçıları Ermənistan əra-
zisindəki İcevan və Dilican şəhərlərinin məişət və kommunal obyektləridir. 
Azərbaycan ərazisində suvarma əhəmiyyəti olan Ağstafaçay su anbarı fəaliy-
yət göstərir. 

Arpa çayı Ermənistandan Azərbaycana daxil olan ən iri çaydır. Bu çayın 
axımı Ermənistan ərazisində formalaşsa da, Naxçıvan MR-də Araz çayına tö-
külür. Çayın sənaye və suvarma əhəmiyyəti çox böyükdür. 1961-ci ildə Er-
mənistan ərazisindəki Göyçə gölünün səviyyəsini tənzimləmək məqsədilə Ar-
pa-Sevan tuneli istifadəyə verilmiş və hər il orta hesabla 15 m3/s su Arpa 
çayından Göyçə gölünə axıdılmışdır. Son illərdə bu tunelin fəaliyyəti zəiflə-
mişdir. Çay üzərində iki iri su anbarı vardır ki, bunlardan biri Ermənistan əra-
zisindəki Keçut su anbarı, digəri isə Azərbaycan ərazisindəki Arpaçay su an-
barıdır. Hazırda Ermənistan ərazisində geriyə qaytarılmadan istifadə olunan 
suyun həcmi çayın su ehtiyatlarının 30-40%-ni təşkil edir. Azsulu illərdə Ar-
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paçayın suları təsərrüfat məqsədləri üçün tam istifadə edildiyindən Araz ça-
yına çatmır (Məmmədov, Abbasov, 1998; Abbasov, 2001). 

Azərbaycanın yerli çaylarından ən böyüyü Tərtər çayıdır. Bu çayın təbii 
rejimi antropogen amillərin təsiri nəticəsində tamamilə pozulmuşdur. Çay üzə-
rində həyata keçirilən ən böyük layihə həm suvarma, həm də energetika əhə-
miyyəti daşıyan Sərsəng su anbarının istifadəyə verilməsidir. Bu su anbarının 
istifadəyə verilməsi nəticəsində Tərtərin aşağı hissəsində olan 120 min. ha 
əkin sahəsinin suvarılmasına imkan yaranmışdır. Su anbarının doldurulmağa 
başlandığı 1973-1974-cü illərdə aşağı byefdə axım olmamışdır. Hazırda Sər-
səng su anbarının lazım olan səviyyədə saxlanılması üçün Tərtər çayının axı-
mının 85-90%-indən istifadə olunur. Bundan başqa Maqavuz məntəqəsindən 
aşağıda da çoxsaylı sugötürmə qurğuları vardır. Nəticədə ilin çox vaxtı 
Maqavuz məntəqəsindən aşağıda axım olmur. Son illərdə Sərsəng su anbarının 
işğal zonasında yerləşməsi bu su anbarından istifadəni çətinləşdirmiş, ve-
getasiya dövründə su anbarından aşağıda yerləşən suvarma kanallarına su 
verilməsi dayandırılmışdır. 

Ermənistandan Azərbaycana daxil olan digər transsərhəd çaylarda–To-
vuz və Axınca çaylarında təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri müvafiq olaraq 1965 və 
1973-cü illərdən daha aydın hiss olunur. Tovuz çayında axım 45-50%, Axınca 
çayında isə 50-55% azalmışdır. Kürəkçayda isə antropogen təsir 1975-ci ildən 
başlamışdır. Təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri altında həmin çayın axımı orta 
hesabla 1,2 m3/s azalmışdır ki, bu da axımın orta hesabla 30%-ni təşkil edir 
(Abbasov, 2000) (cədvəl 4.1). 

C ə d v ə l   4.1 
Əsas çayların illik axımının dəyişməsi 

 

№ Çay-məntəqə 
Qşərti-təbii, 

m3/s 

Bütün müşahidə dövrü 
üçün 

1991-2010-ci illər 
üçün 

Qmüş, 

 
ΔQ Qmüş, 

 
ΔQ 

m3/s % m3/s % 

1 
Qabırrı-
Kəsəmən 

12.7 -5,70 7.20 -56.7 8.63 -4.07 -32.0 

2 
Türyançay-
Hidroqovşaq 

17.3 -9,08 -8.22 -47.5 10,3 -7.00 -40.4 

3 
Göyçay-
Göyçay 

14.1 12,8 -1.30 -9.20 14,4 +0.30 +2.1 

4 
Ağstafaçay- 
Musaköy 

10.7 2,31 -8.39 -78.4 - - - 
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5 
Zəyəmçay- 
Ağbaşlar 

4.92 5,16 +0.24 +4.9 5,14 +0.22 +4.5 

6 
Şəmkirçay-
Mansırlı 
(Barsum) 

8.56 8,54 +0.02 +0.2 - - - 

7 
Gəncəçay-
Zurnabad 

4.61 4,15 -0.46 -10.0 3,81 -0.80 -17.4 

8 
Kürəkçay-
Dozular 

4.15 4,07 -0.08 -1.9 4,10 -0.05 -1.2 

9 
Qusarçay-
Quzun 

4.71 4,66 -0.05 -1.1 4,88 +0.17 +3.6 

10 
Qudyalçay-
Küpçal 

7.81 6,84 -0.97 -12.4 7,23 -0.58 -7.4 

11 
Vəlvəliçay-
Təngəaltı 

4.22 4,00 -0.22 -5.2 4,37 +0.15 +3.6 

12 
Viləşçay-
Şıxlar 

5.64 4,55 -1.09 -19.3 3,87 -1.77 -31.4 

13 
Lənkərançay-
Sifidor 

9.43 8,64 -0.79 -8.4 7,32 -2.11 -22.4 

Təsərrüfat fəaliyyətinin təsirinə güclü şəkildə məruz qalan digər çaylara 
misal olaraq Gəncəçay, Qudyalçay, Naxçıvançay, Kürəkçay və digərlərini gös-
tərmək olar. Onu da qeyd edək ki, bu çayların mənsəb hissəsində ilin əksər 
dövrü axım olmur. 

Lənkəran təbii vilayətində təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri nəticəsində 
axımın azalması Lənkərançayda 25-30%, Viləşçayda isə 15-20% təşkil edir. 
Viləşçayda axımın azalması ayrı-ayrı illərdə 28%-ə çatır. Göytəpə, Mişarçay, 
Mətələçay və Şinapadərə çaylarında isə orta illik axımın 9-22% azalması 
müşahidə olunur (Ağayev, 2007). 

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı və Şirvan çaylarının axımına tə-
sərrüfat fəaliyyətinin təsiri Y.M.Eyvazova (Eyvazova, 2005) tərəfindən he-
sablanmışdır. 

Həmin ərazidə təbii rejimin pozulması əsasən 1955-1960-cı illərdən son-
rakı dövrlərə təsir edir. Regionun əsas çaylarından olan Samur, Türyançay, 
Göyçay, Qudyalçay, Vəlvələçay və s. üçün təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri nə-
ticəsində illik axım 30-35% azalmışdır. 

F.Ə.İmanovun tədqiqatlarına görə çayların minimal yay axımı orta he-
sabla 28% azalmışdır (Иманов, 2000). 
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4.1.1. Kür çayının illik axımının təbii  
və antropogen transformasiyası 

 
Kür çayı Qafqazda ən böyük transsərhəd çaydır və o, Türkiyə, Gürcüstan 

və Azərbaycan ərazisindən keçərək Xəzər dənizinə tökülür (şək. 4.1). Kür axın 
boyu çoxsaylı qollar qəbul edir və onun sularından hər üç ölkədə müxtəlif 
məqsədlər üçün geniş istifadə edilir. Nəticədə Kür çayının illik axımı çay boyu 
təbii və antropogen transformasiyaya uğrayır. 

 

 
 

Şək. 4.1. Kür çayı hövzəsinin xəritəsi 
 
 
Kür çayının mənbəyi Türkiyənin Qızıl-Gədik dağının şimal-şərq ya-

macında 2720 m hündürlükdə yerləşən bir qrup bulaqlardır. Çayın uzunluğu 
1515 km, hövzəsinin sahəsi 86000 km2 və Araz hövzəsi də nəzərə alınmaqla 
188000 km2-dir (cədvəl 4.2). 
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C ə d v ə l   4.2 
Kür çayınin ölkələr üzrə uzunluğu və sutoplayıcı sahəsi 

№ Ölkə 
Çayın uzunluğu, 

km 

Sutoplayıcı sahə, km2 

Araz hövzəsi 
nəzərə alınmadan 

Araz hövzəsi 
ilə birlikdə 

1 Türkiyə 174 5590 27548
2 Gürcüstan 522 34740 34740 
3 Azərbaycan 819 37960 56700
4 Ermənistan - 7710 29800
5 İran - - 39212
 Cəmi 1515 86000 188800

Hər üç ölkədə Kür çayı çoxsaylı qollar qəbul edir (cədvəl 4.3). 

C ə d v ə l   4.3 
Kür çayının əsas qollarının morfometrik və axım göstəriciləri 

№ Çay 
Hövzənin 
yerləşdiyi 

ölkə 

Çayın 
uzunluğu, 

Km 

Sutoplayıcı 
sahə, km2 

Sutoplayıcının 
orta 

hündürlüyü, m 

Orta 
çoxillik 
axım, 
m3/s 

1 Paravani Gürcüstan 73 2350 2120 18.7 
2 Posxof Gürcüstan 54 1730 1870 21.6 

3 
Bolşaya 
Liaxvi 

Gürcüstan 59 924 2100 26.4 

4 
Malaya 
Liaxvi 

Gürcüstan 41 422 1940 9.57 

5 Araqvi Gürcüstan 28 1900 1890 43.3 

6 
Qanıx 
(Alazani) 

Gürcüstan, 
Azərbaycan 

413 12080 900 125 

7 
Qabırrı 
(İori) 

Gürcüstan, 
Azərbaycan 

389 4840 810 15.9 

8 Türyançay Azərbaycan 170 1840 819 17.9 
9 Göyçay Azərbaycan 113 1770 538 14.4 

10 Xrami 
Gürcüstan, 
Ermənistan, 
Azərbaycan 

220 8340 1530 58.7 

11 Ağstafaçay
Ermənistan, 
Azərbaycan 

133 2586 1418 13.2 

12 Zəyəmçay Azərbaycan 90 942 850 5.84 
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13 Şəmkirçay Azərbaycan 95 1170 1634 9.25 
14 Gəncəçay Azərbaycan 98 752 1119 5.12 
15 Kürəkçay Azərbaycan 126 2080 508 7.57 
16 Tərtər Azərbaycan 200 2650 1820 23.1 

17 Araz 

Türkiyə, 
İran, 

Ermənistan, 
Azərbaycan 

1072 102000 - 290 

 
Qeyd: İlk 5 çay haqqında məlumatlar qapayıcı məntəqəyə (Водные ресурсы..., 
1988), qalan çaylar üçün isə mənsəbə aiddir (Рустамов и Кашкай, 1989). 

 
Kür çayı boyu axımın təbii transformasiyasına hövzədəki göl və buzlaq-

lar da təsir göstərir. Məsələn, Gürcüstan ərazisində Kür hövzəsində ümumi sa-
həsi 135,8 km2 olan 60-a yaxın göl var. Azərbaycanda Kür çayı hövzəsində bir 
çox axmaz göllər əmələ gəlmişdir. Ermənistanda isə Sevan (Göyçə) gölü ən 
böyükdür. Buzlaqlar isə əsasən Gürcüstanda Bolşaya Liaxvi və Araqvi çay-
larının hövzələrindədir (Водные ресурсы..., 1988). 

 
İllik axımın təbii transformasiyası 
1988-ci ildə Zaqafqaziya Elmi-Tədqiqat Hidrometeorologiya İnstitu-

tunda Kür çayı da daxil olmaqla, regionun əsas çaylarının illik axımının şərti-
təbii qiymətləri bərpa olunmuşdur (Водные ресурсы..., 1988). Analoji he-
sablamalar Azərbaycan çayları üçün də yerinə yetirilmişdir (Рустамов и Каш-
кай, 1989; Шикломанов и Фатуллаев, 1983; Фатуллаев, 2002). Kür çayı 
boyu şərti-təbii illik axımın dəyişmə qrafiki bu məlumatlar əsasında qurulmuş-
dur (şək. 4.2). 

Kür hövzəsinin ümumi su ehtiyatları 25.9 km3 təşkil edir. Bunun 16.8 
km3-i Kürün öz hövzəsində, qalan 9.1 km3-isə Araz hövzəsində formalaşır. 
Kürün öz hövzəsində (Araz hövzəsi nəzərə alınmadan) formalaşan su ehtiyat-
larının 9.39 km3-i Gürcüstanın, 4.6 km3-i Azərbaycanın və 1.54 km3-i Er-
mənistanın payına düşür (Водные ресурсы..., 1988). 

Kür-Araz hövzəsinin Türkiyə hissəsində 3.5 km3 axım əmələ gəlir. 
Bunun 0.9 km3-i Kür, 2.6 km3-i isə Araz hövzəsinin payına düşür və bu Tür-
kiyənin transsərhəd su ehtiyatlarının (70 km3) 5%-ni (Öziş Ü, Y.Özdemir, 
2009) və ümumi su ehtiyatlarının 2.59%-ni təşkil edir (Yıldız Mehmet and et 
al., 2007).  

 
İllik axımın antropogen transformasiyası 
Kür hövzəsinin çox hissəsində iqlimin əsasən quraq olması, su ehtiyat-

larının ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanması, əhali artımı və təsərrüfatın müx-
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təlif sahələrinin, xüsusilə suvarma əkinçiliyinin inkişafı suya olan tələbatın və 
müvafiq olaraq təbii su mənbələrindən, ilk növbədə çaylardan sugötürmələrin 
həcminin ildən-ilə artmasına səbəb olmuşdur. Geriyə qaytarılmadan götürülən 
su miqdarının getdikcə artması Kür çayı və onun əsas qollarının rejimində cid-
di dəyişmələrə səbəb olmuş, əksər çayların axımı azalmış, çoxillik və ildaxili 
tənzimləmə nəticəsində axımın ildaxili təbii paylanma qanunauyğunluqları 
pozulmuşdur. 

Şək. 4.2. Kür çayı boyu təbii və antropogen təsirlər də nəzərə alınmaqla  
illik axımın dəyişmə qrafiki 

1.Şərti-təbii illik axım; 2.Müşahidə olunan illik axım (1991-2012-ci illər)

Hövzənin bütün ölkələrində əsas çay və onun qolları üzərində su anbar-
ları inşa olunmuşdur. Gürcüstandakı Samqor, Sion və Tsalki su anbarlarının 
ümümi həcmi 0.945 km3 təşkil edir. Ermənistanda 30-dan artıq su anbarı var. 
Daha böyük olan Arpiliç, Aparan, Axuryan, Tolors və Spandəryan su anbar-
larında birlikdə 0.974 km3 su toplanıb (Фатуллаев, 2002). 
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2005-ci ildə Naxçıvan MR-da həcmi 100 mln. m3 olan Vayxır su anbarı 
istifadəyə verilmişdir. 2011-ci ildə Ermənistanda Kürün sağ transsərhəd qolu 
olan Voskepar (Əskipara) çayı üzərində su anbarı tikilib və Tavuş vilayətinin 
bir neçə kəndinə su verilib. 

İran İslam Respublikasında Araz çayı hövzəsində 2,6 milyon əhali ya-
şayır. Burada 636 000 ha kənd təsərrüfatına yararlı torpaq var. 270 000 ha sahə 
əkilir. Suvarılan sahələr Muğan düzündə (90 000 ha) və Araz çayı boyu ərazi-
lərdədir.Su əsasən suvarmaya sərf olunur. Bu suyun həcmi 3.270 km3-dir ki, 
bunun da 2.277 km3 yerüstü suların, 0.993 km3 yeraltı suların payına düşür. Bu 
ərazidə içməli su kimi əsasən yeraltı sulardan istifadə olunur (UNDP/GEF, 
2006). 

Mingəçevir su anbarı inşa olunmazdan əvvəl Kür çayının faktiki illik 
axımı çay boyu belə dəyişirdi: Tbilisi yaxınlığında 203 m3/s, Qarasaqqalda 292 
m3/s, Mingəçevirdə 397 m3/s və Sabirabadda 586 m3/s (Rüstəmov,1960). Bu o 
deməkdir ki, hələ Kürün su sərfləri üzərində sistematik hidroloji müşahidələr 
başlamazdan əvvəl çayın axımına güclü antropogen təsir olmuşdur. Məsələn, 
Sabirabadda faktiki illik axım şərti-təbii axımla müqayisədə 267 m3/s və ya 
31% az olmuşdur. 

Gürcüstan ərazisində Kür çayının axımı qeydiyyata alınan və Azərbay-
canla sərhədə ən yaxın yerləşən hidroloji məntəqə Tbilisi şəhərindədir. Müx-
təlif müəlliflərə görə bu məntəqədə çayın şərti-təbii illik axımı 13 m3/s 
(Глинская, 1979), 15 m3/s (Хмаладзе, 1982) və 16 m3/s (Цомая, 1980) azal-
mışdır. Göründüyü kimi, bu rəqəmlər bir-birinə çox yaxındır. Bu azalmanın 
əsas səbəbi Kürün qollarından (Bolşaya Liaxvi, Malaya Liaxvi, Ksani, Araqvi) 
suvarma məqsədilə sugötürmələrdir (Рустамов и Кашкай, 1989). 

2010-cu ilə kimi olan müşahidə məlumatlarının xətti trend analizi nəti-
cəsində müəyyən olunmuşdur ki, çoxillik dövr ərzində Tbilisi məntəqəsinə ki-
mi Kür çayının illik axımında əhəmiyyətli dəyişiklik yoxdur. Gürcüstan ərazi-
sində bu çayın axımının azalması Tbilisi və Azərbaycan sərhəddi arasında baş 
verir. Burada Qardaban (40 m3/s) və Taşiskari (12 m3/s) kanalları ilə Kürdən 
su götürülür. Gürcüstanda Qabırrı (İori) çayından Yuxarı Samqor (30 m3/s) və 
Aşağı Samqor (30 m3/s) kanalları, Qanıx (Alazani) çayından isə Alazani, Baş 
Magistral və digər kanallarla birlikdə 42.3 m3/s su götürülür (Рустамов и 
Кашкай, 1989). 

Kürün axımının antropogen təsirlər nəticəsində azalması Azərbaycan 
ərazisində davam edir. 

Çayın axım rejiminə antropogen amillərin güclü təsiri 1950-53-cü illərdə 
Varvara və Mingəçevir su anbarlarının istifadəyə verilməsi ilə başlayır. Daha 
sonra Kür çayı üzərində Şəmkir (1982-ci il), Yenikənd (2000-ci il), Tərtər çayı 
üzərində Sərsəng (1976-cı il) su anbarları və Kürün qolları üzərində digər su 
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anbarları inşa olunmuşdur. Bu su anbarlarında təqribən 20.6 km3 su ehtiyatları 
toplanmışdır (Əhmədzadə, 2003). 

Mingəçevir su anbarının aşağı byefinə ötürülən axımın kəmiyyəti Min-
gəçevir SES-in iş rejimindən, Yuxarı Şirvan (suburaxma qabiliyyəti 78 m3/s) 
və Yuxarı Qarabağ (suburaxma qabiliyyəti 130 m3/s) kanalları ilə götürülən 
suyun miqdarından asılıdır. XX əsrin 50-ci illərinin axırlarında Mingəçevir su 
anbarından aşağıda Kür çayından 151 nasos stansiyası vasitəsilə 128 m3/s su 
götürülürdü. Mingəçevir su anbarının səthindən buxarlanmanın orta çoxillik 
kəmiyyəti təqribən 1000 mm və ya 20 m3/s təşkil edir. 

Mingəçevir su anbarı inşa olunduqdan (1953-cü il) sonra 1955-1975-ci 
illərdə çayın axımı əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır: Mingəçevirdə 171 m3/s; 
Yevlaxda 165 m3/s; Zərdabda 191 m3/s; Mollakənddə 227 m3/s; Surrada 316 
m3/s; və Salyanda 351 m3/s (Рустамов и Кашкай, 1989). 

1975-ci ilə kimi olan məlumatlar əsasında yerinə yetirilmiş hesablama-
lara görə Kür çayının mənsəbinə (Araz çayı nəzərə alınmadan) hər il 175 m3/s, 
Araz çayının mənsəbinə isə 100 m3/s axım çatmır (Водные ресурсы…,1988). 

V.Y.Qeorqiyevskiyə görə antropogen amillərin təsiri nəticəsində Kür ça-
yının illik axımı Salyan məntəqəsində 27-31% azalmışdır (Георгиевский, 
2005). 

Antropogen amillərin təsiri nəticəsində çoxillik dövr ərzində Kür çayı 
hövzəsində cəm axım itkiləri böyük intervalda dəyişir və getdikcə artma tə-
mayülünə malikdir. Axım itkilərinə sugötürmə qurğularının götürdüyü sular, 
su anbarlarının səthindən və məcradan gedən buxarlanma, su anbarları və məc-
radan infiltrasiya, habelə digər itkilər aiddir. Cəm axım itkisi bir qayda olaraq 
təbii axım ilə həmin məntəqədə müşahidə olunan axım arasındakı fərqə görə 
hesablanır. 

Salyan məntəqəsində axım itkisinin zamana görə paylanmasında ciddi 
dəyişmələr olmuşdur. Əgər, Mingəçevir su anbarı istifadəyə verilməmişdən 
əvvəl axım itkisi orta hesabla 300 m3/s olmuşdursa, 1953-1970-ci illərdə bu 
rəqəm 370 m3/s, 1971-1980-ci illərdə 480 m3/s təşkil etmişdir (Фатуллаев, 
2002). 

Kür çayı boyu orta illik su sərflərinin antropogen transformasiyasını qiy-
mətləndirmək üçün 17 müşahidə məntəqəsinin məlumatlarından istifadə olun-
muşdur: 1 məntəqə Türkiyədə, 8 məntəqə Gürcüstanda və 8 məntəqə Azərbay-
canda yerləşir (cədvəl 4.4). 
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C ə d v ə l   4.4 
Kür çayı üzərində yerləşən müşahidə məntəqələri haqqında məlumat 

№ Məntəqə Ölkə 
Müşahidə 

dövrü 

Mənsəbdən 
olan məsafə, 

km 

Sutoplayıcı 
sahə, km2 

1 Akkiraz Türkiyə 1979-1998 1191 4293 

2 Xertvisi Gürcüstan 1939-2010 1141 4980 

3 Minadze Gürcüstan 1934-1975 1099 8010 

4 Çitaxevi Gürcüstan 1956-1975 1064 10400 

5 Likani Gürcüstan 1933-1975 1049 10500 

6 Qrakali Gürcüstan 1933-1975 957 16700 

7 Dzeqvi Gürcüstan 1928-1975 920 18000 

8 ZAHES Gürcüstan 1955-1975 900 20800 

9 Tbilisi Gürcüstan 1914-2010 890 21100 

10 Qıraqkəsəmən Azərbaycan 1953-2010 777 35900 

11 Xuluf Azərbaycan 1950-1991 687 40500 

12 Mingəçevir Azərbaycan 1914-2010 605 62600 

13 Yevlax Azərbaycan 1953-2012 566 66800 

14 Zərdab Azərbaycan 1947-2012 391 76000 

15 Mollakənd Azərbaycan 1949-1983 284 76200 

16 Surra Azərbaycan 1953-2012 206 178000 

17 Salyan Azərbaycan 1938-2012 85 188000 

Türkiyədəki Akkiraz məntəqəsinin məlumatları yalnız 1979-1998-ci il-
ləri əhatə edir. Gürcüstan ərazisində fəaliyyət göstətən 8 məntəqədən yalnız 
ikisinin (Xertvisi və Tbilısi) 2010-cu ilə kimi olan məlumatlarını əldə etmək 
mümkün olmuşdur. Qalan 6 məntəqənin əldə olan müşahidə sıraları 1975-ci 
ilə kimidir. Türkiyə və Gürcüstanda yerləşən məntəqələrin müşahidə sıralarını 
vahid dövrə (1927-2010-cu illər) gətirmək imkanını araşdırmaq məqsədilə bu 
sıralar arasında əlaqə qrafikləri qurulmuş, onların korrelyasiya əmsalları he-
sablanmışdır (cədvəl 4.5). 
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C ə d v ə l   4.5 
Türkiyə və Gürcüstan ərazisində yerləşən məntəqələrdə qeydə alınmış  

orta illik su sərfləri arasındakı əlaqələrin korrelyasiya matrisı 
M
ən

tə
qə

 

A
kk

ir
az

 

X
er

tv
is

i 

M
in

ad
ze

 

Ç
it

ax
ev

i 

L
ik

an
i 

Q
ra

ka
li

 

D
ze

qv
i 

Z
A

Q
E

S
 

T
bi

li
si

 

Akkiraz 1 0,95 - - - - - - 0,81 
Xertvisi 1 0,82 0,81 0,86 0,76 0,81 0,80 0,79
Minadze  1 0,85 0,92 0,89 0,87 0,83 0,80
Çitaxevi  1 0,94 0,89 0,82 0,85 0,86
Likani 1 0,87 0,80 0,79 0,86 
Qrakali 1 0,85 0,92 0,79 
Dzeqvi  1 0,91 0,88 
ZAHES 1 0,91 
Tbilisi 1 

Cədvəl 4.5-dən göründüyü kimi, bütün müşahidə sıraları arasında çox 
sıx əlaqə var. Kür-Tbilisi məntəqəsinin məlumatlarından istifadə etməklə 
qalan 8 sıra uzadılmış, bütün müşahidə məlumatları 1927-2010-cu illəri əhatə 
edən vahid dövrə gətirilmiş və növbəti hesablamalarda bu məlumatlardan 
istifadə olunmuşdur. 

Gürcüstan ərazisindəki Tbilisi və Azərbaycanda yerləşən Qıraqkəsəmən 
məntəqələrinin orta illik su sərfləri arasında əlaqənin korrelyasiya əmsalı yük-
səkdir (0.88). 

Azərbaycan ərazisində yerləşən müşahidə məntəqələrinin orta illik su 
sərfləri arasında da əlaqə qrafikləri qurulmuşdur. Lakin antropogen amillərin 
təsiri səbəbindən, bu əlaqələr zəifdir. 

Əvvəllər, Azərbaycan ərazisində Kür çayı boyu illik axımın antropogen 
dəyişməsi iki müxtəlif dövr üçün-Mingəçevir su anbarı istifadəyə verilənə ki-
mi (1953-cü il) və 1953-1975-ci illəri əhatə edən dövr üçün yerinə yetirilmiş-
dir (Рустамов и Кашкай, 1989). Bunu nəzərə alaraq, bu işdə antropogen 
amillərin təsiri nəticəsində illik axımın dəyişməsi 1976-1990 və 1991-2012-ci 
illər üçün qiymətləndirilmişdir (cədvəl 4.6). 



4. Yer³st³ su ehtiyatlar¯n¯n m³asir dəyi¼mələri 95 

C ə d v ə l   4.6 
1976-1990 və 1991-2012-ci illərdə Kür çayı boyu illik axımın dəyişməsi 

№ Məntəqə 
Qmüş, 

m3/s 

Qşərti-

təbii, 
m3/s 

1976-1990-cı illər 1991-2012-ci illər 
Qmüş, ΔQ Qmüş, ΔQ 

m3/s % m3/s % 

1 Akkiraz 32.8 30.1 32.2 +2.10 6.97 31.1 +1.10 3.65 

2 Xertvisi 33.3 33.2 33.6 +0.40 1.20 34.8 +1.60 4.81 

3 Minadze 57.1 57.1 57.2 +0.10 0.17 56.9 -0.20 0.35 

4 Çitaxevi 70.9 72.7 73.4 +0.70 0.96 72.3 +0.40 0.55 

5 Likani 83.2 83.8 84.6 +0.80 0.95 83.4 -0.40 0.47 

6 Qrakali 128 140 138 -2.00 1.42 135 -5.00 3.57 

7 Dzeqvi 152 167 164 -3.00 1.79 161 -6.00 3.59 

8 ZAHES 187 218 197 -21.0 9.63 193 -25.0 11.5 

9 Tbilisi 202 225 205 -20.0 8.88 201 -24.0 10.7 

10 Qıraqkəsəmən 275 (295) 290 -5.00 1.69 270 -25.0 8.47 

11 Xuluf 269 301 261 -40.0 13.3 321 +20.0 6.64 

12 Mingəçevir 318 473 277 -196 41.4 273 -200 42.3 

13 Yevlax 279 481 288 -193 40.1 268 -213 44.3 

14 Zərdab 333 529 336 -193 36.5 360 -169 31.9

15 Mollakənd 344 563 386 -227 40.3 - - - 

16 Surra 485 853 471 -382 44.8 446 -407 47.7 

17 Salyan 494 854 430 -424 49.6 429 -425 49.8 

Cədvəl 4.6-dan göründüyü kimi, Türkiyədə və Gürcüstan ərazisinin çox 
hissəsində Kür çayının illik axımında dəyişiklik yoxdur. Gürcüstanda axımın 
azalması (8-12%) Zaqafqaziya SES və Tbilisidən başlayır. Mingəçevirdən 
Suqovuşana kimi bu azalma 32-44% təşkil edir. Kür çayının qapayıcı mən-
təqəsində (Salyanda) illik axım 425 m3/s və ya 49.8% azalmışdır. 325 m3/s 
azalma bilavasitə Kürün öz hövzəsində, 100 m3/s azalma isə Araz hövzəsində 
qeydə alınmışdır. 

Yaxın gələcəkdə Kür çayının illik axımının azalması davam edəcək. 
Belə ki, 2014-cü ilin axırlarında Şəmkirçay su anbarı (160 mln. m3), 2015-ci 
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ildə isə Tovuzçay su anbarı (20 mln. m3) istifadəyə verilmişdir. Zəyəmçay 
(115 mln. m3) və Gəncəçay (42 mln. m3) su anbarlarının inşası planlaşdırılır. 
Türkiyədə Kür-Araz hövzəsində 2.3 mlrd kvt.saat elektrik enerjisi istehsalı və 
480000 hektar ərazinin suvarılması (D.S.İ.,1995), Azərbaycan, Ermənistan və 
Gürcüstanın hər birində onlarla kiçik SES-lərin inşası nəzərdə tutulur 
(UNDP/GEF, 2013). 

4.1.2. Araz çayının illik axımının təbii  
və antropogen transformasiyası 

Araz Kür çayının ən böyük qoludur və o, Türkiyə, Ermənistan, İran və 
Azərbaycan ərazisindən keçərək Kürə tökülür (şək. 4.3). Araz axın boyu çox-
saylı qollar qəbul edir və onun sularından dörd ölkənin hər birində müxtəlif 
məqsədlər üçün geniş istifadə edilir. Nəticədə Araz çayının illik axımı çay bo-
yu təbii və antropogen transformasiyaya uğrayır. 

Şək. 4.3. Araz çayı hövzəsinin xəritəsi 

Qeyd:Müşahidə məntəqələrinin nömrələri cədvəl 4.9-a uyğundur. 
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Araz çayı öz xsaylı mənbəyini Türkiyə ərazisindəki Bingöl silsiləsində 
2600 m yüksəklikdə səthə çıxan çobulaqlardan götürür. Onun uzunluğu 1072 
km, hövzəsinin sahəsi isə 102000 km2-dir (cədvəl 4.7). 

C ə d v ə l   4.7 
Araz çayınin ölkələr üzrə sutoplayıcı sahəsi və orta çoxillik axımı 

№ Ölkə Sutoplayıcı sahə, 
km2 

Orta çoxillik axım 
m3/s % 

1 Türkiyə 25784 74.3 24

2 Ermənistan 17919 132 43

3 Azərbaycan 16457 50.4 16

4 İran 41840 53.4 17

Cəmi 102000 310 100

Cədvəl 4.8-də Araz çayının qolları haqqında məlumat verilir. 

C ə d v ə l   4.8 
Araz çayının əsas qollarının morfometrik və axım göstəriciləri 

№ Çay 
Hövzənin 
yerləşdiyi 

ölkə 

Çayın 
uzunluğu, 

km 

Sutoplayıcı 
sahə, km2 

Sutoplayıcın
ın orta 

hündürlüyü, 
m 

Orta 
çoxilli

k 
axım, 
m3/s 

1 
Axuryan 
(Qərbi 
Arpaçay) 

Ermənistan, 
Türkiyə 

102 8140 2010 8.85 

2 Sevcur Ermənistan 33 3540 1610 29.8 

3 
Razdan 
(Zəngi) 

Ermənistan 119 2310 1860 28.2 

4 Azat Ermənistan 25 526 2220 6.14 

5 Vedi Ermənistan 30 329 2090 2.02 
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6 Arpaçay 
Ermənistan, 
Azərbaycan

126 2630 1968 23.7 

7 Naxçıvançay Azərbaycan 81 1630 1625 7.54 

8 Oxçuçay 
Ermənistan, 
Azərbaycan

83 1175 1980 10.0 

9 Bazarçay 
Ermənistan, 
Azərbaycan

172 5650 - 38.4 

10 Zəngemar İran - 6610 - 9.04

11 Qoturçay İran - 9359 - 10.8

12 
Qarasu 
(Dərərud) 

İran - 12559 - 18.6

Qeyd: İlk 5 çay haqqında məlumatlar qapayıcı məntəqəyə (Водные ресурсы..., 
1988), qalan çaylar üçün isə mənsəbə aiddir (Рустамов и Кашкай, 1989). 

Araz çayı axımının təbii transformasiyasına hövzədəki göl və buzlaqlar 
da təsir göstərir. Azərbaycanda Naxçıvançay və Həkəri hövzələrində bir sıra 
göllər var. Buzlaqlar əsasən Ermənistandadır və onların ümumi sahəsi 3.79 
km2 təşkil edir (Водные ресурсы..., 1988). 

İllik axımın təbii transformasiyası 
1988-ci ildə Zaqafqaziya Elmi-Tədqiqat Hidrometeorologiya İnstitutun-

da Araz çayı da daxil olmaqla, regionun əsas çaylarının illik axımının şərti-
təbii qiymətləri bərpa olunmuşdur (Водные ресурсы..., 1988). Analoji he-
sablamalar Azərbaycan çayları üçün də yerinə yetirilmişdir (Рустамов и Каш-
кай, 1989; Шикломанов и Фатуллаев, 1983; Фатуллаев, 2002). Araz çayı 
boyu şərti-təbii illik axımın dəyişmə qrafiki bu məlumatlar əsasında qurulmuş-
dur (şək. 4.4). 

Araz hövzəsində 9.12 km3 su formalaşır. Bunun 2.6 km3-i Türkiyənin 
(Öziş Ü, Y.Özdemir, 2009), 4.70 km3-i Ermənistanın və 1.04 km3-i Azərbay-
canın payına düşür (Водные ресурсы..., 1988). Beləliklə, İran ərazisində Araz 
hövzəsinin su ehtiyatları cəmi 0.78 km3 təşkil edir. 

Türkiyə ərazisində Arazın sağ qolları olan Sarısu və Qotur çaylarının hər 
birinin orta çoxillik axımı 0.1 km3, Kars çayının axımı (Arazın sol qolu olan 
Qərbi Arpaçaya tökülür) isə 0.6 km3-ə bərabərdir. Arazın yuxarı axımı üçün 
illik axım həcmi 1.8 km3-dir (Öziş Ü, Y.Özdemir, 2009). 
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Şək. 4.4. Araz çayı boyu təbii və antropogen təsirlər də nəzərə alınmaqla illik 
axımın dəyişmə qrafiki 

1. Şərti-təbii illik axım; 2. Müşahidə olunmuş illik axım (1991-2010)

İllik axımın antropogen transformasiyası 
Araz hövzəsinin çox hissəsində iqlimin əsasən quraq olması, su ehtiyat-

larının ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanması, əhali artımı və təsərrüfatın müxtə-
lif sahələrinin, xüsusilə suvarma əkinçiliyinin inkişafı suya olan tələbatın və 
müvafiq olaraq təbii su mənbələrindən, ilk növbədə çaylardan sugötürmələrin 
həcminin ildən-ilə artmasına səbəb olmuşdur. Geriyə qaytarılmadan götürülən 
su miqdarının getdikcə artması Araz çayı və onun əsas qollarının rejimində 
ciddi dəyişmələrə səbəb olmuş, əksər çayların axımı azalmış, çoxillik və ilda-
xili tənzimləmə nəticəsində axımın ildaxili təbii paylanma qanunauyğunluqları 
pozulmuşdur. 

Keçmiş SSRİ və Türkiyə arasında 1927-ci ildə bağlanmış müqaviləyə 
görə hər iki ölkə Qərbi Arpaçaydan bərabər miqdarda su götürür. 1980-cı il-
lərdə Türkiyədə İqdır düzənliyini suvarmaq üçün Arpaçay üzərində Ermənis-
tanla sərhəddə Sərdarabad hidroqovşağı inşa olunub. 
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Arazın sağ qolu olan Sarısu çayı Türkiyədən İrana axır və orada Araza 
tökülür. Lakin quraq dövrlərdə nəzərdə tutulan 1.5 m3/s suyu İrana ötürmək 
mümkün olmur (Özdemir A.Deniz and et al.,2007). 

Ermənistanda 30-dan artıq su anbarı var. Daha böyük olan Arpiliç, 
Aparan, Axuryan, Tolors və Spandaryan su anbarlarında birlikdə 0.974 km3 su 
toplanıb (Фатуллаев, 2002). Eyni zamanda Araz çayından bir neçə magistral 
suvarma kanalı çəkilmişdir: Oktemberyan kanalı 24,0 m3/s, Arazdaryan kanalı 
5,0 m3/s. Axuryan çayından Şirak və Talin kanalları 49 m3/s, Azat çayından 
Artaşat kanalı ilə 27,2 m3/s su götürülür (Фатуллаев, 2002). 

Azərbaycan ərazisində Araz çayının təbii rejimi başlıca olaraq Araz, 
Mil-Muğan və Bəhramtəpə hidroqovşaqlarında pozulur. Həcmi 1.35 km3 olan 
Araz su anbarı 1970-ci ildə doldurulmağa başlanıb. Bəhramtəpə və Mil-Mu-
ğan hidroqovşaqları müvafiq olaraq, 1959 və 1972-ci illərdə istifadəyə verilib. 
Bəhramtəpə hidroqovşağından Baş Muğan (suburaxma qabiliyyəti 60 m3/s) və 
Cənubi Muğan (suburaxma qabiliyyəti 35 m3/s) kanalları, Mil-Muğan hidro-
qovşağından isə Baş Mil kanalı (suburaxma qabiliyyəti 93 m3/s) çəkilmişdir. 
Bu hidroqovşaqdan İran da eyni miqdarda su götürür (Əhmədzadə, 2003). 

Araz su anbarından yuxarıda və aşağıda nasos stansiyaları yerləşdirilmiş 
və bu stansiyalarla Araz çayından 29,5 m3/s su götürülür (Azərbaycan və İran 
tərəfi ilə bərabər miqdarda). Nasos stansiyaları Şibloda, Qənbər kəndində, 
Zənginahda, Gərdianda, Gölfərəcdə, Qaliboğluda və İsərgəranda yerləşdiril-
mişlər. 

1975-ci ilə kimi olan məlumatlar əsasında yerinə yetirilmiş hesab-
lamalara görə Araz çayının mənsəbinə hər il orta hesabla 100 m3/s axım çatmır 
(Водные ресурсы…,1988). 1971-1977-ci illərdə Araz çayının Saatlı məntə-
qəsində orta illik su sərfi 142 m3/s təşkil etmişdir. Bu, o deməkdir ki,çayın illik 
axımı 148 m3/s və ya 51% azalmışdır (Рустамов и Кашкай,1989). 

Şək. 4.5-də Araz-Saatlı (Novruzlu) məntəqəsi üçün xətti trendin qrafiki 
verilmişdir. 

Qrafikdən də görünür ki, 1970-ci ildə Araz su anbarı doldurulmağa baş-
lanandan çayın illik axımı kəskin azalır. 

Araz çayı boyu orta illik su sərflərinin antropogen transformasiyasını 
qiymətləndirmək üçün 8 müşahidə məntəqəsinin məlumatlarından istifadə 
olunmuşdur: 1 məntəqə Türkiyədə, 2 məntəqə Ermənistanda və 5 məntəqə 
Azərbaycanda yerləşir (cədvəl 4.9). 
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Şək. 4.5. Araz-Saatlı (Novruzlu) məntəqəsi üçün illik axımın xətti trendi 

C ə d v ə l   4.9 
Araz çayı üzərində yerləşən məntəqələrin morfometrik və axım göstəriciləri 

№ Məntəqə Ölkə Müşahidə dövrü 
Mənsəbdən 
olan məsafə, 

km 

Sutoplayıcı 
sahə, km2 

1 Kağızman Türkiyə 1953-2007 (765) 8872 

2 Sürməli Ermənistan 1964-2010 696 22100 

3 Qaraqala Ermənistan 1955-1964 692 22100 

4 Qıvraq Azərbaycan 1974-1980,1983 485 46100 

5 Qızılvəng Azərbaycan 1965-2005 422 54300 

6 Qız Qalası Azərbaycan 
1965-1975, 
1978-1981 

205 76800

7 
Kübəktala 
(Qaradonlu) 

Azərbaycan 
1913-1917,1927-
1942,1947-1964 

66 97600

8 Saatlı Azərbaycan 
1946-1949,1965-
1995,2005-2010 

24 100000

y = -2,0818x + 4276,9
R² = 0,3663
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Türkiyədəki Kağızman məntəqəsi üçün yalnız 1953-2007-ci illəri əhatə 
edən dövrün axım normasını əldə etmək mümkün olmuşdur. Qalan məntəqələr 
üçün müşahidə dövrləri fərqlidir. Bu məntəqələrin müşahidə sıralarını bərpa 
etmək, uzatmaq və vahid dövrə gətirmək qeyri-mümkündür. Belə ki, Ermə-
nistan ərazisindən başlayaraq hər il çaydan böyük həcmdə su götürülür. Sorğu 
kitablarında olan məlumatlara görə hər il Sürməli məntəqəsində orta hesabla 
9.73 m3/s (1967-1975-ci illər), Qaraqalada 18.4 m3/s (1955-1960-cı illər) və 
Qaradonluda 49.4 m3/s (1959-1962-ci illər) su götürülmüşdür. 

Yalnız 3 məntəqədə-Sürməli, Qızılvəng və Saatlıda müşahidələr 2005-
2010-cu illərə kimi olan dövrü əhatə edir. Bunu nəzərə alaraq, bu işdə antro-
pogen amillərin təsiri nəticəsində illik axımın dəyişməsi bütün müşahidə dövrü 
və 1991-2010-cu illər üçün qiymətləndirilmişdir (cədvəl 4.10). 

C ə d v ə l   4.10 
Araz çayı boyu illik axımın dəyişməsi 

№ Məntəqə 
Qşərti-təbii,

m3/s 

Bütün müşahidə dövrü 
1991-2010-ci illər 

Qmüş, ΔQ Qmüş, ΔQ 
m3/s % m3/s % 

1 Sürməli 99.2 80.8 -18.4 18.0 76.0 -23.2 23.0 
2 Qaraqala 99.2 48.6 -50.6 51.0 - - - 
3 Qıvraq (169) 133 -36.0 21.3 - - -
4 Qızılvəng 188 136 -52.0 27.6 119 -69.0 36.0 
5 Qız Qalası 268 236 -32.0 11.9 - - - 

6 
Kübəktala 
(Qaradonlu) 

(287) 227 -50.0 17.4 - - - 

7 Saatlı 290 162 -128 44.0 190 -100 34.5

Cədvəl 4.10-dan göründüyü kimi, Türkiyə və Ermənistan sərhəddindən 
(Sürməli) başlayaraq Araz çayının illik axımında antropogen azalma (18-23%) 
müşahidə olunur. Araz su anbarının aşağı byefində bu azalma artıq 36-52% 
təşkil edir. Araz çayının qapayıcı məntəqəsində (Saatlıda) bütün müşahidə 
dövrü ərzində illik axım 128 m3/s və ya 44%,1991-2010-cu illərdə isə 34.5% 
azalmışdır. 

Bu azalma yaxın gələcəkdə davam edəcək, belə ki, İran Araz üzərində 
həcmi 1,6 km3 olan Xudafərin su anbarını inşa etmiş və Qız Qalası (62 mln. 
m3) su anbarının inşasını davam etdirir. Türkiyədə Kür-Araz hövzəsində 2.3 
mlrd kvt.saat elektrik enerjisi istehsalı və 480000 hektar ərazinin suvarılması 
(D.S.İ.,1995), Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda onlarla kiçik SES-lərin 
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inşası nəzərdə tutulur (UNDP/GEF, 2013). Araz çayı üzərində İran və Ermə-
nistan Qaraçılar və Mehri, İran və Azərbaycan Mazraid və Ordubad SES-nin 
tikintisini planlaşdırır. 

4.1.3. Samur və Qanıx çaylarının axımının dəyişməsi 

Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün Samur çayının olduqca böyük əhəmiy-
yəti var. Samur çayından hələ 1940-cı ildə Samur-Dəvəçi kanalı çəkilmiş, 50-
ci illərin axırında isə bu kanal Ceyranbatan çökəkliyinə çatdırılmış və Abşe-
ronda şirinsulu su anbarı yaradılmışdır. Bu kanal Samur-Dəvəçi ovalığında və 
Abşeron yarımadasında 100 min hektardan artıq torpağın suvarılması üçün 
əsas su mənbəyidir. Sumqayıt və Bakı şəhərlərinin su təchizatında, Abşeronda 
yaşıllaşdırma (meşəsalma) işlərində də istifadə edilir. 

Samur çayının su ehtiyatlarının müasir qiymətləndirilməsi Usuxçay 
məntəqəsinin məlumatlarına əsasən yerinə yetirilmişdir. 1950-2006-cı illəri 
əhatə edən bu məlumatlar əsasında: 

 sıraların bircinsliyi statistik meyаrların tətbiqi ilə yoxlanılmış;
 axım xarakteristikalarının çoxillik tərəddüdləri fərq-inteqral əy-

riləri və xətti trend üsulları ilə təhlil olunmuş;
 hər bir sıra üçün empirik və analitik təminat əyriləri qurulmuş;
 su ehtiyatlarının müxtəlif təminatlı qiymətləri hesablanmış;
 orta aylıq və illik su sərflərinin çoxillik dövr ərzində dəyişməsi

qiymətləndirilmişdir.
Orta aylıq və illik su sərfləri sıralarının orta kəmiyyətə və dispersiyaya 

görə bircinsliyi yoxlanılmışdır. Bu məqsədlə, müvafiq olaraq, Styudent və 
Fişer meyarlarından istifadə olunmuşdur. 

Sıraların bircinsliyinin qiymətləndirilməsinin nəticələri cədvəl 4.11-də 
verilmişdir. Bu cədvəldə, həmçinin sıraların qonşu hədləri arasındakı əlaqə-
lərin korrelyasiya əmsalları da göstərilir. 

Cədvəl 4.11-dən göründüyü kimi, Fişer meyarına görə, yalnız fevral 
ayının orta su sərfləri sırası qeyri-bircinsdir. Samur çayında minimal aylıq su 
sərfləri məhz fevralda müşahidə olunur və bu dövrdə çay yalnız yeraltı sularla 
qidalanır. Məlumdur ki, səth sularından fərqli olaraq, yeraltı sular daha yüksək 
ətalətliyə malikdir. Bu ətalətliyin kəmiyyət göstəricilərindən biri sıradaxili 
korrelyasiya əmsalıdır. Fevral ayının orta su sərflərinin sıradaxili korrelyasiya 
əmsalı 0,38-ə bərabərdir və əmsalın belə qiymətində baxılan sıra bircins qəbul 
oluna bilər. Qalan ayların su sərfləri sıraları, həmçinin orta illik su sərfləri 
sırası Fişer meyarına görə bircinsdir. 
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C ə d v ə l   4.11 
Samur çayının Usuxçay məntəqəsində orta aylıq və illik su sərfləri sıralarının 

bircinsliyinin qiymətləndirilməsi 

№ 
Fişer Styudent 

r (1) 
Fhes Qiymətləndirmə thes Qiymətləndirmə 

I 1,53 + 1,51 + 0,35 

II 2,22 - 2,45 - 0,38 

III 1,18 + 1,75 + 0,24 

IV 1,19 + 1,87 + 0,17 

V 1,03 + 2,42 - 0,27 

VI 1,44 + 1,43 + 024 

VII 1,65 + 1,65 + 0,17 

VIII 1,47 + 1,48 + 0,19 

IX 1,88 + 1,14 + 0,15 

X 1,27 + 0,43 + 0,00 

XI 1,21 + 0,08 + 0,09 

XII 1,99 + 2,13 - 0,34 

il 1,46 + 2,03 - 0,38 

Təhlil edilən 13 su sərfləri sırasından 4-ü Styudent meyarına görə qeyri-
bircinsdir: fevral, may, dekabr ayları və orta illik su sərfləri sıraları. 

Cədvəl 4.11-dən göründüyü kimi, bu 4 sıranın hər biri üçün sıradaxili 
korrelyasiya əmsalının qiymətləri nisbətən yüksəkdir və onlar statistik ba-
xımdan əhəmiyyətlidir. 

Axımın çoxillik tərəddüdləri 3 müxtəlif üsulla tədqiq edilmişdir: 
 Fərq-inteqral əyriləri üsulu;
 Xətti trend üsulu;
 Müqayisə üsulu.

Fərq-inteqral əyriləri (FİƏ) orta illik və aylıq su sərfləri sıralarının hər 
biri üçün ayrılıqda qurulmuşdur (şək. 4.6). 



4. Yer³st³ su ehtiyatlar¯n¯n m³asir dəyi¼mələri 105 

 
 

 
 

Şək. 4.6. Samur çayının (Usuxçay məntəqəsi)  
orta illik su sərflərinin fərq inteqral əyrisi 

 
 
Orta illik su sərflərinin FİƏ-dən görünür ki, 1950-2006-cı illəri əhatə 

edən dövr ərzində 2 uzun müddətli müxtəlif sululuqlu faza aydın seçilir: 
 Çoxsulu faza-1955-1968-ci illər (14 il); 
 Azsulu faza-1969-2000-ci illər (32 il). 

Azsulu faza, çoxsulu faza ilə müqayisədə 2 dəfə uzun dövrü əhatə edir. 
Bu 2 faza birlikdə davamiyyəti 46 il olan bütöv tsikl əmələ gətirir (1955-2000-
ci illər). Uzun müddət davam edən bu azsulu faza ərzində qısa müddətli (2-4 
il) çoxsulu illərin olması diqqəti cəlb edir. Bu isə çay axımının çoxillik 
tərəddüdləri üçün səciyyəvi xüsusiyyətdir. 

Orta aylıq su sərfləri üçün qurulmuş FİƏ-ri orta illik axımın FİƏ-si ilə 
çox oxşardırlar. Bu əyrilərdə də oxşar çoxsulu və azsulu fazalar aydın seçilir. 
Cüzi fərqlər azsulu fazanın qurtarma tarixində (ilində) və bu fazada müşahidə 
olunmuş qısa müddətli çoxsulu illərin sayında nəzərə çarpır. 

Orta illik və aylıq su sərflərinin çoxillik dövrü əhatə edən məlumatları 
əsasında qurulmuş xətti trendlərin təhlili göstərmişdir ki, ilin əksər aylarında, 
xüsusilə yaz-yay və payız mövsümlərində su sərfləri sıralarında əhəmiyyətli 
trendlər yoxdur. Yalnız qış mövsümünün dekabr və fevral aylarında su sərf-
lərinin azalması diqqəti cəlb edir. 
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Şək.4.7. Samur çayının (Usuxçay məntəqəsi) orta illik su sərflərinin xətti trendi 

Orta illik su sərfləri sırası üçün mənfi trend-azalma qeydə alınmışdır. 
Qrafikdən (şək. 4.7) görünür ki, 1969-cu ilə qədərki dövrdə su sərfləri, həmin 
ildən sonrakı dövrün su sərfləri ilə müqayisədə daha böyükdür. Bu fikir FİƏ-
nin təhlilinin nəticələrini bir daha təsdiq edir: 1955-1968-ci illər çoxsulu, 
1969-2000-ci illər isə azsulu olmuşdur. 

C ə d v ə l   4.12 
Samur çayının Usuxçay məntəqəsində orta aylıq və illik su sərflərinin müasir 

dəyişmələrinin qiymətləndirilməsi 
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sərfi, 
m3/s 
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Cədvəl 4.12-dən göründüyü kimi, 1969-2006-cı illərdə Samur çayının 

həm orta illik, həm də aylıq axımı azalmışdır. İllik axımın azalması 21,8% 
(16,5 m3/s) təşkil edir. Ən çox azalma iyul-sentyabr aylarında baş vermişdir 
(24,5-27,3%). Minimal azalma isə qış aylarında müşahidə olunur (13,9-
23,2%). 

Axımın əmələgəlmə şəraiti Samur çayına oxşar olan Qusar çayı üçün 
(Quzun məntəqəsi) də oxşar hesablamalar yerinə yetirilmişdir (cədvəl 4.13). 
Bu cədvəldən görünür ki, ilin soyuq dövründə (noyabr-fevral ayları) Qusar-
çayın axımı son dövrdə artmış, yay axımı isə azalmışdır. Bu dünyanın bir çox 
regionlarında qlobal istiləşmə şəraitində çay axımının dəyişmə xarakterinə tam 
uyğundur. 

 
C ə d v ə l   4.13 

Qusarçayın Quzun məntəqəsində orta aylıq və illik su sərflərinin müasir 
dəyişmələrinin qiymətləndirilməsi 
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Digər dağlıq rayonlarda olduğu kimi, Böyük Qafqazda, o cümlədən 

Samur və Qusarçay hövzələrində də buzlaqların ölçüləri kiçilir. Samurun höv-
zəsində buzlaqların sahəsi 8,4 km2 (29 buzlaq), Qusarçayın hövzəsində isə 2,9 
km2 (9 buzlaq) təşkil edir. Bu hövzələrdə buzlaqların aşağı sərhəddi müvafiq 
olaraq 3280 m və 3760 m-ə bərabərdir. Samur hövzəsində buzlaqların aşağı 
sərhəddi 1895-ci illə müqayisədə 220 m artmışdır (Лурье, Панов, 2006). 



108 I H²SSƏ. Su ehtiyatlar¯ və onlar¯n m³asir dəyi¼mələri 

2000-ci ilin məlumatlarına görə Samurun illik axımının 2,9%-i (0,019 
km3), Qusarçayın axımının isə 0,9%-i (0,004 km3) buzlaqların ərinti sularının 
payına düşür. Buzlaqların müasir iqlim dəyişmələri ilə bağlı kiçilməsi nəticə-
sində əmələ gələn ərinti sularının həcmi hər iki çay üçün eynidir-0,001 km3

(Лурье, 2006). Bu isə o deməkdir ki, Qusarçayın buzlaqlarının əriməsi hesa-
bına əmələgələn axımın payı son dövrdə 25% artdığı halda, Samur çayının 
axımı cəmi 5,3% artmışdır. 

Samur çayının bütün aylarda axımının azalması onun çoxillik təbii tərəd-
düdləri ilə izah oluna bilər. Lakin ilin isti (vegetasiya) dövründə axımın daha 
çox azalması antropogen amillərin təsiri ilə də bağlı ola bilər. 

Samur çayının Usuxçay məntəqəsinin 1980-ci ilə qədər olan məlumat-
larının təhlili göstərmişdi ki, minimal 10 günlük (dekadalıq) yay-payız axımı 
azalır (Иманов, 2000). Axıma antropogen amillərin təsiri qapayıcı məntəqənin 
(Samur-Usuxçay) su sərfləri ilə axım əmələgətirən zonaya qolların (Samur-
Axtı, Axtı-Axtı və Usuxçay-Usux) gətirdiyi su sərflərinin cəmi arasındakı 
əlaqə qrafikinə görə qiymətləndirilmişdi. 

Bu əlaqələrə görə yerinə yetirilmiş hesablamalar göstərmişdi ki, 1969-
1980-ci illərdə Samur çayının minimal yay-payız axımı 6,80 m3/s (18 %) 
azalmışdır. 

Oxşar əlaqə son dövrün (2006-cı il daxil olmaqla) məlumatlarını da nə-
zərə almaqla illik su sərfləri üçün də qurulmuşdur (şək. 4.8). 

Şək. 4.8. Samur çayının Usuxçay məntəqəsində orta illik su sərfləri ilə axım zonasına 
qolların gətirdiyi su sərflərinin cəmi arasında əlaqə qrafikləri 

1-1950-1968-ci illər; 2-1969-2006-cı illər 
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Şək. 4.8-dən görünür ki, 1950-1968-ci və 1969-2006-cı illəri əhatə edən 

dövrlər üçün iki əlaqə alınmışdır. I dövr üçün əlaqə çox sıxdır və korrelyasiya 
əmsalı 0,92-yə bərabərdir. 1969-2006-cı illər üçün isə əlaqə nisbətən zəifdir və 
korrelyasiya əmsalı 0,64 təşkil edir. Qrafiklərdən aydın görünür ki, Samurun 
Usuxçay məntəqəsində su sərfləri bu çayın axım əmələgələn zonasına qolların 
gətirdiyi su sərflərinin cəmindən azdır. Yerinə yetirilmiş təhlil aşağıdakı iki 
nəticəyə gəlməyə imkan verir: 

1. Samur çayından Usuxçay məntəqəsindən yuxarıda naməlum məq-
sədlər üçün su götürülür; 

2. Əgər çaydan su götürülmürsə, onda Samur hövzəsində çay axımı-
nın qeydiyyatı haqqında məlumatlar düzgün deyildir. 

Hesablamalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 1969-2006-cı illərdə 
Samur çayının illik axımı Usuxçay məntəqəsində 20,9 % (16,0 m3/s) azal-
mışdır. 

Qanıx çayının su ehtiyatları bütün hövzə üçün orta sulu ildə 135 m3/s 
(4,3 km3) təşkil edir. 

Qanıx hövzəsi qədim suvarma əkinçiliyi rayonudur. Hazırda da çayın 
axımına təsir edən əsas antropogen amil suvarmadır. Suvarma XX əsrin ikinci 
yarısından daha intensiv xarakter almış və çay hövzəsindəki suvarılan sahələr 
qısa bir müddət ərzində sürətlə artmışdır. İndi çay hövzəsində olan suvarılan 
ərazilərin ümumi sahəsi 140 min ha təşkil edir. Qeyd edək ki, 1950-ci ildə su-
varılan sahələrin ərazisi cəmi 50 min ha idi. 

Çay hövzəsində həyata keçirilən ən iri su təsərrüfat tədbiri Yuxarı Ala-
zan suvarma kanalının tikintisidir. Yuxarı Alazan kanalı nəinki Qanıx hövzə-
sində, həm də bütün Gürcüstanda ən iri irriqasiya sistemi hesab olunur. Bu 
kanalın tikintisinə 1963-cü ildə başlanmış və bir neçə ilə kanal tam istifadəyə 
verilmişdir. 

Suvarma əkinçiliyinin hövzədə intensiv inkişafı çayın hidroloji rejiminə 
güclü təsir etmişdir. Hesablamalar göstərir ki, 1970-1986-cı illərdə qapayıcı 
məntəqədə illik axımın azalması təqribən 9-11 m3/s təşkil etmişdir. Sonrakı il-
lərdə illik axımın azalması davam etmiş və 17 m3/s-ə çatmışdır. Azalma ilin 
isti dövrü üçün 18,1 m3/s, soyuq dövrü üşün isə 21 m3/s-ə bərabərdir. Buna 
əsas səbəb Çiaura məntəqəsi ilə mənsəb arasındakı ərazidə suvarma təd-
birlərinin genişləndirilməsi olmuşdur. Qanıx çayı boyu Çiaura məntəqəsi və 
mənsəb arasındakı illik axım fərqlərinin getdikcə azalması bu iki məntəqə 
arasında sugötürmələrin getdikcə artdığını təsdiq edir. 

Təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri altında Qanıx çayının bütün məntəqə-
lərində həm illik, həm də vegetasiya dövrünün axımının azalması müşahidə 
olunur. Məsələn, Birkiani məntəqəsində illik axımın azalması 1955-1996-cı 
illər üçün 13%, yay axımının azalması isə 20% təşkil edib. Həmin dövrdə 
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Çiaura məntəqəsində illik axımın azalması 21%, yay axımının azalması isə 
22% olmuşdur. 

4.2. ÇAYLARIN AYLIQ VƏ MÖVSÜMİ AXIMININ  
MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ 

Axımın il ərzində paylanmasında iqlim amilləri əsas rol oynayır: atmos-
fer yağıntıları və onların mövsümlər üzrə paylanma xarakteri, havanın tempe-
raturu və rütubətliyi, mümkün buxarlanma. İqlim göstəricilərinin ərazi üzrə 
dəyişməsinin qanunauyğunluqları çayların rejimində də əks olunur. Lakin çay 
sutoplayıcısına düşən yağıntıların axıma transformasiya olunma prosesi çox 
mürəkkəbdir və əhəmiyyətli dərəcədə hövzənin səth amillərindən asılıdır. Bu 
amillər qrupuna relyef, torpaq və bitki örtüyü, hidrogeoloji şərait, göllülük, 
buzlaqlar və s. aiddir. Hövzənin səth amillərinin təsiri nəticəsində axımı oxşar 
iqlim şəraitində formalaşan çayların rejim xüsusiyyətləri kəskin fərqlənə bilər. 
Bu, hövzələrinin hidrogeoloji şəraiti fərqli olan Gəncəçay və Zabuxçayın 
hidroqraflarından aydın görünür (şək.4.9). 

Şək. 4.9. Gəncəçay (Zurnabad məntəqəsi) və Zabuxçayın (Zabux məntəqəsi) 
hidroqrafları (1985-ci il) 
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Axımın ildaxili paylanmasına antropogen amillər də güclü təsir göstərir. 

Çay axımını tənzimləmək üçün inşa olunan su anbarları buna ən yaxşı misaldır 
(şək. 4.10). 

 

 
 

Şək. 4.10. Tərtər çayının (Madagiz məntəqəsi) müxtəlif dövrlər üçün hidroqrafları 
 (Əliyeva, 2007) 

1 – təbii rejim (1925-1973-cü illər); 2 – antropogen rejim (1981-1991-ci illər) 
 
 
Əslində hər bir çay sutoplayıcının fərdi xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq 

fərdi su rejiminə malikdir. Lakin bütün bu müxtəlifliyə baxmayaraq, çayların 
su rejimində müəyyən ümumi elementlər var və bu ilk növbədə iqlim amilləri 
ilə bağlıdır. Bu isə imkan verir ki, axımın il daxili paylanma xarakterinə görə 
çayların təsnifatı yerinə yetirilsin. Bir neçə belə təsnifat məlumdur (Львович, 
1938; Зайков, 1946; Кузин, 1960). Bu təsnifatlar keçmiş SSRİ, o cümlədən 
Azərbaycanın təbii və ya şərti-təbii su rejimli çaylarına aiddir. 

B.D.Zaykov çayların su rejiminin xarakterini təhlil edərək, keçmiş SSRİ 
çaylarının təsnifatını vermişdir (Зайков, 1946). O, bütün çayları üç qrupa bö-
lür: 

1. Gursululuq yazda müşahidə olunan çaylar; 
2. Gursululuq ilin isti dövründə müşahidə olunan çaylar; 
3. Daşqın rejimli çaylar. 
M.I. Lvoviç (Львович, 1938) çayları qida mənbələrinə görə beş tipə bö-
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1. Yalnız qar suları ilə qidalanan çaylar (qar suları ilə qidalanma illik
axımın 80%-dən çoxunu təşkil edir);

2. Yalnız yağış suları ilə qidalanan çaylar (yağış suları ilə qidalanma
illik axımın 80%-dən çoxunu təşkil edir);

3. Əsasən qar suları ilə qidalanan çaylar (qar suları ilə qidalanma illik
axımın 50%-dən çoxunu təşkil edir);

4. Əsasən yağış suları ilə qidalanan çaylar (yağış suları ilə qidalanma
illik axımın 50%-dən çoxunu təşkil edir);

5. Qarışıq qidalı çaylar (hər bir qida mənbəyinin payı illik axımın 50%-
indən azdır).

Aydındır ki, çox böyük ərazi çayları üçün işlənmiş bu təsnifatlar Azər-
baycan çaylarının rəngarəng rejim xüsusiyyətlərini tam əhatə edə bilməzdi. 
Bunu nəzərə alaraq, S.H.Rüstəmov (Rüstəmov, 1960) yuxarıda adları çəkilən 
müəlliflərin təklif etdikləri təsnifatların metodologiyasına əsaslanaraq ilk dəfə 
Azərbaycan çaylarının su rejiminə görə təsnifatını yerinə yetirmişdir. 

Sonrakı illərdə S.H.Rüstəmovun rəhbərliyi altında bu təsnifat dəqiqləş-
dirilmişdir. 

Hazırda Azərbaycan çayları su rejiminə görə beş tipə bölünür (Рус-
тамов, Кашкай, 1989): 

1. Yay aylarında gursulu çaylar;
2. Daşqınlar bütün il ərzində keçə bilən çaylar;
3. Daşqınlar ilin soyuq yarısında keçən çaylar;
4. Yaz-yay gursululuqlu və daşqınlı çaylar;
5. Yaz və payız daşqınlı çaylar.
Azərbaycan çayları axımının ildaxili paylanmasının bütün bu tipləri çay-

ların su rejiminin, başlıca olaraq iqlim amillərinin təsirini əks etdirən xüsusiy-
yətləri haqqında təsəvvür yaradır. Hətta, “bircins” hidroloji rayon daxilində elə 
çaylar olur ki, onların aylıq və mövsümi axımının paylanma xarakteri fərqlidir. 
Azərbaycan ərazisinin çay axımının ildaxili paylanmasına görə təfsilatlı rayon-
laşdırılması “SSRİ-nin səth suları ehtiyatları” (Ресурсы, 1971) adlı monoqra-
fiyada verilmişdir. S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay (Рустамов, Кашкай, 1989) 
çay axımının aylıq və mövsümi kəmiyyətlərinin müxtəlif təbii vilayətlərdə 
hündürlük üzrə dəyişmə qanunauyğunluqlarını müəyyən etmişlər ki, bu da 
müşahidə məlumatları olmayan çayların müvafiq axım xarakteristikalarının 
hesablanmasında istifadə oluna bilər. 

Azərbaycan çayları axımının ildaxili paylanmasını hesablamaq üçün 
R.H.Verdiyev (Вердиев,1990) prinsipial yeni sxem işləmişdir. Bu metodun 
əsas üstünlüyü hesablamalarda ilin sululuğunun nəzərə alınmasıdır. 

Ümumiyyətlə, çayların su rejiminə, qida mənbələrinə, axımın ildaxili 
paylanma xarakterinə və s. axım göstəricilərinə görə təsnifatları müvafiq axım 
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xarakteristikasının çoxillik kəmiyyətlərinə görə yerinə yetirilir. Həqiqətən də, 
axımın aylar və mövsümlər üzrə paylanması 20-30 illik müşahidə məlu-
matlarına görə hesablandıqda kifayət qədər sabit kəmiyyətlər alınır (Водные 
ресурсы..., 2008). Azərbaycan çaylarının axımının ildaxili paylanması haqqın-
da daha ətraflı məlumat bir sıra çap olunmuş əsərlərdə verilmişdir (Водные…, 
1971; Водные..., 1988; Рустамов, Кашкай, 1989; Фатуллаев, 2002; Вер-
диев, 2002). Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, axımın il ərzində paylanmasının 
fundamental tədqiqatları 1960-1990-cı illərdə, yəni bir neçə onillik bundan əv-
vəl yerinə yetirilmişdir. Son dövrdə qlobal iqlim dəyişmələrinin regional tə-
zahürləri Azərbaycan ərazisində də aydın hiss olunur. Buna görə də son illərin 
hidroloji müşahidə məlumatlarından da istifadə etməklə, çayların aylıq və 
mövsümi axımının çoxillik dinamikasını tədqiq etmək çox vacibdir. 

Çayların su ehtiyatları və su rejiminin qlobal istiləşmənin regional təza-
hürlərinə reaksiyası həm nəzəri, həm də praktiki əhəmiyyət daşıyır. Su reji-
minin müasir dəyişmələrini tədqiq etmək üçün Dövlət Hidrologiya İnstitu-
tunda (Rusiya) metodoloji yanaşma işlənmiş və tətbiq olunmuşdur (Водные 
…, 2008). Bu yanaşma universal xarakter daşıdığından Azərbaycan çaylarının 
su rejiminin təhlilində də istifadə oluna bilər. 

Metodoloji yanaşmanın əsasını orta çayların yaz, yay, payız və qış axımı 
dinamikasının kompleks statistik təhlili təşkil edir. Tədqiqat obyektləri kimi 
orta çayların seçilməsi onların axımının başlıca olaraq iqlim amilləri ilə təyin 
olunması və hövzələrinin baxılan fiziki-coğrafi (hidroloji) rayon üçün repre-
zentativ olmalarıdır. 

Tədqiqatda su sərfləri yalnız təbii və ya şərti-təbii şəraitdə ölçülən uzun-
sıralı müşahidə məntəqələrinin məlumatlarından istifadə olunmalıdır. 

İstiləşmənin hidroloji nəticələrinin qiymətləndirilməsi üç mərhələdə ye-
rinə yetirilir. 

Birinci mərhələdə mövsümi və aylıq su sərflərinin çoxillik sıralarının 
kompleks statistik təhlili aparılır. Bu təhlilin məqsədi axımın çoxillik tərəd-
düdlərində iqlim amilləri ilə bağlı kəskin dəyişmələrin aşkar olunmasıdır. 

İkinci mərhələdə mövsümi və aylıq axımın son dövrdəki dəyişmələri 
qiymətləndirilir. Bunun üçün axım üzərində müşahidə dövrü iki hissəyə bölü-
nür. Birinci hissə müasir istiləşməyəqədərki dövrə, ikinci hissə isə istiləşmə 
dövrünə uyğundur. Bu iki dövrün müvafiq axım göstəricilərini müqayisə et-
məklə, axımın müasir dəyişmələri qiymətləndirilir. 

Rusiya çayları üçün birinci dövr 1946-1977-ci, ikinci dövr isə 1978-
2005-ci illəri əhatə edir. Qeyd olunur ki, məhz 1978-ci ildən Xəzər dənizinin 
səviyyəsi kəskin qalxmağa başlamışdır. 

Üçüncü mərhələdə çay axımının dəyişmə intensivliyi və onların statistik 
əhəmiyyətliliyi qiymətləndirilir. Bu məqsədlə xətti trend üsulu tətbiq edilir. 
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Axımın il ərzində paylanmasının öyrənilməsində üç əsas istiqamət möv-
cuddur: 

 Çay rejiminin əsas hidroloji fazaları – yaz gursululuğu, yağış
daşqınları və azsulu dövrlərin tədqiqi;

 Çay axımının ilin mövsümləri üzrə paylanmasının tədqiqi;
 Sutkalıq su sərflərinin davamiyyət əyrilərinin tədqiqi.

Hazırda hidroloji hesablamalar təcrübəsində qarşıya qoyulun məqsəddən 
asılı olaraq bu və ya digər tədqiqat üsuluna üstünlük verilir. 

Birinci istiqamətdə yerinə yetirilən tədqiqatlarda müxtəlif hidroloji faza-
larda axımın qida mənbələrini nəzərə almaqla bu fazaların zaman və axım gös-
təriciləri müəyyən olunur. Ümumiyyətlə, bu istiqamət genetik yanaşma adlan-
dırılır. 

Hidroloji hesablamalarda ikinci istiqamətə üstünlük verilir. Keçmiş 
SSRİ-də mühüm layihələr üçün axımın il ərzində paylanması V.Q.Andre-
yanovun təklif etdiyi kompanovka metoduna görə yerinə yetirilirdi (Андрея-
нов, 1960). 

Üçüncü istiqamətə aid tədqiqat işləri nisbətən azdır. Yaşayış məntəqələri 
və sənaye müəssisələrinin içməli su təchizatı məsələlərində, çay sularının 
keyfiyyət göstəricilərinin hesablanmasında bu istiqamətə üstünlük verilir. 

Respublika çaylarının illik axımının ildaxili paylanmasının müasir dəyiş-
mələri təqvim mövsümləri və hər bir ay üçün ayrılıqda qiymətləndirilmişdir. 
Bu məqsədlə hövzələri müxtəlif fiziki-coğrafi rayonlarda yerləşən 22 çayın 
müşahidə məlumatlarından istifadə olunmuşdur. Müşahidə dövrü hidroloji 
müşahidələrin başlandığı ildən 2010-cu ilə qədər olan dövrü əhatə edir. Hər bir 
müşahidə sırası 2 hissəyə bölünmüş və müvafiq axım kəmiyyətləri müqayisə 
olunmuşdur. Birinci hissə 1975-ci ilə kimi olan dövrü, ikinci hissə isə 1976-
2010-cu illəri əhatə edir. Sıranın belə bölünməsi onunla izah edilir ki, Azər-
baycanın səth su ehtiyatları və çay axımının ildaxili paylanması sonuncu dəfə 
məhz 1975-ci ilə kimi olan müşahidə məlumatlarına görə hesablanmışdır 
(Рустамов и Кашкай, 1989). 

Məlumdur ki, respublikanın ərazisinin əsas hissəsi Kür çayının hövzə-
sində yerləşir. Bu çayın qapayıcı məntəqəsində (Salyan, mənsəbdən 85 km 
məsafədə) axım bütün mövsümlərdə azalmışdır. Ən güclü azalma (25,7 %) 
yaz mövsümündə baş vermişdir (cədvəl 4.14). 



4. Yer³st³ su ehtiyatlar¯n¯n m³asir dəyi¼mələri 115 

 
C ə d v ə l   4.14 

Çayların mövsümi axımının müasir dəyişmələri (%-lə) 
 

Çay-məntəqə 
qış yaz yay payız Illik 

XII-II III-V VI-VIII IX-XI XII-XI 

Kür-Salyan -11,7 -25,7 -4,4 -5,1 -14,0 

Alazan-Əyricay 3,7 8,5 32,6 13,0 15,9 

Araz-Saatlı 24,0 -43,0 -26,5 -16,2 -25,5 

Gəncəçay-Zurnabad 9,6 -7,9 -14,9 2,2 -2,4 

Kürəkçay-Çaykənd 25,2 -0,7 -15,4 -7,8 -5,5 

Zəyəmçay-Ağbaşlar 14,7 1,6 28,6 -10,1 11,8 

Əlincəçay-Ərəfsə -2,4 -31,0 -15,1 -14,7 -18,4 

Cəhriçay-Paiz 64,1 -6,5 -1,9 8,6 26,2 

Gilançay-Biləv 50,5 -8,6 -2,7 31,8 41,7 

Qusarçay-Quzun 1,4 3,0 -17,2 -9,7 -12,5 

Qudyalçay-Küpçal 14,8 10,0 -12,9 -13,5 -4,3 

Vəlvələçay-Təngəaltı -0,6 -24,8 -25,0 -13,5 -18,8 

Dəmiraparançay-Qəbələ 26,5 22,8 28,9 20,8 20,0 

Əyriçay-Başdaşağıl 48,1 0,4 -17,6 8,1 -1,7 

Əyriçay-Mənsəb 37,5 27,3 50,0 44,4 39,5 

Talaçay-Zaqatala 55,8 91,6 -12,3 1,8 23,1 

Kürmükçay-İlisu 2,21 -9,26 2,83 -9,78 -5,56 

Şəmkirçay-Mansırlı (Barsum) -8,1 -0,8 63,0 -0,2 5,3 

Təngəruçay-Vaqo 33,5 5,3 68,0 11,4 18,9 

İstisuçay-Alaşa 5,3 -22,0 2,2 -44,4 -15,4 

Lənkərançay-Sfidor -5,6 -6,6 -18,2 -9,8 -10,8 

Viləşçay-Şıxlar 60,4 -26,8 -5,1 -15,7 -16,3 

 
 
Azərbaycanın ikinci bolsulu çayı olan Arazın qapayıcı məntəqəsində 

(Saatlı) qış mövsümü istisna olmaqla, qalan mövsümlərdə axım azalmışdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Saatlı məntəqəsi üçün 2005-ci ilə qədər olan məlu-
matlardan istifadə olunmuşdur və bu səbəbdən Xudafərin su anbarının doldu-
rulmasına sərf olunan su həcmi hesablamalarda nəzərə alınmamışdır. 

Qalan 20 çaydan 16-nın qış axımında artma müşahidə olunur. Axımın 
azalması qeydə alınan Əlincəçay (Ərəfsə) və Vəlvələçayda (Təngəaltı) azalma 
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müvafiq olaraq -2,4% və -0,6% təşkil edir ki, bu da axımın qeydiyyatının 
dəqiqliyi hüdudundadır. 

Qış axımının artmasının əsas səbəbi qış temperaturlarının yüksəlməsi 
nəticəsində qarın bir hissəsinin əriməsi və çayları qidalandırmasıdır. 

Qanıx (Alazani) çayının (Əyriçayın mənsəbindən aşağıda) axımı bütün 
mövsümlərdə artmışdır. Bu çayın Azərbaycan ərazisindəki bəzi qollarının illik 
axımı artır, bəzilərininki isə azalır. Qanıx (Alazani) çayının axımının artma-
sının mümkün səbəbi Gürcüstan ərazisində buzlaqların əriməsi ola bilər. Lakin 
çayın qapayıcı məntəqəsində axımın qeydiyyatının düzgün aparılmaması da 
istisna olunmur. 

Yaz mövsümündə Kiçik Qafqaz, Naxçıvan və Lənkəran təbii vilayəti 
çaylarının əksəriyyətinin axımı azalmışdır. Böyük Qafqaz təbii vilayəti çay-
larının yaz axımı isə əksinə artır. Burada müəyyən uyğunsuzluq diqqəti cəlb 
edir. Belə ki, Əyriçayın (Başdaşaqıl) axımı cəmi 0,4% artdığı halda, Talaçayın 
(Zaqatala) axımı 91,6% çoxalmışdır. 

Yay mövsümündə çayların əksəriyyətinin axımı azalmışdır. Bu, ilk növ-
bədə çay sularının suvarmada geniş istifadə olunması ilə əlaqədardır. Lakin 
Təngərud çayının (Vaqo) axımının 68,0%, Əyriçayın (mənsəbdə) 50,0%, 
Dəmiraparançayın (Qəbələ) 29,8% artmasının səbəbini izah etmək çətindir. 

Çayların çoxunun payız axımı azalır. Böyük Qafqazın cənub yamacı, xü-
susilə Qanıx (Alazan) hövzəsi çaylarının axımında isə artım müşahidə olunur. 

Çayların aylıq axımının müasir dəyişmələri də qiymətləndirilmişdir 
(cədvəl 4.15, şək. 4.11). 

C ə d v ə l   4.15 
Çayların aylıq axımının müasir dəyişmələri (%-lə) 

Dövrlər I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII il 

Kür-Salyan 
10,7 17 15 29 28 14 2 7,5 13 12 3 -4 14 

Alazan-
Əyriçay 

5,7 0 2 -10 10 14 67 23 25 -6 18 5 13 

Araz-Saatlı 
61 16 4 16 10 0 -28 41 -14 -23 10 51 0 

Gəncəçay-
Zurnabad 

18 19 21 6 16 12 2 0 -12 -6 20 19 2 

Kürəkçay-
Çaykənd 

25 13 14 -3 11 13 15 17 13 5 7 16 6 

Kürəkçay-
Dozular 

31 38 42 8 20 3 6 10 21 19 29 29 15 



4. Yer³st³ su ehtiyatlar¯n¯n m³asir dəyi¼mələri 117 

Zəyəmçay-
Ağbaşlar 

12 22 16 1 3 0 -11 22 15 3 0,7 8 18 

Əlincəçay-
Ərəfsə 

3 7 21 36 31 19 14 2 17 14 2 12 20 

Cəhriçay-
Paiz 

56 58 16 7 11 0 0 5 6 38 35 51 5 

Gilançay-
Biləv 

57 47 14 0,5 14 11 3 23 35 27 32 49 34 

Qusarçay-
Quzun 

-15 32 62 29 2 16 15 9 9 
-

5,3 
16 -12 3 

Qudyalçay-
Küpçal 

14 22 32 13 3 8 11 12 9 -3 11 10 0 

Vəlvələçay-
Təngəaltı 

16 -9 -15 15 12 9 3 1 8 1 -14 
14,
3 

0 

Dəmiraparan
çay-Qəbələ 

46 44 48 54 56 47 75 80 45 38 45 49 52 

Əyriçay-
Başdaşağıl 

61 64 63 13 6 12 12 6 0 -4 34 46 -5 

Əyriçay-
Mənsəb 

18 23 21 25 29 26 58 47 18 27 46 26 23 

Talaçay-
Zaqatala 

134 
16
7 

73 2 
17
9 

22 -4 -7 17 
-

5,9 
47 86 40 

Kürmükçay-
İlisu 

10 3 0 7 13 4 6 10 2 23 8 5 5 

Şəmkirçay-
Mansırlı 
(Barsum) 

10 13 6 2 2 23 30 11 1,0 12 15 2 5 

Gorançay-
Yuxarı 
Ağcakənd 

25 23 24 43 23 21 4 14 30 20 25 24 20 

Təngəruçay-
Vaqo 

35 32 7 5 24 65 65 75 14 23 10 32 17 

İstisuçay-
Alaşa 

7 0,7 26 30 14 3 8 7 55 2 11 8 16 

Lənkərançay
-Sifidor 

11 5 3 15 2 28 20 1 23 7 16 4 11 

Viləşcay-
Şıxlar 

3 0,5 27 38 2 11 3 12 18 49 11 4 16 
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Şək. 4.11. Azərbaycan çaylarında son dövrdə orta aylıq axımın artdığı və azaldığı 
müşahidə məntəqələrinin sayı 

Qeyd: cəmi 20 məntəqə 

… - axımın azaldığı məntəqələrin sayı

… - axımın artdığı məntəqələrin sayı

4.3. KİÇİK QAFQAZIN TRANSSƏRHƏD ÇAYLARININ  
AXIMININ MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ 

Su ehtiyatları məhdud olan Azərbaycan Respublikası çaylarının axımı 
həm ərazi üzrə, həm də zamana görə qeyri-bərabər paylanmışdır. Bununla ya-
naşı, ölkənin su ehtiyatlarının təqribən 70%-i transsərhəd çayların payına dü-
şür. Bu çayların bir hissəsi Ermənistan Respublikası ərazisindən ölkəmizə da-
xil olur: Bazarçay, Arpaçay, Oxçuçay, Ağstafaçay və s. Ermənistanın ən bol-
sulu çayları arasında 3-cü yeri Bazarçay, 5-ci yeri isə Arpaçay tutur. Son 20 il 
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ərzində bu çaylar və işğal olunmuş ərazinin digər çaylarının rejim xüsusiy-
yətləri və axımı haqqında elmi ədəbiyyatda heç bir məlumat yoxdur. 

2001-ci ildən başlayaraq Cənubi Qafqazda Beynəlxalq təşkilatların (Av-
ropa Komissiyasının TACİS Proqramı, ABŞ-ın İqtisadi İnkişaf Agentliyi, 
BMT-nin İnkişaf Proqramı, NATO və s.) maliyyə dəstəyi ilə Cənubi Qafqazda 
regional Su layihələri həyata keçirilir. Bu layihələr çərçivəsində hazırlanmış 
aralıq və yekun hesabatlarda Ermənistan Respublikasının çayları, o cümlədən 
transsərhəd çaylar haqqında məlumatlar verilmişdir. Həmçinin, yuxarıda gös-
tərilən beynəlxalq layihələr çərçivəsində Tbilisi şəhərində keçirilən seminar-
larda son illərdə Ermənistanda V.O.Sarkisyan (Саркисян, 2002) və T.G.Var-
danyanın (Варданян, 2007) doktorluq dissertasiya işlərinin avtoreferatları ilə 
tanışlıq da transsərhəd çaylar haqqında yeni məlumatlar əldə etməyə imkan 
vermişdir. 

Ermənistandan ölkəmizə daxil olan bütün transsərhəd çayların təbii re-
jimi kəskin pozulmuşdur. 1956-cı ildən başlayaraq Arpa çayından Qetan nasos 
stansiyası ilə yay aylarında 30 mln. m3 su götürülürdü. 1981-ci ildə isə Keçut 
su anbarından Göyçə gölünə su ötürən Arpa-Sevan (Göyçə) tuneli istifadəyə 
verilmiş və bunun nəticəsində Areni məntəqəsində illik axımın orta çoxillik 
kəmiyyəti 16% azalmışdır. 

T.G.Vardanyan axımın çoxillik tərəddüdlərini fərq-inteqral əyrilərinin 
köməyi ilə tədqiq etmişdir (Варданян, 2007). Kürün sağ qollarının (Ağs-
tafaçay və s.) orta illik su sərfləri sıraları üçün 4-5 illik, Arpa çayı üçün isə 15-
20 illik periodikalar aşkar olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 1951-1961-ci 
illəri əhatə edən dövr azsulu (orta modul əmsalı k=0,70), 1962-1992-ci illər isə 
əksinə, çoxsulu olmuşdur (k=1,26). 1993-2000-ci illərdə çayların sululuğu 
yenə də normadan aşağı qiymətlərlə səciyyələnir (k=0,52). 1953-1999-cu illəri 
əhatə edən dövr üçün k=1,0-dir. 

Axım sıralarının trend analizi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Ağs-
tafaçay, Arpaçay, Bazarçay və Oxçuçayın orta illik axımı artır və bu artım orta 
hesabla 7-8% təşkil edir (Ağstafaçay-İcevan 0,75 m3/s, 7,81%; Arpa-Areni 
1,79 m3/s, 8,17%; Bazarçay-Vorotan 0,94 m3/s, 4,18%; Oxçuçay-Qafan 2,70 
m3/s, 24,3%). 

Oxçuçay və Arpaçayın hövzələrində atmosfer yağıntılarının illik miqda-
rının azalmasına baxmayaraq, çayların illik axımı artır. Bu, T.G.Vardanyana 
görə istiləşmə şəraitində daimi qarların əriməsi ilə izah oluna bilər. Müəllif 
həmçinin qeyd edir ki, bəzi çaylar üçün digər müəlliflər fərqli nəticələr al-
mışlar. Onun fikrincə, bu fərqlərin 2 əsas səbəbi var: 

1. Əvvəllər yerinə yetirilmiş tədqiqatlarda az sayda müşahidə məntəqə-
lərinin məlumatları təhlil olunmuşdur; 
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2. Həmin tədqiqatlarda illik axımın dəyişməsi axımın təbii (bərpa olun-
muş) qiymətinə görə deyil, faktiki müşahidə sıralarına görə yerinə yetiril-
mişdir. 

Fikrimizcə, daha bir səbəbi göstərmək lazımdır. Bu səbəb, tətbiq edilən 
tədqiqat üsulu-trend üsuludur. T.G.Vardanyan axımın dəyişməsini bu üsulla 
qiymətləndirmişdir. Trend üsulu çoxillik sırada yalnız istiqamətli dəyişmənin 
olub-olmadığını müəyyən etməyə imkan verir. Bu üsulla axımın dəyişməsinin 
qiymətləndirilməsi kobud xətalara gətirib çıxarır. 

Ümumiyyətlə, 1930-2000-ci illərlə müqayisədə 1950-1991-ci illərdə Er-
mənistan çaylarının cəm illik axımı 4-5% artmışdır. 1991-2000-ci illərdə isə 
cəm illik axım çox az – 1% azalmışdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, qeyd olunan 
onillikdə müşahidələr bütün çayları əhatə etməmiş və mütəmadi aparılma-
mışdır. T.G.Vardanyana görə axımın bu azalması qeyd olunan dövr ərzində il-
lik yağıntıların azalması ilə tam uyğunlaşır. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə su sərflərinin ölçülmə də-
qiqliyi yaxşı halda 5-10% təşkil edir və axımın 1% azalmasını iddia etmək 
elmi cəhətdən əsassızdır. 

Yaz gursululuğu və yağış daşqınlarının maksimal 30 günlük (orta aylıq) 
su sərfləri sıralarının təhlili göstərir ki, Ağstafaçay üçün artım, Arpa və Oxçu 
çayları üçün isə azalma səciyyəvidir (Ağstafaçay-Dilican 1,51 m3/s, 18,1%; 
Arpa-Cermuk 1,65 m3/s, 8,9%; Oxçuçay-Qaçaran 0,51 m3/s, 53%). 

Müxtəlif çayların maksimal axımının çoxillik dövr ərzində dəyişmələri 
üçün müsbət və mənfi trendlər aşkar olunmuşdur. Buna görə də ümumi ten-
densiyanı aydınlaşdırmaq üçün əsas çayların maksimal su sərfləri 1950-2001-
ci illərin hər biri üçün ayrılıqda cəmlənmiş və ümumi trend hesablanmışdır. 
Müəyyən olunmuşdur ki, trend mənfidir və maksimal axımın azalması 4,8% 
təşkil edir. 

Çayların 30 günlük yay-payız minimal axımı üçün artım müşahidə olu-
nur: Ağstafaçay-Dilican 0,25 m3/s, 20,5%; Arpa-Cermuk 0,61 m3/s, 24,1%; 
Oxçuçay-Qaçaran 0,15 m3/s, 14,3%. Göstərilir ki, bir sıra çayın minimal qış 
axımı artmış (Ağstafaçay-Dilican 0,23 m3/s, 24,2%; Arpa-Cermuk 0,57 m3/s, 
26,5%) bəzi çaylarınkı isə azalmışdır (Oxçuçay-Qaçaran 0,05 m3/s, 9,8%) 
(Варданян, 2007). 

Axımın mövsümlər üzrə paylanmasının təhlili göstərir ki, 1951-1975-ci 
illərlə müqayisədə 1976-2001-ci illərdə Oxçuçay, Mehriçay və Bazarçayın qo-
lu olan Daliget çayının yaz gursululuq və yay-payız axımının illik axımda pay-
ları azalmışdır. Əksinə, Oxçuçay və Mehriçayın qış axımının payı isə artmış-
dır. Axımın il ərzində paylanmasının belə xarakteri Arpaçay hövzəsi üçün də 
səciyyəvidir. 
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İqlim dəyişmələrinin illik axıma təsirini qiymətləndirmək üçün 3 müx-

təlif senariyə baxılmışdır: 
 havanın orta çoxillik temperaturu 10C artır, atmosfer yağıntıla-

rının illik miqdarı isə 10% azalır; 
 temperatur 20C, yağıntılar isə 10% artır; 
 temperatur 20C artır, yağıntılar isə 10% azalır. 

Hər üç senariyə görə Ağstafaçay, Arpaçay, Bazarçay və Oxçuçayın illik 
axımının azalması gözlənilir: 1-ci senariyə görə 13,9%, 3-cü senariyə görə isə 
17,8%. Yalnız 2-ci senariyə görə Bazarçayın illik axımı 5,8% arta bilər. 

BMT-nin İqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasına müvafiq ola-
raq Ermənistanda yerinə yetirilmiş tədqiqatların nəticələrinə görə temperatu-
run 1,5-2,00C yüksəlməsi və atmosfer yağıntılarının 10-15% azalması çayların 
illik axımının 15-20% azalmasına səbəb olacaqdır (First National ..., 1998). 

Çayların illik axımının mümkün azalması nəticəsində Ağstafaçay və 
Oxçuçay hövzələrinin su təsərrüfatı balansında daha çox gərginlik yaranacağı 
ehtimal olunur. 

Son 15 ildə enerji böhranı ilə əlaqədar Ermənistanda meşələrin sahəsi 
1,0-1,2% azalaraq indi 10% təşkil edir (Варданян, 2007). 

Meşələrin intensiv qırılmasının çay axımının müxtəlif xarakteristika-
larına təsirinə Axum (Həsənsu) çayının (Tsaxkavan məntəqəsi) hövzəsi misa-
lında baxılmışdır. 1975-1987-ci illərdə bu çayın hövzəsində meşələr 62%, 
2000-ci ildə isə 50% ərazi tutmuşdur. Meşələrin qırılması nəticəsində 1988-
2000-ci illərdə illik axım modulu 8,50 l/s.km2-dən 10,5 l/s.km2-ə qədər 
(23,5%), 30 günlük minimal qış axım modulu 3,55 l/s.km2-dən 4,26 l/s.km2-ə 
qədər (20%) artmış, yaz gursululuğu axımının illik axımda payı 63,5%-dən 
57,2%-ə qədər, yaz gursululuğunun davamiyyəti isə 113 gündən 99 günə qə-
dər azalmış, maksimal su sərfləri orta hesabla 12 gün tez müşahidə olun-
muşdur (22 may əvəzinə 10 may). 

Həsənsu çayının su rejimindəki bu dəyişmələri V.O.Sarkisyanın meşə-
lərin qırılması ilə izah etməsi inandırıcı deyildir. Kiçik Qafqaz çaylarının illik 
axımının formalaşmasına meşənin təsirini İ.S.Əliyeva da təhlil etmişdir (Əli-
yeva, 2007). Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Kiçik Qafqazın 
dağ çaylarının illik axımı və hövzələrin meşəlik əmsalı arasında kifayət qədər 
sıx əlaqə var. Daha böyük meşəlik əmsalına malik olan çayların illik axım mo-
dulu da yüksəkdir. T.G.Vardanyan da faktiki olaraq Ermənistanın bütün 
ərazisində illik axımın artdığını göstərir: Hövzəsi Həsənsu ilə qonşuluqda yer-
ləşən Ağstafaçayın illik axımı yuxarıda qeyd olunduğu kimi 7,81 % artmışdır. 

Ermənistan ərazisindən ölkəmizə daxil olan çayların illik, maksimal və 
minimal axımı müvafiq olaraq S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay (Рустамов, 
Кашкай, 1989), M.Ə.Məmmədov (Мамедов, 1989) və F.Ə.İmanov (Иманов, 
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2000) tərəfindən keçən əsrin 80-ci illərində qiymətləndirilmişdir. Həmin 
illərdə Zaqafqaziyanın əsas çaylarının illik axımı Q.Q.Svanidzenin rəhbərliyi 
altında da hesablanmışdır (Водные …, 1988). 

Cədvəl 4.16-də transsərhəd çayların orta illik axımının 2 müxtəlif dövr 
üçün hesablanmış qiymətləri və onların fərqi verilmişdir. Göründüyü kimi, 
çayların əksəriyyətinin illik axımı 1981-2000-ci illərdə əhəmiyyətli dərəcədə 
artmışdır. 

C ə d v ə l   4.16 
Çayların illik axımının dəyişməsi 

№ Çay-məntəqə 1Q m3/s
(1980-ə kimi) 

2Q m3/s
(2000-nə 

kimi) 

∆ Q 

m3/s % 

1 
Həsənsu- 
(Axum)Tsaxkavan 

1,44 1,78 + 0,34 + 23,6 

2 Ağstafaçay-İcevan 8,39 9,60 + 1,21 + 14,4 

3 Arpa-Cermuk 4,80 5,33 + 1,53 + 31,9 

4 Arpa-Areni 21,0 21,9 + 0,90 + 4,29 

5 
Bazarçay-
Borisovka (Tsxuk) 

7,05 6,95 - 0,10 - 1,42 

6 Bazarçay-Vorotan 20,8 22,5 + 1,70 + 8,18 

7 Oxçuçay-Qaçaran 2,85 3,60 + 0,75 + 26,3 

8 Oxçuçay-Qafan 11,6 11,1 - 0,50 - 4,31 

Qeyd: 1Q  (1980-cı ilə kimi) – S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqaya görə; 

  2Q  (2000-ci ilə kimi) – T.G. Vardanyana görə. 

Oxşar müqayisəli təhlil minimal yay-payız və qış axımı üçün də yerinə 
yetirilmişdir (cədvəl 4.17). Az sayda çayın minimal axımı haqqında məlumat 
əldə edildiyindən, qiymətləndirmənin nəticələrini şərh etmək çətindir. 4 müşa-
hidə məntəqəsindən üçündə minimal yay-payız axımı artır. Baxılan çayların 
minimal yay-payız və qış axımı arasında çox sıx əlaqə olduğunu (Иманов, 
2000) və Həsənsu çayının minimal qış axımının 50,0% artdığını nəzərə alaraq 
minimal yay-payız axımının da artdığını böyük ehtimalla söyləmək olar (İma-
nov və b., 2008). 
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C ə d v ə l   4.17 
Çayların 30-günlük minimal yay-payız və qış axımının dəyişməsi 

№ 

Yay-payız Qış 

Çay-məntəqə 

1
Q ,
m3/s 

1984-
ə 

kimi

2
Q ,
m3/s 

2000-
ə 

kimi 

∆Q 1
Q ,
m3/s 

1984-
ə 

kimi 

2
Q , 

m3/s 
2000-
ə 

kimi 

∆Q 

m3/s % m3/s % 

1 
Ağstafaçay-
Dilican 

1,06 1,22 
+ 

0,16 
+ 

15,1 
0,91 0,96 

+ 
0,05 

+ 
5,50 

2 
Arpa-
Cermuk 

2,40 2,53 
+ 

0,04 
+ 

1,61 
2,16 2,15 

- 
0,01 

- 
0,47 

3 
Daliget-
Borisovka 
(Tsxuk) 

0,34 0,52 
+ 

0,18 
+ 

53,0 
0,70 0,64 

- 
0,06 

- 
8,58 

4 
Oxçuçay-
Qaçaran 

1,34 1,05 
- 

0,26 
- 

19,8 
0,67 0,81 +0,14 

+
20,9 

5 
Həsənsu 
(Axum) –
Tsaxkavan 

- - - - 0,48 0,72 +0,24 
+ 

50,0 

Qeyd:  1
Q - (1984-cü ilə kimi) F.Ə.İmanova görə; 

 
2

Q - (2000-ci ilə kimi) T.G.Vardanyana görə. 

Maksimal axım üçün bu tipli müqayisəli təhlil yerinə yetirmək mümkün 
deyildir. Belə ki, M.Ə.Məmmədov tədqiqatlarında maksimal günlük su sərf-
lərini, T.G.Vardanyan isə 30 günlük maksimal su sərflərini təhlil etmişlər. 

4.4. İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ VƏ ONLARIN  
ÇAY AXIMINA TƏSİRİ 

XX əsrdə iqlimin ən başlıca xüsusiyyəti şimal və cənub yarımkürələ-
rində, bütün yer kürəsində, qurunun iri regionlarında və okeanların üzərində 
havanın temperaturunun artması ilə səciyyələnən qlobal istiləşmədir. 

Son 1000 il ərzində XX əsrin qlobal istiləşməsinin analoqu yoxdur: 100 
il ərzində orta illik qlobal temperatur 0,60,20C artmışdır. Lakin bu müddət 
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ərzində qlobal istiləşmə bircins olmamışdır: 1910-1945-ci illərdə istiləşmə, 
1946-1975-ci illərdə zəif soyuqlaşma və 1976-2000-ci illərdə intensiv istiləş-
mə qeydə alınmışdır. 1990-cı illər ən isti onillik, 1998-ci il isə ən isti il ol-
muşdur. Son 100 illikdə 10 ən isti il 1983-cü ildən sonra, bunların 8-i isə 
1990-cı ildən sonra müşahidə edilmişdir (Груза, Ранькова, 2004). 

Keçən əsrdə Azərbaycanda da temperaturun artması müşahidə olunmuş-
dur (şək.4.12) (Халилов, 1998; Məmmədov və b., 1999; Халилов, Сафаров, 
1999; Məmmədov, 2000; Сафаров, 2000;). 

Şək. 4.12. Azərbaycanın düzən əraziləri üçün orta illik temperatur anomaliyasının 
dinamikası (Ə.S.Məmmədova görə) 

S.H.Xəlilov 1931-1960 və 1961-1990-cı illəri əhatə edən dövrlər üçün 
orta illik hava temperaturunun müqayisəli təhlilini yerinə yetirmişdir (Хали-
лов, 1998). Müəyyən olunmuşdur ki, Azərbaycan ərazisinin çox hissəsində 
1961-1990-cı illərdə temperatur artıb. Böyük Qafqazın şərq və qərb hissə-
lərində, Mərkəzi Aran rayonlarında orta hesabla 0,2-0,3oC, Abşeronda, Böyük 
Qafqazın mərkəzi hissəsində, Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında 0,10-
0,18oC, Lənkəran və Orta Araz təbii vilayətlərində, əksinə, temperetur 0,15oC 
azalmışdır. 

S.H.Səfərov oxşar tədqiqatı 1958-1977 və 1978-1997-ci illər üçün yerinə 
yetirmişdir (Сафаров, 2000). Müəyyən edilmişdir ki, temperatur artımı Lən-
kəran-Astara zonasında 0,15-0,25oC, Kür-Araz ovalığında 0,08-0,56oC, Gən-
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cə-Qazaxda 0,09-0,58oC, Şəki-Zaqatalada 0,08-0,35oC, Quba-Xaçmazda 0,17-
0,24oC, Füzuli-Zəngilanda 0,02-0,25oC, Naxçıvan MR-də 0,17-0,61oC və 
Abşeronda 0,04-0,25oC təşkil edir. Şamaxı-Mərəzədə, həmçinin Neft Daşla-
rında temperatur bir qədər azalmışdır. 

1991-2000-ci illərdə orta illik temperatur artımı daha da sürətlənərək 
1961-90-cı illərə nisbətən 0,410C təşkil etmişdir. 2000-ci ilin yayında Nax-
çıvan MR-də iki meteoroloji stansiyada maksimal temperatur 460C-yə çatmış-
dır ki, bu da respublikamızın instrumental müşahidə tarixində ən yüksək göstə-
ricidir. 1998-ci ilin aprel ayında temperatur təqribən iki həftə müddətində 
300C-dən yuxarı olmuş, bəzi günlərdə 33-380C-yə çatmış, bir stansiyada isə 
400C müşahidə olunmuşdur (Халилов, Сафаров, 1999). 

Maraqlıdır ki, tədricən baş verən istiləşmə fonunda mənfi anomaliyalar 
da müşahidə edilməkdədir. Məsələn, 2002-ci ilin dekabrında anomal soyuq ha-
va şəraiti müşahidə edilmiş, respublika üzrə havanın orta aylıq temperaturu iq-
lim normasından 4,30C, Abşeron yarımadasında və Naxçıvan MR-də isə 5,5-
7,60C aşağı olmuşdur. Bakıda orta aylıq temperatur 1,90C təşkil etmişdir ki, bu 
da son 100 il ərzində müşahidə edilən ən minimal temperaturdan (2,90C, 1948-
ci il) aşağıdır. Eyni zamanda şaxtalar güclü şimal küləyi ilə müşahidə olun-
muşdur. Ayrı-ayrı günlərdə havanın orta günlük hərarəti normadan aşağı en-
mişdir. Dekabrın 25-də Bakıda ən soyuq hava şəraiti müşahidə edilmiş, ha-
vanın orta günlük hərarəti 2,90C təşkil etmişdir. 

Respublika ərazisində ən soyuq şaxtalı hava şəraiti Naxçıvan MR-də 
müşahidə olunmuşdur. Havanın minimal hərarəti dekabrın 28-də gecə mənfi 
300C-yə düşmüşdür ki, bu da son 100 illik meteoroloji müşahidələrə görə, bu 
ayın ən aşağı hərarətindən də 50C azdır.. Respublika ərazisində dayanıqlı qar 
örtüyü əmələ gəlmişdir. 2002-ci ilin dekabrında havaların anomal soyuq keç-
məsi enerji təchizatında ciddi çətinliklərə səbəb olmuşdur. Həmin il aprelin 
əvəllərində soyuq Arktik hava kütlələrinin respublika ərazisinə daxil olması 
nəticəsində hava şəraiti anomal soyuq keçmiş, əksər rayonlara yağıntı düşmüş, 
dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağmışdır. Qar örtüyünün hündürlüyü ap-
relin 5-də Lerikdə 54 sm, Yardımlıda 30 sm, Kəlbəcərdə 24 sm, Xınalıqda, 
Qusarda, Xaltanda, Təngəaltıda və Altıağacda 21-32 sm, Daşkəsəndə 17 sm, 
Göygöldə 14 sm, Naxçıvan MR-də 29 sm-ə çatmışdır. 7 meteoroloji stansi-
yada (Naxçıvan, Culfa, Şəki, Zaqatala, Qəbələ və.s) havanın minimal hərarəti 
bütün müşahidə dövrü ərzindəki mütləq aşağı hərarətdən də aşağı olmuşdur. 
Belə anomal hava şəraiti respublikanın kənd təsərrüfatına, xüsusilə meyvəçilik 
və tərəvəzçiliyə çox ciddi ziyan vurmuşdur (Müseyibov və b., 2005). 

Hazırda qlobal istiləşmənin səbəbləri ilə əlaqədar mütəxəssislər arasında 
fikir ayrılığı mövcuddur. Bir qrup iqlimşünaslar bu faktı meteoroloji amillərin 
çoxəsrlik təbii tərəddüdü, başqa qrup isə antropogen amillərlə izah etməyə ça-
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lışır. Lakin qeyd etmək lazmdır ki, istiləşmənin antropogen xarakterli ol-
masının tərəfdarları böyük əksəriyyət təşkil edir (Будыко и др, 1993; 
Houghton, 1995; Kerr, 1995; Pearce, 1995; Kaufman and Stern, 1996; Keeling 
et al, 1996). 

Qlobal istiləşmənin çoxsaylı təbii indikatorları var (Борзенкова, 1999): 
 Dağ buzlaqlarının sahəsinin praktiki olaraq bütün enliklərdə ki-

çilməsi;
 Arktik hövzədə dəniz buzlarının sahəsinin kiçilməsi və qalınlı-

ğının azalması;
 Antraktidada şelf buzlaqlarının sahəsinin azalması;
 Tropik enliklərdə mərcanların sturukturunun dəyişməsi;
 Qar örtüyünün sərhəd və qalınlığının mülayim və yüksək enlik-

lərdə dəyişməsi;
 Bitkilərin vegetasiya dövrünün uzanması;
 Hava temperaturunun mövsümi amplitudasının və atmosferdə

karbon qazının miqdarının mövsümi tərəddüdünün dəyişməsi;
 Karbon qazı miqdarının artmasının təbii və mədəni bitkilərə bir-

başa təsiri.
Yuxarıda göstərilənlər qlobal istiləşmənin real olduğunu sübut edir. Bu 

istiləşmənin iqlimin tərəddüdü ilə deyil, məhz antropogen təsir ilə bağlı oldu-
ğunu əsaslandırmağa çalışanların bir sıra arqumentləri var. Məlumdur ki, qlo-
bal iqlimin təbii tərəddüdünün əsas səbəbləri aşağıdakılardır (Борзенкова, 
1992; Taylor and Pener, 1994; Thompson, 1995; Груза, Ранькова, 2004): 

 Günəş sabitinin tərəddüdü nəticəsində atmosferin yuxarı sərhəd-
dinə gələn günəş radiasiyasının dəyişməsi;

 Yerin orbitinin astronomik parametrlərinin dəyişməsi nəticəsində
günəş radiasiyası kəmiyyətinin tərəddüdü;

 Partlayış tipli iri vulkan püskürmələrindən sonra stratosfer aero-
zolunun radiasiyasını zəiflətməsi.

El-Çiçon (1982-ci il) və Pinatubo (1991-ci il) vulkanları püskürdükdən 
sonra 2-3 il ərzində orta qlobal temperatur əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır 
(Hansen et al, 1996). 

İqlimin təbii tərəddüdünün digər amilləri də mövcuddur. Bunların ara-
sında son dövrdə El-Nino hadisəsinə daha çox diqqət yetirilir. Bu hadisə ilə 
bağlı təbii iqlim dəyişməsinin davamiyyəti 3-7 il təşkil edir. El-Nino Sakit 
okeanın tropik enliklərində hava və səth sularının temperaturunun dəyişməsinə 
daha güclü təsir edir (Trenberth and Hoar, 1997). 

2002-ci ildə bütün dünya üzrə hərbi xərclər 760 mlrd. dollar olmuşdur 
(Зарубежное…, 2003) və bu məbləğ atmosferə atılan karbon qazının miq-
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darını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq üçün tələb olunan vəsaitdən 2 dəfə çox-
dur. Başqa sözlə, Yer planetinin geoekoloji şəraitini optimal səviyyəyə gətir-
mək üçün bəşəriyyətin, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrin böyük imkanları var. 
Bu imkanlardan istifadə edərək yer səthində istiliyin və rütubətin paylanmasını, 
landşaft-ekoloji şəraitin holosen və tarixi dövrdə mövcud olmuş optimal şə-
raitinin bərpasını, nəhayət, cəmiyyətin dayanıqlı inkişafını təmin etmək olar. 

Son onillikdə Yer kürəsinin müxtəlif regionlarında-Avropada, Ame-
rikada, Asiyada və s. tez-tez daşqınlar və ya hidroloji quraqlıq müşahidə olu-
nur. Bu hadisələrin təkrarlanması sürətlənmişdir. Bunun qlobal istiləşmə ilə 
bağlı olub-olmaması böyük maraq doğurur. Bu istiqamətdə çoxsaylı tətqiqatlar 
yerinə yetirilmişdir (Genta et al, 1998; Lins and Slack, 1999; Cluis and 
Laberge, 2001; Hisdal, 2001; Lammers, 2001; Георгиевский, 2005). 

Atmosferin ümumi sirkulyasiya modellərinə əsaslanan hidroloji model-
lərə görə qlobal istiləşmə şəraitində çay axımının artma ehtimalı daha bö-
yükdür (Miller and Russel, 1992; Nijssen, 2001; Reynard et al, 2001; Milly et 
al, 2002). 

Çoxillik dövr üçün çay hövzəsinin su balansı tənliyinə görə, axım at-
mosfer yağıntıları ilə buxarlanmanın fərqinə bərabərdir. Qeyd olunduğu kimi, 
temperaturun yüksəlməsi atmosfer yağıntılarını artırır, lakin digər tərəfdən, 
buxarlanma da çoxalır. Buna görə də qlobal istiləşmənin çay axımına təsirinin 
xarakteri aydın deyildir. Bu təsirin olub-olmamasını müəyyən etməyin müm-
kün yollarından biri çay axımının müşahidə sıralarının təhlilidir. Lakin bu 
halda da müşahidə sıralarının uzunluğu və məlumatların keyfiyyəti ilə bağlı 
problemlər ortaya çıxır. Bununla belə, hazırda uzunluğu 50 il və daha çox olan 
çoxillik su sərfi sıralarının trend analizi geniş tədbiq olunan üsullardan biridir. 

Çay axımının trend analizi qlobal, kontinental və regional miqyasda ye-
rinə yetirilərkən, başlıca olaraq, aylıq, mövsümi və orta illik su sərfləri sıra-
larından istifadə olunur. Belə tədqiqatlar bütün Yer kürəsi (Probst and Tardy, 
1989; Milly et al, 2002), Asiya-Sakit okean regionu (Cluis and Laberge, 
2001), Arktik region (Lammers et al, 2001), Cənubi Amerikanın cənub-şərqi 
(Genta et al, 1998) və tropik qurşaqda yerləşən hissəsi (Marengo et al, 1998) 
üçün yerinə yetirilmişdir. 

Maksimal su sərflərinin tədqiqatları bütün Yer kürəsi (Kundzevicz et al, 
2004), ABŞ (Lins and Slack, 1999; Douglas et al, 2000), Kanada (Adamowski 
and Bocci, 2001; Burn and Hag Elnur, 2002) və Avropanın müxtəlif hissələri 
(Robson, 1998; Lindstrom and Berqstrom, 2003; Lindstorm and Bergstrom, 
2004) üçün məlumdur. 

Yuxarıda göstərilən tədqiqatların əsas nəticələrini ümumiləşdirmək 
mümkündür. Kanadanın qərbində orta günlük yüksək su sərfləri sıralarında 
mənfi trendlər aşkar olunmuşdur. ABŞ-ın çox hissəsində statistik baxımdan 
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əhəmiyyətli (5%-li əhəmiyyətlilik dərəcəsi) trendlər azdır və onlar müxtəlif 
xarakterlidir. Skandinaviyanın şimalında əhəmiyyətli müsbət trendlər var, 
lakin Böyük Britaniya üçün trendlər müxtəlif işarəlidir. Mərkəzi Avropada 
sıraların 25%-i müsbət və ya mənfi işarəli əhəmiyyətli trendlərlə səciyyələnir. 

ABŞ-ın şimal-şərqində minimal su sərfləri sıralarında əhəmiyyətli müs-
bət trendlər aşkar edilmişdir (Lins and Slack, 1999; Douglas, 2000). Həmçinin 
müəyyən olunmuşdur ki, bu ərazidə çoxillik dövr ərzində illik axımın median 
qiymətləri də artır, lakin maksimal su sərfləri isə dəyişmir. 

Müəlliflər belə nəticəyə gəlirlər ki, ərazinin ümumi rütubətliliyi artır 
(Lins and Slack, 1999). Kanadanın qərb regionlarında da minimal axım sıraları 
üçün müsbət işarəli trendlər səciyyəvidir (Adamowski and Bocci, 2001). 

Avropada yerləşən 600 məntəqənin aşağı axım sıralarının təhlili nəticə-
sində quraqlığın təkrarlanmasında və kəskinliyində ümumi qanunauyğunluq 
tapılmamışdır (Hisdal et al, 2001). Sıraların əksəriyyətində əhəmiyyətli trend 
yoxdur. Yalnız nisbətən qısa dövrü əhatə edən 1962-1990-cı illər üçün aşağı 
axımın çoxillik tərəddüdlərində fərqli cəhətlər qeydə alınmışdır: İspaniyada, 
Şərqi Avropanın şərqində və Böyük Britaniyanın geniş hissəsində azsulu möv-
sümlərdə su defisiti artmış və əksinə, Mərkəzi Avropanın böyük hissəsində və 
Şərqi Avropanın qərbində azalmışdır. 

Asiya-Sakit okean regionunun (Okeaniya daxil olmaqla) çox hissəsində 
aşağı axım sıralarında trend yoxdur. Lakin, Mərkəzi və Uzaq-Şərqi Asiyanın 
500-700 enliklərində çayların minimal su sərflərinin çoxillik tərəddüdlərində 
artım, 450-yə yaxın enliklərdə isə azalma qeydə alınmışdır. 

Oka çayı hövzəsində müasir iqlim dəyişmələri şəraitində axımın ekstre-
mal kəmiyyətləri də dəyişir. XX əsrin ikinci yarısında yaz gursulu dövrün 
axım həcmi və maksimal su sərfləri azalmışdır. Bunun bir neçə səbəbi var. 
Yazda atmosfer yağıntılarının miqdarının azalması, soyuq dövrdə qısamüd-
dətli istiləşmə zamanı yaranan daşqınların axımının artması, yaz gursulu döv-
rün daha tez başlanması və əksinə, onun davamiyyətinin daha da çoxalması 
(Семенов, Семенова, 2003; Георгиевский, 2005). 

Axımın formalaşmasının hidrometeoroloji şəraiti qış mövsümündə, xü-
susilə, kəskin dəyişmişdir. Nəticədə yeraltı və minimal axım sıralarında əhə-
miyyətli müsbət trendlər aşkar edilmişdir (Семенов, Семенова, 2003). 

Yer kürəsinin müxtəlif hissələrində yerləşmiş 21 müşahidə məntəqəsinin 
məlumatları əsasında həm yüksək, həm də aşağı axımın çoxillik tərəddüdlə-
rinin trend üsulu ilə təhlili yerinə yetirilmişdir (Svensson et al, 2004). 

Qeyd olunan işdə bir sıra maraqlı nəticələr alınmışdır. Həm yüksək, həm 
də aşağı su sərfləri sıralarının təqribən yarısında statistik baxımdan əhəmiy-
yətli trendlər var ( =10%). Bu trendlərin bir hissəsi müsbət, digər hissəsi isə 



4. Yer³st³ su ehtiyatlar¯n¯n m³asir dəyi¼mələri 129 

 
mənfi işarəlidir. Xətti reqressiya və Mann-Kendall üsullarının nəticələri demək 
olar ki, eynidir. 

Çoxillik dövr ərzində yüksək axımın artması və ya azalması ilə onun 
təkrarlanması arasında heç bir əlaqə yoxdur. Başqa sözlə, yüksək su sərflərinin 
artması heç də həmişə bu su sərflərinin təkrarlanmasının artması ilə müşayiət 
olunmur. 

Aşağı axım sıralarında müsbət işarəli trendlərin aşkarlanması, müvafiq 
çay hövzələrində axımı tənzimləyən su anbarlarının sayının artması ilə bağlı 
ola bilər. Məlumdur ki, su anbarları yaz gursulu dövrün və yağış daşqınları 
axımının bir hissəsini akumulyasiya edərək, azsulu dövrdə aşağı byefdə axımı 
artırır. 

Minimal axımın artması qlobal istiləşmə şəraitində quraqlığın kəskin-
ləşməsi fikrini təsdiq etmir. 

Oxşar tədqiqatlar Azərbaycanda da yerinə yetirilmişdir. 
Son dövrdə Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yerləşən Qudyal (Küp-

çal məntəqəsi), Lənkəran (Sifidor məntəqəsi) və Naxçıvan (Qarababa məntə-
qəsi) çaylarının həm illik, həm də yaz və yay axımı azalır, əksinə, qış və payız 
mövsümlərində isə axım artır (Mahmudov, 1998). 

1930-1961 və 1962-1995-ci illəri əhatə edən dövrlərin axım göstərici-
lərinin müqayisəli təhlili göstərmişdir ki, Azərbaycanın bütün regionlarında ki-
çik və orta çayların axımı qış aylarında 20-40% artmışdır (Verdiyev, 1998; 
Вердиев, 2002). 

Məlumdur ki, çayların su rejimi hövzənin iqlim şəraitini çox yaxşı əks 
etdirir. Bunu əsas götürərək 16 çayın əsas axım göstəricilərinin müasir tə-
rəddüdləri təhlil olunmuşdur (Мамедов, Иманов, 2008). Hər bir çay üçün 4 su 
sərfi sırası tərtib edilmişdir: 

 Orta illik su sərfləri; 
 Maksimal sutkalıq su sərfləri; 
 Minimal aylıq yay-payız su sərfləri; 
 Minimal aylıq qış su sərfləri. 

Hesablamalar 4 variantda yerinə yetirilmişdir. Bütün variantlarda mü-
şahidə sıraları 2 hissəyə bölünmüş, hər bir hissə üçün su sərflərinin orta kə-
miyyəti hesablanmış və nəhayət, müvafiq axım göstəricilərinin orta kəmiy-
yətləri müqayisə edilmişdir: 

I variant: müşahidə sırası 2 bərabər hissəyə bölünmüşdür; 
II variant: 1931-1960 və 1961-1990-cı illər (Ümumdünya Meteorologiya 

Təşkilatının tövsiyyəsinə uyğun olaraq); 
III variant: 1941-1970 (qlobal soyuqlaşma dövrü) və 1971-1997-ci illər 

(qlobal istiləşmə dövrü); 
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IV variant: 1958-1977 və 1978-1999-cu illər (daha çox çayda müşahidə 
məntəqələrin fəaliyyət göstərdiyi dövrlər). 

Hesablamaların nəticələri göstərmişdir ki, müxtəlif çayların axım gös-
təricilərinin dəyişmə xarakteri fərqlidir. Bunu nəzərə alaraq, axımın müasir də-
yişmələri haqqında ümumi nəticəyə gəlmək məqsədi ilə qrup təhlil üsulu tət-
biq edilmişdir (cədvəl 4.18). 

C ə d v ə l   4.18 
Axım xarakteristikalarının dəyişməsi 

№ Axım xarakteristikası 

Axımın dəyişməsi, % 
Variantlar 

I II III IV

1 İllik axım +4,1 +7,4 -1,0 -2,7 

2 Maksimal axım +7,6 +46,6 +21,9 -4,8

3 
Minimal yay-payız 
axımı 

+10,3 +20,9 +1,6 -4,2 

4 Minimal qış axımı 11,3 +9,4 +4,6 +6,8

Bu cədvəldən görünür ki, ilk 2 varianta görə axımın bütün xarakteris-
tikaları artır. Faktiki olaraq, III variantda da oxşar nəticə alınmışdır, yalnız 
illik axımın azalması müəyyən olunmuşdur. 

IV varianta görə yalnız qış axımı artır və qalan 3 axım göstəricisi isə 
azalır. Məhz bu varianta görə alınmış nəticələr müasir iqlim dəyişmələrinin 
Azərbaycan çaylarının axımına təsirini düzgün əks etdirir və daha əvvəl yerinə 
yetirilmiş tədqiqatların (Mahmudov, 1998; Verdiyev, 1998) nəticələrini təsdiq 
edir. 

Ədəbiyyat 1. Abbasov R.X. Kiçik Qafqazın bəzi tranzit çaylarının axımına antropogenamillərin təsirinə dair. “Təmiz su” mövzusunda beynəlxalq su gününə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2001. – s.117–121. 2. Abbasov R.X. Kiçik Qafqaz çaylarının rejiminə antropogen amillərintəsiri və ekoloji axımın hesablanması. Coğr. elm. namiz. alimlik. dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işi, Bakı, 2000. – 147 s. 
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5.YERÜSTÜ SULARIN  
KEYFİYYƏTİ 

 
Azərbaycanda ilk hidrokimyəvi müşahidələr 1913-cü ildə Kür, Göyçay 

və Ağsu çaylarında yerinə yetirilmişdir. Bu məlumatları ilk dəfə S.H.Rüstə-
mov (1960) ümumiləşdirmişdir. Hazırda bu istiqamətdə tədqiqatları M.A.Ab-
duyev davam etdirir (Abduyev, 2008). 

1988-1989-cu illərdə səth sularının keyfiyyəti üzərində monitorinq 49 
çay, 2 göl, 5 su anbarı və 1 liman məntəqəsində aparılmışdır. 2009-cu il yan-
var ayının 1-nə olan məlumata görə bu məntəqələrin sayı müvafiq olaraq 35, 
10, 4 və 1-ə bərabərdir. Azərbaycanda suyun keyfiyyəti üzərində monitorinq 
25 göstərici üzrə həyata keçirilir. Su nümunələri adətən ayda bir dəfə götürü-
lür. Transsərhəd çayların ölkəmizə daxil olduğu yerlərdə monitorinqin tezliyi 
10 gündə bir dəfə təşkil edir. 

Hazırda suyun keyfiyyəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
qərarı ilə (6 sentyabr 1999-cu il, №146) hələ keçmiş SSRİ-də qəbul edilmiş 
Standartlara görə qiymətləndirilir. (ГОСТ 17, 1.3.07 – 82, 1986; Методи-
ческие указания ...,1984). 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, artıq 1999-cu ildən Rusiya Federasiya-
sında səth sularının keyfiyyəti yeni və daha sərt normativ sənədə görə qiymət-
ləndirilir (Перечень..., 1999). 

Müşahidələr suyun fiziki və kimyəvi göstəriciləri üzərində aparılır və 
eyni zamanda hidroloji xarakteristikalar da təyin olunur. 1988-1989-cu və 
1974-1996-cı illərin hidrokimyəvi və hidrobioloji müşahidə məlumatlarını mü-
vafiq olaraq F.Ş.Əliyev (2000), A. Mansurov və M.Salmanov (1996) ümu-
miləşdirmişlər. 

Suyun hidrokimyəvi göstəricilərinin təhlili və ümumiləşdirilməsi ayrı-
lıqda hər bir inqrediyentlə yanaşı kompleks indeksə, məsələn suyun çirklənmə 
indeksinə (SÇİ) görə də yerinə yetirilir. Bu indeks Hidrokimya İnstitutunda 
(Rusiya) işlənmişdir və səth sularının çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq on-
ların təsnifatını həyata keçirməyə imkan verir. 

Azərbaycanda tətbiq olunan bu təsnifata görə suyun keyfiyyətindən asılı 
olaraq səth su obyektləri 7 sinifə bölünür (cədvəl 5.1). 
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C ə d v ə l   5.1 
Yerüstü suların çirklənmə indeksinin (SÇİ) və tərkiblərinin 

dəyişməsinə görə qiymətləndirilməsi 

Suların 
keyfiyyət 
qrupları 

Keyfiyyətin 
qiymətləndirilmə 

kateqoriyaları 
SÇİ-nin göstəriciləri 

Tərkiblərinin 
sabitliyinə görə SÇİ 

göstəricilərinin 
dəyişməsi ( %-lə) 

I Çox təmiz 0,3 100
II Təmiz 0,3-1,0 50-100

III 
Mülayim 

çirklənmiş 
1,0-2,5 30-50

IV Çirklənmiş 2,5-4 25-30
V Çirkli 4-6 20-25
VI Çox çirkli 6-10 15-20
VII Kəskin çirkli 10 10-15 

Lakin bu təsnifat son illərdə təkmilləşdirilmişdir və indi o 5 sinifdən 
ibarətdir (Р52.24.309 – 2004., 2005): 

I sinif – şərti təmiz; 
II sinif – zəif çirklənmiş; 
III sinif – çirklənmiş; 
IV sinif – çirkli; 
V sinif – ekstremal çirkli. 
1988-89-cu illərdə respublikanın yerüstü su mənbələrinin hidrokimyəvi 

tərkibi SÇİ-nə görə əsasən təmiz və mülayim çirklənmiş kimi qiymətləndiri-
lərək II və III qrupa aid edilmişdir. Bununla yanaşı, Kür çayının suları Min-
gəçevir, Əli-Bayramlı (Şirvan), Salyan şəhərləri və Bankə qəsəbəsi yaxınlı-
ğında çirklənmiş (IV qrup), Mayak qəsəbəsi yaxınlığında isə çirkli (V qrup) 
kimi qiymətləndirilmişdir. Araz çayı sularının hidrokimyəvi tərkibi isə, ümu-
miyyətlə mülayim çirklənmə dərəcəsinə malik olmaqla (III qrup) Culfa və 
Saatlı şəhərləri yaxınlığında müvafiq olaraq, çirklənmiş (IV qrup) və çirkli (V 
qrup) kimi qiymətləndirilmişdir. Mənbəyi Ermənistan Respublikasında yer-
ləşən Oxçuçayın suları da çirklənmiş və çirkli kimi təsnif olunmuşdur. Res-
publikanın gölləri və su anbarları əksər halda mülayim çirklənmiş kimi qiy-
mətləndirilsələr də, Şəmkir və Araz su anbarları sularının hidrokimyəvi tərkibi 
əsasən IV sinifə (çirklənmiş) aid edilmişdir. Göründüyü kimi, Araz çayı Kürə 
nisbətən daha çox çirklənir. 

Böyük Qafqazın şimal-şərq və cənub yamacları, həmçinin Lənkəran 
təbii vilayəti çay sularının keyfiyyəti II sinifə (təmiz) aiddir. Kiçik Qafqazın 



5. Yer³st³ sular¯n keyfiyyəti 139 

 
şimal-şərq yamacı çay sularının keyfiyyəti nisbətən pisdir və onlar “mülayim 
çirklənmiş” (III sinif) kimi qiymətləndirilir. 

Çay sularının təbii keyfiyyəti hövzənin hidrogeoloji və hidrokimyəvi 
xüsusiyyətlərindən də asılıdır. Respublika ərazisində səth sularının fiziki-
kimyəvi göstəricilərinin mövsümi və çoxillik məlumatlarının təhlili onların 
antropogen amillərin təsiri nəticəsində dəyişikliyə uğradıqlarını göstərir. 

Hazırda Azərbaycan ərazisində, o cümlədən Kür hövzəsində çayların 
əsas çirklənmə mənbələri aşağıdakılardır: təmizlənməmiş çirkab suları ilə da-
xil olan üzvü çirkləndiricilər; dağ-mədən sənayesi müəssisələrindən gələn ağır 
metallar: karbohidrogen məhsulları; kənd təsərrüfatı sektorundan daxil olan 
nutriyentlər və xlor üzvi pestisidlər; meşələrin intensiv qırılması nəticəsində 
hövzədə baş verən səthi erroziya məhsulları. Təmizlənməmiş çirkab suları 
müxtəlif tip yaşayış məntəqələrindən, xüsusilə şəhərlərdən və sənaye müəssi-
sələrindən daxil olur. Bunun başlıca səbəbi çirkab sutəmizləyici qurğuların 
demək olar ki, olmamasıdır. Fəaliyyətdə olan çox azsaylı belə qurğular artıq 
köhnəlmiş, onların istismar müddəti bitmiş, məhsuldarlığı və effektivliyi isə 
çox aşağıdır. Mövcud qurğular çirkab suların ümumi həcminin 20%-ni 
təmizləməyə imkan verir (TACIS/2008/137-153 (EC) 2009-2010). Kür çayına 
böyük həcmdə təmizlənməmiş çirkab sular axıdılır. Kür hövzəsində yaşayan 
11.2 milyon əhalinin 35%-i Tbilisi və İrəvan şəhərlərində və onların ətrafında 
cəmlənmişdir (TDA, 2013). Məsələn, əvvəllər Gürcüstanın 40 şəhərində çir-
kab sutəmizləyici qurğu var idi və əhalinin 70%-i bu şəbəkəyə qoşulmuşdu. 
Hazırda təkcə bir qurğu (Tbilisi / Rustavi) fəaliyyət göstərir və orada yalnız 
mexaniki təmizləmə yerinə yetirilir. Bu qurğudan Kürə son dövrdə hər il orta 
hesabla 300 mln m3 su atılır və bunun 74%-i mexaniki üsulla təmizlənir. 

Hazırda Ermənistanda kanalizasiya sistemi qəza vəziyyətindədir. Şəbə-
kənin 63%-i 20 il bundan əvvəl yaradılmış və 22%-i təcili yeniləşdirilməlidir. 

Təmizləyici qurğuların vəziyyəti çox pisdir. Mövcud 20 təmizləyici 
stansiyadan yalnız bəziləri fəaliyyət göstərir və bunlarda ancaq mexaniki və 
qismən bioloji təmizləmə yerinə yetirilir. Bu stansiyaların ümumi gücü 1120 
min m3/gün təşkil edir. Ermənistanda 2003-cü ildə tullantı sularının ümumi 
həcmi 349 mln. m3 olmuşdur ki, bunların da 47%-i (164 mln.m3) təbii su 
obyektlərinə atılmışdır. Tullantı sularının 51%-nin çirklənmə dərəcəsi sanitar 
normalardan yuxarıdır. 

Ermənistanın heç bir sənaye müəssisəsində sutəmizləyici qurğu işləmir. 
Son illərdə əsasən azot gübrələri və qismən selitra (ammoniumlu) idxal 

olunur (hər il orta hesabla 40-50 min ton). Hər il 15-30 ton pestisid istifadə 
olunur. 

Ermənistan ərazisində çayların çirkləndirildiyini yerli müəlliflər də etiraf 
edirlər (Мусаелян, 1989). 
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Cənubi Qafqaz ölkələri müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadi çətinlik-
lərlə əlaqədar sənaye müəssisələrindən daxil olan çirkab suların həcmi əhə-
miyyətli dərəcədə azalmışdır. Buna baxmayaraq, Ermənistanda hələ də filiz 
tullantılarının yığıldığı yerlər var. Yağış və daşqınlar zamanı belə ərazilərdə 
ağır metallarla çirklənmiş sular Araz çayı vasitəsilə Azərbaycana daxil olur. 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hazırda Ermənistanda dağ-mədən sənayesinin 
inkişafına diqqət artırılır. Axatala filiz saflaşdırma və Qacaran mis-molibden 
kombinatlarının fəaliyyəti nəticəsində, müvafiq olaraq Pəmbək (Debed) və 
Oxçu çaylarında ağır metallarla çirklənmənin səviyyəsi artmışdır. 

Pestisid ehtiyatlarının yığıldığı yerlərdə toksik kimyəvi maddələr tor-
pağa qarışaraq tədricən yağış və qar suları ilə yuyulur. Nəticədə yeraltı və yer-
üstü suların çirklənməsi baş verir. Pestisidlərin basdırıldığı ərazilərdə də eko-
loji vəziyyət qənaətbəxş deyil. Belə ərazilər, adətən nazik torpaq qatı ilə örtül-
müşdür ki, bu da lazımi mühafizəni təmin etmir. 

Keçmiş SSRİ-də təbii suların keyfiyyəti çirkləndiricilərin yol verilən qa-
tılıq həddinə (YVQH) görə qiymətləndirilirdi. Lakin məlumdur ki, YVQH-lər 
müxtəlif regionlarda yerləşən çay hövzələrinin hidroloji, morfoloji, geoloji, 
hidrokimyəvi və s. xüsusiyyətlərini nəzərə almır. Azərbaycanda və Gürcüstan-
da hələ də bu YVQH-dən istifadə olunur. Ermənistan isə yeni Standart qəbul 
etmişdir. Beləliklə, Kür hövzəsi ölkələrində suyun keyfiyyətini və ekoloji 
vəziyyətini qiymətləndirmək üçün vahid Standart yoxdur və bu transsərhəd 
çayların ekoloji statusunu müəyyən etməkdə çətinliklər yaradır. 

Avropa Birliyinin Çərçivə Su Direktivinə (Directive..., 2000) görə suyun 
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin əsasında ekoloji yanaşma durur. Bunun 
üçün bioloji monitorinqin məlumatları tələb olunur və belə monitorinq Cənubi 
Qafqaz ölkələrinin heç birində aparılmır. 

Kür çayı üzərində 2007-2011-ci illərdə yerinə yetirilmiş müşahidələrin 
nəticələrinə görə Azərbaycan ərazisində hidrogen göstəricisinin (pH) 
qiymətləri 8.0-8.2 arasındadır və bu, norma daxilindədir. 

Suda həll olmuş oksigenin miqdarı (SHOOM) su ekosisteminin vəziyyə-
tinin ən mühüm göstəricisidir və çirkab suların tərkibindəki üzvi çirkləndi-
ricilər bu göstəricini pisləşdirir. Həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan ərazi-
sində Kür çayının sularında SHOOM 7 mq/l-i ötmür və bu göstəriciyə görə 
suyun keyfiyyəti qənaətbəxş sayılır. Nisbətən kiçik qiymətlər çayın Borjomi 
(Gürcüstan) və Bankə (Azərbaycan) hissələrində qeydə alınmışdır. Lakin 
Borjomidən Rustavi və Şıxlı kəndindən Yevlax istiqamətində SHOOM 8 mq/l-
ə kimi artır. 

Suyun ümumi minerallaşma dərəcəsi (ÜMD) Şıxlı kəndindən Şirvan 
şəhərinə kimi 335-950 mq/l arasında dəyişir. Kürün aşağı axınında ÜMD-nin 
artması Kür-Araz ovalığının yüksək minerallıqlı suların çayın qidalanmasında 
iştirakı ilə izah olunur. 
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Oksigenə bioloji tələbat (OBT5) çay sularında olan bakteriyalar və digər 

aerob mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətini təmin etmək üçün 20°C tempera-
turda 5 gün ərzində istifadə olunan oksigenin miqdarını səciyyələndirir. Bu 
göstəricinin qiyməti təbii suların keyfiyyəti pisləşdikcə artır. 

Kür çayı boyu OBT5 qiyməti norma (3 mq/l) daxilindədir. Gürcüstan 
ərazisində Türkiyə ilə sərhəddən (Xertvisi məntəqəsi) başlayaraq Rustaviyə 
kimi suyun keyfiyyəti daha yaxşıdır və OBT5 kəmiyyəti 1.5 mq/l-ə yaxındır. 
Rustavidə bu göstəricinin miqdarı 2.2 mq/l-ə kimi artır və bu artım çayın 
mənsəbinə kimi (2.6 mq/l) davam edir. Lakin bəzi aylarda, xüsusilə qış 
mövsümündə Ermənistanla Gürcüstanın sərhəddində – Pəmbək çayının Xram 
çayına töküldüyü yerdə OBT5 qiyməti 4-5 mq/l təşkil edir və yekunda bu sular 
Kürə daxil olaraq onu çirkləndirir. 

Ammonium (NH4
+) ammonyakın (NH3) turş su mühitində rast gəlinən 

ionlaşmış formasıdır. Suyun hidrogen göstəricisi (pH) kiçik olduqca, daha çox 
NH3 molekulu NH4

+-ə çevrilir. Səth sularında NH4
+-ün miqdarı yüksək ol-

duqda, bu bəzi su orqanizmləri üçün toksik təsir göstərir. Lakin bu göstəricinin 
(yəni, azotun) mülayim yüksək kəmiyyəti su bitkilərinin sürətli inkişafına 
şərait yaradır. Bu halda suda SHOOM azalır, OBT5 isə artır. 

Gürcüstan ərazisində Kür boyu NH4
+-ün miqdarı Xertvisidən Rustaviyə 

kimi çoxalsa da, orta illik qiymətlər Gürcüstanda qəbul olunmuş YVQH-dən 
(0.30 mq/l) kiçikdir. Rustavidən Şıxlı və Mingəçevirdən Bankə istiqamət-
lərində də NH4

+-ün qiyməti artır. Rustavi və Şıxlı arasında müşahidə olunan 
artım Qardabani Çirkab Sutəmizləyici Qurğudan təmizlənməmiş suların çaya 
atılması ilə əlaqədardır. Belə ki, bu qurğuda yalnız mexaniki təmizləmə yerinə 
yetirilir. Mingəçevir su anbarından sonra NH4

+-ün miqdarı azalır, çünki qida 
maddələrinin bir hissəsi burada çökür. Yevlaxdan aşağı hissədə NH4

+-ün miq-
darının artması isə yerli çirkab suların və əkin sahələrinin drenaj sularının çaya 
daxil olması ilə izah oluna bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Gürcüstandan fərqli 
olaraq, Azərbaycanda qəbul olunmuş YVQH 0.50 mq/l-ə bərabərdir. Şıxlı 
məntəqəsində yalnız bir dəfə aprel ayında bu limiti keçmişdi. 

OBT5 və NH4
+-ün miqdarlarının təhlili göstərir ki, su nümunələrinin bö-

yük əksəriyyətində bəzi azsulu aylar və mövsümlər istisna olmaqla, YVQH 
artmır, yəni son illərdə Kür hövzəsində antropogen amillər suyun keyfiyyə-
tinin bu göstəricilərinə əhəmiyyətli təsir göstərmir. 

Ağır metallar (mis, kadmium, xrom, civə, qurğuşun, sink və s.) su ilə 
canlı orqanizmlərə daxil olduqda orada yığılır və canlıları məhv edir. Region-
da dağ-mədən, metallurgiya və kimya sənaye müəssisələrinin fəaliyyət göstər-
məsi səth sularının ağır metallarla çirklənmə təhlükəsi yaradır. 2009-cu ilin 
məlumatlarına görə Pəmbək, Xram və Kür (Şıxlı məntəqəsi) çaylarında misin 
orta illik miqdarı demək olar ki, eynidir və 0.004-0.012mq/l arasında dəyişir 
(YVQH=0.001mq/l). Sinkin miqdarı isə Pəmbək və Qanıx (Alazan) çayları 



142 I H²SSƏ. Su ehtiyatlar¯ və onlar¯n m³asir dəyi¼mələri 

(0.005-0.007 mq/l) ilə müqayisədə Xram çayında daha yüksəkdir (0.013-0.015 
mq/l) (YVQH=0.01mq/l). 2008-2011-ci illərin orta aylıq məlumatlarına görə 
Ermənistan ərazisində Pəmbək çayında həm misin, həm də sinkin miqdarı 
mənbədən mənsəbə (Gürcüstanla sərhəd) doğru artır. Bu artım Axtala şə-
hərində filiz saflaşdırma müəssisəsinin fəaliyyəti ilə əlaqədardır (UNECE, 
2011). Azərbaycanla Gürcüstanın sərhəddində (Şıxlı məntəqəsi) transsərhəd 
təsir (Xram çayı nəzərə alınmaqla) nəticəsində sinkin miqdarı normadan yük-
səkdir: 0.018 mq/l. Mingəçevir su anbarından aşağıda (Yevlax) bu göstərici 
0.002 mq/l-ə kimi kəskin azalır. Lakin Şirvan şəhərində yenidən artaraq 0.016 
mq/l təşkil edir. 

Ermənistanda Ağstafaçay boyu Dilicandan İcevana doğru demək olar ki, 
bütün aylarda mis və sinkin miqdarında artım müşahidə edilir. 

Kür çayında fenolların miqdarı Şıxlı məntəqəsindən Xəzər dənizinə kimi 
Azərbaycan və Gürcüstanda qəbul olunmuş normaları (YVQH=0.001mq/l) 2-3 
dəfə ötür. Bu, ona dəlalət edir ki, Kürün suları Gürcüstan ərazisindən Azərbay-
cana fenollarla çirklənmiş halda daxil olur. 

2008-2012-ci illərdə yerinə yetirilmiş monitorinqlərin nəticəsinə görə 
Kürün mənsəb hissəsində neft və neft yağlarının miqdarı YVQH 1.2 dəfə ötür. 

Araz çayı hövzəsinin səth sularında pH-ın qiymətləri norma daxi-
lindədir. 

Bu çay sularının keyfiyyəti 2008-2012-ci illərdə 9 məntəqədə yerinə ye-
tirilmiş müşahidə məlumatlarına görə təhlil olunmuşdur. Bu məntəqələrdən 7-
si Ermənistanda, 2-si isə Azərbaycan ərazisində yerləşir. 

2009-cu ilin məlumatlarına görə Araz çayında SHOOM kifayət qədər 
yüksəkdir və Ermənistan ərazisindəki bütün məntələrdə 8-12mq/l arasında 
dəyişir. Bu göstəricinin ən böyük qiyməti Sürməli məntəqəsində (Türkiyə ilə 
sərhəd) müşahidə olunur. Lakin Zəngi (Razdan) çayı Araza töküldükdən sonra 
suyun keyfiyyəti kəskin pisləşir. Bu, İrəvanın təmizlənməmiş çirkab sularının 
Zəngi çayını çirkləndirməsi ilə bağlıdır. Mehri çayı Araza qovuşmazdan əvvəl 
təbii proseslərin və ilk növbədə çayın özünü təmizləmə qabiliyyətinin hesabına 
SHOOM bir qədər artır. Azərbaycan ərazisində (Bəhmənli, Saatlı) SHOOM 
6.5 mq/l-ə qədər azalır. Buna baxmayaraq Araz çayında suda həll olmuş 
oksigenin miqdarı qənaətbəxş sayılır. 

Araz çayı hövzəsinin yuxarı hissəsində yerləşən qərbi Arpaçayın (Axur-
yan) ÜMD azdır və cəmi 200-300 mq/l təşkil edir. Zəngi çayı Araza qovuşan 
yerdə bu göstərici təqribən 2 dəfə artır. 

Ermənistanla Naxçıvanın sərhəddində ÜMD 500-600 mq/l-ə çatır və 
nisbi artım Ararat düzənliyindən drenaj və şəhərlərdən təmizlənməmiş çirkab 
suların daxil olması ilə əlaqədardır. Mehri çayı tökülməzdən əvvəl Arazda 
suyun ÜMD yüksəkdir 600-800 mq/l. Azərbaycanda (Saatlıda) bu rəqəm bir 
qədər də artaraq 900-1000 mq/l təşkil edir. 
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Beləliklə, Araz çayı hövzəsinin yuxarı hissəsində çay sularının keyfiy-

yəti ÜMD-yə görə yaxşı, orta və aşağı hissələrdə isə mülayim duzlu kimi 
qiymətləndirilə bilər. 

Türkiyədə Arazın çirklənmə mənbələri kənd təsərrüfatı sahələrinin dre-
naj suları, şəhər kanalizasiya sistemlərinin suları, zibilliklər və heyvandarlıq 
kompleksləridir (UNECE, 2011). Buna baxmayaraq, çay boyu OBT5 –nin 
qiyməti norma daxilindədir. 

Araz çayının Türkiyə-Ermənistan sərhəddində OBT5 –nin qiyməti 1.8-
2.8 mq/l arasındadır. Ermənistan ərazisində ən böyük qiymət (2.9 mq/l) göz-
lənildiyi kimi, Zəngi çayının mənsəbindən aşağıda qeydə alınır. Arazın Azər-
baycan hissəsində bu göstərici normanı (3 mq/l) bir qədər ötür (3.4-3.6 mq/l). 

Beləliklə, mənbədən mənsəbə doğru bu göstəricinin qiymətində artım 
müşahidə edilir və bütün çay hissələrində bu qiymətlər böhran həddə yaxın və 
dağ çayı üçün yüksəkdir. Bu, bir daha Arazın üzvi mənşəli maddələrlə çirklən-
dirildiyini təsdiq edir. 

Ermənistan ərazisində Araz boyu məntəqələrin çoxunda NH4
+-ün orta 

miqdarı YVQH-dən aşağıdır. Yalnız Zəngi çayının mənsəbindən aşağıda bu 
göstərici YVQH–ni 1.7 dəfə ötür (0.68 mq/l) (UNDP/GEF, 2007). Bəhmənli 
məntəqəsində NH4

+-ün miqdarı YVQH-ə yaxındır (0.407 mq/l). Ammoni-
umun kəmiyyətinin ildaxili paylanması göstərir ki, Mehri çayının mənsəbin-
dən yuxarıda azsulu aylarda da YVQH-ni ötür. 

Qərbi Arpayın (Axuryan) yuxarı axınında mis və və sinkin miqdarı çayın 
mənsəbinə yaxın hissə ilə müqayisədə nisbətən çoxdur. Bu qanunauyğunluq 
bütün təqvim ayları üçün səciyyəvidir. Bu metalların miqdarının az olması onu 
göstərir ki, Türkiyə və Ermənistan ərazilərində ağır metallarla çirklənmə 
mənbələri yoxdur. 

Araz çayında misin orta illik miqdarı mənbədən Aqarak məntəqəsinə 
(İran-Ermənistan sərhəddi) kimi demək olar ki, dəyişmir və 0.002-0.003 mq/l 
səviyyəsindədir. Başqa sözlə, Türkiyə-Ermənistan və İran-Ermənistan sərhəd-
lərində mislə çirklənmə baş vermir. Aqarakdan Şvanidzor (Ermənistan) istiqa-
mətində misin miqdarı demək olar ki, 2 dəfə artır. Bu, Aqarak mis-molibden 
kombinatının və Axtalada (Ermənistan) filiz saflaşdırma fəaliyyətinin nə-
ticəsidir. Bu səbəbdən Arazın aşağı axınında – Bəhmənlidə də misin miqdarı 
yüksəkdir (0.045 mq/l). Lakin ən böyük qiymət (0.0085 mq/l) Saatlıda mü-
şahidə olunur. 

Zəngi çayının mənsəbindən aşağıda Arazda sinkin miqdarı yüksəkdir 
(0.0041mq/l). Buna səbəb olan çirklənmə mənbəyi ya Sürməli ilə baxılan 
məntəqə arasındadır ya da Zənginin suları sinklə çirklənir. Çay boyu aşağıda 
yerləşən məntəqələrdə, o cümlədən Azərbaycan ərazisində (Bəhmənli) misin 
miqdarı norma daxilindədir. Bu isə o deməkdir ki, Arazın suları Azərbaycana 
daxil olduqda sinklə çirklənmə yox səviyyəsindədir. Lakin mis kimi, sinkin də 
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ən böyük qiyməti (0.0082 mq/l) Saatlıda müşahidə olunur və bu yerli mən-
bələrin təsiri ilə izah edilir. 

Araz çayı İran İslam Respublikası ərazisində də çirkləndirilir. Lakin bu 
haqda məlumat çox azdır. Yalnız məlumdur ki, İranın Araz çayı hövzəsində 
hər il 71 min ton gübrə, 572 min kq pestisid istifadə olunur və bunların bir his-
səsi suvarılan torpaqlardan qayıdan sularla Araza daxil olur. 1999-2001-ci 
illərdə Araz çayı boyunca 11 məntəqədə hər ay aparılan monitorinq işləri suda 
ağır metalların (Ni, Co, Mo, Hg, Mn, Fe) miqdarının YVQH-dən çox ol-
duğunu göstərmişdir. İran tərəfi bunu Ermənistan ərazisində dağ-mədən səna-
yesinin inkişafı ilə bağlı olduğunu ehtimal edir. 2007-ci ildən başlayaraq Araz 
çayı üzərində İran və Ermənistan birgə monitorinq həyata keçirir. 

Beynəlxalq təşkilatların son illərdə Kür və Araz çayları hövzələrində 
həyata keçirdikləri monitorinq məlumatlarının təhlili göstərir ki, hazırda Kür 
hövzəsi çaylarının yuxarı axınında transsərhəd çirklənmə zəifdir. Bu, dağ çay-
larında axının sürəti böyük olduğu üçün qarışma və çayın özünü təmizləmə 
proseslərinin intensiv baş verməsi ilə əlaqədardır. Lakin azsulu mövsümlərin 
bəzi aylarında Azərbaycan çaylarında transsərhəd mənşəli çirklənmə müşahidə 
olunur. 

Kür hövzəsində yerli və transsərhəd çayların suyunun keyfiyyətini yax-
şılaşdırmaq üçün aşağıdakı fəaliyyətlər təklif olunur: 

 Yerli çirklənmə mənbələrini aşkar etmək üçün çaylar boyu sta-
sionar müşahidə məntəqələrinin genişləndirilməsi və müşahidə-
lərin tezliyinin artırılması; 

 Biomonitorinqin təşkil edilməsi. Belə ki, suyun fiziki-kimyəvi 
analizi yalnız nümunə götürülən yerdə və həmin zaman anında 
çirkləndiricinin miqdarı haqqında məlumat əldə etməyə imkan 
verir. Bioloji metodlar isə daha uzun müddət ərzində su obyek-
tindəki fiziki və kimyəvi şəraiti qiymətləndirməyə imkan verir; 

 Transsərhəd çayların suyunun keyfiyyətini əsas çirkləndiricilər 
üzrə qiymətləndirmək üçün qonşu ölkələrdə vahid Keyfiyyət 
Standartının razılaşdırılması; 

 Qonşu ölkələr arasında transsərhəd çayların suyunun keyfiyyəti 
haqqında məlumat mübadiləsinin təşkil olunması. 

Ədəbiyyat 1. Abduyev M.A. Azərbaycanın çay sularının qıtsulu dövrdə mineral-laşması və kimyəvi tərkibi. Ekstremal hidrometeoroloji hadisələrinqlobal və regional problemləri. Professor M.Ə.Məmmədovun anadanolmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları, Bakı. –2008. s.26–29.
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6. HİDROGEOLOJİ ŞƏRAİT
VƏ YERALTI SU EHTİYATLARI 

Azərbaycanın hidrogeoloji şəraiti mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi ilə səciy-
yələnən geniş spektrli təbii və texnogen amillərin təsiri altında formalaşmışdır. 
İntruziv mənşəli süxurlardan təşkil olunmuş Kiçik Qafqaz, əsasən, çökmə 
mənşəli süxurlarla təmsil edilmiş Böyük Qafqaz, onların arasında yerləşən 
kontinental və dəniz mənşəli çökmə süxurlardan ibarət Kür-Araz düzənliyinin 
geoloji substratında 70%-dən çoxu ölkə hüdudlarından kənarda formalaşan ye-
rüstü axından, illik miqdarı 210-1400 mm arasında geniş diapazonda dəyişən 
atmosfer çöküntülərindən qidalanan yeraltı sular ölkə ərazisində qeyri-bərabər 
paylanmışdır və məhdud ehtiyatlara malikdir. XX əsrin ikinci yarısından baş-
layaraq antropogen təsir nəticəsində hidrogeoloji şəraitin əsaslı dəyişməsi, yer-
altı suların intensiv istismarı sahələrində səviyyələrin enməsi, su anbarları və 
suvarma şəbəkələrindən infiltrasiyalar hesabına yeraltı suların səviyyəsinin 
qalxaraq yer səthinə yaxınlaşması, susuz sahələrdə süni yeraltı su horizont-
larının yaranması prosesi gedir. Ehtiyatların məhdudluğu və qeyri-bərabər 
paylanması fonunda içməyə yararlı və az minerallaşmış yeraltı sular əhalinin 
su təchizatında, suvarmada, texniki və digər məqsədlərlə böyük miqdarda is-
tifadə olunur. 

Azərbaycanda müxtəlif profilli müalicəvi əhəmiyyətli mineral və termal 
sular, sənaye əhəmiyyətli yodlu-bromlu sular geniş yayılmışdır. Ölkə ərazi-
sinin, xüsusilə dağətəyi düzənliklərin hidrogeoloji şəraiti dəqiq tədqiq olumuş, 
yeraltı suların balansı və istismar ehtiyatları təyin edilmişdir. 

6.1. YERALTI SU HÖVZƏLƏRİ 

Geoloji-struktur xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan Respublikası ərazi-
sində Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonaları və onlar arasında 
Kür-Araz düzənliyi ayrılır. Cənub-şərqdə Dağlıq Talışın Kiçik Qafqazdan 
Araz çayı vasitəsi ilə ayrılmasına baxmayaraq, bu dağ-qırışıqlıq zonası da ge-
ostruktur rayonlaşdırmada Kiçik Qafqaza aid edilir (cədvəl 6.1). 
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C ə d v ə l   6.1 

Azərbaycan Respublikası ərazisinin hidrogeoloji rayonlaşdırılmasının 
taksonomik bölgüsü (A.B.Ələkbərova görə) 

 
 

Geostruktur  
regionlar 

 

 
 

Hidrogeoloji hövzələr 

А. Böyük Qafqaz dağ-
qırışıqlıq zonası 

1. Böyük Qafqaz məsamə-çat suları hövzəsi 
2. Şamaxı-Qobustan məsamə-lay və çat suları 
hövzəsi 
3. Abşeron yarımadası məsamə-lay suları 
hövzəsi 
4. Samur-Qusarçay məsamə-lay suları hövzəsi 

В. Kiçik Qafqaz dağ-qırışıqlıq 
zonası 

1.Kiçik Qafqaz məsamə-çat suları hövzəsi 
2.Naxçıvan məsamə-çat suları hövzəsi 
3.Talış məsamə-çat suları hövzəsi 

С. Kür-Araz düzənliyi 

1.Qanıx-Əyriçay məsamə-lay suları hövzəsi 
2.Gəncə-Qazax məsamə-lay suları hövzəsi 
3.Qarabağ məsamə-lay suları hövzəsi 
4.Mil məsamə-lay suları hövzəsi 
5.Cəbrayıl məsamə-lay suları hövzəsi 
6.Naxçıvan məsamə-lay suları hövzəsi 
7.Şirvan məsamə-lay suları hövzəsi 
8.Muğan-Salyan məsamə-lay suları hövzəsi 
9.Lənkəran məsamə-lay suları hövzəsi 
10.Ceyrançöl məsamə-lay suları hövzəsi 
11.Acınohur məsamə-lay suları hövzəsi 

 
 
Hidrogeoloji şəraitlərinin eyniliyi, yeraltı suların ehtiyatlarının analoji 

yaranma şəraiti, hidrodinamik və hidrokimyəvi parametrlərin paylanma qanu-
nauyğunluqlarına əsasən geostruktur regionlar hüdudunda 18 məsamə-lay, 
məsamə-çat və çat növlü hidrogeoloji hövzələr ayrılır (şək. 6.1). 
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Şək. 6.1. Azərbaycan ərazisinin hidrogeoloji rayonlaşdırılma sxemi 
 (A.B.Ələkbərova görə) 

1 – Geostruktur regionlar: A – Böyük Qafqaz, B – Kiçik Qafqaz, C – Kür-Araz 
düzənliyi; 2 – Hidrogeoloji hövzələr: A-I – Böyük Qafqaz məsamə-çat suları hövzəsi. 

A-II – Şamaxı-Qobustan məsamə-lay və çat suları hövzəsi. A-III – Abşeron 
yarımadasının məsamə-lay suları hövzəsi. A-IV – Samur-Qusarçay məsamə-lay suları 
hövzəsi. B-I – Kiçik Qafqaz məsamə-çat suları hövzəsi. B-II – Naxçıvan məsamə-çat 

suları hövzəsi. B-III – Talış məsamə-çat suları hövzəsi. C-I – Qanıx-Əyriçay məsamə-
lay suları hövzəsi. C-II – Gəncə-Qazax məsamə-lay suları hövzəsi. C-III – Qarabağ 
məsamə-lay suları hövzəsi. C-IV – Mil məsamə-lay suları hövzəsi. C-V – Cəbrayıl 
məsamə-lay suları hövzəsi. C-VI – Naxçıvan məsamə-lay suları hövzəsi. C-VII – 

Şirvan məsamə-lay suları hövzəsi. C-VIII – Muğan-Salyan məsamə-lay suları hövzəsi. 
C-IX – Lənkəran məsamə-lay suları hövzəsi. C-X – Ceyrançöl məsamə-lay suları 
hövzəsi. C-XI – Acınohur məsamə-lay suları hövzəsi; 3 – Geostruktur regionlar 

arasında sərhəd; 4 – Hidrogeoloji hövzələr arasında sərhəd 
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6.2. YERALTI SU KOMPLEKSLƏRİ 
 
Azərbaycan Respublikası ərazisində, əsasən, mezozoy və kaynozoy yaşlı 

süxurlardan təşkil olunmuş Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağ-qırışıq-
lıq zonaları relyefin kəskin parçalanması, böyük qalınlıqlı aşınma zonası, sü-
xurların çatlılığı, az qalınlıqlı delüvial gilcə örtüyü, allüvial və flüvioqlasial 
çöküntülərlə doldurulmuş çoxsaylı çay dərələri və dağarası çökəkliklərin möv-
cudluğu ilə səciyyələnir. Dağlıq zonada yeraltı suların yayılması hər hansı 
stratiqrafik bölgüyə tabe olmayaraq, əsasən, aşınma zonaları və tektonik po-
zulmalarla əlaqədardır və müxtəlif yaşlı süxurların sululuğu onların litoloji tər-
kibi, çatlılığı və ərazinin drenlənmə şəraitindən asılıdır. Dağlıq zonalarda bu-
laq axınının paylanma səciyyəsi yerüstü axına tam analoji olaraq yeraltı axının 
həmin zonaların mərkəzindən periferiyalarına doğru radial istiqamətləndiyini 
göstərir. 

Bu ərazilərin geoloji-hidrogeoloji xüsusiyyətləri yeraltı suların enən və 
qalxan bulaqlar şəklində təzahür etməsinə şərait yaratmışdır. 

 
6.2.1. Böyük Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonasının  

yeraltı suları 
 
Böyük Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonasının Azərbaycan ərazisindəki xeyli 

hissəsi sıx meşələrlə örtülmüşdür və əsasən zəif mənimsənilmişdir Ərazinin 
geoloji-hidrogeoloji şəraiti burada aşınma zonasında çat və məsamə-çat, dərin 
tektonik qırılmalarla əlaqədar çat-damar sularının yaranmasını şərtləndirmiş-
dir. Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinin fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir 
ki, ərazinin geoloji kəsilişi, əsasən, dördüncü dövr-yura yaşlı çökmə süxurlar-
dan təşkil olunmuşdur (Абдуллаев, Агабеков и др., 1982, Шихалибейли, 
1995). 

Böyük Qafqazda elüvial-delüvial çöküntülərin zəif yayılmasına baxma-
yaraq, bu süxurlarda sporadik yayılmış yeraltı sulara rast gəlinir. Elüvial-de-
lüvial süxurlarla əlaqədar əksər bulaqların sərfi 1 l/s-dən azdır. Bununla ya-
naşı, sərfi 25 l/s-yə çatan bulaqlara da rast gəlinir. Elüvial-delüvial çökün-
tülərin bulaq sularının minerallaşma dərəcəsi 0,15-0,25 q/l, kimyəvi tərkibləri 
hidrokarbonatlı kalsiumlu və hidrokarbonatlı kalsiumlu-maqneziumlu olmaq-
la, bəzi hallarda daha mürəkkəb tərkibə malikdir (Бабаев, 2000). 

Bazardüzü və Şahdağ zirvələrində yayılmış buzlaq çöküntülərində daimi 
axar 0,1-30,0 l/s debitə malik enən bulaqlar inkişaf etmişdir. Bu bulaqların 
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suyunun minerallaşma dərəcəsi 0,2-0,4 q/l, kimyəvi tərkibi hidrokarbonatlı 
kalsiumludur. 

Dağlıq zonalarda dağ çaylarının yataqaltı suları praktiki istifadə baxı-
mından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çayların yataqaltı sularından qidalanan 
bulaqların sərfi çox geniş diapazonda dəyişir. Belə ki, Babaçayın yatağında 
Yerfi kəndi yaxınlığındakı bulağın sərfi 23 l/s, Göyçayın yatağında Vələsli 
kəndi yaxınlığındakı bulağın sərfi 30 l/s-yə çatır. Hər iki bulağın suyunun 
minerallaşması 1 q/l-ə qədər, kimyəvi tərkibləri hidrokarbonatlı kalsiumludur. 

Şamaxı-Qobustan zonası çaylarının yataqaltı çöküntülərinin qalınlığı 5-
68 m, Quba-Qusar zonası çaylarınınkı 12-38 m təşkil edir. Qozluçayda allüvial 
çöküntülərin geofiziki tədqiqatlarla müəyyən edilmiş qalınlığı bəzi yerlərdə 
170 m-ə çatır. Quyuların sərfi 0,5-8,5 l/s, sukeçirici süxurların filtrasiya əmsalı 
1,7-14,2 m/gün təşkil edir. Yataqaltı suların minerallaşma dərəcəsi əsasən 0,5-
1,0 q/l, kimyəvi tərkibləri hidrokarbonatlı kalsiumlu-natriumlu, sulfatlı-
xloridli-hidrokarbonatlı natriumlu-kalsiumludur. Bəzi çaylarda yamaclarla tə-
mas xətləri boyunca minerallaşma dərəcəsi 1,3-1,4 q/l olan xloridli-sulfatlı 
natriumlu kimyəvi tərkibə malik yataqaltı sulara rast gəlinir. Böyük Qafqazın 
ən böyük çaylarının yataqaltı sularının ehtiyatları 40-60 min m3/gün-ə çatır. 

Böyük Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonasında dördüncü dövrdən yurayadək 
çöküntülərin yayıldığı müxtəlif sahələrdə dərinliyi 40-50 m-dən 200-250 m-
dək olan bir çox kəşfiyyat quyuları qazılmışdır. Quyularla həm təzyiqli, həm 
də təzyiqsiz su horizontları açılmışdır. 

Təzyiqsiz suların səviyyəsi yer səthindən 0,5-1,0 m-dən 10-57 m-dək 
dərinlikdə qərarlaşır, quyuların sərfi 0,8-5,5 l/s arasında dəyişir. Təzyiqli su-
lara qazılmış quyuların sərfi 0,8 l/s-dən 10 l/s-yə qədər dəyişir, pyezometrik 
səviyyə həm yer səthindən 5-8 m aşağı, həm də 0,8-4 m yuxarıda qərarlaşır. 

Sukeçirici süxurların süzülmə əmsalı 0,01-0,2 m/gün-dən 12-15 m/gün-
ədək geniş diapazonda dəyişir. 

Böyük Qafqazın yeraltı sularının kimyəvi tərkibi və minerallaşma dərə-
cələri arasında aydın izlənilən qanunauyğunluq mövcuddur. Şimal-qərbdən 
cənub-şərqə, hipsometrik səviyyənin azalması ilə geoloji kəsilişi təşkil edən 
süxurlarda gilli fraksiyaların artması, relyefin parçalanmasının kəskinləşməsi, 
atmosfer çöküntülərinin azalması səbəbindən yeraltı suların minerallaşma 
dərəcəsi artır, kimyəvi tərkibləri hidrokarbonatlı kalsiumludan hidrokarbonatlı 
natriumlu və hətta sulfatlı natriumluyadək dəyişir. 

Böyük Qafqaz ərazisində yeraltı suların toplanması və onların hərəkət 
yolları regionun tektonik şəraiti, aşınma zonası, çoxsaylı çat və tektonik pozul-
maların mövcudluğu, eləcə də fliş kompleksinin və metamorfik süxurların 
struktur-tekstur xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşmişdir. Dağlıq zonada yeraltı 
suların belə yaranma və hərəkət şəraiti mineral su səciyyələrinə keçən dərin 
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sirkulyasiyalı yeraltı suların formalaşmasını şərtləndirir. Böyük Qafqazdakı 
şimal-qərb istiqamətli tektonik pozulmalar boyunca mineral və termal su çıxış-
ları intişar tapmışdır. Maraqlı xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, əsas pozulma xət-
lərində termal sular, əsas xəttin qollarında isə mineral sular müşahidə edilir 
(Azərbaycanın geologiyası, cild.3, 2015). 

Böyük Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonasının hüdudlarında ayrıca məsamə-lay 
və çat suları hövzəsi kimi baxılan Şamaxı-Qobustan məsamə-lay və çat suları 
hövzəsində geoloji kəsiliş, əsasən, dördüncü dövr, neogen, paleogen və təbaşir 
yaşlı əhəngdaşları, qumdaşları, qum, qumca, gil, gilcə, argillit və mergellərdən 
ibarətdir. Ümumiyyətlə, sukeçirici süxurlar gilli süxurlara nisbətən zəif inkişaf 
etmişdir. Sinklinal çökəkliklər və çay dərələrində kəşfiyyat quyuları ilə açılmış 
təzyiqsiz suların sərfi 0,2-0,5 l/s-dən 7-8 l/s-yə qədər, süxurların filtrasiya 
əmsalı 0,5-14,0 m/gün arasında dəyişir. Praktiki baxımdan Pirsaatçay, Za-
qolovçay və Qozluçayın yataqaltı suları daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Təzyiqli suların pyezometrik səviyyəsi yer səthindən 60-70 m-ə qədər 
aşağı, bəzi hallarda 1-2 m yuxarıda qərarlaşır. Kəşfiyyat quyularının sərfi 10-
12 l/s-yə çatır. Yeraltı sular mürəkkəb kimyəvi tərkibə malik olmaqla mineral-
laşma dərəcəsi geniş diapazonda dəyişir. 

Böyük Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonasının şərq qurtaracağına aid edilən Ab-
şeron yarımadasının hidrogeoloji şəraiti fərqli özəllikləri ilə səciyyələnir 
(Алекперов, 2000). Yarımadanın təbii şəraiti–atmosfer çöküntülərinin kasad-
lığı, yüksək buxarlanma, çayların olmaması, dördüncü dövr, neogen və paleo-
gen yaşlı çöküntülərdən təşkil olunmuş geoloji kəsilişdə gilli süxurların üstün-
lük təşkil etməsi, su saxlayan süxurların planda və kəsilişdə məhdud yayılması 
və dəyişkənliyi, zəif sukeçiriciliyi və yüksək duzluluğu ərazidə içməyə yararlı 
yeraltı suların formalaşması üçün əlverişli olmamışdır. Təbii şəraitdə yarıma-
danın ərazisində yeraltı suların sporadik yayılması səciyyəvi olmuşdur. 1950-
ci illərin ikinci yarısından başlayaraq texnogen amillərin, ilk növbədə Samur-
Abşeron kanalı və onun əsasında fəaliyyət göstərən suvarma şəbəkəsindəki 
itkilərin təsiri nəticəsində yeraltı suların sporadik yayıldığı ərazilər kəskin 
azalmış, süni horizontlar yaranmış, yeraltı suların səviyyələrinin kəskin qalx-
ması prosesi başlanmışdır. Yarımadanın ərazisində təzyiqsiz və təzyiqli su 
horizontları ayrılır. Təzyiqsiz su horizontu, əsasən, bir neçə metrdən 40-50 m-
ə, Binə-Hövsan muldası ərazisində 70-90 m-ə qədər dərinliklərdə yatır. Ya-
rımadanın qərb hissəsində təzyiqsiz suların səviyyəsi bir neçə santimetrdən 13-
14 m-ə, bəzi sahələrdə 22-24 m-ə qədər, şərq hissədə bir neçə santimetrdən 
10-30 m-ə qədər və daha çox, Bakı muldasının mərkəzi hissəsində bir neçə 
santimetrdən 5-10 m-ə, muldanın periferiyalarında hətta 50-58 m-ə qədər 
dərinliklərdə yatır. Kəşfiyyat quyularının sərfi qərb hissədə, əsasən,             
0,2-0,4 l/s-dən 2-3 l/s-yə qədər, şərq hissədə 0,2-0,5 l/s-dən 3-4 l/s-yə qədər, 
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Bakı muldası ərazisində 0,3-0,7 l/s-dən 3-4 l/s-yə qədər dəyişir. Süxurlar 
yüksək sukeçiriciliklə səciyyələnmir. Filtrasiya əmsalı, adətən, 0,1-0,2 m/gün-
dən 4-5 m/gün-dək dəyişir. Təzyiqli sulara qazılmış quyuların sərfi 0,5-1,0 l/s-
dən 5-7 l/s-yə qədər, sukeçirici süxurların süzülmə əmsalı 0,2-13,6 m/gün 
arasında dəyişir (Алекперов, 2000). 

6.2.2. Kiçik Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonasının  
və Dağlıq Talışın yeraltı suları 

Kiçik Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonasının Azərbaycan ərazisindəki hissəsin-
də və Dağlıq Talışda çoxsaylı bulaqlar dördüncü dövrdən karbon və devo-
nadək bütün stratiqrafik vahidlərlə əlaqədardır. Çatlı, bəzi sahələrdə karstlaş-
mış əhəng daşları daha çox sulu, vulkanogen suxurlar az, intruziv törəmələr 
xüsusilə çox zəif sululuğa malikdir. 

Relyefin intensiv drenlənməyə səbəb olan kəskin parçalanması, yaranma 
zonasının məhdudluğu və kasad qidalanma mənbələri Dağlıq Talışda mürək-
kəb hidrogeoloji şəraitin yaranmasına səbəb olmuşdur. Regionun hüdudlarında 
yeraltı suların bütün yaranma mərhələlərini keçdiyi, bir-biri ilə əlaqəsi ol-
mayan kiçik ölçülü əlahiddə strukturlar ayrılır. 

Kiçik Qafqazda və Dağlıq Talışda müxtəlif suxurlarla əlaqədar bu-
laqların sərfi adətən 0,1-1,0 l/s-dən 2-3 l/s-dək dəyişərək, bəzi hallarda 10 l/s-
yə çatır. Naxçıvanda sərfi 100-150 l/s-yə çatan bulaqlar qeydə alınıb. Bulaq 
sularının minerallaşma dərəcəsi, adətən, 0,3-0,6 q/l, kimyəvi tərkibləri hidro-
karbonatlı kalsiumludur. Daşkəsən və Gədəbəy rayonlarında minerallaşma 
dərəcəsi 1,0 q/l-ə qədər olan sulfatlı natriumlu bulaqlara rast gəlinir (Azərbay-
canın geologiyası, Cild 3, 2015). 

Kiçik Qafqazın dağlıq zonasının çay dərələrində yataqaltı çöküntülərin 
qalınlığı 9-14 m-dən 60-70 m-ə qədər dəyişir, Xaçınçayın və Qarqarçayın də-
rələrində isə bu göstərici 96-106 m-ə çatır (cədvəl 6.2). Yataqaltı çöküntülərə 
qazılmış quyuların sərfi 3-12 l/s, susaxlayan süxurların süzülmə əmsalı əsasən 
5-8 m/gün-dən 50-60 m/gün-dək dəyişir. Bu zonanın yataqaltı sularının mine-
rallaşma dərəcəsi adətən 0,3-0,8 q/l olmaqla kimyəvi tərkibləri hidrokarbonatlı 
kalsiumlu, hidrokarbonatlı natriumludur. 
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C ə d v ə l   6.2 

Kiçik Qafqazın şimal və şimal-şərq yamaclarından axan çayların 
yataqaltı axınlarının səciyyəsi (Гидрогеология СССР,Т.XII, 1969) 

 
 

Çayın adı və 
Tədqiqat yeri 

Horizontun 
qalınlığı, 

m 

Süxurların 
süzülmə 
əmsalı, 
m/gün 

Yeraltı 
axının 

meyilliyi
 

Yeraltı 
axının 

eni, km 

Axının 
sərfi, 

l/s 

Həsənsu, Qocalı kəndi
Tovuzçay, Qazqulu 
kəndi 
Əsrikçay, Aşağı 
Quşçu kəndi 
Zəyəmçay, İbrahim-
Hacılı kəndi 
Cəhriçay, Morul kəndi
Şəmkirçay, Seyfəli 
kəndi 
Qoşqarçay, Ballıca 
kəndi 
Gəncəçay, Zurnabad 
kəndi 
Kürəkçay, Xoylu 
kəndi 
İncəçay, Borsunlu 
kəndi 
Tərtərçay, Çaylı kəndi 
Xaçınçay, 
Qızılkəngərli kəndi 
Qarqarçay, Əsgəran 
qəsəbəsi 

42-65 
43-59 

 
41-48 

 
50-63 
26-36 
33-53 
9,7-70 

 
14-32 
34-46 
52-56 

 
72-106 

 
 

35-96 
 

60-69 

8,8-14,3 
18,3-45 

 
38,4-54,5 

 
12,4-25,6 
27,8-38 
13-22 

22-69,9 
 

15,4-43 
5,4-39,0 

31,7-46,8 
 

56-96 
 
 

8,1-50,6 
 

17,6-41,9 
 

0,016 
0,017 

 
0,026 

 
0,015 
0,029 
0,02 
0,02 

 
0,026 
0,019 
0,015 

 
0,014 

 
 

0,016 
 

0,012 

1,7 
1,8 

 
0,32 

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

 
0,6 
1,0 
1,5 

 
2,5 

 
 

1,5 
 

1,5 

140,7 
264,4 

 
82 
 

251,8 
163,5 
101,2 
481,6 

 
273,8 
194,5 
285,4 

 
724,3 

 
 

384,3 
 

323,5 

 
 
Kiçik Qafqazın vulkanogen-tuflu süxurlarında sərfləri 8-10 l/s, bəzən 

50-70 l/s-yə çatan çoxsaylı bulaqlar təzahür edir. Vulkanogen süxurların hid-
rokarbonatlı kalsiumlu sularının minerallaşma dərəcəsi adətən 0,1-0,5 q/l-dən 
artıq olmur. 

Bu ərazilərdə dərinlikləri 250-300 m olan kəşfiyyat və istismar quyuları 
ilə təzyiqli və təzyiqsiz su layları açılmışdır. Təzyiqsiz suların statik səviyyəsi 
0,1-1,0 m-dən 60-85 m dərinliyə qədər qərarlaşır, quyuların sərfi 0,1-4,2 l/s 
arasında dəyişir. 
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Kiçik Qafqazda təzyiqli sular, əsasən, tektonik pozulma zonaları və çat-
larla bağlıdır. Təzyiqli sulara qazılmış quyuların sərfi 0,8-12 l/s arasında dəyi-
şir. Regionun təzyiqsiz və təzyiqli sularının minerallaşma dərəcəsi 0,3-0,5 q/l-
dən 20-22 q/l-dək dəyişir, sular müxtəlif və dəyişkən kimyəvi tərkiblidir. 

6.2.3. Dağətəyi və dağarası düzənliklərin  
yeraltı suları 

Azərbaycanın hidrogeologiyasında müstəsna əhəmiyyətə malik olan Qa-
nıx-Əyriçay, Samur-Qusarçay, Gəncə-Qazax, Qarabağ, Mil, Cəbrayıl, Naxçı-
van, Şirvan və Lənkəran dağətəyi və dağarası düzənliklərinin məsamə-lay su-
ları hövzələri içməyə yararlı və az duzlu yeraltı sularla zəngin olan region-
lardır. Mənbələrini Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağlarından götürən 
çayların dağətəyi və dağarası düzənliklərdə bir-birinə qarışmış gətirmə konus-
larının əksər hallarda böyük qalınlığa (300-500 m, bəzən 1500-2000 m) malik 
olan üst pliosen-dördüncü dövr və dördüncü dövr yaşlı allüvial, allüvial-pro-
lüvial və allüvial-delüvial mənşəli qayma daşlar, çaqıl-çınqıllar, qum və qum-
calar, gil və gilcələrdən ibarət çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. 

Dağlıq zonadan çıxarılan kontinental kütlə dağətəyi düzənliklərdəki for-
malaşma dövründə yaxşı izlənilən qanunauyğunluqla çökdürülmüşdür. Çay-
ların gətirmə konuslarının baş hissələrində yaxşı yuyulmuş və seçilmiş qırıntı 
materiallarından–qayma daşlar və çaqıllardan ibarət litoloji tərkib düzənliyə 
doğru axın boyunca çaqıl-çınqıl, qum, qumca, gilcə və gillərlə əvəz olunur. 
Gətirmə konuslarının periferiyalarında incə dənəli gilcə-gil çöküntüləri üstün-
lük təşkil edir. Qanıx-Əyriçay, Samur-Qusarçay, Gəncə-Qazax, Qarabağ, Mil, 
Cəbrayıl, Şirvan və Naxçıvan dağətəyi düzənliklərində çayların gətirmə ko-
nuslarının baş hissələri, demək olar ki, 90-100% çaqıllı süxurlardan təşkil 
olunmuşdur. Qanıx-Əyriçay və Gəncə-Qazax düzənliklərində gətirmə konus-
larının periferiyalarına doğru susaxlayan süxurların litoloji kəsilişində çaqıl-
ların payı çox da azalmayaraq ümumi kəsilişin 75%-indən az olmur. Qarabağ, 
Mil, Lənkəran, Şirvan və Naxçıvan dağətəyi düzənlikləri çaylarının gətirmə 
konuslarında isə çaqıllı çöküntülər periferiyalarda 15%-ə qədər azalır, bəzən 
isə tamamilə qum və qumcalarla əvəz olunur (Али-Заде, 1987, Листенгартен, 
1983). 

Relyefin yüksəkliyinin azalmasına uyğun olaraq qədim gətirmə konus-
ları daha cavan gətirmə konusları ilə əvəz olunur. Qədim gətirmə konuslarının 
baş hissələri dağlıq zonanın qalxması prosesində intensiv denudasiyaya məruz 
qalaraq cavan gətirmə konusları üçün qırıntı materialı mənbəyi rolunu oynayır 
(Геоморфология Азербайджана, 1959). Dağlıq zonanın qalxma sürətinin 
zəifləməsi və eləcə də fiziki-coğrafi şəraitin dəyişməsi ilə yenidən çökdürülən 
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qırıntı materialının həcmi zaman keçdikcə azalmağa başlayır. Bununla əla-
qədar olaraq, qırıntı materialları qədim gətirmə konuslarında cavan gətirmə 
konuslarına nisbətən daha geniş ərazilərdə yayılmışdır. Gilcə-gil layları isə 
cavan gətirmə konuslarında daha yüksək mütləq qiymətə malik sahələrdə 
yerləşir. Bu səbəbdən də cavan gətirmə konuslarının periferik hissələrinin 
dağətəyi düzənliklərin mərkəzi hissələrində açılan iri dənəli qırıntı materialları 
təzyiqsiz sularla deyil, təzyiqli su horizontları ilə əlaqədar olur. 

 
6.2.4. Dağətəyi və dağarası düzənliklərin məsamə-lay 

suları hövzələrinin hidrodinamik şəraiti 
 
Dağətəyi və dağarası düzənliklərdə çayların gətirmə konuslarının baş 

hissələrində yeraltı sular vahid təzyiqsiz su horizontunu yaradır. Mərkəzi və 
periferiya hissələrində litoloji kəsilişdə gil-gilcə laylarının və ya gil dolduru-
culu suxurların təzahürü ilə vahid su horizontu bilavasitə təzyiqsiz və bir neçə 
təzyiqli su horizontlarına bölünür. Yuxarıda göstərilən bütün məsamə-lay su-
ları hövzələrində təzyiqsiz və bir neçə təzyiqli su horizontları mövcuddur. Belə 
ki, öyrənilən 350-400 m dərinliyə qədər Gəncə-Qazax dağətəyi düzənliyinin 
gətirmə konusu çöküntülərində təzyiqsiz və 4 təzyiqli su horizontu, Samur-
Dəvəçi, Qarabağ və Mil düzənliklərində təzyiqsiz və 5 təzyiqli, Qanıx-Əyri-
çay, Cəbrayıl və Naxçıvan düzənliklərinin hər birində təzyiqsiz və bir təzyiqli 
su horizontları ayrılır (cədvəl 6.3). Süxurların litoloji tərkibinin yaranma şə-
raiti təzyiqsiz və təzyiqli su horizontları kollektorlarının süzülmə əmsallarının 
dəyişkənliyini şərtləndirir. 

Kontinental kütlənin dağlıq zonanın ana suxurları ilə kontakt zonasından 
yeraltı suların aşağıya doğru axını boyunca, bir qayda olaraq, süzülmə əmsa-
lının artması müşahidə edilir. Bu artma gətirmə konuslarının mərkəzi hissə-
lərində maksimal qiymətə malik olmaqla sonradan periferiyalara doğru kəskin 
azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, daha qədim konusların çöküntüləri daha zəif 
süzülmə xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. Analoji qanunauyğunluq yeraltı su 
horizontlarının effektiv qalınlığının dəyişməsində də müşahidə edilir. 

Effektiv qalınlıqların ən yüksək qiymətləri Qanıx-Əyriçay düzənliyinin 
əksər çaylarının, eləcə də Samur, Qusarçay, Tərtər, Şəmkir və Gəncəçayın gə-
tirmə konuslarında müşahidə edilir. Ümumiyyətlə, Şirvan düzənliyi çaylarının 
gətirmə konusları istisna olmaqla, Böyük Qafqaz çaylarının gətirmə konusla-
rının effektiv qalınlığı 200-300 m və daha çoxdur. Bir çox dağətəyi düzənlik-
lərdə yeraltı su kompleksinin effektiv qalınlığı dağətəyi zonadan uzaqlaşdıqca 
artaraq gətirmə konuslarının mərkəzi hissələrində maksimal qiymətlərlə     
(200 m və daha çox) səciyyələnir. Bununla yanaşı, Qanıx-Əyriçay və Qarabağ 
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düzənliklərində çöküntülərin effektiv qalınlığının maksimal qiymətləri çay-
ların gətirmə konuslarının baş hissələrində müşahidə edilir. 

C ə d v ə l   6.3 
Dağətəyi düzənliklərin məsamə-lay suları hövzələri üzrə 

su horizontlarının hidrogeoloji parametrləri 
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Samur-Qusarçay düzənliyi 
(800 m dərinliyə qədər) 

Təzyiqsiz 
(xvalın) 

- 0-35 
0,017-
0,002 

15-80 
1,4-

166,6 
0,35-
22,9 

2,7-150 

Təzyiqsiz 
(qusar) 

- 0,2-150 
0,2-

0,011 
до 100 5,2-18 

0,25-
1,25 

1,1-13,4 

Təzyiqli 
(xəzər) 

40-80 +18,5-19 
0,015-
0,004 

50-115 7,2-66,8 1-12,2 5,7-246 

Təzyiqli 
(bakı) 

68-
305 

+3 – +6
0,009-
0,003 

10-200 6-55,8 1-5 4-55 

Təzyiqli 
(qusar) 

62-
236 

+22,5-25
0,02-
0,002 

6-60 3,4-54,1 0,3-13,6 3,2-86,6 

Təzyiqli 
(abşeron) 

132-
420 

+122-5 
0,026-
0,004 

5-288 4,5-82 0,1-3,4 0,4-38,1 

Qanıx-Əyriçay düzənliyi  
(300-400 m dərinliyə qədər) 

Təzyiqsiz - 89-dək 
0,05-
0,003 

10-328 
0,06-
27,2 

13,6-dək 0,02-35,5 

Təzyiqli 10-70 +50-7,8 
0,05-
0,002 

100-dək 
0,2-

106,0 
0,03-2,2 0,03-73 

Şirvan düzənliyi (300-400 m dərinliyə qədər) 
Əlicançay-Türyançay sahəsi 

Təzyiqsiz - 0,4-25 
0,025-
0,0007 

4,4-
109,6 

0,05-
11,8 

0,02-5,4 0,2-64,1 

I Təzyiqli 
13-
128 

+1,2-
16,5 

0,02-
0,0007 

4,8-
170,7 

0,2-13,3 0,04-3,4 0,4-27,9 

II Təzyiqli 
75-
255 

+5,5-
14,5 

0,025-
0,0004 

6,1-73,8 0,1-6,7 0,03-2,7 0,2-15,1

III 
Təzyiqli 

62-
316 

+9-17 
0,05-
0,004 

4,5-49,1 0,05-7,1 0,02-3,8 0,1-17,9 
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Göyçay sahəsi 

Təzyiqsiz - 0,5-73,3 
0,025-
0,0008 

3,5-
119,5 

0,07-3,1 0,02-3,5 0,1-25,9 

I Təzyiqli 
21-
100 

+7,2-
20,8 

0,02-
0,002 

3,6-
107,5 

0,07-9,2 0,02-4,2 0,3-18,2 

II Təzyiqli 
93-
274 

+16,4-
3,7 

0,02-
0,002 

4,7-52,4 0,04-8,3 0,01-0,7 0,1-17,2 

Girdimançay-Ağsu sahəsi 

Təzyiqsiz - 0,5-44,3 
0,03-
0,002 

13,9-
178,6 

0,07-1,5 0,02-1,1 0,2-21,6 

I Təzyiqli 21-83 +8,2-9,7 
0,02-
0,002 

3-51 0,06-1,4 0,02-1,4 0,2-18,3 

II Təzyiqli 
83-
170 

+19,1 – 
+2,9 

0,02-
0,0022 

3,6-30,2 0,12-2 0,03-1,5 0,2-35,3 

III 
Təzyiqli 

89-
240 

18,6-
43,2 

- 7,7-86,4 0,04-4,1 
0,003-

0,4 
0,1-9,9 

Gəncə-Qazax düzənliyi  
(300-400 m dərinliyə qədər) 

Kürün sol sahil sahəsi 

Təzyiqsiz - 0,3-22,9 - 
68,7-
185,2 

2-25 0,09-3,2 0,5-10,4 

I Təzyiqli 
58-
218 

+14,2-45 - 23-57,2 3,9-22 
0,48-
1,55 

2,8-11,9 

II Təzyiqli 158 19 - 17,8 6 0,49 4,6 
Şimal-qərb sahəsi 

Təzyiqsiz - 0,8-54,2 
0,12-
0,008 

12,1-
109,9 

0,1-8,3 
0,007-

2,4 
0,1-13,8 

I Təzyiqli 
22-
96,5 

+6,3-80 
0,042-
0,004 

6,3-84 0,4-20 
0,03-
1,74 

0,1-16,2 

II Təzyiqli 
68,5-
191 

+8,3-
80,7 

0,028-
0,005 

5-54,7 0,28-20 0,06-2,1 0,7-17,1 

IV 
Təzyiqli 
(akcaqıl) 

241,5 10,3 0,001 6 0,75 1,36 9,8 

Mərkəzi sahə 

Təzyiqsiz - 0,2-97,8 
0,083-
0,009 

5,5-
132,7 

0,04-
23,8 

0,007-
6,8 

0,006-
49,9 

I Təzyiqli 
19,3-
171,5 

+32-77 
0,036-
0,005 

3-97,3 0,21-57 0,02-8,7 
0,04-
105,9 

II Təzyiqli 
102-
176 

+13,7-
51,7 

0,025-
0,006 

5,5-
129,5 

0,6-25 
0,06-
3,13 

0,5-55,6 

III 
Təzyiqli 
(abşeron) 

198-
240 

5,3-9,1 
0,018-
0,006 

21,5-
44,5 

6,5-12 1,3-1,85 5,6-16,2 

Cənub-şərq sahəsi 
Təzyiqsiz - 0,8-46,6 0,1- 6-103,7 0,09- 0,03- 0,2-48 
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0,004 32,7 10,8

I Təzyiqli 
23-

102,5 
+6,9-58

0,05-
0,004 

2,6-72 0,04-45 0,06-5,9 0,3-45,8 

II Təzyiqli 
81-
192 

+9-14 
0,02-
0,002 

3-68 0,43-12 0,04-2 1,7-17,5 

III 
Təzyiqli 
(abşeron) 

120-
283 

+2,2-
23,9 

0,015-
0,01 

14,5-
26,8 

0,47-9 
0,06-
1,55 

0,5-11,8 

IV 
Təzyiqli 
(akcaqıl) 

36-
284 

+24,2-
32,2 

0,023-
0,001 

5-87 
0,48-
36,8 

0,04-
3,06 

0,9-36,7 

Qarabağ düzənliyi  
(300-400 m dərinliyə qədər) 

Təzyiqsiz - 0,7-31 
0,014-
0,001 

5-50 0,06-20 
0,04-
8,65 

0,2-93,2 

I Təzyiqli 
20-
100 

+2,4-56
0,03-

0,0003 
4-109,5

0,07-
11,7 

0,05-4,2 0,9-38,7 

II Təzyiqli 
70-
270 

+15,1-22
0,01-
0,001 

5-104 
0,16-
13,8 

0,06-2,1 0,1-10,2 

III 
Təzyiqli 

115-
290 

+15-7,5
0,008-
0,004 

до 51 0,1-10,3 0,08-0,9 0,5-11,6 

IV 
Təzyiqli 
(abşeron) 

125-
400 
и 

более 

+15-7,8 
0,007-
0,003 

20-40 0,6-23,2 0,1-0,9 0,9-18,8 

V Təzyiqli 
(akcaqıl) 

200-
380 

+3-11,1
0,01-
0,005 

3-43 0,16-1,2 0,1-0,24 1,6-4,5 

Mil düzənliyi  
(300-400 m dərinliyə qədər) 

Təzyiqsiz - 1-80 
0,006-
0,0007 

2-45 20 0,04-8 0,8-51,5 

I Təzyiqli 
16-
110 

+8,2-37
0,01-

0,0007 
3-59 13,7 0,01-3,9 0,02-97 

II Təzyiqli 
85-
185 

+7,5-3,7 
0,002-
0,0007 

3-75 9 0,02-2,3 0,2-15,5 

III 
Təzyiqli 

78-
242 

+17,7-
0,6 

0,006-
0,0009 

7-77 До 24,3 0,02-2,2 2,4-14,9 

IV 
Təzyiqli 
(abşeron) 

90-
300 

+13,1-
16,6 

0,012-
0,0008 

3-76 до 43 0,1-1,64 0,3-42,2 

V Təzyiqli 
(akcaqıl) 

100-
300 

+35,5-45
0,02-
0,012 

4-140 до 22,3 0,02-1,5 0,1-19,8 

Cəbrayıl düzənliyi  
(200-300 m dərinliyə qədər) 

Təzyiqsiz 
(allüvial) 

- 0,7-30 
0,03-
0,005 

10,8-119 0,13-9,1 0,014-3 3-24,2 

Təzyiqsiz - 20-81 0,05- 23-210 0,07-18 0,01-1,8 0,01-6,8 
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(həkəri) 0,005 
Təzyiqli 
(həkəri) 

200-
300 

+17,7-81 
0,035-
0,01 

15-57 0,2-5,7 
0,003-

0,9 
0,01-5,5 

 
Lənkəran düzənliyi  

(100-150 m dərinliyə qədər) 

Təzyiqsiz - 0-26 

0,03-
0,001 

və daha 
az 

1,4-67 0,23-16 0,03-2,9 0,5-40 

Təzyiqli 
(xvalın-
xəzər) 

20-60 +6,3-11 
0,11-

0,0008 
1,5-64,7 0,36-15 0,03-3,3 1-43 

Təzyiqli 
(bakı) 

42-
237 

+5-13 

0,003-
0,001 

və daha 
az 

6-60 0,2-9 0,2-1,9 1,3-14,8 

Naxçıvan düzənliyi  
(100-250 m dərinliyə qədər) 

Sədərək sahəsi 

Təzyiqsiz - 0,9-20 
0,011-
0,0095 

22,7-
121,9 

0,4-6,8 0,06-4,4 0,2-20,5 

Təzyiqli 
30-
100 

+3,6 – 
+0,2 

0,0072-
0,0035 

22,7-
95,6 

1,6-38 0,8-5,7 0,8-57,6 

Şərur sahəsi 

Təzyiqsiz - 0,9-22,5 
0,011-
0,002 

23-181 0,2-55,5 
0,02-
27,3 

0,2-25 

Təzyiqli 
19-
120 

+1,1 – 
+0,1 

0,009-
0,008 

6,5-94 1,8-14,4 1,2-7,2 7,2-15,8 

Kəngərli platosu 

Təzyiqsiz - 1,3-27,5 
0,025-
0,011 

13,2-
78,6 

0,1-5 
0,01-
0,45 

0,2-16 

Böyükdüz sahəsi 

Təzyiqsiz - 4-14,6 
0,011-
0,01 

11-64 0,15-0,8 0,05-0,7 0,2-8,8 

Naxçıvan sahəsi 

Təzyiqsiz - 2-30 
0,018-
0,006 

6-20 0,3-1,7 0,01-0,7 0,04-37 

Culfa-Ordubad sahəsi 

Təzyiqsiz - 2-34 
0,04-
0,008 

20-80 0,4-20 0,5-15,8 0,01-60,6 

 
Təzyiqsiz su horizontu dağətəyi düzənliklərin bütün ərazisində yayılmış-

dır. Təzyiqsiz suların aynası gətirmə konuslarının baş hissələrində 60-80 m-
dən, pazlaşma və boşalma zonalarında bir neçə santimetrədək dərinliklərdə qə-
rarlaşır. Gətirmə konuslarının baş hissələrində təzyiqsiz suların səthinin daha 
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dərində yatması ilə Samur-Qusarçay düzənliyi (150 m), Qanıx-Əyriçay düzən-
liyi (89 m), Şirvan düzənliyi (73 m-ə qədər), Gəncə-Qazax düzənliyi (97 m-ə 
qədər), Mil düzənliyi (80 m-ə qədər) səciyyələnir. 

Sukeçirici süxurların qalınlığı 3-4 m-dən (Gəncə-Qazax, Qarabağ-Mil və 
Şirvan düzənlikləri) 175-185 m-dək (Gəncə-Qazax, Şirvan və Naxçıvan dü-
zənlikləri) dəyişir. Təzyiqsiz sulara qazılmış kəşfiyyat quyularının sərfi 25-30 
l/s-ni keçmir, lakin əksər hallarda 3-5 l/s-dən 15-20 l/s-dək dəyişir. Təzyiqsiz 
sular pazlaşma və boşalma zonalarında sərfləri 0,1-0,3 l/s-dən 15-20 l/s-dək 
dəyişən çoxsaylı bulaqlarla təzahür edir. Qanıx-Əyriçay zonasında bəzi bulaq-
ların sərfi 280-300 l/s-yə çatır. 

Sukeçirici süxurların süzülmə əmsalı 0,1-0,5 m/gün (əksər gətirmə ko-
nuslarının periferiya hissələri) – 25-48 m/gün (gətirmə konuslarının mərkəzi 
və baş hissələri) arasında dəyişir. 

Təzyiqli su horizontları – köklü suxurların çayların gətirmə konuslarının 
qırıntı materialı ilə kontakt zonasından bir neçə kilometr aşağıda yaranaraq, 
təzyiqsiz su horizontuna nisbətən məhdud ərazidə yayılmışdır. Təzyiqli su ho-
rizontunun tavanı kəşfiyyat quyuları ilə Qanıx-Əyriçay düzənliyində, əsasən, 
10-70 m, Şirvan düzənliyində 13-128 m, Gəncə-Qazax düzənliyində 20-171 
m, Qarabağ və Mil düzənliklərində 16-110 m, Cəbrayıl düzənliyində 200-300 
m və Naxçıvan düzənliyində 19-120 m dərinliklərdə açılmışdır. Demək olar 
ki, hər bir horizontda az qalınlığa malik gil, gilcə və ya gil dolduruculu çökün-
tülərdən ibarət laycıqlar olur. Təzyiqli su horizontları bir-birindən daha böyük 
qalınlığa (adətən 5-10 m-dən 25-50 m-dək) və daha böyük yayılma sahəsinə 
malik sukeçirməyən və ya zəif sukeçirən laylarla ayrılır. Təzyiqli suların pye-
zometrik səviyyəsi həm yer səthindən aşağı (0-3 m-dən 70-80 m-ə qədər), həm 
də yuxarı (+1 – +3 m-dən +20 +50 m-ə qədər) qərarlaşır. Daha yüksək təz-
yiqlər Qanıx-Əyriçay və Samur-Qusarçay düzənliklərinin ərazilərində qeydə 
alınmışdır. Əksər hallarda aşağıda yatan horizontların təzyiqi üstdə yatan hori-
zontların təzyiqindən yuxarıda qərarlaşır. Təzyiqli sulara qazılmış quyuların 
sərfi böyük diapazonda dəyişir. Qanıx-Əyriçay düzənliyində quyuların sərfi 
əsasən 0,2-150 l/s, Samur-Qusarçay düzənliyində 3,4-66,8 l/s, Şirvan düzən-
liyində 0,1-11 l/s, Gəncə-Qazax düzənliyində 0,1-57 l/s, Qarabağ və Mil dü-
zənliklərində 0,1-24 l/s, Cəbrayıl düzənliyində 0,2-5-6 l/s, Naxçıvan dü-
zənliyində 0,1-38 l/s, Lənkəran düzənliyində-0,2-15 l/s-dir. Özüaxar quyuların 
sərfi Qanıx-Əyriçay düzənliyində 0,2-140 l/s, Samur-Qusarçay düzənliyində – 
6-82 l/s, Şirvan düzənliyində 75-98 l/s, Gəncə-Qazax düzənliyində 20-25 l/s-
yə çatır. Sukeçirici suxurların filtrasiya əmsalı 0,1-0,4 m/gün-dən10-46 m/gün-
ədək dəyişir (Azərbaycanın geologiyası, Cild 3, 2015). 

Kollektor süxurların sukeçiriciliyinin maksimal qiymətləri (2-5 min 
m2/gün) çayların gətirmə konuslarının mərkəzi hissələrində müşahidə edilir. 
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Digər hidrogeoloji parametrlərdə olduğu kimi, sukeçiricilik də periferiyalara 
doğru azalaraq minimal qiymətlərə malik olur. 

Neogen dağətəyi düzənlikləri adlandırılan ərazinin hüdudlarında Ceyran-
çöl və Acınohur məsamə-lay yeraltı su hövzələri yerləşmişdir. 

Yuxarıda göstərilən dağətəyi düzənliklərdən fərqli olaraq, bu düzənlik-
lərdə yeraltı sular regional yayılmamışdır, məhdud ərazilərdə sporadik yayıma 
malikdir. Əlverişsiz hidrogeoloji şəraitlə səciyyələnən Acınohur (qərb hissəsi) 
və Ceyrançöl düzənlikləri, əsasən, paleogen və neogen yaşlı gilli süxurlardan 
təşkil olunmuşdur (Azərbaycanın geologiyası, Cild 3, 2015). 

Sukeçirici çınqıllar, qumlar, qumdaşları və əhəngdaşları həm planda və 
həm də kəsilişdə məhdud və zəif inkişaf etmişdir. Acınohur düzənliyinin kon-
tinental çay çöküntülərinin yayıldığı şərq hissəsində 150-300 m dərinliyə qə-
dər kəşfiyyat quyuları ilə təzyiqsiz və təzyiqli su horizontları açılmışdır. 

Təzyiqsiz yeraltı sular çay dərələri və sinklinal çökəkliklərdə yayılaraq, 
səviyyələri yer səthindən 12-91 m aşağıda qərarlaşır. Kəşfiyyat quyularının 
sərfi əksər hallarda 2-12 l/s-dir. 

Təzyiqli yeraltı sulara müxtəlif intervallarda, əsasən, 60-300 m dərin-
liklərdə rast gəlinir. Pyezometrik səviyyələr əsasən yer səthindən aşağıda,    
15-80 m dərinliklərdə, bəzi hallarda yer səthindən +1 m-dən +2 m-dək 
yuxarıda qərarlaşır. Quyuların sərfi 2-11 l/s-dir. 

Ceyrançöl düzənliyində yeraltı sulara qapalı lokal strukturlarda rast gə-
linir. Təzyiqsiz-təzyiqli yeraltı su kompleksi kəşfiyyat quyuları ilə 5-8 m-dən 
300-320 m-dək dərinliklərdə açılmışdır. Quyuların sərfi, əsasən, 0,5 l/s-dən 5-
9 l/s-yə qədərdir. Hər iki düzənliyin ərazisində sukeçirici süxurlar, əsasən, 
0,02-1,0 m/gün arasında dəyişən zəif süzülmə xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. 

Muğan-Salyan məsamə-lay yeraltı su hövzəsi və eləcə də Şirvan, Mil və 
Lənkəran məsamə-lay yeraltı su hövzələrinin bir hissəsi həmçinin əlverişsiz 
hidrogeoloji şəraitlə səciyyələnir. Üst pliosen-dördüncü dövr və dördüncü dövr 
yaşlı kontinental-dəniz və dəniz mənşəli çöküntülərdən təşkil olunmuş bu əra-
zilərin geoloji kəsilişində kontinental çöküntülər asılı vəziyyətdədir. Yeraltı 
suların səviyyəsi 1-3 m-dən 10-12 m-ə qədər dərinlikdə yatır. Kəşfiyyat qu-
yularının sərfi 0,1-2,1 l/s, süxurların süzülmə əmsalı 0,05-20 m/gün arasında 
dəyişir. 
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6.3. YERALTI SULARIN YARANMA,  
TRANZİT VƏ BOŞALMA ŞƏRAİTİ 

Azərbaycanın dağlıq zonalarında yeraltı suların əsas qidalanma mənbə-
ləri atmosfer çöküntüləri, qarın olduğu yerlərdə kiçik buzlaqların ərinti suları, 
bir sıra hallarda çay sularıdır. 

Dağətəyi düzənliklərdə həm təzyiqsiz, həm də təzyiqli yeraltı sular öz 
başlanğıclarını çayların gətirmə konuslarının baş hissələrində vahid və bölün-
məmiş təzyiqsiz yeraltı su horizontundan götürür. Bu zonada atmosfer çökün-
tülərinin və yerüstü suların intensiv udulması gedir. Daha sonra üst pliosen-
dördüncü dövr və dördüncü dövr yaşlı qırıntılı çöküntülərin daraqvari struk-
turuna uyğun, bir-birindən təcrid olunaraq, təzyiqli və təzyiqsiz su horizont-
larına bölünmüş yeraltı axın düzənlik boyu regional boşalma zonasına doğru 
hərəkət edir. Çayların gətirmə konuslarının mərkəzi hissələri yeraltı axının 
tranzit və ayrı-ayrı horizontlar arasında boşalma zonasıdır. Yaranma zonasında 
maksimal qalınlığa malik olan təzyiqsiz su horizontu tranzit zonasında bu qa-
lınlıqdan sürətlə məhrum olur və horizont boşalma zonasında pazlaşır. Təz-
yiqli su horizontlarının isə, əksinə, tranzit zonasında qalınlıqları artmış olur. 
Boşalma zonasında təzyiqli su horizontlarının qalınlığı azalır. Gəncə-Qazax, 
Qarabağ, Mil və Şirvan düzənliklərində yeraltı suların regional boşalma zo-
nası–Kür çayı, Naxçıvan və Cəbrayıl düzənliklərində isə Araz çayıdır. 

Qanıx-Əyriçay düzənliyində bir qədər fərqli şərait mövcuddur. Bu dü-
zənliyin hidrogeoloji şəraitinin fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, başlanğı-
cını Böyük Qafqazın ətəklərindən götürən yeraltı axın aşağı hissədə Acınohur 
neogen qalxımı ilə sərhəd boyu, praktiki olaraq, sukeçirməyən suxurlardan 
ibarət böyük qalınlıqlı laya dirənir. Kür və Araz çayları kimi aydın ifadə olu-
nan regional drenin olmaması səbəbindən yeraltı axın böyük təzyiq toplayır. 
Bu ərazidə hidrogeoloji şəraitin daha bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, yaranmış 
basqı nəticəsində yeraltı axının təzyiqi əks istiqamətdə, Böyük Qafqazın 
ətəklərinə–yaranma zonasına doğru hərəkət edir. 

6.4. YERALTI SULARIN  
QİDALANMA MƏNBƏLƏRİ 

Yeraltı suların əsas qidalanma mənbələri dağlıq zonada atmosfer çökün-
tüləri, daimi qar və lokal buzlaqların ərinti suları, dağətəyi düzənliklərdə isə 
atmosfer çöküntüləri, çay suları və dağlıq zonadan gələn yeraltı axındır. 
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Dağlıq ərazilərdə yeraltı suların, ilk növbədə tektonik qırılmalar və çat-

larla əlaqədar olmayan yeraltı suların ehtiyatlarının dayanıqlığı onların qida-
lanma mənbələrinin dayanıqlığı ilə müəyyən edilir. Tektonik qırılmalar və çat-
larla əlaqədar olan yeraltı sular xarici amillərin təsirinə daha az məruz qalır. 

Atmosfer çöküntülərinin orta çoxillik miqdarı Böyük Qafqazda və Kiçik 
Qafqazda 2700 m yüksəklikdən yuxarı 700-1400 mm, 1500-2700 m yüksək-
liklərdə–900 mm-dən çox, 1000-2000 m arası yüksəkliklərdə–500-800 mm, 
Naxçıvanda 1000-3000 m yüksəkliklərdə 150-500 mm-dir. Qanıx-Əyriçay 
dağətəyi düzənliyində atmosfer çöküntülərinin orta çoxillik miqdarı 600-1100 
mm, Samur-Qusarçay düzənliyində 350-900 mm, Şirvan düzənliyində 350-
510 mm, Gəncə-Qazax düzənliyində 200-400 mm, Qarabağ və Mil düzənlik-
lərində 250-460 mm, Cəbrayıl düzənliyində 285-595 mm, Naxçıvan düzən-
liyində 210-310 mm, Lənkəran düzənliyində 700-1300 mm-dir (Климат Азер-
байджана, 1968; Рустамов, Кашкай, 1989). 

Respublika üzrə ümumilikdə, dağlıq və dağətəyi zonalarda, düzənliklə-
rin yüksək hissələrində atmosfer çöküntüləri buxarlanmanı üstələyir və ərazidə 
nəmlik əhəmiyyətli qiymətlərlə səciyyələnir. Bu isə yerüstü axının və müvafiq 
şəraitdə yeraltı axının intensiv formalaşması üçün əlverişli şərait yaratmış olur. 

Düzənliklərin aşağı hissələrində buxarlanma atmosfer çöküntülərindən 
bir neçə dəfə artıq olur, nəmlik çox cüzi qiymətlərlə səciyyələnir, axının ya-
ranması üçün şərait olmur, əksinə, yerüstü və yeraltı sular intensiv buxarlan-
maya məruz qalır. 

Azərbaycan ərazisində çay şəbəkəsi qeyri-bərabər paylanmışdır. Böyük 
Qafqazın Azərbaycan hissəsinin cənub-qərb yamaclarından, Kiçik Qafqazın 
şimal-şərq və şərq yamaclarından axan çaylar Kür çayına, Kiçik Qafqazın cə-
nub-qərb və cənub-şərq yamaclarından axan çaylar Araz çayına, Böyük Qafqa-
zın Azərbaycan hissəsinin şimal-şərq yamaclarından və Talış dağlarından axan 
çaylar bilavasitə Xəzər dənizinə tökülür. Çay şəbəkəsi daha böyük sıxlığa 
1000-2500 m yüksəkliklərdə malikdir. Bu yüksəklikdən yuxarıda və aşağıda 
şəbəkənin sıxlığı azalmış olur. Çay şəbəkəsinin ən böyük sıxlığı                
(0,84 km/km2) Talışda, ən az sıxlığı (0,20 km/km2) Qobustanda müşahidə 
olunur. Respublika üzrə çay şəbəkəsinin orta sıxlığı 0,39 km/km2-dir. 

Çay sularının Qanıx-Əyriçay dağətəyi düzənliyinin yeraltı sularının ya-
ranmasında müstəsna əhəmiyyəti vardır. Çay suları həmçinin Samur-Qusar-
çay, Gəncə-Qazax, Qarabağ və Lənkəran düzənliklərində yeraltı suların yaran-
masında mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Ceyrançöl düzənliyi, Acınohur düzənliyinin qərb hissəsi və Qobustanda 
yeraltı suların yaranmasında çay sularının əhəmiyyəti çox cüzidir. 
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Dağlıq zonada yeraltı axın Qanıx-Əyriçay, Gəncə-Qazax, Qarabağ, Sa-
mur Qusarçay və Lənkəran dağətəyi düzənliklərində daha yüksək qiymətlərlə 
səciyyələnir. 

Meşə və çəmənliklər nəmliyi saxlayan faktor kimi su ehtiyatlarının, ilk 
növbədə yeraltı suların ehtiyatlarının yaranmasında mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. 

Dağətəyi məsamə-lay yeraltı su hövzələrinin geoloji-struktur və lito-
fasial xüsusiyyətləri, qidalanma mənbələrinin ümumiliyi təzyiqli və təzyiqsiz 
su horizontları arasında sıx hidravlik əlaqənin yaranmasını şərtləndirir. Lakin 
çayların gətirmə konuslarının baş və mərkəzi hissələrində, əsasən, təzyiqsiz 
sular təzyiqli suları qidalandırdığı halda, periferiyalarda əksinə qidalanma baş 
verir. 

Məsamə-çat sularının dağlıq hövzələrində qidalanma şəraiti bir qədər 
fərqlidir. 

Kiçik Qafqazda intruziyalardakı çatlarla əlaqədar yeraltı sular məsamə 
sularının yayıldığı lokal əraziləri daha çox qidalandırır. 

Böyük Qafqazda çökmə süxurlardakı çatlar, əsasən, atmosfer çökün-
tüləri ilə qidalanır, yəni çat və məsamə sularının qidalanma mənbələri eynidir. 
Müxtəlif çatların yeraltı suları arasında əlaqə, demək olar ki, yoxdur. Eləcə də 
Ceyrançöl və Acınohur neogen dağətəyi düzənliklərin təcrid edilmiş struktur-
larının yeraltı suları arasında hidravlik əlaqə yoxdur. 

6.5. YERALTI SULARIN MONİTORİNQİ 

Ölkə ərazisində yeraltı suların regional monitorinqi Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən aparılır. 

Monitorinq şəbəkəsinin təşkili ayrı-ayrı regionlar üzrə 1940-1950-ci il-
lərdən başlanılmışdır. Hal-hazırda monitorinq şəbəkəsi bütün dağətəyi düzən-
liklərin -Samur–Qusarçay, Qanıx-Əyriçay, Gəncə-Qazax, Qarabağ, Mil, Cəb-
rayıl, Naxçıvan, Şirvan, Muğan-Salyan və Lənkəran məsamə-lay suları hövzə-
lərinin hüdudlarında mövcuddur. Ermənilər tərəfindən işğal olunduqdan sonra 
Cəbrayıl düzənliyinin ərazisində və Qarabağ düzənliyinin xeyli hissəsində 
monitorinq aparılmır. 

1980-ci illərdə 1600-dən artıq quyu, bulaq və kəhrizdən ibarət moni-
torinq sistemi 2010-cu illərin əvvəllərində 800-ə qədər azalmışdır. 

Monitorinq tədqiqatları aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 
a) yeraltı suların səviyyəsi, sərfi və temperaturu üzərində–ayda 3 dəfə;
b) yeraltı suların keyfiyyəti üzərində – ildə 1-2 dəfə.
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Yeraltı suların səviyyəsinin, sərfinin, hərarətinin və keyfiyyətinin öy-

rənildiyi monitorinq şəbəkəsi eyni nöqtələrdən ibarətdir. 
Yeraltı suların lokal çirklənməsi aşkar edildikdə keyfiyyət üzərində 

müşahidələr daha sıx tezliklə, hətta hər gün aparılır. 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin monitorinq şəbəkəsindən baş-

qa, suvarılan ərazilərdə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin xüsusi rejim 
şəbəkəsi vardır. 

“Azərsu” ASC tərəfindən fəaliyyətdə olan yeraltı sugötürücülərin mo-
nitorinq sistemlərinin yaradılması proqramları həyata keçirilir. Oğuz-Qəbələ-
Bakı su kəmərinin sugötürücü qurğular sahəsində yaradılmış xüsusi şəbəkə 
üzərində mütəmadi monitorinq müşahidələri aparılır. I və II Bakı Su Kəmərləri 
mənbələrində, Külüllü, Beyləqan, Tərtər, Göyçay və digər yeraltı sugötürücü 
qurğuların təsir zonasında monitorinq şəbəkələri yaradılır. 

Regional monitorinq şəbəkəsinin nöqtələrinin yerləşdiyi dövlət torpaq-
larının torpaq islahatları aparıldıqdan sonra xüsusi mülkiyyətə keçməsi nəti-
cəsində monitorinq şəbəkəsinin mövcudluğu, qorunması və monitorinq müşa-
hidələrinin aparılması ilə əlaqədar ciddi problemlər yaranmışdır. Bir çox mü-
şahidə quyuları sıradan çıxmış və müşahidələrin aparılması üçün yararsızdır. 
Bu neqativ proses sürətlə davam etməkdədir. 

 
 

6.6. YERALTI SU EHTİYATLARININ  
QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI 

 
Dünyanın müxtəlif ölkələrində yeraltı suların ehtiyatları haqqında müx-

təlif yanaşmalar, fərqli terminoloji anlayışlar mövcuddur. Azərbaycanın da da-
xil olduğu hidrogeoloji məktəb məkanında hidrogeoloji terminologiya mükəm-
məl işlənilmişdir və yeraltı suların aşağıdakı ehtiyat növləri ayrılır: 

- təbii ehtiyatlar və resurslar; 
- süni ehtiyatlar və resurslar; 
- cəlb edilən resurslar; 
- istismar ehtiyatları; 
- proqnoz resursları. 
Təbii ehtiyatlar – təbii şəraitdə layda olan qravitasiya suyunun kütlə-

sidir. Bu kütlənin təzyiqli su horizontundan lay qurudulmadan suyun və su-
xurların elastiki xüsusiyyətləri hesabına çıxarıla bilən hissəsi elastiki ehtiyatlar 
adlanır. 

Təbii resurslar – su horizontunun təbii şəraitdə qidalanmasıdır. Qida-
lanma horizonta suyun daxil olmasının (atmosfer çöküntülərinin infiltrasiyası, 
çaylardan filtrasiya, aşağıda və yuxarıda yatan horizontlardan yeraltı axın) və 
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xaric olmasının (buxarlanma, bulaq çıxışları, aşağıda və yuxarıda yatan ho-
rizontlara yeraltı axın) riyazi cəmi kimi baxılır. 

Süni ehtiyatlar – yeraltı suların suvarma, su anbarlarının basqısı, digər 
süni mənbələr hesabına layda toplanmış həcmidir. 

Süni resurslar – su horizontunun kanallardan, su anbarlarından, su-
varma sahələrindən gedən infiltrasıya, müxtəlif kommunikasiyalardan gedən 
itkilər və s. hesabına qidalanmasıdır. 

Cəlb edilən resurslar – sugötürücü qurğunun istismarı prosesində dep-
ressiya qıfının yaranması nəticəsində yeraltı suların qidalanmasının güclənmə-
sidir (çaylardan axının yaranması və ya güclənməsi, yeraltı su aynasının yer 
səthindən dərinləşməsi ilə əlaqədar buxarlanmanın azalması nəticəsində at-
mosfer çöküntülərindən qidalanmanın artması, digər mənbələrin qidalanmaya 
cəlb edilməsi). 

İstismar ehtiyatları – tələb olunan istifadə müddətində və istismar rejimi 
şəraitində keyfiyyətinin təyinatı üzrə tələbatı təmin etməsi və təbiəti mühafizə 
tədbirləri nəzərə alınmaqla geoloji-texniki əsaslandırılmış sugötürücü qurğu 
vasitəsi ilə yeraltı su yatağından çıxarıla bilən suyun miqdarıdır. 

İstismar ehtiyatları yeraltı suların praktik istifadəsi baxımından çox 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir və sugötürcü qurğuların hesablamalarının əsasını 
təşkil edir. 

Proqnoz resursları – bu və ya digər iri regionun, çay hövzəsinin və ya 
inzibati-ərazi vahidinin hüdudlarında çıxarılması mümkün olan, yararlı tərkibə 
malik müvafiq təyinatlı yeraltı suların miqdarıdır. Proqnoz resursları yeraltı 
suların istismarının potensial imkanlarını səciyyələndirən regional qiymətlən-
dirmə göstəricisidir. 

İstismar ehtiyatları istifadə müddətinə görə qeyri-məhdud müddətə tə-
minatlı və ya müəyyən istifadə müddətində təminatlı ola bilir. İstifadə müddəti 
kimi adətən sugötürücü qurğunun amortizasiya müddəti (25-30 il) və regional 
planda proqnoz resursları qiymətləndirilərkən 50-100 il-ə müvafiq götürülür. 

Təbii ehtiyatlar və resurslar, süni ehtiyatlar və resurslar və sugötürücü-
nün istismarı prosesində cəlb edilən resurslar su balansının daxil olan his-
səsidir və bunların təyin edilməsi yeraltı suların istismar ehtiyatlarının regional 
qiymətləndirilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bununla yanaşı, istismar 
ehtiyatlarının müasir hidrodinamik metodla hesablanmasında bu elementlər 
birlikdə nəzərə alınır və su horizontunun ayrı-ayrı hissələrində yeraltı suların 
istismar ehtiyatlarını qiymətləndirmək üçün əksər hallarda su balansının bu 
elementlərinin ayrı-ayrılıqda təyin edilməsinə ehtiyac olmur. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının kateqoriyaları. Yeraltı suların istis-
mar ehtiyatları bu ehtiyatların kəşfiyyatının aparılması dərəcəsi, keyfiyyətinin 
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və istismar şəraitinin öyrənilməsi hazırkı dövrdə istismarın məqsədəuyğunluğu 
baxımından kateqoriyalara bölünür (Методическое руководство…, 1979). 

Yeraltı suların ehtiyatlarının və keyfiyyətinin yaranma şəraitinin aşkar-
lanması səviyyəsinə, yataqda geoloji-kəşfiyyat işlərinin sonrakı mərhələlərinin 
aparılmasına ehtiyac olub-olmaması və ya istismar ehtiyatlarının işlənilməyə 
hazır olmasına, istismar xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi dərəcəsinə görə yeraltı 
suların istismar ehtiyatları aşağıdakı kateqoriyalara bölünür: 

- faktiki alınmış – A kateqoriyası; 
- kəşfiyyatı aparılmış – B kateqoriyası; 
- ilkin qiymətləndirilmiş – C1 kateqoriyası; 
- aşkar edilmiş – C2 kateqoriyası. 
Əsaslandırılma dərəcəsinə görə yeraltı suların proqnoz resursları P kate-

qoriyasına aid edilir. 
Ehtiyatların hər bir kateqoriyası, yatağın sonrakı öyrənilməsi və ya is-

tismar olunması üzrə layihələndirmənin müvafiq mərhələlərinin aparılması 
üçün əsasdır. 

- A kateqoriyası – Əsasən istismar kəşfiyyatı və dəqiq kəşfiyyat mər-
hələlərində, bəzi hallarda, ilkin kəşfiyyat mərhələsində ayrılır. Fəaliyyətdə 
olan sugötürücünün sərfi; layihələndirilən sugötürücünün yerləşəcəyi konkret 
sahənin hüdudlarında, layihələndirilən quyuların dərinliyi və konstruksiyası ilə 
eyni dərinliyə və konstruksiyaya malik kəşfiyyat quyularından aparılmış su-
çəkmələr zamanı alınan faktiki sərf; yatağın mürəkkəblik dərəcəsindən asılı 
olaraq, suçəkmə aparılan quyularla bilavasitə qonşu layihələndirilən quyuların 
hesablama sərfləri; bulaqların, digər kaptaj qurğularının faktiki sərfləri aid edi-
lir. 

- B kateqoriyası – Əsasən dəqiq və ilkin kəşfiyyat mərhələlərində ay-
rılır. Yatağın mürəkkəblik dərəcəsindən asılı olaraq suçəkmə aparılan quyu-
larla bilavasitə qonşu və ya ikiqat-üçqat məsafədə yerləşəcək layihələndirilən 
quyuların hesablama sərfləri; bu və ya digər səbəbdən A kateqoriyasının ayrıl-
ması məqsədəuyğun hesab edilmədikdə, bu kateqoriyaya aid edilə biləcək 
sərflər əsasında hesablanır. 

- C1 kateqoriyası – Dəqiq və ilkin kəşfiyyat, həmçinin axtarışlar 
mərhələlərində ayrıla bilər. Konkret sugötürücünün sxeminə görə müxtəlif me-
todlarla, əksər hallarda, hidrodinamik metodla hesablanmış ehtiyatlar aid edi-
lir. Tədqiqatların mərhələsindən asılı olaraq sugötürücü üzrə A və B kateqori-
yaları ayrıldıqda, C1 kateqoriyasının həcmi hesablanmış ehtiyatlardan bu 
kateqoriyalar çıxılmaqla müəyyən edilir. 

- C2 kateqoriyası – Əsasən axtarışlar mərhələsində ehtiyatların hi-
potetik sugötürücülərə görə regionlar, çay hövzələri, inzibati-ərazi vahidləri 
üzrə regional qiymətləndirilməsi əsasında, xüsusi hallarda ümumi balans he-
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sablamaları ilə təyin edilir. Tədqiqatların mərhələsindən asılı olaraq regionlar, 
çay hövzələri, inzibati-ərazi vahidləri üzrə A, B və C1 kateqoriyaları ayrıl-
dıqda, C2 kateqoriyasının həcmi hesablanmış ehtiyatlardan bu kateqoriyalar 
çıxılmaqla müəyyən edilir. 

Keçmiş SSRİ-də yatağın sənaye istismarına cəlb edilməsi üçün sifarişçi 
təşkilat tərəfindən rəsmi göstərilmiş tələbat A və B kateqoriyaları ilə təmin 
olunmalı və bu zaman A kateqoriyası üzrə ehtiyatlar ümumi ehtiyatların 50%-
dən az olmamalı idi. 1983-cü ildən sonra bu tələbat bir qədər dəyişdirilərək 
yatağın sənaye istismarına cəlb edilməsi üçün sifarişçi təşkilatın tələbatının ya-
tağın mürəkkəblik dərəcəsindən asılı olaraq, yalnız 70-80%-nin A və B kate-
qoriyaları ilə təmin olunması şərti qoyulmuşdur. A kateqoriyasının xüsusi çə-
kisinə olan tələbat da 50%-dən I qrup yataqlar üçün 40%-ə, II qrup yataqlar 
üçün 20%-ə endirilmişdir. III qrup yataqlarda isə A kateqoriyası üzrə tələbat 
ümumiyyətlə qoyulmamışdır. 

SSRİ-nin süqutundan sonra yeni iqtisadi münasibətlər şəraitinə keçil-
məsi ilə əlaqədar, bu tələbatlar da dəyişikliklərə uğramışdır. A kateqoriyasının 
xüsusi çəkisinə olan tələbat, ümumiyyətlə, aradan götürülmüş, yataqların A və 
B kateqoriyaları əsasında sənaye istismarına cəlb edilməsi ilə yanaşı, C1 kate-
qoriyası əsasında təcrübi-sənaye istismarına cəlb edilməsi daha məqsədəuyğun 
hesab edilmişdir. 

6.6.1. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 
hesablanmasının əsas prinsipləri 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hesablanması yeraltı su yatağının 
hüdudlarında, səviyyənin aşağı salınması müqabilində sugötürücü qurğunun 
mümkün məhsuldarlığının təyin edilməsindən və ya sugötürücü qurğunun 
tələb edilən məhsuldarlığı müqabilində səviyyə düşməsinin proqnozlaşdırıl-
masından ibarətdir. İstismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində məhz təklif 
edilən sugötürücü qurğunun hesablanan müddət ərzində və ya qeyri-məhdud 
müddətdə yeraltı suların keyfiyyətinin təyinatı üzrə tələbatı təmin etmək (də-
yişməmək və ya bu tələbat hüdudunda dəyişmək) şərti ilə daha rasional 
istismarı təmin edəcəyinin mümkünlüyü sübut edilməlidir (Биндеман, 1979, 
Бочевер, 1972, Боревский, 1976). 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hesablanması iki məqsədlə aparılır: 
- lokal sahələrdə şəhər və qəsəbələrin, kəndlərin, digər yaşayış məntə-

qələrinin, ayrı-ayrı obyektlərin su təchizatı və həmçinin torpaq massivlərinin 
suvarılması məqsədi ilə; 
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- iri hidrogeoloji regionların ərazisində su ehtiyatlarının kompleks is-

tifadəsi və mühafizəsi baş sxemlərinin əsaslandırılması və hidrogeoloji axtarış-
kəşfiyyat işlərinin planlaşdırılması məqsədi ilə. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının lokal sahələrdə hesablanması xü-
susi hidrogeoloji kəşfiyyat işlərinin nəticəsi və ya fəaliyyətdə olan sugötürücü-
lərin istismarının nəticələri haqqında məlumatlar əsasında, istismar ehtiyatları-
nın təsnifatına uyğun kateqoriyalar üzrə aparılır. Bu zaman ehtiyatlar əsasən A 
və B kateqoriyaları və eləcə də, C1 və C2 kateqoriyaları üzrə hesablanır. 
Hesablanmış ehtiyatlar bütünlüklə A və B kateqoriyalarına aid edildikdə, C1 
və C2 kateqoriyalarının ayrılmasına ehtiyac yaranmaya bilər. Eləcə də, hesab-
lanmış ehtiyatların A kateqoriyasına aid edilməsi mümkün olmaya da bilər. 

Regional qiymətləndirmədə ehtiyatlar, əsasən, C1 və C2 kateqoriyaları 
üzrə hesablanır. 

Suvarma və sudan istifadənin il ərzində qeyri-bərabər paylanmasının nə-
zərdə tutulduğu hallarda, yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hesablanması, 
suvarmanın rejimlərinə uyğun aparılır. Lakin bununla yanaşı, sugötürücü qur-
ğunun fasiləsiz rejimə, başqa sözlə orta illik məhsuldarlığa uyğun istismar eh-
tiyatları da hesablanır. Bundan əlavə, sugötürücü qurğunun vegetasiya dövrü 
ərzində maksimal gündəlik məhsuldarlığı və bunun davametmə müddəti 
müəyyən edilir. 

Yeraltı suların istifadəsinin birbaşa bulaqların kaptajı ilə nəzərdə tutul-
duğu hallarda istismar ehtiyatları, bulaqların 85-95%-li təminatlı ilə görə mini-
mal gündəlik sərfinə əsasən müəyyən edilir. Əgər sudan istifadə rejimi, bula-
ğın axınının ilin fəsillərindən asılı olaraq dəyişmə rejiminə uyğun nəzərdə tu-
tulursa, istismar ehtiyatları, bulağın 85-95%-li təminatlı ilə görə orta illik sər-
finə əsasən müəyyən edilir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatları təbii şərait və mövcud su təsərrüfatı 
şəraitinə nəzərən hesablanır. Tədqiqat aparılan regionun təbii şəraitinə və möv-
cud su təsərrüfatı şəraitinə təsir göstərə biləcək layihələrin (kanalların, su an-
barlarının və digər) işlənildiyi hallarda, C1 və C2 kateqoriyalı ehtiyatların he-
sablanmasında bu dəyişikliklər nəzərə alınmalıdır. Layihələr üzrə nəzərdə tu-
tulan dəyişikliklər həyata keçirildikdən sonra dəqiq və ya istismar kəşfiyya-
tının məlumatlarına əsasən C1 və C2 kateqoriyalarından A və B kateqori-
yalarına keçilməlidir. 

Yeraltı suların istismarının onların ehtiyatlarının süni bərpası tədbirləri 
ilə birgə layihələndirildiyi hallarda istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 
infiltrasiya qurğularının təklif edilmiş sxeminə və onların nəzərdə tutulan iş 
rejiminə uyğun aparılmalıdır. 
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Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində, layihələn-
dirilən sugötürücünün, yerüstü axının və həmçinin bulaq və drenaj axınlarının 
dəyişməsinə təsiri də müəyyən edilməlidir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirildiyi ərazidə tək və ya 
qrup sugötürücü qurğuların olduğu hallarda, layihələndirilən sugötürücünün 
bu qurğulara mümkün təsiri qiymətləndirilməlidir. Mövcud sugötürücülərin 
sıradan çıxacağının gözlənildiyi hallarda, onlardan asılı su istifadəçilərinin su 
təchizatı ilə əlaqədar təkliflər verilməlidir. 

İstismar ehtiyatlarının əsas yaranma mənbəyinin su horizontlarının təbii 
(o cümlədən, elastiki) ehtiyatları olduğu hallarda və sugötürücü qurğunun is-
tismarının qərarlaşmamış rejimdə gedəcəyi hallarda istismarın hesablanma 
müddəti müəyyən edilməlidir. Bu müddət istismarı həyata keçirən (və ya layi-
hələndirən) təşkilat tərəfindən müəyyən edilir. Əgər istismar müddəti bildiril-
mirsə və istismarın qeyri-müəyyən uzun müddətdə aparılması nəzərdə tutu-
lursa, istismar ehtiyatları şərti olaraq 25 illik müddətə hesablanır. Bu müddət 
bitdikdən sonra çoxillik istismarın nəticəsinə əsasən istismar ehtiyatları yeni-
dən qiymətləndirilir və ya ehtiyac yaranarsa obyektin su təchizatı məqsədi ilə 
əlavə mənbələr axtarılır. 

Ehtiyatların regional qiymətləndirilməsində əlavə olaraq 50 illik müddət 
üçün də hesablamalar aparılır. 

Yeraltı suların, sugötürücü qurğunun məhsuldarlığı kimi müəyyən edil-
miş istismar ehtiyatları yalnız o halda təminatlı hesab edilir ki, hesablanmış 
səviyyə düşməsi buraxıla bilən həddən az və ya ona bərabər olsun (Борев-
ский, 1976). 

Səviyyə düşməsinin buraxıla bilən həddi hidrogeoloji və texniki-iqtisadi 
amillərdən asılıdır. Lakin bütün hallarda dinamik səviyyənin dərinliyi mövcud 
nasos avadanlığı ilə suyun qaldırılma imkanlarından artıq olmamalı, quyuda 
suyun qalıq sütunu isə nasosun normal işi üçün kifayət etməlidir. Dərində 
yatan təzyiqli su horizontları üçün səviyyə düşməsinin buraxıla bilən həddi 
yalnız texniki-iqtisadi amillərlə (mövcud nasos avadanlığının texniki imkanları 
və suyun qaldırılmasının qiyməti) məhdudlaşdırılır. Bu halda, səviyyə düşmə-
sinin buraxıla bilən həddi texniki-iqtisadi hesablamaların tərkib hissəsi kimi 
təyin edilir. 

Təzyiqsiz su horizontlarında səviyyə düşməsinin buraxıla bilən həddi, 
adətən, horizontun qalınlığının 50-70%-inə, nisbətən dayazda yatan təzyiqli su 
horizontlarında isə horizontun tavanından yuxarıda qərarlaşmış təzyiqlə hori-
zontun qalınlığının 50-70%-nin cəminə bərabər götürülür. Bu məhdudiyyət 
səviyyə düşməsində müəyyən ehtiyatın saxlanılmasına imkan verir. Hidroge-
oloji hesablamalarda, xüsusilə, mürəkkəb hidrogeoloji şəraitlərdə bütün təbii 
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amilləri tam nəzərə almaq mümkün olmadığından və ya çox çətin olduğundan, 
səviyyə düşməsində ehtiyatın saxlanılması çox vacibdir. 

Təzyiqsiz su horizontlarında (və eləcə də layın qismən qurudulmasının 
nəzərdə tutulduğu təzyiqli horizontlarda) səviyyə düşməsinin buraxıla bilən 
qiymətinin seçilməsində süxurların süzülmə xüsusiyyətlərinin vertikal kəsi-
lişdə dəyişmə qanunauyğunluqları təyin edilməli və layın qurudulmaya məruz 
qalmayacaq hissəsindən hesablama sərfinin alınmasının mümkünlüyü sınaq 
işləri ilə sübut edilməlidir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatları hidrodinamik, hidravlik və balans me-
todları və həmçinin hidrogeoloji analogiya metodu ilə qiymətləndirilə bilər 
(Боревский, 1973). Qiymətləndirmədə müxtəlif metodlar birlikdə də tətbiq 
oluna bilər. Metodun seçilməsi hidrogeoloji şəraitdən və onun öyrənilmə də-
rəcəsindən asılıdır. 

 
6.6.2. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 

hesablanmasının hidrodinamik metodu 
 
Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hidrodinamik metodla qiymətlən-

dirilməsində baxılan filtrasiya ərazisində qəbul edilmiş başlanğıc və sərhəd 
hidrogeoloji şərtlər çərçivəsində sugötürücü qurğunun analitik riyazi düstur-
larla və (və ya) modelləşdirmə ilə hesablanması aparılır. 

İstismar ehtiyatlarının hidrodinamik metodla qiymətləndirilməsinin əsası 
N.N.Bindeman, F.M.Boçever, N.A.Plotnikov, N.İ.Plotnikov tərəfindən qoyul-
muş, sonradan L.S.Yazvin, B.V.Borevcki, B.Q.Samsonov, S.Ş.Mirzayev tərə-
findən inkişaf etdirilmişdir. 

Hidrodinamik metodla yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hesab-
lanması aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 

- hidrogeoloji şərait araşdırılır və yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 
əsas yaranma mənbələri təyin edilir; 

- təbii hidrogeoloji sxem tərtib edilir; 
- istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinin fiziki-həndəsi (hesab-

lama) sxemi tərtib edilir; 
- hesablama düsturu seçilir; 
- sugötürücünün hesablanması aparılır; 
- standartdan kənar yeraltı suların sorulma vaxtının proqnozlaşdırılması 

aparılır. 
Aparılmış axtarış-kəşfiyyat işlərinin nəticələrinə əsasən qiymətləndirilən 

sahənin geoloji quruluşunun əsas qanunauyğunluqları, su horizontlarının, zəif 
sukeçirici və sukeçirməyən layların yatma və yayılma şəraitləri, yeraltı suların 
istismar ehtiyatlarının əsas yaranma mənbələri, hidrogeoloji parametrlər, on-
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ların planda və kəsilişdə dəyişmə qanunauyğunluqları, yeraltı suların keyfiy-
yətinin dəyişmə qanunauyğunluqları təyin edilir. Yeraltı suların istismar ehti-
yatlarının əsas yaranma mənbələrinin və hidrogeoloji parametrlərin təyin edil-
məsinin əsaslandırılma (etibarlılıq) dərəcəsi müəyyən edilir. 

Təbii hidrogeoloji sxem süzülmə ərazisinin quruluşu, qiymətləndirilən 
ərazinin sərhədlərində onun başlanğıc vəziyyəti, sulu və zəif sukeçirici qatların 
süzülmə və həcm xüsusiyyətlərinin dəyişmə qanunauyğunluqları nəzərə alın-
maqla tərtib edilir. 

Hidrogeoloji sxemdə süzülmə ərazisinin bir və ya bır neçə su horizon-
tundan təşkil olunması, su horizontlarını ayıran layların səciyyəsi, litoloji 
tərkibin dəyişməsi, su horizontlarının pazlaşması, tektonik pozulmalar, su ho-
rizontlarının yerüstü su obyektləri ilə kontaktları və bu kimi digər amillərdən 
asılı olaraq, strukturu və planda sərhədlərinin həndəsi quruluşu nəzərə alınır. 
Su horizontlarının və zəif sukeçirici layların fərqli süzülmə və həcm xüsu-
siyyətləri ilə səciyyələnən zonaları ayrılır. Su horizontlarının sərhəd şəraiti – 
hidrogeoloji sərhədlərin sukeçirməyən sərhəd, daimi və ya dəyişən səviyyə və 
ya sərfə malik sərhəd kimi qəbul edilməsi müəyyənləşdirilir. Bu zaman nəzərə 
almaq lazımdır ki, eyni sərhədin müxtəlif hissələrində fərqli şərait yarana bilər 
– məsələn, su horizontunun pazlaşma zonasında bulaqların məhdud konturda
cəmlənmiş çıxışı. 

Fiziki-həndəsi sxem, yeraltı suların istismar ehtiyatlarının yaranma qa-
nunauyğunluqlarını müəyyən edən əsas amillər və onların faktiki materiallarla 
əsaslandırılma dərəcəsi nəzərə alınmaqla, təbii hidrogeoloji sxemin araşdı-
rılması əsasında tərtib edilir. Bir yatağın istismar ehtiyatlarının hesablanması 
məqsədi ilə ehtiyatların yaranmasının ayrı-ayrı mənbələrinin müxtəlif qaydada 
nəzərə alınması ilə səciyyələnən bir neçə hesablama sxemi tərtib edilə bilər. 
Belə ki, ehtiyatların A+B kateqoriyaları üzrə qiymətləndirilməsində hesablama 
sxemində yalnız dürüst təyin edilmiş əsas yaranma mənbələri nəzərə alınmalı 
olduğu halda, A+B+C1 kateqoriyaları üzrə qiymətləndirilmədə təxmini təyin 
edilmiş yaranma mənbələri kifayət edə bilər. 

Təbii şəraitdən hesablamaya keçildikdə aşağıdakılar sxemləşdirilir: 
- yeraltı su sistemlərinin planda və kəsilişdə həndəsi quruluşu, onların 

fəzada vəziyyəti; bu zaman təbii əyrixətli sərhədlər sxemdə düz xətlə əvəz 
olunur, susaxlayan mühitin çoxlaylı strukturundan laylar birləşdirilməklə bir, 
iki və ya üçlaylı struktura keçilir və s.; 

- yeraltı suların hərəkətinin strukturu; fəza axınları ikiölçülü və biröl-
çülüyə gətirilir, süzülmə sürətlərinin vertikal təşkilediciləri nəzərə alınmır; 

- su horizontlarının sərhəd şəraitləri (onların qidalanma və boşalma 
şəraiti); 
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- su horizontlarının süzülmə və həcm xüsusiyyətləri; bu zaman layların 

xüsusiyyətlərinin səciyyəsi və dəyişkənlik dərəcəsi əsasında effektiv hesabla-
ma xüsusiyyətlərindən istifadə edilməsi yolu ilə və ya su horizontlarının xü-
susiyyətlərinə görə ərazinin rayonlaşdırılması aparılmaqla, real qeyri bircins 
qatın şərti bircins qatla əvəz edilməsi imkanları müəyyən edilir. 

Hesablama metodu (analitik və ya modelləşdirmə) və hesablama düs-
turları (analitik metod tətbiq edildikdə) qəbul edilmiş hesablama sxeminə 
uyğun seçilir. 

İstismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində analitik metodun tətbiqi 
nisbətən sadə hidrogeoloji şəraitlərdə (şərti bircins filtrasiya və həcm xüsusiy-
yətləri, su laylarının şərti düzxətli sərhədləri, sərhədlərdə dəyişməyən şərait) 
məqsədəuyğundur. Bu halda analitik metod praktik məsələlərin həllini kifayət 
qədər dəqiqliklə təmin edir. Platforma tipli artezian hövzələrin kövrək və qı-
rıntı materiallarından ibarət dərində yatan təzyiqli su horizontlarının, bəzi gə-
tirmə konuslarının, çay dərələrinin yerüstü və yeraltı suların aktiv qarşılıqlı 
əlaqədə olduğu sahələrinin, qumlu massivlərin və bu kimi digər yeraltı su ya-
taqlarının istismar ehtiyatları analitik metodla hesablana bilər. 

Hidrogeoloji xüsusiyyətlərin böyük diapazonda dəyişkənliyi, layın sər-
hədlərinin və standartdan kənar suların konturlarının mürəkkəb konfiqura-
siyası, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli bir neçə su horizontunun olması, istismar 
ehtiyatlarının zamandan asılı olaraq dəyişən yaranma mənbələri ilə səciyyə-
lənən mürəkkəb hidrogeoloji şəraitlərdə modelləşdirmənin tətbiq edilməsi 
daha məqsədəuyğundur. 

İstismar ehtiyatlarının regional qiymətləndirilməsində çoxsaylı sugötü-
rücü qurğuların mövcud olduğu və (və ya) yenilərinin layihələndirildiyi, on-
ların müxtəlif yerləşmə və məhsuldarlıqlarının dəyişmə variantlarına baxıldığı 
hallarda modelləşdirmə metodu çox effektiv nəticələr verir. 

Mövcud sugötürücü qurğuların yerləşdiyi ərazilərdə modelləşdirmənin 
tətbiq edilməsi əks məsələlərin həll edilməsi yolu ilə su horizontlarının hid-
rogeoloji xüsusiyyətlərinin və sərhəd şəraitlərinin dəqiqləşdirilməsinə imkan 
verir. Bundan başqa, modelləşdirmədən istifadə edildikdə, istismar ehtiyat-
larının ayrı-ayrı yaranma mənbələrinin kəmiyyət göstəricilərini də analitik 
üsula nisbətən daha etibarlı qiymətləndirmək mümkün olur. 

Sugötürücü quyuların ümumi sayı, öyrənilən ərazinin sərhədləri nəzərə 
alınmaqla yerləşmə sistemi və aralarındakı məsafə sugötürücü qurğunun tələb 
olunan məhsuldarlığından və quyuların mümkün sərflərindən asılı olaraq mü-
əyyən edilir. Yuxarıda göstərilən şərtlərə görə sugötürücünün istismar müddəti 
və səviyyə düşməsinin buraxıla bilən həddi təyin edilir. Sugötürücü qurğunun 
seçilmiş sxeminə görə istismar prosesində səviyyənin düşməsi hesablanır və 
bu, səviyyə düşməsinin buraxıla bilən həddi ilə müqayisə edilir. Qeyd olun-
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duğu kimi, əgər hesablanmış səviyyə düşməsi buraxıla bilən həddi keçmirsə, 
istismar ehtiyatları təminatlı hesab edilir. Bu halda, əlavə olaraq, səviyyə düş-
məsinin buraxıla bilən həddində sugötürücünün maksimal məhsuldarlığının 
hesablanması məqsədəuyğundur. Hesablamalarda quyuların real yerləşmə sxe-
mi və sayı nəzərə alına bilər və ya saylarının çox olduğu hallarda onlar “böyük 
quyu” adlandırılan ümumiləşdirilmiş sistemdə birləşdirilə bilərlər. 

Qiymətləndirilən ərazidə standartdan kənar tərkibli yeraltı sular varsa, 
bu suların konturlarının planda və kəsilişdə sorulma vaxtının proqnozlaş-
dırılması aparılır və sorulmanın baş verəcəyi halda, miqdarları buraxıla bilən 
hədd normativləri ilə məhdudlaşdırılan elementlərin qarışmadan sonra yekun 
konsentrasiyaları müəyyən edilir. 

Hər hansı komponent buraxıla bilən həddən yüksək miqdarda olarsa, 
yeraltı suların keyfiyyətlərinin dəyişməsi nəzərə alınmadan hesablanmış eh-
tiyatları keyfiyyətin tələb olunan həddə saxlanılmasına imkan verən həcmə qə-
dər azaldılmalıdır. 

Yuxarıda şərh edilənlərdən göründüyü kimi hidrodinamik metod riyazi 
düsturların müvafiq həllinin sadəcə istifadəsindən ibarət deyil. Yəni, hidrodi-
namik hesablamaların yüksək dəqiqliyi, yeraltı suların bu düsturlarla qiymət-
ləndirilmiş istismar ehtiyatlarının da yüksək etibarlılığının müəyyən edilməsi 
üçün kifayət deyildir. Metodun tətbiqinin ən mühüm və məsuliyyətli mərhələsi 
təbii şəraitin düzgün və dolğun sxemləşdirilməsindən ibarətdir. Bu zaman nə-
zərə almaq lazımdır ki, real təbii şəraiti tam olduğu kimi nəzərə almaq müm-
kün olmadığından, yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 
üçün tətbiq edilən hesablama sxemləri istənilən halda müəyyən qüsurlara 
malikdir. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının əsas yaranma mənbələrinin və 
hidrogeoloji xüsusiyyətlərin dəyişmə qanunauyğunluqlarının etibarlılıq dərə-
cəsinin müəyyən edilməsi qiymətləndirmənin, eyni dərəcədə, çox mühüm 
mərhələsidir. 

Hidrodinamik hesablamalarda hesablama sxemində ehtiyatların əlavə 
yaranma mənbələri (üstdə yatan horizontların həcminin işlənilməsi, qrunt su 
horizontundan yeraltı axın, yeraltı suların təbii boşalmasının azalması, yerüstü 
axının cəlb edilməsi, suvarma sularının infiltrasiyası və s.) öz əksini tapdığı 
hallarda, sugötürücü qurğunun hesablanması ilə paralel olaraq, baxılan zaman 
müddətində istismar ehtiyatlarının ümumi su resursları ilə təmin olunması da 
qiymətləndirilməlidir. Təminatın bu qayda ilə qiymətləndirilməsi qəbul edil-
miş sərhəd şərtlərinin bütün hesablanmış istismar müddətində dəyişməyəcə-
yini (və ya necə dəyişəcəyini) əsaslandırmağa imkan verir. 

Yeraltı suların istismarı, adətən, konkret sahədə cəmlənmiş çox sayda 
quyularla aparıldığından, səviyyə düşməsinin təyin edilməsi düsturları hidro-
geologiyada geniş tətbiq olunan real quyu sisteminin əvəz olunduğu “böyük 
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quyu” sisteminə nəzərən verilir. Bundan başqa, yeraltı suların istismarı uzun 
müddətə nəzərdə tutulduğuna görə hesablamaların aparılması üçün də suçək-
mənin başlanğıcından keçən uzun dövr üçün tətbiq edilə bilən düsturlardan 
istifadə edilir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hidrodinamik metodla qiymətləndi-
rilməsində istifadə edilən ümumi asılılıq təzyiqli su horizontları üçün aşağı-
dakı kimi ifadə olunur: 

R
Km

Q
S c

s 2


            (6.1) 
burada, cQ  – quyuların sərfinin cəmi, m3/gün; 

Km  – su horizontunun sukeçiriciliyi, m2/gün; 
R – quyular sisteminin birgə işləməsi nəticəsində yaranan müqavimət.   

R hər bir hidrogeoloji şərait üçün xüsusi ədəbiyyatda göstərilən qaydada təyin 
edilir (Боревский, 1973). 

Riyazi asılılıq təzyiqsiz və təzyiqli-təzyiqsiz horizontlarda işləyən su-
götürücülər üçün tətbiq edildikdə hesablama tənlikləri aşağıdakı əvəzetmələr 
yolu ilə dəyişdirilir: 

- təzyiqsiz horizontlar üçün 
222 hHmS           (6.2) 

- təzyiqli-təzyiqsiz horizontlar üçün 
  222 hmHmS i          (6.3) 

burada, m  – təzyiqli horizontun qalınlığı, m; 
S  – təzyiqli horizontda səviyyənin düşməsi, m; 
H  – təzyiqsiz horizontun qalınlığı, m. 
h  – təzyiqsiz və ya təzyiqli-təzyiqsiz horizontda 
qalıq su sütununun qalınlığı, m 

iH - təzyiqli horizontun dabanından 

hesablanan ilkin təzyiq, m 
Bu dəyişdirilmələr təzyiqli-təzyiqsiz horizontlarda yeraltı suların qərar-

laşmış hərəkətlərində tam dəqiqliklə, qərarlaşmamış hərəkətlərində təxminən, 
lakin praktik hesablamalar üçün kifayət qədər yararlıdır. 

İstismar prosesində yeraltı suların səviyyəsinin quyuların sistemin daxi-
lində yerləşməsindən, onların natamamlığından və hər quyunun sərfindən asılı 
olan əlavə düşməsi ( qS ) bütün hesablama sxemləri üçün eyni olan aşağıdakı 

düsturla hesablanır: 



176 I H²SSƏ. Su ehtiyatlar¯ və onlar¯n m³asir dəyi¼mələri 












 


5,0ln

2 q

g
q r

r

Km

Q
S

(6.4) 
Burda: Q  – quyunun sərfi, m3/gün; 

gr  – konkret quyunun şərti təsir sahəsinin 

gətirilmiş radiusu, m; 

qr  – quyunun radiusu, m; 

  – quyunun natamamlığını nəzərə alan süzülmə müqavimətinin 
kəmiyyəti. 

Quyunun natamamlığını nəzərə alan süzülmə müqavimətinin kəmiyyəti 
suçəkmənin nəticələrinə əsasən xüsusi ədəbiyyatda (Биндеман, 1979, Боче-
вер, 1972, Боревский, 1976) göstərilən qaydada təyin edilir. 

6.6.3. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 
 hesablanmasının hidravlik metodu 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hidravlik metodla qiymətləndiril-
məsi sugötürücü qurğunun məhsuldarlığının və quyularda səviyyə düşməsi 
proqnozunun, bılavasitə sınaqların aparılması prosesində sistemin iş rejiminin 
asılı olduğu müxtəlif amillərin kompleks təsirini nəzərə alan empirik mə-
lumatlar əsasında müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. İstismar ehtiyatlarının 
hidravlik metodla qiymətləndirilməsi N.N.Bindeman, F.M.Boçever, B.V.Bo-
revcki, B.Q.Samsonov, M.A.Xordikaynen, L.S.Yazvin tərəfindən əsaslandırıl-
mışdır (Биндеман, 1979, Бочевер, 1972, Боревский, 1976). 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində hidravlik 
metod əsasən aşağıdakı hallarda istifadə edilir: 

- qərarlaşmış rejim şəraitində, istismar quyusunun sərfinin tələb edilən 
qiymətlərində, sərfin səviyyə düşməsindən asılılıq əyrilərinə əsasən quyuda 
yeraltı suların səviyyə düşməsinin qiymətləndirilməsində; 

- qarşılıqlı təsir göstərən quyuların hesablamalarında səviyyə düşməsi 
kəsiminin qiymətləndirilməsində (həmçinin qərarlaşmış rejim şəraitində); 

- sugötürücü qurğunun istismarı prosesində səviyyə düşməsinin zaman-
dan asılı olaraq dəyişməsinin empirik yolla təyin edilmiş qanunauyğunluq-
larına əsasən hesablama müddətinin sonunda bu sugötürücünün sabit sərfli is-
tismar quyusunda səviyyə düşməsinin qiymətləndirilməsində. 

Yeraltı su horizontunun sərhəd şəraitinin sxemləşdirilməsindən asılı ola-
raq hesablama düsturlarının seçildiyi, əsas hidrogeoloji xüsusiyyətlərin isə tə-
yin edildiyi hidrodinamik metoddan fərqlı olaraq, hidravlik metodda həm ası-
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lılığın səciyyəsi, həm də əsas xüsusiyyətlər eksperimental məlumatlar əsasında 
müəyyən edilir. Hidravlik metodla, ümumilikdə, ən müxtəlif amillərin (layın 
qeyri-bircinsliliyi, müxtəlif sərhədlərin mövcudluğu, quyuətrafı zonada müqa-
vimət, süzülmənin xətti qanununun pozulması və s.) təsiri nəzərə alınmış olur. 
Bununla əlaqədar olaraq, süzülmə mühitinin quruluşunun həddən-ziyadə qey-
ri-bircinsliliyi və istismar ehtiyatlarının yaranma mənbələrinin çətin təyin edil-
məsi ilə səciyyələnən mürəkkəb hidrogeoloji şəraitlərdə hidravlik metodun ge-
niş tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. Qərarlaşmış süzülmə şəraitlərində yer-
altı suların istismar ehtiyatlarının hidravlik metodla qiymətləndirilməsi, su 
horizontunun qeyri-bərabər çatlı və karstlaşmış suxurlarla əlaqədar olduğu çay 
dərələrindəki yataqların kəşfiyyatında geniş tətbiqini tapmışdır. Qərarlaşma-
mış filtrasiya şəraitlərində bu metod tektonik pozulma zonaları ilə əlaqədar 
olan kiçik yataqların yaranma mənbələri müəyyən edilməmiş yeraltı sularının 
istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində tətbiq edilir. Bu halda hidravlik 
metodun tətbiqi tələb olunan həcmdə suyun istismarı prosesində yeraltı suların 
səviyyəsinin düşmə tempi ilə zaman arasındakı asılılığın sınaq yolu ilə təyin 
edilməsindən ibarətdir. 

Empirik asılılıqlara yeraltı axının balansını səciyyələndirən kəmiyyətlər 
daxil olmadığından, hidravlik metodla yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 
bərpa olunmasının təminatlılığını təyin etmək mümkün deyildir. Buna görə də, 
hidravlik metod yalnız hidrodinamik və balans metodları ilə əlaqəli tətbiq edi-
lə bilər. Çox mürəkkəbliyi ilə səciyyələnən qərarlaşmamış süzülmə şəraitlərin-
də hidrodinamik və balans metodları tətbiq oluna bilmədiyindən, belə şərait-
lərdə hidravlik metodun müstəqil tətbiq edilməsi (səviyyə düşməsinin zaman-
dan asılılığının empirik qanunauyğunluğunun təyini) istisnadır. Bu halda eks-
perimentin optimal müddətinin təyin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Eksperimentin müddəti elə seçilməlidir ki, sınaq nəticəsində əldə edilmiş ası-
lılıqlar su horizontunun aşkar edilmiş bütün sərhədlərinin təsirini əks etdirə 
bilsin. Lakin bu halda da kəşfiyyat prosesində aşkar edilməmiş amillərin is-
tismar prosesində səviyyə düşməsi ilə zaman arasındakı asılılığa öz təsirini 
göstərməyəcəyinə tam əminlik yoxdur. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 
kateqoriyalara bölünməsində bu hal nəzərə alınmalıdır. 

Quyunun tələb olunan sərfində səviyyə düşməsinin proqnozu sərfin sə-
viyyə düşməsindən asılılıq qrafiklərinin qurulması və ekstrapolyasiyası yolu 
ilə müəyyən edilir. Bu məsələ xüsusi ədəbiyyatda müfəssəl şərh olunur (15, 
17, 50). 

Hidravlik metodda da qarşılıqlı əlaqədə işləyən quyuların bir-birinə tə-
sirindən əlavə səviyyə düşməsi kəsimi təyin edilir. Bu əlavə kəsim, kəşfiyyat 
quyularında suçəkmə sınaqları zamanı səviyyə düşməsinin, sugötürücünün is-
tismarı prosesində gözlənilən səviyyə düşməsini yaradacaq layihələndirilən 
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quyuların sərflərinin, suçəkmə sınaqlarının aparıldığı quyuların sərflərindən 
çox və ya az olduğu qədər artırılması və ya azaldılması yolu ilə müəyyən edi-
lir. Kəsimin hesablanması aşağıdakı düsturla aparılır: 

sn
i

sn

laylay
i S

Q

Q
S  (6.5) 

burda: 
lay

iS və sn
iS - müvafiq olaraq 

layihələndirilən quyuda proqnozlaşdırılan 
və suçəkmə sınağı zamanı alınmış 
səviyyə düşməsi kəsimi, m; 

snQ  və layQ  – müvafiq olaraq suçəkmə sınağı 

zamanı quyudan alınmış və 
proqnozlaşdırılan sərf, m3/gün. 
Hesablama müddətinin sonuna istismar quyusunda sərfin sabit qiymə-

tində səviyyə düşməsinin proqnozu empirik yolla təyin edilmiş qanunauyğun-
luqlar nəzərə alınmaqla, sınaq-istismar suçəkmələrin nəticələrinə əsasən apa-
rılır. Bu proqnozun mahiyyəti səviyyənin zamandan asılı olaraq dəyişməsinin 
empirik qanunauyğunlunun müəyyən edilməsi və əldə edilmiş qanunauyğun-
luqda real təbii şəraitin nə qədər dolğun əks olunduğunun təyin edilməsindən 
ibarətdir. 

Qərarlaşmamış rejimlərdə hidravlik metodun modifikasiyalarından biri 
ümumiləşdirilmiş parametrlər metodudur. Bu metodun istifadə edilməsində 
sərhədləri mürəkkəb konfiqurasiyalı real qeyri-bircins laylar, hesablama xüsu-
siyyətləri proqnoz məqsədi ilə tS lg  qrafiklərinin kənar hissələrinə görə tə-
yin edilməklə (əgər bunlar düzxətlidirsə), müəyyən şərti bircins layla əvəz olu-
nur. Ümumiləşdirilmiş xüsusiyyətlər metodu sugötürücünün sərfinin sınaq-
istismar suçəkməsi prosesində alınmış sərfdən çox olduğu halda, su istismarı 
sisteminin saxlanılması şərti ilə səviyyə düşməsini proqnozlaşdırmağa imkan 
verir. 

6.6.4. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 
hesablanmasının balans metodu 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının balans metodu ilə qiymətləndiril-
məsi tələb edilən istismar müddətində ehtiyatların ayrı-ayrı yaranma mənbə-
lərinin cəlb edilməsi hesabına, konkret ərazidə yerləşdirilmiş sugötürücü tərə-
findən istismar edilə biləcək yeraltı suların sərfinin qiymətləndirilməsindən 
ibarətdir. Bu zaman yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hər bir yaranma mən-
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bəyi ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilir, sonra isə onların cəmlənməsi aparılır. Yer-
altı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində balans metodunun 
tətbiqi N.N.Bindeman, B.V.Borevcki, L.S.Yazvin, M.A.Xordikaynen tərəfin-
dən təklif edilmişdir (Биндеман, 1979, Бочевер, 1972, Боревский, 1976). 
Balans metodunun tətbiqində ərazidə (sahədə) yeraltı suların balansı, ümu-
milikdə, onun sərhədlərində suların daxil və xaric olmasına görə baxılır. Buna 
görə də, balans metodu ayrı-ayrılıqda hər bir sugötürücü quyuda deyil, yalnız 
istismar olunan horizontda səviyyə düşməsinin orta qiymətini müəyyən etmə-
yə imkan verir. Balans metodu ilə, eləcə də, quyunun məhsuldarlığını müəy-
yən etmək olmaz. Bütün bunlar balans metodunun, əsas etibarilə, hidrodi-
namik və hidravlik metodlarla birlikdə əlavə metod kimi istifadə edilməsinin 
zəruriliyini müəyyən edir. 

Eyni zamanda yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hər bir yaranma 
mənbəyinin rolunu yalnız balans metodu ilə müəyyənləşdirmək və yeraltı su-
ların başqa metodlarla hesablanmış istismar ehtiyatlarının təminatlılığını qiy-
mətləndirmək mümkündür. Buna görə də, yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 
qiymətləndirilməsində digər metodlarla birlikdə balans metodunun da tətbiq 
edilməsi, əksər hallarda tamamılə məqsədəuyğundur. 

Su horizontlarının yüksək sukeçiriciliyə malik olduğu böyük olmayan 
qapalı strukturlarda yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilmə-
sində balans metodu digər metodlardan ayrıca daha çox müstəqil tətbiq əhə-
miyyətinə malikdir. Belə strukturlarda depressiya qıfı istismar prosesində qısa 
zaman ərzində strukturun bütün ərazisinə yayılır və bununla yanaşı səviyyənin 
sahənin mərkəzində və onun periferiyalarında düşməsi çox da fərqlənmir. 

Yeraltı suların istismarının bulaqların kaptajı yolu ilə layihələndirildiyi 
hallarda da istismar ehtiyatları balans metodu ilə hesablana bilər. Bu zaman 
istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi bulaq axını üzərində stasionar rejim 
müşahıdələrinin məlumatlarına əsasən bulaqların sərfinin zamandan asılı ola-
raq dəyişməsinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Stasionar rejim müşahi-
dələrinin aparılma müddəti az olduqda, proqnoz üçün daha uzun müddətli mü-
şahidələrin aparıldığı analoq-bulaqların və ya atmosfer yağıntıları üzrə müşa-
hidələrin məlumatlarından istifadə edilə bilər. Analoji məlumatlardan istifa-
dədən öncə tədqiq olunan bulağın sərfi ilə analoq-bulağın sərfi və atmosfer 
yağıntılarının miqdarı arasında korrelyativ əlaqənin müəyyən edilməsi zəru-
ridir. Bu məqsədlə yeraltı suların təbii rejiminin proqnozlaşdırılmasında geniş 
istifadə edilən cüt və ya çoxhədli korrelyasiya metodlarının tətbiq edilməsi 
məsləhət görülür. 

Lokal sahələrdə yeraltı suların istismar ehtiyatlarının balans metodu ilə 
qiymətləndirilməsi köməkçi əhəmiyyət daşıdığı halda, yeraltı suların istismar 
resurslarının regional qiymətləndirilməsində, xüsusilə, sugötürücü qurğuların 
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şəbəkə üzrə sahəvi yerləşdirilməsində bu metodun rolu əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəkdir. 

6.6.5. Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının 
hesablanmasının hidrogeoloji analogiya metodu 

Hidrogeoloji şəraitin mürəkkəbliyi və yeraltı suların istismar ehtiyat-
larının yaranma mənbələrinin kəmiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsinin 
praktiki olaraq qeyri-mümkünlüyü, bir çox hallarda, analoji şəraitlərdə fəaliy-
yət göstərən sugötürücü qurğular sahəsində istismar rejimi haqda məlumatların 
və dəqiq kəşfiyyat məlumatlarının qiymətləndirilən sahəyə köçürülməsinə 
əsaslanan hidrogeoloji analogiya metodundan istifadə edilməsini məqsədəuy-
ğun edir (Боревский, 1976). 

Bu metod aşağıdakı məsələlərin həll edilməsində istifadə edilə bilər: 
- yeraltı suların istismar ehtiyatlarının, bilavasitə bu ehtiyatların yaran-

ması prosesini birlikdə səciyyələndirən parametrlər kompleksinə görə qiymət-
ləndirilməsində (hidrogeoloji parametrlər kompleksini özündə səciyyələndirən 
belə bir göstərici kimi fəaliyyətdə olan analoq-sugötürücünün istismar mə-
lumatlarına əsasən müəyyən edilmiş istismar ehtiyatlarının modulu götürülə 
bilər); 

- yeraltı suların istismar ehtiyatlarının ayrı-ayrı təşkiledicilərinin ana-
logiyaya görə müəyyən edilərək sonradan balans metodu ilə hesablamalarda 
istifadə edilməsi məqsədi ilə; 

- kəşfiyyat işlərinin məlumatlarına görə etibarlı hesablanılması müm-
kün olmayan ayrı-ayrı xüsusiyyətlərin (çatlı süxurların qravitasiya suverimi, 
ayırıcı zəif sukeçirən layın süzülmə əmsalı və s.) analogiyaya görə müəyyən 
edilməsi; 

- hesablama sxemlərinin seçilməsi və təshihləşdirilməsində. 
Analogiya metodundan istifadənin mümkünlüyü, istismar edilən (dayaq 

etalon sahəsi kimi yararlı) yatağın olması ilə müəyyən edilir. 
İstismar ehtiyatlarının analogiya metodu ilə düzgün hesablanması üçün, 

baxılan ərazidə və etalon sahəsində hidrogeoloji şəraitin və yeraltı suların is-
tismar ehtiyatlarının yaranma mənbələrinin identik olması mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Dayaq və qiymətləndirilən sahələr arasında analogiyanın aparılmasının 
mümkünlüyünü əsaslandırmaq üçün yeraltı suların istismar ehtiyatlarının ya-
ranma şəraitini müəyyən edən əsas amillər və onların qiymətləri müqayisə 
edilməlidir (su horizontunun yatma şəraiti, sərhəd şərtləri, susaxlayan süxur-
ların tərkibi, qidalanma şəraiti, cəlb edilən resurslardan istifadə imkanları, 
horizontun tavanının qapalılığının səciyyəsi, tavan suxurlarının tərkibi və s). 
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Analogiya tam və qismən ola bilər. Tam analogiyada dayaq analoq və 

qiymətləndirilən sahələrin hidrogeoloji şəraitlərinin idientikliyi yeraltı suların 
istismar ehtiyatlarının həcmini müəyyənləşdirən bütün əsas parametrlər üzrə, 
qismən analogiyada isə yalnız bəzi parametrlər üzrə təyin edilməlidir. 

Tam analogiyada yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndi-
rilməsi analoq sahənin istismar ehtiyatlarının moduluna əsasən aparıla bilər. 
İstismar ehtiyatlarının modulu dedikdə su horizontunun vahid sahəsindən (çay 
yataqlarında infiltrasiya tipli sugötürücülərin işləməsi zamanı – vahid uzun-
luqdan) alına biləcək sərf nəzərdə tutulur. İstismar ehtiyatlarının modulu fə-
aliyyətdə olan sugötürücülərin istismar məlumatlarına əsasən hesablanır. Qiy-
mətləndirilən ərazidə yeraltı suların istismar ehtiyatları hesablanmış modulun 
bu ərazinin sahəsinə (çay yataqlarında – uzunluğuna) vurulması ilə müəyyən 
edilir. Qiymətləndirilən ərazidə, təminatlı qidalanma şəraitində (məsələn, eh-
tiyatların əsas yaranma mənbəyinin səth suları olduğu çay dərələrində), səviy-
yənin buraxıla bilən düşmə həddi analoq sahədə istismarın getdiyi səviyyə 
düşməsindən fərqləndiyi halda, modulun hesablanmış qiyməti aşağıdakı ası-
lılığa əsasən səhihləşdirilməlidir: 

S

Sbb
ii  

            (6.6) 

burada, i -istismar ehtiyatları modulunun səhihləşdirilmiş qiyməti; i
-analoq-sugötürücüdə səviyyənin S  düşməsində istismar ehtiyatları 
modulunun hesablanmış qiyməti; bbS - qiymətləndirilən sahədə səviyyə 

düşməsinin buraxıla bilən həddi. 
Qiymətləndirilən və analoq sahələrdə sukeçiriciliklərin fərqləndiyi hal-

larda da modul analoji asılılıqla səhihləşdirilməlidir. 
Qismən analogiyada yeraltı suların istismar ehtiyatları yuxarıda şərh edi-

lən hidrodinamik, hidravlik və balans metodları ilə qiymətləndirilir. Bu metod-
ların analogiyaya görə istifadə edilməsində, ya ehtiyatların ayrı-ayrı yaranma 
mənbələri və hidrogeoloji xüsusiyyətlər müəyyənləşdirilir və ya hesablama 
sxemi səhihləşdirilir. 

Bu hallarda istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində mühüm mər-
hələ qiymətləndiriləcək bütün sahəyə aid edilə biləcək amillərin təyin edil-
məsindən ibarətdir. Ehtiyatların qiymətləndirilməsi üçün digər məlumatlar 
ümumi metodikalara əsasən qəbul edilir. 

Məsələn, susaxlayan süxurların litoloji tərkibinin idientikliyi, lakin 
yeraltı suların fərqli qidalanma mənbələri şəraitində, suverimin qiyməti ana-
logiya ilə, təbii resurslar və hesablamalar üçün zəruri olan digər məlumatlar 
isə ümumi metodlarla müəyyən edilə bilər. 
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Analogiya metodunun tətbiqi üçün, əsas məqsədi yeraltı suların istismar 
ehtiyatlarının yaranma şəraitinin identikliyini təyin etməkdən ibarət olan 
kəşfiyyat işlərinin aparılması zəruridir. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının hidrogeoloji analogiya metodu ilə 
hesablanması aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 

- hidrogeoloji məlumatlarına görə qiymətləndirilən ərazi üçün analoq 
ola biləcək yeraltı suların istismar olunduğu sahə seçilir; 

- yeraltı suların istismar ehtiyatlarının əsas yaranma mənbələrinin və 
yeraltı axının sugötürücü qurğuya doğru hərəkəti qanunauyğunluqlarını müəy-
yən edən əsas amillərin aşkarlanması məqsədi ilə analoq sahədəki sugötürücü 
qurğunun istismar rejimi araşdırılır; 

- etalon və qiymətləndirilən sahələrdə yeraltı suların istismar ehtiyat-
larının yaranma şəraitlərinin tam və ya qismən identikliyi haqqında məlumat-
ların əldə edilməsi məqsədi ilə qiymətləndirilən ərazinin hüdudlarında kəş-
fiyyat işləri aparılır; 

- analogiyanın növü (tam və ya qismən) təyin edilir və yeraltı suların 
istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilmə metodu seçilir. 

6.7. YERALTI SULARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ  
İSTİSMAR EHTİYATLARI 

Azərbaycan Respublikasında yeraltı suların istismar ehtiyatları ilk dəfə 
1962-ci ildə “Su ehtiyatlarından istifadənin baş sxeminin” əsaslandırılması 
məqsədi ilə Y.R.Göyçayski və E.R.Fialko tərəfindən dağətəyi düzənliklərin 
ərazisi üçün 10,7 mln.m3/gün (124,3 m3/san) miqdarında hesablanmışdır. Eyni 
zamanda dağlıq zonaların yeraltı sularının təbii resursları Böyük Qafqaz dağ-
qırışıqlıq zonası üçün 62 m3/san, Kiçik Qafqaz zonası üçün 12,7 m3/san, 
Dağlıq Talış üçün 5,4 m3/san miqdarında hesablanmışdır (Гидрогеология 
СССР,Т.XII, 1969). 

1970-ci illərdən 1980-ci illərin əvvəlinə qədər respublikanın bütün dağ-
ətəyi düzənliklərinin ərazisində geoloji-kəşfiyyat işlərinin bütün mərhələləri 
yerinə yetirilməklə hidrogeoloji tədqiqatlar aparılmış, yeraltı suların regional 
istismar ehtiyatları hidrogeoloji hövzələr üzrə ardıcıl olaraq keçmiş SSRİ 
Dövlət Ehtiyatlar Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmişdir (Листенгартен, 1983). 

1970-1980-ci illərdə təsdiq edilmiş bu ehtiyatlar bugünkü real ehtiyatları 
tam dolğunluğu ilə əks etdirmir. Bu, əsasən, ötən dövrdə yeraltı suların və-
ziyyətində, onların qidalanma mənbələrində baş verən keyfiyyət və kəmiyyət 
dəyişiklikləri ilə əlaqədardır. Digər tərəfdən, son dövrlər yeraltı suların ehti-
yatlarının qiymətləndirilmə metodikasında da təkmilləşdirmələr aparılır, hidro-
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geoloji modelləşdirmənin imkanlarından daha səmərəli istifadə edilməsinə ça-
lışılır. Aparılan araşdırmalar nəticəsində ümumi qənaət belədir ki, Azərbaycan 
Respublikasında yeraltı suların istismar ehtiyatları təsdiq ediləndən xeyli 
artıqdır. Bunu 1980-ci illərdə bəzi hidrogeoloji hövzələr üzrə yeraltı suların 
yenidən qiymətləndirilmiş, lakin təsdiq edilməmiş regional istismar ehtiyatları 
da aydın əks etdirir. 

Hidrogeoloji regionların yeraltı sularının potensial imkanlarını səciy-
yələndirən regional istismar ehtiyatlarının tədqiqi ilə paralel olaraq 50-dən ar-
tıq konkret su yatağı üzrə, o cümlədən Gəncə, Naxçıvan, Xankəndi şəhər-
lərinin, Yevlax, Ağdam, Xaçmaz, Quba, Qusar, Qəbələ, Ağsu, Kürdəmir, 
Ucar, Füzulu, Beyləqan, Cəbrayıl, Masallı, Cəlilabad, Biləsuvar, Qazax, To-
vuz, Şəmkir, Göy-göl, Samux, Goranboy, Qax, Şəki, Oğuz, Tərtər, Ağdərə, 
Bərdə, Şamaxı, Ağdaş, Göyçay və digər rayonların ərazisindəki yaşayış mən-
təqələrinin su təchizatı layihələrinin əsaslandırılması məqsədi ilə konkret su-
götürücülər üzrə yeraltı suların dəqiq kəşfiyyatı aparılaraq istismar ehtiyatları 
SSRİ Dövlət Ehtiyatlar Komitəsi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Eh-
tiyatlar Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində 1990-cı illərin əvvəlləri üçün içmə-
yə yararlı və az minerallaşmış yeraltı suların proqnoz istismar ehtiyatları       
24 mln.m3/gün-ə yaxın miqdarında qiymətləndirilmişdir ki, bunun da            
12 mln.m3/gün-ə yaxını keçmiş SSRİ Dövlət Ehtiyatlar Komitəsi və Azər-
baycan Respublikası Dövlət Ehtiyatlar Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmişdir 
(cədvəl 6.4). 

 
C ə d v ə l   6.4 

Azərbaycanın içməyə yararlı və az minerallaşmış yeraltı sularının 
proqnoz və təsdiq edilmiş istismar ehtiyatları 

 

Geostruktur 
regionlar 

Yeraltı su hövzələri 

Yeraltı suların istismar 
ehtiyatları, min m3/gün 

Proqnoz 
ehtiyatlar 

Təsdiq edilmiş 
ehtiyatlar 

А. Böyük 
Qafqaz 
dağ-
qırışıqlıq 
zonası 

1. Böyük Qafqaz məsamə-çat 
suları hövzəsi 
2. Şamaxı-Qobustan məsamə-
lay və çat suları hövzəsi 
3. Abşeron yarımadası məsamə-
lay suları hövzəsi 
4. Samur-Qusarçay məsamə-lay 

hesablanmayıb 
 

1008,8 
 

241, 9 
 

3470,7 

24,4 
 

9,8 
 

0,3 
 

1686,1 
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suları hövzəsi 

В. Kiçik 
Qafqaz 
dağ-
qırışıqlıq 
zonası 

1. Kiçik Qafqaz məsamə-çat
suları hövzəsi 
2. Naxçıvan məsamə-çat suları
3. Talış məsamə-çat suları
hövzəsi 

hesablanmayıb 

hesablanmayıb 
hesablanmayıb 

9,0 

24,3 
hesablanmayıb 

С. Kür -
Araz 
düzənliyi 

1. Qanıx-Əyriçay məsamə-lay
suları hövzəsi 
2. Gəncə-Qazax məsamə-lay
suları hövzəsi 
3. Qarabağ-Mil məsamə-lay
suları hövzəsi 
4. Cəbrayıl məsamə-lay suları
hövzəsi 
5. Naxçıvan məsamə-lay suları
hövzəsi 
6. Şirvan məsamə-lay suları
hövzəsi 
7. Muğan-Salyan məsamə-lay
suları hövzəsi 
8. Lənkəran məsamə-lay suları
hövzəsi 
9. Ceyrançöl məsamə-lay suları
hövzəsi 
10. Acınohur məsamə-lay suları
hövzəsi 

3822,0 

4218,6 

7909,9 

344,0 

902,2 

517,7 
130,0 

209,0 

hesablanmayıb 

hesablanmayıb

2000,0 

4218,6 

2231,5 

234,6 

902,2 

517,7 
76,0 

86,0 

hesablanmayıb 

hesablanmayıb 

Yeraltı suların əsas ehtiyatları Kür-Araz düzənliyinə daxil olan Qanıx-
Əyriçay, Samur-Qusarçay və Gəncə-Qazax məsamə-lay suları hövzələrinin 
ərazilərində toplanmışdır (şək. 6.2). 

Respublika üzrə mineral suların qiymətləndirilmiş istismar ehtiyatları 20 
min m3/gün-ə, termal suların qiymətləndirilmiş istismar ehtiyatları 400 min 
m3/gün-ə yaxındır. 
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Şək. 6.2. İçməyə yararlı və az minerallaşmış yeraltı su ehtiyatlarının modulu xəritəsi 
Yeraltı su ehtiyatlarının modulu:  

1 – 0,1 l/s.km2 -ə qədər, 2 – 0,1-1,0 l/s.km2, 3 –1,0-10,0 
l/s.km2, 4 – 10,0 l/s.km2-dən çox; 5 – yeraltı su ehtiyatlarının müxtəlif modula malik 

sahələri arasında sərhəd 
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6.8. TRANSSƏRHƏD YERALTI SU OBYEKTLƏRİ 

Azərbaycanda Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonaları və 
Kür- Araz düzənliyinin ərazisindəki 18 hidrogeoloji hövzədən aşağıda 
göstərilən 14-ü qonşu ölkələrlə sərhədlərdə yerləşmişdir və transsərhəd yeraltı 
su obyektləri kimi səciyyələnir: 

Gürcüstan Respublikası ilə – Gəncə-Qazax, Qanıx-Əyriçay, Ceyrançöl 
və Acınohur məsamə-lay suları hövzələri, qismən Böyük Qafqaz məsamə-çat 
suları hövzəsi; 

Ermənistan Respublikası ilə – Naxçıvan məsamə-lay suları hövzəsi, 
Kiçik Qafqaz və Naxçıvan məsamə-çat suları hövzələri; 

İran İslam Respublikası ilə – Naxçıvan, Cəbrayıl, Mil, Muğan-Salyan və 
qismən Lənkəran məsamə-lay suları hövzələri, Kiçik Qafqaz və Dağlıq Talış 
məsamə-çat suları hövzələri; 

Rusiya Federasiyası ilə – Böyük Qafqaz məsamə-çat suları hövzəsi və 
Samur-Qusarçay məsamə-lay suları hövzəsi. 

Transsərhəd yeraltı su obyektlərindən istifadə ilə əlaqədar Azərbaycanla 
qonşu ölkələr arasında kəskin və ciddi problemlər mövcud deyildir. Bununla 
yanaşı, aşağıdakılar qeyd edilməlidir: 

1. Gürcüstan Respublikası ilə transsərhəd yeraltı su obyektləri üzrə
münasibətlər. 

Keçmiş SSRİ dövründə Azərbaycanın Ceyrançöl ərazisində yerləşən qış 
otlaqlarının su təchizatı məqsədi ilə Gürcüstanın Sartiçala kəndi ərazisində İori 
çayının dərəsində yeraltı sugötürücü qurğu inşa edilmiş və uzun illər ərzində 
fəaliyyət göstərmişdir. SSRİ-nin süqutundan sonra Gürcüstan tərəfindən suyun 
haqqının ödənilməsi məsələsi qaldırılmış və Azərbaycanın Ceyrançöl qışlaqla-
rında təyinatı üzrə istifadəsində problemlər yaranmışdır. 

Bununla yanaşı, Azərbaycanın Zaqatala rayonunun ərazisində Talaçayın 
gətirmə konusunda, Zaqatala-Muğanlı avtomobil yolunun solunda Gürcüstanın 
Dedopliskar rayonu kəndlərinin su təchizatı məqsədi ilə 1963-1964-cü illərdə 
inşa edilmiş, sanitar mühafizə zonasına və daimi mühafizəyə malik mərkəz-
ləşdirilmiş yeraltı sugötürücü qurğu indiyə qədər normal fəaliyyət göstərir. 

Gürcüstan ərazisində Kür çayının çirkləndirilməsi və bu çaydan qida-
lanan yeraltı suların çirklənməsi ilə əlaqədar 4.11 bölməsində şərh verilmişdir. 

2. Ermənistan Respublikası ilə transsərhəd yeraltı su obyektləri üzrə
münasibətlər. 

Yeraltı sulardan istifadə ilə əlaqədar problem mövcud deyildir. Lakin 
Araz çayından və onun, başlanğıcını Ermənistan ərazisində yerləşən çirklən-
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dirilmiş qollarının suyundan qidalanan transsərhəd yeraltı suların çirklənməsi 
ilə əlaqədar problemlər mövcuddur. Bu haqda 4.11 bölməsində göstərilmişdir. 

3. İran İslam Respublikası ilə transsərhəd yeraltı su obyektləri üzrə 
münasibətlər. 

Yeraltı sulardan istifadə və onların çirkləndirilməsi ilə əlaqədar prob-
lemlər mövcud deyildir. Lakin Araz çayında baş verən məcradəyişmə pro-
sesləri və bununla əlaqədar yataqaltı yeraltı suların vəziyyətinin dəyişməsi mə-
sələsi mövcuddur. 

4. Rusiya Federasiyası ilə transsərhəd yeraltı su obyektləri üzrə 
münasibətlər. 

Yeraltı sulardan istifadə və onların çirkləndirilməsi ilə əlaqədar prob-
lemlər mövcud deyildir. Lakin Samur çayından Azərbaycana verilən suyun 
miqdarının dəyişməsi ilə əlaqədar transsərhəd Samur-Qusarçay məsamə-lay 
suları hövzəsinin yeraltı sularının qidalanma şəraitində dəyişikliklərin baş ver-
mə ehtimalı mövcuddur. 
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7. YERALTI SULARIN KEYFİYYƏTİ 
 
Yeraltı suların qorunması, çirkləndirici maddələrin su horizontuna daxil 

olmasının nəinki qabaqcadan aşkar edilməsi, daha çox bu maddələrin daxil 
olmasının mümkünlüyü haqqında vaxtında xəbərdarlıq edilməsinin zəruriliyi 
baxımından yerüstü suların qorunması ilə müqayisədə çox çətin və buna 
baxmayaraq, həlli zəruri olan məsələdir. Əks təqdirdə çirkləndirici maddələr 
gec aşkar edilir, onların aradan qaldırılması çox baha başa gəlir və ya əksər 
hallarda mümkün olmur. Buna görə də, istismar horizontunun təbii qorunma 
şəraiti, istismar üçün nəzərdə tutulan yeraltı suların keyfiyyətini pisləşdirə bi-
ləcək qeyri-standart tərkibli suların sugötürücüyə yaxınlaşmasının vaxtı, bu 
sular sorulduqdan sonra qarışmış suyun minerallaşma həddi təyin edilməli, 
istismar prosesində sugötürücünün təsir göstərəcəyi ərazidə sanitar mühafizə 
zonalarının yaradılması ilə əlaqədar təkliflər verilməli və bu zonaların ölçüləri 
müəyyən edilməlidir. 

Yeraltı suların keyfiyyətinin tədqiqi, proqnozlaşdırılması, sanitar müha-
fizə zonalarının ölçülərinin təyin edilməsi ilə əlaqədar müxtəlif istiqamətli mə-
sələlərin həlli A.S.Belitski, F.M.Boçever, B.V.Borevski, C.Brauns, D.Çok, 
X.Eksler, A.B.Ələkbərov, F,Ş.Əliyev, Ə.K.Əlimov, E.Q.Əsgərbəyli, S.Foster, 
R.H.İsrafilov, Y.H.İsrafilov, B.Levis, Q.Rid, A.N.Kulikov, S.R.Kraynov, 
N.N.Lapşin, V.A.Listenqarten, L.Lukner, Y.L.Minkin, S.Ş.Mirzayev, V.A.Mi-
ronenko, A.Y.Oradovskaya, V.M.Qoldberq, N.F.Qulyayev, N.V.Roqovskaya, 
V.Q.Rumınin, Y.V.Saltıkov, B.S.Şerjukov, V.M.Şvets, B.M.Şestakov, P.Tro-
fin, N.N.Verigin, X.Veyqeniş, V.İ.Vladimirski, L.S.Yazvin, İ.S.Zektser və 
digər alim və tədqiqatçıların əsərlərində geniş şərh olunmuşdur. Lakin bu 
sahədə nəzəriyyə və əsas tədqiqatlar F.M.Boçever, N.N.Lapşin, Y.L.Minkin, 
A.Y.Oradovskaya, S.Qazda, V.M.Qoldberq, S.R.Kraynov, B.S.Şerjukov, 
N.N.Verigin və V.M.Şvetsə məxsusdur. 

 
7.1.YERALTI SU YATAQLARININ  

HİDROKİMYƏVİ ŞƏRAİTİ 
 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, dağ-qırışıqlıq zonalarının çat və məsamə-

çat hövzələrinin yeraltı suları əksər sahələrdə yüksək keyfiyyəti ilə səciy-
yələnir və içmək üçün yararlıdır. Bu suların kimyəvi tərkibində hidrokarbonat 
və kalsium ionları üstünlük təşkil edir. Sularda hansısa bir spesifik komponent 
olduğu halda onlar artıq mineral su kimi səciyyələnir. 
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Azərbaycanın dağətəyi və dağarası düzənliklərinin yeraltı suları yaranma 
şəraitinə görə intensiv su mübadiləsi zonasına aid olub, infiltrasiya mənşəlidir. 
Bu suların kimyəvi tərkibi atmogen, biogen, litogen və buxarlanma prosesləri 
nəticəsində yaranır. Biogen və atmogen proseslər yer səthindən daxil olan 
infiltratların tərkibini müəyyən edir. Dağətəyi düzənliklərdə yeraltı suların 
kimyəvi tərkibinin yaranmasında yeraltı axının müxtəlif litoloji tərkibli 
süxurlarla qarşılıqlı əlaqəsi və kimyəvi komponentlərin həllolunma dərəcəsi 
ilə müəyyən edilən litogen proseslər daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Buxarlanma prosesləri yeraltı suların dayazda yatdığı sahələr (düzənliklərin 
periferiyaları və əksər düzənlik sahələr) üçün səciyyəvi olub, torpaq-süxurların 
kontinental şoranlaşmasına rəvac verir. Ümumilikdə dağətəyi düzənliklərin 
yeraltı sularının kimyəvi tərkibi yeraltı axının istiqamətinə uyğun olaraq dağə-
təyi zonada hidrokarbonatlı kalsiumlu-natriumludan (yeraltı suların mineral-
laşma dərəcəsi 0,3-0,6 q/l), tranzit zonada hidrokarbonatlı-sulfatlı və hidro-
karbonatlı-sulfatlı-xloridli kalsiumlu-natriumlu (minerallaşma dərəcəsi 0,6-1,0 
q/l), gətirmə konuslarının periferiyalarında sulfatlı natriumlu-maqneziumlu və 
xloridli natriumluyadək (minerallaşma dərəcəsi 1,0 q/l-dən artıq) dəyişir 
(cədvəl 7.1). 

Dağlıq zonaların məsamə-çat və çat suları zəif öyrənildiyindən, bu su-
ların dağətəyi düzənliklərdə yeraltı suların kimyəvi tərkibinin formalaşmasın-
dakı rolu haqqında qəti fikir söyləmək mümkün deyildir. 

Dağətəyi düzənliklərin hüdudlarında geoloji şəraitin xüsusiyyətlərindən, 
qidalanmanın intensivliyindən və boşalma şəraitindən asılı olaraq (bulaqların 
mövcudluğu, çay və dənizə yeraltı axın, qalxan filtrasiya nəticəsində təzyiqli 
suların təzyiqsiz su horizontuna boşalması və sonradan buxarlanması və s.), iç-
məyə yararlı və az duzlu sular geniş yayılmışdır. 

Düzənliklərin aşağı hissələrində (əsasən Qarabağ, Mil və Şirvan düzən-
liklərində gətirmə konuslarının periferiya zonalarında) bu amillərdən asılı ola-
raq, içməyə yararlı və az duzlu suların böyük sürətlə duzlu, çox duzlu sularla 
və hətta duz məhlulları ilə əvəzlənməsi baş verir. Qanıx-Əyriçay düzənliyinin 
bütün ərazisində yeraltı suların minerallaşma dərəcəsi 1 q/l-ə qədərdir və onlar 
içmək üçün yararlıdır. Yeraltı sular həmçinin Samur-Qusarçay, Gəncə-Qazax, 
Qarabağ və Cəbrayıl düzənliklərinin əksər ərazisində içmək üçün yararlıdır. 
Gəncə-Qazax düzənliyində lokal sahələrdə – konuslararası depressiyaların 
dağətəkləri ilə kontakt zonasında, bentonit gillərinin yayıldığı sahələrdə həm 
təzyiqsiz və həm də təzyiqli suların minerallaşma dərəcəsi 3-5 q/l-ə qədər artır. 
Yüksək minerallaşma dərəcəsi Gəncə-Qazax, Qarabağ və Mil düzənliklərində 
Abşeron və Akçaqıl yaşlı su horizontları üçün də xasdır. Ümumilikdə Qa-
rabağ, Mil və Şirvan düzənlikləri çox mürəkkəb hidrokimyəvi şəraitlə səciy-
yələnir. Məsələn, Qarabağ və Mil düzənliklərində təzyiqsiz və II təzyiqli hori-
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zontların suları bəzi sahələrdə duzlu olduqları halda, onlar arasında olan I təz-
yiqli horizontun sularının minerallaşma dərəcəsi 1 q/l-ə qədərdir. Şirvan dü-
zənliyinin ərazisində, çayların gətirmə konuslarından kənarda yeraltı sular, 
əsasən, duzludur. 

 
C ə d v ə l   7.1 

Dağətəyi düzənliklərin məsamə-lay hövzələri üzrə içməyə yararlı 
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Ceyrançöl və Acınohur neogen düzənliklərinin hüdudlarında içməyə ya-
rarlı və az duzlu sular məhdud sahələrdə yayılmışdır: burada, əsasən, duzlu və 
çox duzlu sulara rast gəlinir. Xloridli-sulfatlı natriumlu-maqneziumlu təzyiqli 
yeraltı suların minerallaşma dərəcəsi bəzi sahələrdə 50-70 q/l-ə çatır. Bir sıra 
ərazilərdə təzyiqli yeraltı suların minerallaşma dərəcəsi 0,3-2,5 q/l, təzyiqsiz 
suların minerallaşma dərəcəsi 0,4-1,9 q/l təşkil edir. 

Kür-Araz düzənliyinin aşağı hissələri – Muğan-Salyan düzənliyi, Mil və 
Şirvan düzənliyinin bəzi sahələrində yeraltı sular çox duzlu və ya minerallaş-
ma dərəcəsi 100-200 q/l-ə qədər olan duz məhlullarından ibarətdir. 

Yeraltı suların əsas keyfiyyət göstəricilərdən biri onların tərkibindəki 
mikrokomponentlərin miqdarıdır. Dağətəyi düzənliklərin ərazisində yayılmış 
yeraltı suların mikrokomponent tərkibinin yaranmasında dağlıq ərazilərdəki 
metallogen zonaların süxurlarındakı elementlərin həll edilərək gətirildiyi çay 
suları və yeraltı axınlar əsas rol oynayır. Məsələn, Böyük Qafqazda yerləşən 
kolçedan-polimetal yataqları Qanıx-Əyriçay və Samur-Qusarçay düzənlikləri-
nin yeraltı sularına mis, qurğuşun, sink və digər mikroelementlərin, Kiçik Qaf-
qazdakı kolçedan və mis-porfir filiz minerallaşması Gəncə-Qazax, Qarabağ, 
Mil və Cəbrayıl düzənliklərinin yeraltı sularına dəmir, manqan, mis, sink, qur-
ğuşun, molibden və digər mikroelementlərin yüksək miqdarda miqrasiyasına 
səbəb olmuşdur. Bütün düzənliklərin yeraltı sularında bu və ya digər miqdarda 
flüor, dəmir, stabil stronsium, molibden, selen, mərgmüş, bəzi düzənliklərdə 
berillium və manqana rast gəlinir. İçməyə yararlı yeraltı sularda bu element-
lərin miqdarı yol verilə bilən həddən azdır. 

7.2. YERALTI SULARIN KEYFİYYƏTİNİN  
PROQNOZU VƏ QORUNMASI 

7.2.1. Su horizontlarının ətraf mühitin  
təsirindən təbii qorunma şəraiti 

Yeraltı su horizontları bir qayda olaraq torpaq və süxur qatı ilə örtülmüş 
olduqlarından yeraltı sular yerüstü sulara nisbətən ətraf mühitin təsirindən və 
eləcə də, çirklənmə təhlükəsindən daha yaxşı mühafizə olunurlar. Lakin, yer-
altı suyun səthindən yer səthinə qədər olan qat sukeçirici süxurlardan ibarət ol-
duqda çirklənmiş yerüstü sular rahat infiltrasiya olunaraq yeraltı sulara tez çata 
və onu çirkləndirə bilir. Su horizontunun tavanında yalnız sukeçirməyən sü-
xurlar yatdıqda yeraltı sular çirklənmədən bu və ya digər dərəcədə mühafizə 
oluna bilərlər (Гольдберг, 1984). 
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Sukeçirməyən süxurlarla örtülməmiş təzyiqsiz su horizontu altda yatan 

təzyiqli su horizontlarına nisbətən daha zəif mühafizə olunmaq imkanlarına 
malikdir və yer səthindən infiltrasiya olunan çirkləndiricilər, adətən, ilk öncə 
bu horizont tərəfindən qəbul edilir. Sonradan təzyiqsiz su horizontundakı çirk-
ləndiricilər “hidrogeoloji pəncərələr”, zəif sukeçirən laylar, defekt quyuların 
lülələri vasitəsilə təzyiqli su horizontlarına və ya daha dərində yatan təzyiqsiz 
laylara daxil ola bilirlər. 

Yeraltı suların səth çirklənməsindən təbii mühafizə dərəcəsi çirklən-
diricilərin səthdən su horizontuna infiltrasiyasının mümkünlüyünü, sürətini və 
vaxtını müəyyən edən bir sıra amillərdən asılıdır (Ородовская, 1982). Bu 
amillərə aşağıdakılar aid edilə bilər: 

- horizontu örtən süxurların qalınlığı, sukeçiriciliyi və aktiv məsamə-
liliyi; 

- sugötürücünün işləməsi nəticəsində səviyyə düşməsi nəzərə alınmaq-
la, çirklənmiş sular və baxılan su horizontunda yeraltı suların səviyyə (təzyiq-
lər) fərqi; 

- çirkləndiricilərin növü və kimyəvi tərkibi, yeraltı sulara nüfuz etmə 
intensivliyi və səciyyəsi; 

- örtük süxurların və çirkləndirici maddələrin tam və ya qismən udul-
masını, eləcə də, təhlükəsiz vəziyyətə transformasiyasını müəyyən edən fiziki-
kimyəvi və o cümlədən, sorbsiya xüsusiyyətləri. 

İstismar edilən su horizontunun üstündə yatan gillərin və gilli süxurların 
qoruyucu xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi zamanı aerasiya zonasında gil-
lərin vertikal makroməsaməliliyinin və sukeçiriciliyinin bitkilərin köklərinin 
inkişafı, torpaqqazan həşəratların fəaliyyəti, nəmlənmə və quruma nəticəsində 
və digər səbəblərdən əksər hallarda, artmasını nəzərə almaq lazımdır. Gilli 
süxurların yatma dərinliyi artdıqca onların məsaməliyi və sukeçiriciliyi azalır. 
Bu süxurların sakit tektonik şəraitlərdə böyük dərinliklərdə yatdığı və 
onlardakı çatların plastik materialla öz-özünə birləşə bildiyi hallarda, gilli sü-
xurlar çox kiçik filtrasiya əmsalına malik olmaqla (10-8m/gün), praktiki ola-
raq su keçirmirlər. Tektonik gərginliyin təsiri nəticəsində və həmçinin müasir 
və qədim çay dərələrində erozion kəsilmələr zonasında gilli süxurların tərki-
bindəki fasial dəyişikliklərlə əlaqədar onların filtrasiya əmsalı 10-4-10-2m/gün-
ə qədər və daha çox arta bilər. Hidrogeoloji kəşfiyyat işləri filtrasiya əmsalının 
belə qiymətlərində yeraltı su axınının əksər hallarda, gilli süxurlardan keçə 
bildiyini göstərir ki, bu da öz növbəsində qonşu su horizontlarının cirklən-
məsinin mümkünlüyünün göstəricisidir. 

Geoloji-hidrogeoloji şəraitin, örtük süxurların tərkibinin və strukturunun 
müxtəlifliyi, eləcə də, çirkləndiricilərin ayrı-ayrı növlərinin spesifik xüsusiy-
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yətləri (mikrobioloji, kimyəvi, radioaktiv) yeraltı suların təbii mühafizə olun-
maq dərəcəsinin də müxtəlifliyini müəyyən edir. 

Yeraltı suların təbii mühafizə dərəcəsinin təsnifatı, qiymətləndirilmə və 
xəritələnməsi metodikası V.M.Qoldberq, N.V.Roqovskaya və digər tədqiqat-
çılar tərəfindən tərtib edilmişdir. Belə xəritələr torpaqlardan və su ehtiyatla-
rından istifadənin planlaşdırılması zamanı, xüsusilə, yeraltı suların potensial 
çirklənmə mənbəyi olan filizsaflaşdırma müəssisələrinin, şlam toplayıcıların, 
sənaye və məişət zibilxanalarının və s. yerlərinin seçilməsində çirklənmənin 
mümkünlüyünün ilkin qiymətləndirilməsi üçün tətbiq edilə bilər. 

Sugötürücü qurğuların çirklənmədən qorunması ilə əlaqədar təbii müha-
fizə dərəcəsinin qiymətləndirilməsi bütün istismar müddəti ərzində kimyəvi və 
bioloji çirklənmənin əsas su horizontuna daxil olub-olmayacağını birmənalı 
cavablandırmalıdır. Bu qiymətləndirmə istismar olunacaq su horizontunun, su-
götürücü qurğunun yerinin, sanitar mühafizə zonalarının ölçülərinin seçilmə-
sində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Yeraltı suların təbii mühafizə dərəcəsini aşağıdakı hallarda qənaətbəxş 
hesab etmək olar (Ородовская, 1982): 

1) yeraltı su horizontu səth sularından etibarlı təcrid olunmuşdur və buna
görə də, səth suları su horizontuna daxil ola bilmir və ya daxil ola bilsə də, bu, 
sugötürücünün yeraltı suları istismar etdiyi müddətdən xeyli sonra baş verə 
bilər; 

2) yeraltı su horizontunu örtən süxurlar çirklənmiş yerüstü suların su
horizontuna filtrasiyası yolunda onları tam təmizləyə bilir. 

Birinci hal su horizontunun tavanında regional yayımlı “hidrogeoloji 
pəncərələrlə”, çatlar və digər tektonik təzahürlərlə pozulmamış böyük qalın-
lığa malik sukeçirməyən və ya zəif sukeçirən süxurların yatdığı şəraitlərdə rast 
gəlinir. Sugötürücünün işləməsi nəticəsində istismar olunan su horizontunun 
təzyiqi yer səthindən üstdə yatan horizontdakı çirklənmiş su səviyyəsindən və 
ya tullantı suların toplandığı anbardakı səviyyədən aşağı düşmürsə, çirklənmə 
su horizontuna çatmayacaqdır. Belə şərait əsas etibarilə, dərində yatan təzyiqli 
su horizontları üçün səciyyəvidir. 

Xırda və incədənəli çöküntülərdən təşkil olunmuş zəif sukeçirici örtük 
qatın qalınlığı, litoloji tərkibi və filtrasiya xüsusiyyətləri çirklənmiş suların fil-
trasiyası zamanı xəstəliktörədici mikroorqanizmlərin tam yox olmasını və 
həmçinin kimyəvi çirkləndiricilərin sorbsiya, parçalanma, oksidləşmə, paylan-
ma və digər proseslər nəticəsində dəyişməsini və ya yox olmasını təmin edə 
bilirsə, ikinci hal mümkün olur. 

Bütün digər hallarda (yer səthindən birinci yatan təzyiqsiz su horizontu, 
təzyiqli su horizontunun tavanının bir qədər yüksək sukeçiriciliyi və ya ta-
vanda “hidrogeoloji pəncərələrin” olması, su horizontunun çay suları ilə sıx 
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hidravlik əlaqəsi, sugötürücü qurğunun yeraltı suların ehtiyatlarının süni bər-
pası sistemlərində yerləşdirilməsi və s.) yeraltı sular kimyəvi çirklənmədən və 
bir çox hallarda mikrobioloji çirklənmədən kifayət qədər mühafizə oluna bil-
mirlər və ya pis mühafizə olunurlar. Buna görə də, belə hallarda sugötürücü-
nün təsir zonasında yeraltı suların sanitar mühafizəsinin təmin edilməsi məq-
sədi ilə təsərrüfat fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, digər xüsusi texniki 
tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir. 

Yeraltı suların kəşfiyyatı və sugötürücünün layihələndirilməsi zamanı 
fiziki-kimyəvi proseslərin baryer rolunun qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan 
məlumatlar (mümkün çirkləndiricilərin miqdarı, tərkibi, xüsusiyyətləri və 
intensivliyi, örtük qatın və istismar olunan su horizontunun fiziki-kimyəvi 
xüsusiyyətləri kifayət etmədiyinə görə sugötürücünün sanitar-mühafizə zona-
larının əsaslandırılması məqsədi ilə yeraltı suları təbii mühafizə şəraitinə görə 
iki əsas qrupa ayırmaq məqsədə uyğundur: mühafizə olunan yeraltı sular və 
kifayət qədər mühafizə olunmayan yeraltı sular. 

Mühafizə olunan yeraltı sulara təzyiqli sular baxılan ərazidə sukeçir-
məyən tavanla örtülmüş və nə təbii şəraitdə, nə də pozulmuş şəraitdə (məsələn, 
sugötürücü qurğunun fəaliyyəti, drenaj qurğularının fəaliyyəti nəticəsində və 
s.) üstdə yatan qrunt su horizontundan, çaylardan, sututarlardan “hidrogeoloji 
pəncərələr” və ya ayırıcı laylar vasitəsi ilə əlavə qidalanma almayan laylararası 
təzyiqsiz sular aid edilir. 

Kifayət qədər mühafizə olunmayan yeraltı sulara yayıldığı ərazilərdə 
qidalanan qrunt suları, təbii şəraitdə və eləcə də, sugötürücülərin və digər qur-
ğuların istismarı zamanı sanitar-mühafizə zonasının hüdudlarında üstdə yatan 
qorunmamış yeraltı sulardan, bilavasitə hidravlik əlaqədə olduqları çaylardan, 
sututarlardan “hidrogeoloji pəncərələr” və ya ayırıcı laylar vasitəsi ilə qi-
dalanan təzyiqli və təzyiqsiz sular aid edilir. 

Yeraltı suların təbii mühafizə şəraiti sugötürücü qurğunun yerləşdiyi 
sahənin geoloji-hidrogeoloji quruluşu susaxlayan süxurların süzülmə xüsusiy-
yətlərinin göstəriciləri əsasında qiymətləndirilir. Ayrı-ayrı hallarda su horizon-
tunun təbii mühafizə dərəcəsinin dəqiqləşdirilməsi, çirkləndiricilərin su 
horizontuna və sugötürücü qurğuya doğru miqrasiyasının və transformasiyası-
nın hesablanması üçün zəruri olan fiziki-kimyəvi proseslərin qiymətləndiril-
məsi məqsədi ilə əlavə tədqiqatların aparılması məqsədəuyğundur. 
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7.2.2. Yeraltı suların istismarı prosesində keyfiyyətinin 
proqnozlaşdırılması 

Yeraltı suların istismarı prosesində qeyri-standart tərkibli suların sugötü-
rücüyə yaxınlaşmasının gözlənildiyi hallarda yeraltı suların keyfiyyətinin 
mümkün dəyişmələrinin proqnozlaşdırılması aparılmalıdır. 

Qeyri-standart tərkibli yeraltı suların sugötürücüyə yaxınlaşmasının 
mümkünlüyü və intensivliyi layın sərhəd şərtləri, təbii axının olması, sugötü-
rücünün sərfi və digər amillərlə müəyyən edilir. Təbii axının olmadığı hallarda 
(qapalı yeraltı su hövzələri) qeyri-standart tərkibli yeraltı sular gec-tez sugötü-
rücüyə çatmalıdırlar. Təbii axının olduğu hallarda – sugötürücü qurğunun 
qidalanma sahəsi qeyri-standart tərkibli suların yayılma zonasını zəbt etməzsə, 
elə şərait yarana bilər ki, bu sular istismar müddətində sugötürücü qurğuya 
çatmaya bilərlər (Боревский, 1976). 

Yeraltı suların keyfiyyətinin proqnozlaşdırılması üçün aşağıdakı məsə-
lələr həll edilməlidir: 

- qeyri-standart tərkibli yeraltı suların, ümumiyyətlə, sugötürücüyə 
yaxınlaşmasının mümkünlüyü müəyyən edilməlidir; 

- bu suların ilk porsiyalarının sugötürücü tərəfindən sorulma vaxtı he-
sablanmalıdır; 

- yeraltı suların keyfiyyətinin istismar prosesində mümkün dəyişmələri 
müəyyən edilməlidir. 

İkinci və üçüncü məsələlərin həlli yalnız qeyri-standart tərkibli yeraltı 
suların sugötürücüyə yaxınlaşmasının mümkünlüyü müəyyən edildiyi halda 
zəruridir. Yeraltı suların keyfiyyətinin istismar prosesində mümkün də-
yişmələri isə istismarın hesablama müddətinin qeyri-standart tərkibli yeraltı 
suların sugötürücüyə çatma vaxtından çox olduğu halda müəyyən edilir. 

Bu məsələlər həm analitik metodla, həm də modelləşdirmə ilə həll edilə 
bilər. Modelləşdirməni mürəkkəb hidrogeoloji şəraitlərdə (qeyri-bircins laylar, 
şirin və duzlu suların sərhədlərinin mürəkkəb konfiqurasiyası və s.) tətbiq 
etmək məqsədəuyğundur. 

Qeyri-standart tərkibli yeraltı suların sugötürücüyə yaxınlaşmasının (so-
rulmasının) mümkünlüyü sugötürücü qurğunun qidalanma sahəsinin bu suların 
sərhədlərinə görə yerləşməsinin vəziyyəti və bu sərhədləri zəbt etməsinə (və 
ya kəsməsinə) görə müəyyən edilir. 

Bu məqsədlə suayrıcı nöqtənin vəziyyəti və qidalanma sahəsinin eni 
hesablanır. 

Qeyri-məhdud laylarda “böyük quyu” ilə əvəz oluna bilən sugötürücü 
qurğular üçün hesablamalar aşağıdakı düsturlarla aparılır: 
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         (7.2) 
burada, Q  – sugötürücü qurğunun sərfi, m3/gün; h  – su horizontunun 

orta qalınlığı, m; 0y  və y  – müvafiq olaraq, sugötürücü qurğunun yerləşmə 

xəttində və ondan uzaqda, yeraltı axının yuxarı hissəsində,qidalanma sahəsinin 
eninin yarısı, m; Ax  – sugötürücü qurğudan suayrıcına qədər məsafə 
(koordinatların başlanğıcı sugötürücü qurğu ilə üst-üstə düşür, x oxu yeraltı 
axına istiqamətlənmişdir), m; tv  – təbii axının süzülmə sürəti ( Kivt  , burada, 

i - axının mailliyi), m/gün. 
Baxılan halda, sugötürücü xəttin uzunluğu bu xətdən qeyri-standart 

tərkibli yeraltı suların yayıldığı kontura qədər olan məsafədən az olarsa, 
sugötürücü qurğu “böyük quyu” kimi təsəvvür edilə bilər. 

Böyük uzunluqlu sugötürücülər üçün (kontura qədər olan məsafədən 
artıq) suayrıcı nöqtənin vəziyyəti aşağıdakı düsturla hesablanır: 
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          (7.3) 
burada, l  – xətdə quyular arasındakı məsafə, m; 0Q  – quyuların orta 

sərfi, m3/gün, y  oxu sugötürücünün xətti ilə üst-üstə düşür. 
Qidalanma konturunun mövcudluğu (çay, göl, dəniz) və təbii axının bu 

kontura yönəldiyi şəraitdə (ən çox rast gəlinən hal) qeyri-standart tərkibli yer-
altı suların sugötürücüyə yaxınlaşmasının müəyyənləşdirilməsi üçün suayrıcı 
nöqtənin vəziyyəti aşağıdakı düsturla hesablana bilər: 

- “böyük quyu” üçün 
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- “xətti cərgə” üçün 
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burada,sugötürücü quyulardan çaya qədər olan məsafə, m. 
Suayrıcı nöqtə aşağıdakı asılılıqların ödəniləcəyi təqdirdə, sugötürücü 

qurğu ilə qidalanma konturu arasında yerləşəcəkdir: 

- “böyük quyu” üçün 
10 

thdv

Q

 (7.6) 

- “xətti cərgə” üçün 
10 

thlv

Q

(7.7) 
Qeyri-standart tərkibli yeraltı suların ilk porsiyalarının sugötürücü qurğu 

tərəfindən sorulma vaxtı aşağıdakı düsturlarla hesablanır: 
Qeyri-məhdud lay, təbii axın yoxdur: 
- “böyük quyu” üçün 
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(7.8) 

- “xətti cərgə” üçün 
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Qeyri-məhdud lay, təbii axın var, axın istiqamətində sorulma vaxtı: 

- “böyük quyu” üçün 
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- “xətti cərgə” üçün 
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(7.12) 
Qidalanma konturlu (çay, göl, dəniz) yarımməhdud lay: 
- “böyük quyu” üçün 
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(7.13) 
- çaya paralel yerləşmiş “xətti cərgə” üçün 
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  (7.14) 
Qeyri-standart tərkibli yeraltı suların sərhədləri qidalanma konturları ilə 

üst-üstə düşdükdə (7.13) – (7.14) düsturları sadələşərək aşağıdakı kimi ifadə 
olunur: 

- “böyük quyu” üçün 
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- “xətti cərgə” üçün 
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 (7.15) – (7.16) düsturlarında: 0n  – süxurların aktiv məsaməliliyi; 1x  – 

qidalanma konturundan qeyri-standart tərkibli yeraltı suların sərhədinə qədər 
məsafə, m. 

Bu suların sərhədi sugötürücü qurğu ilə çayın arasında yerləşdikdə 
dx 1 , əks tərəfdə yerləşdikdə dx 1 . 
Hövzənin sahəsi üzrə qeyri-məhdud lay şəraiti üçün qeyri-standart 

tərkibli yeraltı sular sorulduqdan sonra suların qarışmış minerallaşma həddi 
aşağıdakı düsturla hesablanır: 

2
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         (7.17) 
Hövzənin sahəsi üzrə qeyri-məhdud lay şəraiti üçün istənilən zaman 

anında suların qarışmış minerallaşma həddi aşağıdakı düsturla hesablanır: 
“böyük quyu” üçün 
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      (7.18) 

- “xətti cərgə” üçün 
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      (7.19) 
burada, M , 0M  və 1M  – müvafiq olaraq qarışmış suların t  anına 

minerallaşması, şirin suların minerallaşması, qeyri-standart tərkibli suların 
minerallaşması, q/l; T  – qeyri-standart tərkibli suların ilk porsiyasının sorulma 
vaxtı, gün; t -qarışmış minerallaşmanın təyin edildiyi vaxt, gün; b -aşağıdakı 
düsturla hesablanan parametr: 
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(7.20) 
Qarışmış suların minerallaşması buraxıla bilən həddən az olduqda, 

sorulma vaxtının və keyfiyyətin dəyişməsinin qiymətləndirilməsi aparılmır. 

7.2.3. Sanitar mühafizə tədbirləri və zonaları 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində və istismar 
prosesində onların keyfiyyətinin qorunması ilə əlaqədar məsələlərin düzgün 
həll edilməsi son dərəcə mühüm əhəmiyyət daşıyır. Su təchizatı mənbələrinin 
keyfiyyətinin qorunması üçün zəruri olan bu və digər tədbirlər sanitar-müha-
fizə zonaları (SMZ) hüdudlarında lokallaşdırılır. Qüvvədə olan normativ-hü-
quqi sənədlərə və mövcud qaydalara uyğun olaraq 3 SMZ ayrılır (Гольдберг, 
1984, Ородовская, 1982). 

SMZ-lər hüdudunda həm hər 3 SMZ üçün ümumi olan, həm də təyi-
natından asılı olaraq, hər biri üçün ayrılıqda zəruri olan sanitar mühafizə təd-
birləri yerinə yetirilməlidir. 

Yeraltı suların və sugötürücü qurğuların sanitar mühafizəsi həm sugö-
türücü qurğu tikilənə qədər və həm də, onun istismarı prosesində mövcud çirk-
lənmə mənbələrinin ləğv edilməsi və ya məhdudlaşdırılması və yenilərinin ya-
ranmasının qarşısının alınması məqsədlərini daşıyır. 

Bununla əlaqədar hər 3 SMZ hüdudunda baxılması və həll edilməsi zə-
ruri olan bir sıra məsələlər mövcuddur: 

1. Yer təkinin bu və ya digər məqsədlər üçün kəşfiyyatı və işlənil-
məsi (əsasən karxanalar) üzərində ciddi nəzarət və məhdudlaş-
dırmalar;

2. Yeraltı suların potensial çirklənmə mənbəyi ola biləcək sa-
hibsiz, defektli və istifadə edilməyən bütün quyuların ləğv edil-
məsi;

3. Sənaye müəssisələrinin istehsalat texnologiyaları (texnoloji
kommunikasiyalardan, çənlərdən, anbarlardan, hovuzlardan su
itkiləri, sənaye tullantılarının basdırılması, qəza su buraxılışları)
üzərində ciddi nəzarət və məhdudlaşdırmalar;

4. Aqrotexnoloji məhdudiyyətlər və qadağalar (zəhərli mineral
gübrələrdən, pestisidlərdən istifadənin qadağan edilməsi), zərər-
li maddələrin mövcud akkumulyasiyaları üzərində ciddi nəzarət;

5. Meşə mühafizə tədbirlərində zəhərli maddələrdən istifadənin
qadağan edilməsi;
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6. Ərazidəki mövcud yaşayış məntəqələrinin su təchizatı və ka-

nalizasiya sistemlərinin qaydaya salınması və mərkəzləşdiril-
məsi; 

7. Sutəmizləyici qurğuların yaradılması və onlar üzərində nəzarət; 
8. Sənaye çökdürücülərinin, buxarlandırıcılarının, şlam anbarları-

nın, zibilxanaların yaradılmasının qadağan edilməsi; 
9. İstifadə edilmiş suların yeraltı horizontlara vurulmasına yol ve-

rilməməsi; 
10. Yanacaqdoldurma məntəqələrinin məhdudlaşdırılması və onlar 

üzərində ciddi nəzarət; 
11. Yeni yaşayış məntəqələri yaradılmasının, mövcud yaşayış mən-

təqələrinin genişləndirilməsinin məhdudlaşdırılması. 
12. Ərazidən keçən heç bir çaya məişət tullantılarının, çirkab sula-

rının axıdılmasına yol verilməməsi. 
Bunlardan əlavə ll SMZ hüdudlarında aşağıdakı tədbirlər yerinə yetiril-

məlidir: 
a) Yeraltı suların bakterioloji çirklənmə mənbəyi olan heyvandarlıq 

və quşçuluq müəssisələrinin, peyin toplanmalarının, silos basdı-
rılmasının, gübrə anbarlarının, qəbiristanlıqların yerləşdirilmə-
sinin qadağan edilməsi, 

b) Meşələrin sənaye məqsədləri üçün (kütləvi) kəsilməsinə yol ve-
rilməməsi; 

c) Yaşayış məntəqələrinin sanitar abadlaşdırılması, kanalizasiya 
qurğularının yaradılması. 

Bunlardan əlavə l SMZ hüdudlarında aşağıdakı tədbirlər yerinə yetiril-
məlidir: 

- Bütün fəaliyyət növləri, o cümlədən, sənaye və ya kənd təsər-
rüfatı məqsədli müəssisələrin yaradılması, su istismar quyularına 
bilavasitə aidiyyatı olmayan inzibati, təsərrüfat və yaşayış bi-
nalarının tikilməsi (eləcə də, su kəməri işçilərinin daimi yaşaması 
üçün), müxtəlif təyinatlı boru kəmərlərinin çəkilməsi və s. qa-
dağan edilməlidir; 

- Qəsdən və ya təsadüfən ola biləcək çirklənməyə yol verilməməsi 
məqsədi ilə zona hasarlanmalı, yer səthi çaqıl-çınqıl və ya asfalt-
la örtülməli, yağış sularının və digər yerüstü axınların sahədən 
sərbəst kənarlaşdırılması təmin edilməlidir; 

- Zonadakı binalar ll SMZ şərtlərinə əməl edilməklə zonadan kə-
nara çıxışı olan kanalizasiya ilə təmin edilməlidir və ya müstəsna 
hal kimi məişət tullantıları suburaxmayan şambolara yığılaraq 
maşınla daşınmalıdır. 
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I SMZ daimi mühafizə ilə təmin olunmalıdır və bura kənar şəxslərin gi-
rişi qadağan edilir. 

I SMZ ciddi rejimli SMZ olub, mövcud normalar əsasında xüsusi he-
sablamalar aparılmadan təyin edilir. Keçmiş SSRİ-də və sonradan Rusiya Fe-
derasiyasında və əksər Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində qüvvədə olan Ti-
kinti Norma və Qaydalarına (CНиП) görə I SMZ bir qayda olaraq mühafizə 
olunan yeraltı su horizontlarına qazılmış tək quyular ətrafında 50 m radiusun-
da, kifayət qədər mühafizə olunmayan yeraltı su horizontlarına qazılmış qu-
yular ətrafında 30 m radiusunda yaradılır. Avropa Birliyinin bir sıra ölkələ-
rində I SMZ quyu ətrafında 10 m, bulaqlar ətrafında 20 m radiusunda götü-
rülür. Böyük dərinliklərdə yatan və etibarlı mühafizə olunmuş yeraltı su hori-
zontlarına qazılmış istismar quyuları ətrafında I SMZ-nin Avropa Birliyi ölkə-
lərinin standartları əsasında yaradılması qəbul edilə bilinsə də, Azərbaycanda 
yeraltı su yataqlarının böyük əksəriyyətinin yerləşdiyi çay dərələrinin, dağə-
təyi düzənliklərin, çayların gətirmə konuslarının, qumlu sahələrin hüdudla-
rında I SMZ-nin Tikinti Norma və Qaydaları (CНиП) əsasında müəyyən 
edilməsi daha məqsədəuyğundur. 

Bu zona istismar quyuları ətrafında dairəvi və ya kvadrat formada ya-
radılır. 

l SMZ-nin sahəsi ( S ) 
nrS 2  ( 7.21) 

düsturu ilə təyin edilir. 
burada, r  – l SMZ-nin radiusu 50 m və ya 30 m; n –quyuların sayı 
Tikinti Norma və Qaydalarına (CНиП) görə I SMZ qrup halında yer-

ləşən quyularda kənardakı quyudan götürülməklə hər tərəfə, mühafizə olunan 
yeraltı sularda 30 m-ə qədər, kifayət qədər mühafizə olunmayan yeraltı sularda 
isə 50 m-ə qədər götürülür. 

Xüsusi hallarda mühafizə olunan yeraltı su horizontlarının potensial 
çirklənmə təhlükəsi istisna edildikdə, sanitar-epidemiologiya orqanlarının ra-
zılığı ilə l SMZ-nin radiusu müvafiq olaraq 15 və 25 m-ə qədər (bundan az ol-
mamaqla) azaldıla bilər. 

Yeraltı suların istismar ehtiyatlarının süni üsulla artırıldığı hallarda l 
SMZ-nin sərhədləri qapalı sugötürücü qurğudan 50 m, açıq infiltrasiya mən-
bəyindən 100 m-dən az olmamaqla yaradılır. 

İnfiltrasiya tipli sugötürücü qurğunun yerüstü su obyektindən məsafəsi 
150 m-ə qədər olduqda bütün sahil zolağı l SMZ-yə aid edilir. 

II və III SMZ-lərin sərhədlərinin təyin edilməsi zamanı nəzərə almaq la-
zımdır ki, su horizontundan yeraltı axın yalnız sugötürücü qurğunun qidalan-
ma sahəsindən daxil olur və bu sahənin planda forma və ölçüləri aşağı-
dakılardan asılıdır: 
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- sugötürücünün növü (ayrı-ayrı quyular, quyular qrupu, xətti quyular, 

horizontal dren və s.); 
- çıxarılan suyun miqdarı və yeraltı suların səviyyəsinin düşmə dərinliyi; 
- su horizontunun hidrogeoloji xüsusiyyətləri, yeraltı suların qidalanma 

və boşalma şəraiti. 
II SMZ-nin sərhədləri su horizontuna bu zonadan kənarda daxil olan 

mikrob çirkləndiricisinin bütün istismar müddəti ərzində sugötürücü qurğuya 
çata bilməyəcəyi şərti əsas götürülməklə hidrodinamik hesablamalarla müəy-
yən edilir. 

II SMZ-nin sərhədlərinin sugötürücü qurğudan olan məsafəsinin asılı ol-
duğu əsas parametr mikrobların yeraltı axınla sugötürücü qurğuya çatma müd-
dətidir. Mühafizə olunan yeraltı su horizontları üçün bu müddət 400 gün, ki-
fayət qədər mühafizə olunmayan yeraltı su horizontları üçün iqlim şəraitindən 
asılı olaraq 100-200 gündür. Başqa sözlə, ll SMZ-nin sərhədləri elə məsafədə 
təyin edilməlidir ki, bu sərhədlər hüdudunda xəstəliktörədici bakteriyalar 
yaşama müddətində (adətən 100, 200, 400 gün, Avropa Birliyinin bir sıra 
ölkələrində 50 gün qəbul edilir) sugötürücüyə gəlib çata bilməsinlər. 

Yeraltı suların kimyəvi cirklənmədən mühafizəsini təmin etməli olan   
III SMZ-nin sərhədləri də hidrodinamik hesablamalarla müəyyən edilir. 
Kimyəvi cirkləndiricilər adətən 25 və ya 50 il qəbul edilən bütün istismar 
müddətində sugötürücü qurğuya çata bilməməlidir. 

II və III SMZ-lərin sərhədlərinin hidrodinamik metodla təyin edilməsi 
kifayət qədər ciddi və məsuliyyətli məsələdir. Bu hesablamalar, əsasən, 
Y.L.Minkin, A.Y.Oradovskaya və N.N.Lapşin tərəfindən təklif edilmiş me-
todik yanaşmalar, düsturlar əsasında aparılır (44,51). 
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8.YERALTI SULARIN MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ

İnsanın ətraf mühitə təsiri həlli çətin olan qlobal problemə çevrilmişdir. 
Insan biosferanın əsaslarının strukturunu və Yer qabığının üst qatlarında gedən 
təbii prosesləri dəyişməyə qadir olan “geoloji” qüvvə gücünə malik olmuşdur. 
Yeraltı sular ətraf mühitin texnogen təsirə aktiv reaksiya göstərən ən mobil 
elementlərindəndir. 

8.1. YERALTI SULARA  
ANTROPOGEN TƏSİR 

Mənimsənilən, bu və ya digər məqsədlər üçün təsərrüfat fəaliyyətinə mə-
ruz qalmış ərazilərin hidrogeoloji şəraiti bu ərazilərin təbii şəraitdəki vəziy-
yətindən əsaslı surətdə fərqlənir. Hidrodinamik şərait dəyişərək bir tərəfdən -
yeraltı suların istismar olunduğu sahələrdə ehtiyatlarının azalması, istismar ho-
rizontlarında səviyyələrin düşməsi, digər tərəfdən – süni mənşəli infiltratlardan 
yeraltı suların səviyyələrinin qalxması,, süni yeraltı su horizontlarının ya-
ranması, 

bataqlaşma və subasma prosesləri baş verir. Hidrokimyəvi şərait dəyi-
şərək yeraltı suların kimyəvi və bakterioloji tərkibinin dəyişməsi, bir tərəfdən 
– intensiv istismar sahələrində duzlu suların sorulması və ya digər tərəfdən –
duzlu suların yayıldığı sahələrdə süni mənşəli infiltratlardan yeraltı suların mi-
nerallaşma dərəcəsinin azalması prosesləri baş verir. Hidrogeologiyanın əsas 
problemlərinin həlli – yeraltı sulardan müxtəlif məqsədlər üçün səmərəli isti-
fadə və neqativ hidrogeoloji proseslərin geoekoloji şəraitə təsirinin aradan qal-
dırılması imkanları getdikcə çətinləşir. 

Keçən əsrin ikinci yarısından sonra yeraltı suların çay suları ilə qidalan-
ma şəraitində köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Çayların üzərində su anbar-
larının yaradılması, suvarma kanallarının çəkilməsi, suvarma əkinçiliyinin 
inkişafı bu qidalanmanı kəskin artırmışdır. Belə ki, təbii şəraitdə yeraltı suların 
çay suları ilə qidalanması, əsasən, çayların yatağında getdiyi, qalan suların 
tranzit axınla ərazidən uzaqlaşdırıldığı halda, irriqasiya sistemlərinin yara-
dılması ilə çay sularının böyük hissəsi ərazidə paylanmış olur və nəticədə çay 
sularının infiltrasiyası əhəmiyyətli dərəcədə artır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, suvarma əkinçiliyinin inkişaf etməsi ilə əla-
qədar yerüstü və yeraltı suların balans təşkiledicilərində ciddi dəyişikliklər baş 
vermişdir və verməkdədir. Bir tərəfdən, göründüyü kimi, yerüstü suların yer-
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altı sulara infiltrasiyası kəskin artmışdır. Digər tərəfdən, minlərlə su-istismar 
quyularının qazılması ilə təzyiqli horizontlardan çıxarılan yeraltı sular ilk növ-
bədə yer səthindən birinci yatan təzyiqsiz su horizontunu qidalandırır və bu-
nunla da sistemin öz daxilində yeraltı suların balansının yenidən paylanması 
prosesi gedir. Bu proses davam edir və getdikcə güclənməkdədir. 

Ölkə ərazisində yeraltı sulara antropogen təsir nəticəsində aşağıdakı 
tendensiyalar izlənilir. 

1. Yer səthində birinci yatan təzyiqsiz yeraltı sular iqlimin mövsümi də-
yişikliklərinə məruz qalmışdır. Yatma dərinliyi, süxurların litoloji tərkibi, at-
mosfer çöküntülərinin miqdarı, buxarlanma və bir sıra digər amillərdən asılı 
olaraq yeraltı suların səviyyəsinin illik dəyişmə amplitudu 0,3-0,5 m-dən 4-5 
m-dək təşkil edir. 

Dəyişmənin maksimal qiymətləri çayların gətirmə konuslarının baş və 
mərkəzi hissələrində müşahidə edilir. Təzyiqsiz yeraltı suların minerallaşma 
dərəcəsi və kimyəvi tərkibi Qarabağ, Mil və Şirvan düzənliklərinin bəzi his-
sələrində, Muğan-Salyan düzənliyinin bütün ərazisində mövsümi dəyişiklik-
lərə məruz qalır. 

Təzyiqli yeraltı suların minerallaşma dərəcəsi və kimyəvi tərkibində, 
adətən, mövsümdən asılı olaraq dəyişikliklər müşahidə edilmir, səviyyənin və 
sərfin dəyişiklikləri daha rəvan gedir. Regional səciyyəli dəyişikliklər müşa-
hidə edilmir. 

2. Öz miqyasına və intensivliyinə görə respublika ərazisindəki ən ciddi 
hidrogeoloji-geoekoloji problemlərdən biri əraziləri su basmasıdır. Praktiki 
olaraq, bütün magistral və təsərrüfatlararası kanallar boyunca su itkiləri gedir, 
suvarma sularının böyük hissəsi infiltrasiya olunaraq yeraltı suların ehtiyat-
larını artırır, onların səviyyəsinin qalxaraq yer səthinə yaxınlaşmasına səbəb 
olur. Əraziləri su basması və bataqlaşma, susuz ərazilərdə süni mənşəli yeraltı 
su horizontlarının yaranması prosesi gedir. Suvarılan ərazilərdə yeraltı suların 
səviyyəsinin qalxması torpaqların təkrar şoranlaşmasına səbəb olur. Kollektor-
drenaj şəbəkəsi böyük ərazilərdə sıradan çıxmışdır və suvarma sularının in-
filtratlarını tam kənarlaşdıra bilmir. Çirkləndiricilərin və mineral və üzvi gübrə 
qalıqlarının yeraltı sulara miqrasiyası gedir. Subasma və bataqlaşmanın ne-
qativ təsiri çətin təbii drenləşmə ilə səciyyələnən Muğan-Salyan, Mil və Şirvan 
düzənliklərinin ərazisində özünü daha çox göstərir (Исрафилов, 1978; Али-
мов, 2001). 

Baş Mil-Muğan kollektorunun tikintisinin başa çatması və istismara ve-
rilməsi ilə Kür-Araz düzənliyinin böyük hissəsində şor və çirklənmiş suların 
drenləşdirilərək su basmış və bataqlaşmış torpaqların qurudulması, təkrar şo-
ranlaşmanın qarşısının alınması gözlənilir. 



212 I H²SSƏ. Su ehtiyatlar¯ və onlar¯n m³asir dəyi¼mələri 

3. Təbii şərait Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasının ərazisində içməyə
yararlı yeraltı suların formalaşması üçün əlverişli olmamışdır. Bu səbəbdən də 
əhalinin su təchizatı digər regionlardan gətirilən sular hesabına həll edilir və 
perspektiv su təminatının da bu yolla həll edilməsi qaçılmazdır. 

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üçün hidrogeoloji şərait öz neqativ-
liyi ilə səciyyəvidir. 

Samur-Abşeron kanalının, irriqasiya sistemlərinin, suvarma sahələrinin, 
neft-mədən sahələrindəki çoxsaylı gölməçələrin, su təchizatı, kanalizasiya, 
istilik şəbəkələrinin və digər süni mənbələrin təsirindən yarımadanın və Bakı 
şəhərinin ərazisində yeraltı suların səviyyəsi 1950-ci illərdən sonrakı dövrdə 
20-22 m-dən artıq qalxmışdır. 

Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Bakı platosunun geoloji-hidrogeoloji şə-
raitinə uyğun olaraq yeraltı suların səviyyəsinin daha intensiv qalxması pla-
tonun periferiyaları ilə mərkəzi hissəsi arasındakı zolaqda müşahidə edilir. Bu, 
onunla əlaqədardır ki, həm yer səthinin, həm də yeraltı axının böyük meyil-
liliyinə görə platonun baş hissələrində formalaşan yeraltı sular burda ləngi-
mədən dərhal relyef üzrə aşağıya doğru hərəkət edir. Platonun aşağı hissələ-
rində yeraltı sular yer səthinə yaxın yatır və bu hissədə yeraltı su axını, bu axı-
nın dənizə boşalan və zirzəmilərdən nasoslarla çəkilən hissəsi arasında artıq 
hidrodinamik tarazlıq yaranmışdır. Orta zolaqda isə yeraltı suların toplanması 
prosesi getməkdədir. Zaman keçdikcə bu zolaq platonun kənarlarına doğru hə-
rəkət edəcəkdir. Göstərilən proses Bakı şəhərinin H.Cavid və N.Nərimanov 
prospektləri, Keşlə, 8-ci kilometr, Əhmədli yaşayış sahələrində daha qabarıq 
görünür. Məsələn 6-cı Dağlıq küçəsində yeraltı suların səviyyəsi 1961-ci ildən 
sonrakı dövrdə 21 m, Keşlə platosunda 1952-ci ildən sonra 9 m qalxmışdır. 

Yasamal, Badamdar, mikrorayonların yuxarı hissələri, Əhmədli, Günəş-
li, Zığ yaşayış sahələrinin yuxarı hissələrində hidrogeoloji şəraitin sürətlə də-
yişməsi prosesi gedir. Kommunikasiya şəbəkələrindən gedən itkilər, bağ və 
bağçaların suvarılmasından gedən infiltrasiyalar nəticəsində bu ərazilərdə də-
yişkən kimyəvi tərkibə malik süni yeraltı su horizontları yaranır, digər tərəfdən 
müxtəlif məqsədlər üçün su quyularının qazılması lokal sahələrdə yeraltı su-
ların səviyyəsinin qısa müddətdə kəskin düşməsinə səbəb olur. 

Son dövrlər inşa edilən hündür mərtəbəli binaların özüllərinin böyük də-
rinliklərdən başlanması yeraltı su axınının qarşısında əlavə süni sədlərin yaran-
masına, yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına səbəb olur. Lakin nəzərə al-
maq lazımdır ki, qarşısını almaq praktiki qeyri-mümkün olan aqressiv yeraltı 
su axını bu binalar üçün də hələlik görünməyən ciddi problem kimi mövcud-
dur. 

Yeraltı suların səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar maraqlı tendensiya 
müşahidə edilməkdədir. Abşeron yarımadasının ərazisi üzrə səviyyələri 1 m-ə 
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qədər dərinlikdə yatan yeraltı suların sahəsi 1953-cü ildən 1990-cı ilə qədər 
təxminən 90 km2 artmışdır. 1990-cı ildən 2000-ci ilə qədər isə torpaqların pay-
lanaraq qurudulması, Bakı şəhərinin ərazisində zirzəmilərdən suyun çəkilməsi 
nəticəsində bu sahə 35 km2 azalmış, əvəzində isə səviyyəsi 1-3 və 3-5 m dərin-
likdə yatan yeraltı suların sahəsi artmışdır. Proses hal-hazırda da bu istiqa-
mətdə gedir. 

Ümumiyyətlə, yeraltı suların səviyyəsinin qalxması bütün şəhərlərdə 
müşahidə edilir. Lakin ərazidə yayılmış süxurların zəif sukeçiriciliyə malik ol-
masına görə müxtəlif amillərin təsirindən yeraltı laylara süzülən suların əra-
zidən çətin kənarlaşması, bu problemi Bakı üçün xüsusilə kəskin edir. 

A.B.Ələkbərov tərəfindən aparılmış balans hesablamalarına görə Abşe-
ron yarımadasının ərazisində yeraltı suların ehtiyatları saniyədə 1,83 m3, Bakı 
platosu ərazisində saniyədə 0,37 m3 sürətlə artmaqdadır (Алекперов, 2000). 

Azərbaycanın təbii mühitinin mühüm təşkiledicisi olan Xəzər dənizi 
geoloji, hidroloji, iqlim və kosmik amillərin təsir göstərdiyi təbii geosistemdir. 
A.B.Ələkbərov tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, dənizin səviyyəsinin qalx-
ması sahil zolağının onsuz da mürəkkəb olan hidrodinamik və hidrokimyəvi 
şəraitinin özünü bir neçə istiqamətdə göstərən mürəkkəbləşməsinə səbəb olur 
(Алекперов, 2000): 

 bir tərəfdən, dənizin səviyyəsinin iki metrədək qalxması ilə yeraltı 
suların hərəkət istiqaməti qarşısında yaranmış sədd dənizə boşalan 
yeraltı suların miqdarını azaldır və müvafiq ərazilərdə onların 
səviyyəsinin qalxmasına səbəb olur; 

 digər tərəfdən, dənizin səviyyəsinin qalxması nəticəsində əvvəllər 
yeraltı suların yayıldığı sahələr dəniz suları tərəfindən zəbt 
edilərək təsir zonasında yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına 
səbəb olur; 

 içməyə yararlı və az duzlu yeraltı suların yayıldığı sahələrdə, kim-
yəvi tərkibləri və minerallaşma dərəcələrindəki fərq səbəbindən, 
dəniz sularının kimyəvi element və birləşmələri miqrasiya edərək, 
yeraltı suların kimyəvi tərkibini dəyişir; 

 qalxmış dəniz suları, yaxşı kondensasiya xüsusiyyətli süxurların 
yayıldığı sahələri zəbt edərək içməyə yararlı və zəif duzlu suların 
yaranma şəraitini kəskin pisləşdirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dənizin səviyyəsinin 1990-cı illərin axırlarından 
müşahidə edilən zəifləmiş tərəddüdləri bu prosesləri bir qədər səngitmişdir. 

Antropogen dəyişikliklər kontekstində su-bataqlıq sahələri geoekoloji 
mühitin mühüm tərkib hissəsidir. Su-bataqlıq sahələri ekosistemin bir elementi 
kimi, bu və ya digər məqsədlər üçün yararlı su ehtiyatlarının yaranmasında 
mənfi rol oynayır. Lakin su-bataqlıq sahələri Azərbaycanda yeraltı suların 
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ehtiyatlarının yaranmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etmir, həmçinin Kür çayı-
nın aşağı axarları üçün səciyyəvi olan daşqın və subasmaları dəf etmək iqtida-
rında deyildir. Kür-Araz düzənliyində su basmış və bataqlıqlaşmış torpaqlar-
dan ibarət olan su-bataqlıq sahələri relyefin aşağı axarlarında yayılmışdır. On-
lar öz mövcudluğu ilə ilk növbədə süni amillərə bağlıdır. Bu ərazilər üçün at-
mosfer çöküntülərinin qıtlığı, yüksək buxarlanma, geoloji kəsilişdə gilli süxur-
ların üstünlük təşkil etməsi, kollektor xüsusiyyətli süxurların planda və kəsi-
lişdə məhdud və qeyri-bərabər paylanması, süxurların zəif sukeçiriciliyi, yük-
sək şoranlaşma, ərazinin çətin drenlənmə şəraiti səciyyəvidir. 

Praktiki olaraq, bütün magistral və təsərrüfatlararası suvarma kanalları 
boyunca su itkisi gedir, suvarma suyunun xeyli hissəsi infiltrasiya olunaraq 
yeraltı suların ehtiyatlarını artırır, onların səviyyəsinin qalxaraq yer səthinə ya-
xınlaşmasına səbəb olur. Torpaqların bataqlıqlaşması və subasma, susuz ərazi-
lərdə suların toplanması prosesi gedir. Suvarılan sahələrdə qrunt sularının sə-
viyyəsinin qalxması torpaqların təkrar şoranlaşmasına səbəb olur. Kollektor-
drenaj şəbəkəsi böyük sahələrdə sıradan çıxmışdır və suvarma sularının infil-
tratlarını kənarlaşdıra bilmir. Müxtəlif çirkləndiricilər, mineral və üzvü gübrə-
lərin komponentləri yeraltı sulara miqrasiya edir. 

Xəzər dənizi səviyyəsinin 1976-1977-ci illərdən başlamış qalxması sahil 
zolağının, çimərliklərin, sahilboyu avtomobil yollarının su altında qalmasına 
səbəb olmuşdur. 1998-ci ildən sonra dənizin səviyyəsinin qalxması zəiflə-
mişdir və bu da öz növbəsində subasma prosesini azaltmışdır. 

Azərbaycanda yeraltı suların səviyyəsinin qalxması və əraziləri su bas-
ması – mikroiqlimin dəyişməsi, bina və tikililərdə nəmliyin artması, sanitar şə-
raitin pisləşməsi, ağcaqanad və digər həşəratların artması və nəticədə əhalinin 
müxtəlif xəstəliklərə düçar olması deməkdir. Subasma bir sıra iri sənaye müəs-
sisələrində istehsalın dayanmasına, torpaqların kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən 
çıxmasına, bağ və bağçaların, yaşıllıqların qurumasına, bəzi istirahət zonala-
rının məhvinə səbəb olmuşdur. 

Azərbaycanın bataqlıqlaşmış və su basmış ərazilərində istifadə üçün ya-
rarlı yeraltı sular yoxdur. Təbii hidrogeoloji şərait bu ərazilərdə yalnız az qa-
lınlıqlı və yüksək duzluluqlu su horizontlarının yaranmasına imkan vermişdir. 
Bu ərazilərdə bataqlıqlaşma və subasma prosesləri istifadə üçün yararlı yeraltı 
su ehtiyatlarının artmasına deyil, duzlu yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına 
və yer səthinə yaxınlaşmasına, gilli süxurlardakı duzların həll olunaraq təkrar 
şoranlaşma yaratmasına, həm yerüstü, həm də yeraltı suların bakterioloji və-
ziyyətinin kritik gərginləşməsinə səbəb olur. 
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8.2. YERALTI SULARIN ÇİRKLƏNMƏ VƏZİYYƏTİ 
 
Yeraltı suların çirklənməsi onların əsas qidalanma mənbəyi – yerüstü su-

ların və bu qidalanmanın getdiyi aerasiya zonası süxurlarının çirklənməsinin 
vəziyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. 

Azərbaycanın iki əsas çayının – Kür və Arazın hövzələri bütünlüklə Er-
mənistanın ərazisini, Gürcüstan ərazisinin böyük hissəsini, eləcə də Türkiyə və 
İran ərazisində xeyli sahəni əhatə edir. 

Gürcüstan ərazisindən hər il 330 mln.m3 çirkab suları təmizlənmədən 
Kür çayına və onun qollarına axıdılır. Ermənistan ərazisindən axan Kürün sağ 
qolu – Ağstafaçay İcevan, Dilican və Ermənistanın digər şəhərlərinin çaya axı-
dılan çirkab suları ilə (ildə 1mln.m3-dən artıq) gətirilən boyaq maddələri, neft 
məhsulları, fenollar, ammonium və digər birləşmələrlə çox çirkləndirilmişdir. 

Kürün sol qolları olan Alazan və İori çayları da Gürcüstan ərazisində 
çirkləndirilərək Azərbaycan ərazisinə daxil olurlar. 

Gürcüstan ərazisində çirkləndirilmiş Kür çayı, artıq Azərbaycanın sər-
hədlərinə 0,15 mq/l neft məhsulları, 0,03 mq/l fenol, 3,71 mq/l Oksigenə 
Bioloji Tələbatla (OBT-5) daxil olur. 

Azərbaycanın öz ərazisində Kürün suları həm birbaşa, həm də öz qolları 
ilə gətirilən kənd təsərrüfatı çirkləndiriciləri, sənaye, maldarlıq və quşçuluq 
komplekslərinin tullantıları ilə çirkləndirilir. OBT-5-in miqdarı bəzi yerlərdə 
4,1 mq/l, neft məhsulları – 0,24-0,30 mq/l, fenollar – 0,04-0,08 mq/l-ə qədər 
artır. 

Azərbaycanın ikinci böyük çayı Araz ifrat dərəcədə çirkləndirilmişdir. 
Onun sol qolları Razdan, Arpaçay, Oxçuçay və digərləri öz sularında Ermənis-
tan ərazisindən konsentrasiyası sanitar normaları dəfələrlə üstələyən ammo-
nium və nitrat, ağır metallar daşıyır. Hər il Ermənistan ərazisindən Araz çayı 
hövzəsinə 350 mln.m3-ə yaxın çirkləndirilmiş sular axıdılır. 

Qacaran filiz-zənginləşdirmə fabrikinin və Qafan mis filizi kombinatının 
tullantı sularının axıdıldığı Oxçu çayı daha çox çirkləndirilmişdir. Kütləvi su 
axınları dövründə Azərbaycan ərazisinə daxil olan “çay suyu” qaramtıl, qonur-
qırmızı lil axınından ibarət olur. Bu məhlulda daim alüminium, sink, manqan, 
titan, bismut və bir çox digər elementlərin yüksək miqdarı müşahidə edilir. 

Çay sularının bu vəziyyətinin əsas səbəbi Gürcüstan və Ermənistanın, 
eləcə də Azərbaycanın bir çox şəhərlərinin və yaşayış məntəqələrinin kana-
lizasiya şəbəkələri, sutəmizləyici qurğularla kifayət qədər təmin olunmaması 
və mövcud sistemlərin bəzilərinin texniki imkanlarının qeyri-mükəmməl ol-
masıdır. Buna görə də bir çox yaşayış məntəqələrinin məişət-tullantı suları bir-
başa Kür və Arazın qollarına axıdılır. 
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Torpaq qatı və aerasiya zonası Kür-Araz düzənliyinin aşağı hissələrində 
təbii çirklənməyə – şoranlaşmaya məruz qalır. Burada xlorid natrium, sulfat-
xlorid natrium, sulfat-xlorid maqnezium-natrium tipli şoranlaşma qeyd edilir. 
Torpaqların şoranlaşması “0” horizontalından aşağı, zəif drenlənmiş və axmaz 
sahələrdə kəskin artır. Suvarılan sahələrdə şoranlaşmanın həddi 0,25%-dən 1-
2%-ə qədər dəyişir. 

Torpaq qatı və aerasiya zonası süxurlarının suvarma sahələri və mineral 
gübrə anbarları yaxınlığında üzvi və mineral gübrələrlə, neft mədənləri sahə-
lərində, neft emalı müəssisələrinin istehsalat sahələrində neft məhsulları ilə, 
bir sıra sənaye müəssisələrinin yaxınlığında lokal sahələrdə müxtəlif kimyəvi 
element və birləşmələrlə çirklənməsi müşahidə edilir. 

Qarabağ düzənliyinin suvarılan ərazilərində lokal sahələrdə müxtəlif il-
lərdə aerasiya zonası süxurlarında nitrat və nitritlərin miqdarı onların yeraltı 
sulardakı miqdarından on dəfələrlə çox olmuşdur. Mineral gübrə anbarları ya-
xınlığında aerasiya zonası süxurlarında yüksək miqdarda nitritlər, heksoxloran 
qeyd edilmişdir. 

Gəncə gil-torpaq kombinatının şlamlarının basdırıldığı ərazidə aerasiya 
zonası süxurlarında nitratlar, nitritlər, fosfatlar, sulfatlar, xlor, dəmir və alümi-
nium yüksək miqdardadır. 

Yeraltı sular respublika ərazisində regional çirklənməyə məruz qalma-
mışdır. Lokal sahələrdə kommunal, sənaye, kənd təsərrüfatı mənşəli çirklən-
mələr müşahidə edilməkdədir. 

Kommunal çirklənmənin əsas səbəbi, qeyd edildiyi kimi, bir çox şəhər-
lərdə və yaşayış məntəqələrində kanalizasiya şəbəkələrinin sutəmizləyici qur-
ğularla kifayət qədər təmin olunmamasıdır. Tullantı suları birbaşa çaylara, də-
nizə, təbii dərələrə, çökəkliklərə, bu məqsədlə qazılmış şambo və çalalara axı-
dılır. Yeraltı suların çirklənməsi çirklənmiş çay sularının infiltrasiyası və ya 
müxtəlif çirkləndiricilərin aerasiya zonasından miqrasiyası yolu ilə baş verir. 
Məsələn, keçmiş illərdə Gəncə şəhərinin tullantı sularının təmizlənmədən 
sonra axıdıldığı ərazidə yeraltı sularda fenol (0,007-0,13 mq/l), sulfatlar (960-
1280 mq/l), dəmir (0,5-5,0 mq/l), OBT-5 (0,46-23,9 mq/l) müşahidə edil-
mişdir. 

Gəncə gil-torpaq kombinatı şlamlarının basdırıldığı ərazidə yeraltı sular-
da dövri olaraq 0,08-3,5 mq/l miqdarında alüminium, 3,5-50 mq/l dəmir, 
0,0008-0,004 mq/l fenollar qeydə alınmışdır. Nitritlər, nitratlar, ammonyak və 
sulfatların miqdarı da yüksəkdir. 

Ölkə ərazisində sənayenin böyük hissəsinin Gəncə, Şirvan, Mingəçevir, 
Naxçıvan şəhərləri ərazisində cəmlənməsinə baxmayaraq, yeraltı suların ciddi 
çirklənməsi qeydə alınmamışdır. 

Yeraltı suların kənd təsərrüfatı çirkləndiriciləri ilə çirklənməsi, əsasən, 
mineral gübrə anbarları yaxınlığında baş verir. Bu sahələrdə müxtəlif illərdə 
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qrunt sularında 0,01-0,6 mq/l heksoxloran, 0,02-0,15 mq/l sevin, 0,5 mq/l-ə 
qədər raqar müşahidə edilmişdir. 

Suvarılan sahələrdə nitritlərin və nitratların yüksək, lakin əksər hallarda 
qüvvədə olan normativlər üzrə yol verilə bilən həddi keçməyən miqdarı mü-
şahidə edilir. 

Yeraltı suların nitrit və nitratlarla çirklənməsi heyvandarlıq kompleksləri 
yaxınlığında müşahidə edilir. Bir sıra hallarda nitritlərin miqdarı 10-19 mq/l-ə, 
nitratların miqdarı 12-145 mq/l-ə çatır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının kəhrizlərində nitritlər 0,01-1,2 mq/l, 
nitratlar 2-75 mq/l miqdarında qeydə alınmışdır. 

Suvarılan sahələrdə, şəhərlərin ərazisində, heyvandarlıq komplekslə-
rinin, təmizləyici qurğuların yerləşdiyi sahələrdə yeraltı suların bakterioloji 
çirklənməsi baş verir. 

Təzyiqli sular çirklənməyə məruz qalmasa da, müxtəlif illərdə Gəncə-
Qazax düzənliyinin yeraltı sularında mənşəyi müəyyən edilməmiş ammonyak 
qeydə alınmışdır 

 
 

8.3. YERALTI SULARLA ƏLAQƏDAR  
ƏSAS PROBLEMLƏR 

 
Yeraltı sularla əlaqədar olan əsas problemlər bunlardır: 
1. Yeraltı suların Kür və Araz çayları və onların qolları, ilk növbədə Ox-

çuçay, Ağstafaçay, Qarqar, Arpaçay və Tərtər çayları ilə qarşılıqlı əlaqədə ol-
duğu sahələrdə onların lokal çirklənməsi müşahidə edilir və regional çirklən-
mə təhlükəsi realdır; 

2. Ermənilər tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə yeraltı suların vəziyyəti 
haqqında informasiya yoxdur. Yalnız bircə faktı, Xankəndi şəhərinin kanaliza-
siyasının birbaşa Qarqar çayına tullanıldığını nəzərə alsaq, işğal olunmuş əra-
zilərdə yeraltı suların çirkləndirilməsi realdır; 

3. Sənaye, kənd təsərrüfatı, təsərrüfat-fekal mənşəli ən müxtəlif kimyəvi 
element və birləşmələrlə çirkləndirilmiş Kür və Araz çaylarının suyunun bu 
suları içmək məcburiyyətində olan əhalinin sağlamlığına necə təsir göstərməsi 
araşdırılmamışdır. Həmçinin mövcud proseslərin təsiri nəticəsində çay su-
larında bir-biri ilə qovuşmaq məcburiyyətində qalmış bu kimyəvi element və 
birləşmələrin qarşılıqlı təmasda özlərini necə aparmaları, hansı yeni birləş-
mələr yarada bilmələri məlum deyildir. Çirklənmiş çay sularının və onlarla 
qarşılıqlı əlaqədə olan yeraltı suların Xəzər dənizinin ekosisteminə təsiri ciddi 
problemlərdəndir. Bunları nəzərə alaraq, yeraltı suların çay suları ilə qida-
lanma şəraitinin, kimyəvi və bakterioloji tərkibinin kompleks tədqiqi zəruridir; 
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4. Çaylar üzərində su anbarlarının yaradılması nəticəsində su ehtiyat-
larının təbii paylanma şəraiti, yerüstü və yeraltı suların qarşılıqlı əlaqə şəraiti 
dəyişmişdir. Su anbarlarının təsiri altında olan ərazilərdə hidrodinamik və 
hidrokimyəvi şərait, ilk növbədə, Kür çayı üzərində 110-120 km məsafədə ya-
radılmış üç iri su anbarının Gəncə-Qazax məsamə-lay yeraltı su hövzəsinin 
hidrogeoloji şəraitinə təsiri kompleks öyrənilməlidir; 

5. Ölkənin su ehtiyatlarından, o cümlədən yeraltı su ehtiyatlarından in-
teqrasiyalı istifadə sxemi (və ya kompleks istifadə sxemi) indiyə qədər tərtib 
edilməmişdir ki, bu da ehtiyatların məhdudluğu və qeyri-bərabər paylanması 
şəraitində onlardan səmərəli istifadə edilməsini çətinləşdirir; 

6. Yeraltı sulardan istifadə, su-istismar quyularının qazılması üzərində
effektiv nəzarət mexanizmi yoxdur, bu məsələlərlə əlaqədar müvafiq norma-
tiv-hüquqi baza tam işlənilməmişdir; 

7. Respublikanın ərazisini müxtəlif istiqamətdə kəsib keçən, Kür-Araz
düzənliyinin hidrogeoloji şəraitinin köklü surətdə dəyişdirilməsində müstəsna 
rolu olan üzlüksüz magistral suvarma kanalları ciddi geoekoloji problem ola-
raq qalmaqdadır. Kanalların gələcək istismarının hidrogeoloji əsasları kom-
pleks tədqiq olunmalıdır; 

8. Dağətəyi düzənliklərdə yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymət-
ləndirilməsindən 25-35 il vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində hidrogeoloji şə-
raitdə baş verən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla ehtiyatların yenidən qiymət-
ləndirilməsi zəruridir; 

9. Kür-Araz düzənliyinin bir çox sahələrində, Abşeron yarımadası ərazi-
sində, Bakı, Sumqayıt və digər şəhərlərdə subasma prosesini yaradan amillərin 
kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri kompleks tədqiq olunmalı, prosesin proq-
nozlaşdırılması, qarşısının alınması və idarə edilməsi məsələləri həll edilmə-
lidir; 

10. Dərin layların flüidlərinin aktiv su mübadiləsi zonasına təsiri zəif öy-
rənilmişdir. Bu istiqamətdə tədqiqatlara başlanılması, ilk növbədə içməyə ya-
rarlı yeraltı suların yayıldığı və onların böyük həcmdə istismar olunduğu yer-
altı su hövzələrində dərin qatların flüidlərinin yeraltı suların keyfiyyətinə təsi-
rinin proqnozlaşdırılması məqsədəuyğundur; 

11. Mövcud hidrogeoloji monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi, hid-
rogeoloji cəhətdən problemli sahələrdə müstəqil monitorinq sisteminin yara-
dılması məqsədəuyğundur. 

12. Azərbaycanda hidrogeoloji proseslərin modelləşdirilməsinin vəziy-
yəti qənaətbəxş deyildir. Yeraltı suların daimi fəaliyyət göstərən modelləri 
yoxdur. Hidrogeoloji proseslərin modelləşdirilməsi yalnız bir neçə halda, əsa-
sən yeraltı suların ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, hidromeliorativ tədqiqat-
lar və Abşeron yarımadasında hidrodinamik proseslərin proqnozlaşdırılması 
ilə əlaqədar aparılmışdır. Lakin bununla yanaşı, hidrogeoloji proseslərin 
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proqnozlaşdırılması və idarə edilməsində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda süni 
intellekt metodu tətbiq edilmişdir (Алекперов, 2000). 

Mövcud hidrogeoloji materiallar, onların dolğunluq dərəcəsi və məlumat 
bazası ən müxtəlif hidrogeoloji modellərin tərtib edilməsi və proqnoz işlərinin 
aparılması üçün yetərlidir. Yeraltı su ehtiyatlarının yaranma mənbələrinin kə-
miyyət və keyfiyyət göstəricilərinin intensiv dəyişkənliyi ehtiyatların etibarlı 
qiymətləndirilməsi üçün hidrodinamik və hidrokimyəvi proseslərin modelləş-
dirilməni zəruri edir və bu istiqamətdə işlərin aparılması məqsədəuyğundur. 

13. Yeraltı su ehtiyatlarının süni yolla qidalandırılması məsələləri Azər-
baycanda zəif öyrənilmişdir. 1970-ci illərdə yalnız Gəncə çayının reprezenta-
tiv hövzəsində bu məqsədlə tədqiqatlar aparılmışdır. Lakin sonradan bu yö-
nümlü tədqiqatlar davam etdirilməmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, yeraltı su 
ehtiyatlarının süni yolla qidalandırılması və bərpası üçün bütün dağətəyi 
düzənliklərdə çayların gətirmə konuslarının baş hissələrində əlverişli şərait 
mövcuddur. Dağətəyi düzənliklərdə yerləşən şəhər və kəndlərin dayanıqlı su 
təchizatının təmin edilməsi məqsədi ilə çayların gətirmə konuslarının baş his-
sələrində yeraltı suların ehtiyatlarının süni yollarla artırılması istiqamətində 
tədqiqatların aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

14. Son illər gündəmdə olan iqlim dəyişikliklərinin yeraltı sulara təsiri 
istiqamətində tədqiqatların aparılması zəruri hesab edilir. 
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9.AZƏRBAYCANIN ÇAY HÖVZƏLƏRİNDƏ YERÜSTÜ  
VƏ YERALTI SULARIN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ 

 
Çayların yeraltı axımı kəmiyyətcə qiymətləndirilərkən, yerüstü və yeraltı 

suların qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə alınmalıdır. Bu qarşılıqlı təsir bir-birinə əks 
olan iki istiqamətdə baş verir. Səth suları müxtəlif su obyektlərindən torpaq-
süxur qatına süzülür və yeraltı suların ehtiyatını artırır.Yeraltı sular isə öz növ-
bəsində çay və göllərdən süzülərək ümumi çay axımının yeraltı toplananını 
əmələ gətirir. Yerüstü və yeraltı suların qarşılıqlı əlaqəsinə çay hövzəsinin 
geoloji və geomorfoloji quruluşu, yeraltı axım və çay axımının formalaşma-
sının su-balans şəraiti, ərazinin yüksəkliyi artdıqca istilik və rütubətin dəyiş-
məsi və s. təsir göstərir. 

Dağlıq ərazilərdə, o cümlədən Qafqazda çay axımı və onun yeraltı top-
lananı iki istiqamətdə-həm yüksəklik, həm də coğrafi enliklər üzrə dəyişir. 

Hər bir dağ çayının hövzəsini üç zonaya bölmək olar: axım əmələgələn 
zona, tranzit zona və axımın təbii rejimin pozulduğu zona (Rüstəmov, 1960). 
Bu zonalar azsulu dövrlərdə daha aydın seçilir və həm iqlim, həm də hidroloji 
xüsusiyyətlərinə, həmçinin yerüstü və yeraltı suların qarşılıqlı əlaqəsinin xa-
rakterinə görə bir-birindən fərqlənir. 

Adətən, tranzit zonaya çox diqqət yetirilmir. Belə ki, yağış yağdıqda və 
qar əridikdə bu zona faktiki olaraq axım əmələgələn zonanın tərkib hissəsini 
təşkil edir. Çay hövzəsində bu zonanın tutduğu sahə də kiçik olur. 

Axım əmələgələn zona çay sutoplayıcılarının dağlıq ərazisinin əsas his-
səsini əhatə edir. Bu zonada adətən, yeraltı suların əmələgəlmə və boşalma sa-
hələri üst-üstə düşür. Yeraltı sular bulaqlar şəklində və ya birbaşa çay dərələ-
rinə boşalmaqla çayları qidalandırır. Bulaq suları və birbaşa çay dərələrinə bo-
şalan suların nisbəti hündürlük üzrə qanunauyğun şəkildə dəyişir. Çox zaman 
hündürlük artdıqca bulaqların sayı və onların cəm debitləri də artır. Lakin bu 
artım müəyyən hündürlüklərə qədər müşahidə olunur (Кашкай, 1975). 

Dağ süxurlarının sululuq dərəcəsinə, bulaqların sayı və debitinə, həm-
çinin geomorfoloji xüsusiyyətlərinə görə. axım əmələgələn zonanı üç hissəyə 
bölmək olar: yüksək, orta və alçaq dağlıq hissələr: 

Yüksək dağlıq hissə (>2500 m) adətən suyu pis keçirən qayalı süxur-
lardan təşkil olunur və burada meyillik böyük olur. Çaylar dərin dərələrdə axır 
və dərələrin yamacları çox dik olur. Allüvial çöküntülər demək olar ki, olmur 
və bütün bunlar səth axımının əmələgəlməsi üçün əlverişlidir. Yeraltı suların 
formalaşmasına atmosfer yağıntılarının təqribən 15%-i sərf olunur (Соколов, 
Саркисян, 1981). Bulaqlara az rast gəlinir. Onların debitləri kiçik, dinamikliyi 
isə yüksək olur. Bəzi rayonlarda bulaqlar heç olmur. Qeyd etmək lazımdır ki, 
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axım əmələgələn zonanın yüksək dağlıq hissəsində atmosfer yağıntılarının 
azalması müşahidə olunur. Bu hissə, orta dağlıq hissə ilə müqayisədə kiçik sa-
hə tutur. 

Bütövlükdə Qafqazda nisbətən hamar orta dağlıq relyef formaları üstün-
lük təşkil edir (1000-2500 m). Burada dellüvial, allüvial və prollüvial çökün-
tülər geniş yayılıb və çay sutoplayıcılarının səthinin meyilliyi nisbətən azdır. 
Bütün bunlar, yeraltı suların əmələ gəlməsinə müsbət təsir göstərir. Bulaqların 
əksəriyyəti axım əmələgələn zonanın məhz bu hissəsindədir. Bu bulaqların 
dinamikliyi nisbətən kiçikdir və onların rejimi 1-3 ay gecikməklə atmosfer ya-
ğıntılarının rejimini təkrarlayır (Соколов, Саркисян, 1981). Burada birbaşa 
çay dərələrinə boşalan yeraltı suların miqdarı artır və çox zaman bu suların 
miqdarı bulaq axımını ötür (Задорожная, 1972). 

Dağlıq zonanın alçaq dağlıq və dağətəyi hissələrində denudasion relyev 
formalarından akumulyativ formalara keçid baş verir. Relyefin parçalanma də-
rəcəsi mülayim və ya zəifdir, silsilələrin hündürlüyü 500-1000 m təşkil edir. 
Çaylar allüvial çökünlərdən təşkil olunmuş enli dərələrdə axır. Bu çökün-
tülərdə yığılan yeraltı sular bütün il boyu çayları birbaşa qidalandırır. 

Alçaq dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yağıntı az düşür və buxarlanmanın 
kəmiyyəti isə böyükdür. Buna görə də burada bulaqların sayı az, debitləri isə 
kiçikdir. 

Axımın təbii rejiminin pozulduğu zona dağətəyi və dağarası düzənlikləri 
əhatə edir (1000 m-ə qədər). Azərbaycanda bu zonanın yuxarı sərhəddi çay-
ların gətirmə konuslarının zirvəsinə təsadüf edir. Gətirmə konuslarında çökmə 
süxurların qalınlığı 300-500 m, bəzən isə 2000 m təşkil edir (Листенгартен, 
1977). 

Gətirmə konuslarının zirvələrinə yaxın hissələri qumlu, qumlucalı və gil-
licəli dolduruculu və suyu yaxşı keçirən çınqıl və çay daşlarından təşkil olu-
nub. Burada çay suları qismən (30-50%), bəzi illərdə bütövlükdə udularaq yer-
altı suları qidalandırır. Gətirmə konuslarının kənarlarına doğru müxtəlif suke-
çiricikli çöküntü qatları növbələnir, qrunt sularının səviyyəsi yerin səthinə ya-
xınlaşır və bu sular bulaqlar şəklində səthə çıxır. 

Bu bulaq sularının az bir hissəsi çayların qidalanmasında iştirak edir, 
çox hissəsi isə buxarlanmaya sərf olunur. Yay mövsümündə qrunt sularının 
səviyyəsi xeyli aşağı düşür və bulaqların əksəriyyəti quruyur. Yalnız axım 
əmələglən zonanın ana süxurlar yayılan hissəsindən əlavə qida (10-15%) alan 
bulaqlar qurumur (Гидрогеология СССР, 1969). 

Bitkilərin vegetasiya dövründə çayların rejiminə təbii amillərlə yanaşı, 
antropogen amillər də təsir göstərir. Əsas suvarılan sahələr məhz çay hövzə-
sinin axımın təbii rejimi pozulan zonasındadır. Bu səbəbdən, xüsusilə yay 
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aylarında bir sıra çaylar aşağı axında quruyur (Rüstəmov, 1960; Иманов, 
2000). 

Adətən, vulkanogen superhövzələrdə yerüstü və yeraltı sular arasında 
hidravlik əlaqə olmur. Burada süxurların yüksək sukeçiriciliyi yağış və qar 
sularının intensiv infiltrasiyasına şərait yaradır. Çayları qidalandıran yeraltı su-
ların əsas hissəsini bulaq suları təşkil edir (Соколов, Саркисян, 1981). 

Karst süxurları yayılan ərazilərdə də çay suları və yeraltı suları arasında 
hidravlik əlaqə olmur. Belə ərazilərdə çoxsaylı bulaqlar çayların yeraltı axı-
mını formalaşdırır. Çay boyu bəzi hissələrdə axım itkiləri müşahidə olunur. 

Azərbaycan ərazisində karst süxurları geniş yayılmayıb. Güman olunur 
ki, Gəncəçay və Qudyalçay hövzələrinin yuxarı hissələrində yeraltı su mübadi-
ləsi baş verir. Bu çay hövzələrində (Zivlançay və Dəstəfürçay, Qudyalçay və 
Xınalıqçay) minimal qış axımının orta çoxillik qiymətləri zonal qiymətdən 46-
97% fərqlənir (Иманов, 2000). 

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu günə kimi Azərbaycanın dağlıq 
ərazilərində yeraltı suların rejimi üzərində stasionar müşahidə şəbəkəsi yox-
dur. Dağlıq zonada yeraltı suların rejimi yalnız Gəncəçay hövzəsində 240 bu-
lağın misalında öyrənilmişdir. Bu tədqiqatlar 1965-1974-cü illərdə yerinə yeti-
rilmiş və çayın mənbəyindən Zurnabad kəndinə kimi olan hissəsini əhatə et-
mişdir. Bulaqların orta illik debiti 0,6 l/s, cəm debiti 145 l/s və bulaq axımının 
orta modulu 0,43 l/s. km2 təşkil etmişdir (Геология Азербайджана...,2008). 

Yerüstü və yeraltı suların qarşılıqlı əlaqəsinin geniş yayılmış formasın-
dan biri çaylar və onların dərələrinin kəsdiyi sulu horizontlar arasında baş ve-
rən şaquli su mübadiləsidir. Çayın uzunluğu boyu axım transformasiya olunur: 
çay suları yeraltı axıma çevrilir və əks proses müşahidə edilir. Asiyanın daxili 
rayonlarının kiçik çaylarında (uzunluğu 10 km-dən kiçik) suyun infiltrasiyası 1 
km çay hissəsində orta hesabla 0,05 m3/s, orta çaylarda 0,05-0,15 m3/s, böyük 
çaylarda 0,15-0,50 m3/s, bəzən isə 1,0-2,0 m3/s və daha çox olur (Кузнецов, 
1976). 

Çay dərələrinin allüvial çöküntülərindəki yeraltı suların əmələ gəlməsin-
də çayların məcraaltı sularının rolu böyükdür. 1986-1988-ci illərdə Quba-Qu-
sar zonası çaylarının (Qusarçay, Qudyalçay, Vəlvələçay və s.) məcraaltı su-
larını öyrənmək məqsədilə dərinliyi 40-45 m olan 42 quyu qazılmışdır. Bu qu-
yuların debitləri 3,3-8,5 l/s, su saxlayan süxurların süzülmə əmsalları 1,63-
9,04 m/sut, sukeçiricilikləri isə 61-200 m2/sut təşkil etmişdir (Геология 
Азербайджана …, 2008). 

1964-1966-cı illərdə Kiçik Qafqazın şimal-şərq və cənub-şərq yamacları 
çaylarının (Həsənsudan Qarqarçaya kimi) məcraaltı sularını öyrənmək məqsə-
dilə hidrogeoloji tədqiqatlar aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, suyun sü-
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zülmə əmsalları 80,1-96,0 m/sut, məcrəaltı axınların su sərfləri isə 82,0-724,3 
l/s arasında dəyişir (Агаларов и Кисин, 1963). 

Süzülmə ilə bağlı itkiləri qiymətləndirmək məqsədilə Qusarçay, Qud-
yalçay və Vəlvələçay boyu su sərfləri ölçülmüşdür. Çöl tədqiqatları minimal 
qış su sərfləri müşahidə olunan dövrdə yerinə yetirilmişdir (25.01.-
01.02.1963). Müəyyən olunmuşdur ki, çay sularının süzülmə itkiləri 2,3-17% 
təşkil edir və əksər hallarda bu itkilər mənsəb istiqamətində azalır. Bu, suvarı-
lan ərazilərdən suların çaylara qayıtması, qrunt sularının səviyyəsinin daha 
yüksək olması, çayların meyilliyi və sürətinin azalması ilə izah oluna bilər. 
Gətirmələrin diametrinin kiçilməsi isə məcranın kalmatasiyasına səbəb olur ki, 
bu da suyun süzülməsini zəiflədir (Быков и др., 1964). 

Azərbaycanın dağarası və dağətəyi düzənliklərinin yeraltı su balansının 
gəlir hissəsində (6,51 km3/il) əsas rolu atmosfer yağıntıları 1,92 km3/il (29,5%) 
və çaylardan infiltrasiya 1,77 km3/il (27,2%) oynayır (Геология Азербай-
джана …, 2008). 

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı çayları üçün yeraltı sularla qida-
lanmanın payı ilin isti dövründə 19-61%, soyuq dövründə isə 14-37% təşkil 
edir. Baxılan ərazidə bu rəqəmlər qərbdən şərqə doğru artır. Qeyd olunan isti-
qamətdə qrunt sularının səviyyəsi isə 10-20 m-dən 2-5 m-ə kimi azalır. Çay-
ların yeraltı axım əmsalı 0,06-0,36 arasında dəyişir. Yay azsulu dövrün axımı 
qış azsulu dövrlə müqayisədə daha böyükdür. Həm yay, həm də qış azsulu 
dövrlərdə çay axımının əsas hissəsi (90-95%) çaylarla hidravlik əlaqəsi olan 
yeraltı suların hesabına formalaşır (Агаларов, Кисин, 1963) 

Sutoplayıcı sahəsi 7,6 km2 olan Kimasar çayının hövzəsində (Orta Asi-
ya) qış azsulu dövrdə bulaqların cəm debiti çay axımının 5%-dən az olur 
(Литовченко, 1963). 

Orta Asiyanın beş dağ çayının hövzəsində bulaqların rejimi və yeraltı su-
ların səviyyəsi üzərində yerinə yetirilmiş tədqiqatlar nəticəsində müəyyən 
olunmuşdur ki, bulaq axımı çayların ümumi yeraltı qidasının 11-85%-ni təşkil 
edir (Борисо, Каюмова, 1971). 

Hövzəsi dağlıq ərazidə (Altay) yerləşən Sema çayında cəm bulaq axımı 
minimal çay axımının cəmi 10%-nə bərabərdir (Кусковский, 1966). 

Ermənistan çaylarında yeraltı axımın əmələgəlməsində bulaq suları və 
birbaşa çayın dərəsinə boşalan yeraltı suların miqdarı təqribən eynidir (Муса-
елян, 1989). 

Yeraltı suların çay axımının əmələ gəlməsində rolunu kəmiyyətcə qiy-
mətləndirmək üçün yeraltı sularla qidalanma əmsalından istifadə olunur. Bu 
əmsal eyni zamanda yerüstü və yeraltı suların qarşılıqlı əlaqəsinin kəmiyyət 
göstəricisidir. Əksər dağ çayları üçün bu əmsal 40-60% arasında dəyişir və 
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Yer kürəsinin bütün çayları üçün orta hesabla 35% təşkil edir (Водные ре-
сурсы России …, 2008). 

Belə hesab olunur ki, dağlıq rayonlarda çay suları və yeraltı suların hid-
ravlik əlaqəsinin kəmiyyət göstəriciləri hündürlükdən asılı olaraq dəyişir. Bu-
nu nəzərə alaraq Azərbaycan çaylarının yeraltı sularla qidalanma əmsalının 
(K) sutoplayıcı sahənin orta hündürlüyündən (H) asılılığı təhlil olunmuşdur. 
Yeraltı sularla qidalanma əmsalı haqqında məlumatlar S.H.Rüstəmov və 
R.M. Qaşqayın birgə monoqrafiyasından götürülmüşdür (Рустамов, Кашкай, 
1978). 

Baxılan əlaqənin təhlili nəticəsində 6 rayon ayrılmışdır (cədvəl 9.1) və 
onların üçündə K=f (H) əlaqəsi mövcuddur. Bu əlaqə Kiçik Qafqazın şimal-
şərq yamacı və Qarabağ çayları üçün daha sıxdır (r=0,91) (şək. 9.1). Böyük 
Qafqazın şimal-şərq yamacı çayları üçün də K=f (H) əlaqəsi kifayət qədər 
sıxdır (r=0,72). Bu asılılıq Lənkəran təbii vilayəti çayları üçün də aşkarlan-
mışdır, lakin əlaqə zəifdir (r=0,54). 

 
C ə d v ə l   9.1 

Azərbaycan çaylarının yeraltı sularla qidalanma əmsalları (k) 
 

№ Rayon K R 

1 
Böyük Qafqazın  
şimal-şərq yamacı 

к = 0,008·H + 23,2 0.72 

2 Dağlıq Şirvan 0,42 - 

3 Qanıx hövzəsi 0,48 - 

4 
Kiçik Qafqazın  

şimal-şərq yamacı  
və Qarabağ 

к = 0,0285·H – 7,0028 0.91 

5 Naxçıvan 0,46 - 

6 
Lənkəran  

təbii vilayəti 
к = 0,0049·H + 24,087 0.54 

 
Çayların yeraltı sularla qidalanma əmsalının hündürlüyə görə artması, 

çay hövzələrinin geoloji və geomorfoloji quruluşu ilə yanaşı, çayların qidalan-
masında iştirak edən qar sularının kəmiyyətindən asılıdır ki, o da baxılan isti-
qamətdə artır. 
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Şək. 9.1. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı və Qarabağ çaylarının yeraltı 
sularla qidalanma əmsalının hövzənin orta hündürlüyündən asılılıq qrafiki 

Qalan üç rayon üçün (cədvəl 1) k=f (H) asılılığı aşkarlanmayıb. Bu ra-
yonlarda çayların yeraltı sularla qidalanma əmsalının qiymətlərinin fluktuasi-
yaları təsadüfi amillərlə izah oluna bilər və onlar üçün baxılan əmsalın orta 
qiymətləri təyin olunmuşdur. Ayrı-ayrı çaylara uyğun əmsalların qiymətlərinin 
orta rayon qiymətindən fərqi 20%-dən azdır. 

Çay dərələrində yerləşən yeraltı su yataqlarında suların istismar ehtiyat-
larının hesablanması üçün çayların yataqlarındakı çöküntülərin natamamlıq 
göstəricisinin təyin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu göstərici ümumi 
şəkildə çay yataqlarındakı çöküntülərin fraksion tərkiblərindən asılı olaraq 
səth sularının infiltrasiyasına göstərdiyi müqaviməti (mane olmanı, zəiflətmə-
ni, azaltmanı) səciyyələndirir. 

Bu parametr çay axınına paralel və perpendikulyar istiqamətdə müşahidə 
quyuları yerləşdirilməklə topa quyuların qazılması, mərkəzi quyuda suçəkmə 
sınaqlarının aparılması prosesində mərkəzi və müşahidə quyularında yeraltı 
suların səviyyəsinin və çayın sərfinin dəyişməsinin nəticələrinə əsasən təyin 
edilir. 
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Hidrogeoloji praktikada çay çöküntülərinin natamamlıq göstəricisinin 

eksperimental yolla təyini kifayət qədər az tətbiq edilir və bu rəqəm əksər hal-
larda digər analoji eksperimentlərə uyğun olaraq 500 m ölçüsündə qəbul edilir. 

Azərbaycanda yeraltı suların ehtiyatlarının hesablanmasında çay çökün-
tülərinin natamamlıq göstəricisi ilk və hələlik bir dəfə A.B.Ələkbərov tərəfin-
dən 1981-1982–ci illərdə Kür çayı üçün Ağstafa rayonu ərazisində eksperi-
mental qaydada təyin edilib və bu göstəricinin 750 m qiyməti alınıb. 

Yerüstü və yeraltı suların qarşılqlı əlaqəsi məsələləri üzrə tədqiqatlar 
nəzəri və praktiki hidrologiyanın və hidrogeologiyanın mühüm istiqamətlərin-
dəndir və Azərbaycanda bu tədqiqatlara diqqətin artırılması məqsədəuyğun 
hesab edilir. 
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10. SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏ 
 
 

10.1. YERÜSTÜ SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏ 
 
Ölkənin su ehtiyatlarının əsas hissəsi tranzit sular hesabına yaranır və bu 

da istehlakçıların istər kəmiyyət və istərsə də, keyfiyyət baxımından su tələbatı 
təminatında ciddi problemlər yaradır. İrriqasiya və su təchizatı sistemlərindən 
su itkisi respublika üzrə yüksəkdir: götürülən suyun orta hesabla yalnız 65,8%-
i istehlakçıya çatdırılır. Belə ki, qalan sular müxtəlif növlü itkilərə (34,.2%) 
sərf olunur (cədvəl 10.1). 

Respublikada ən böyük su istehlakçısı kənd təsərrüfatıdır və 2013-cü 
ildə onun ümumi su istifadəsində payı 69,8%, sənayeninki 25,0%-dir. Qalan 
hissəsi isə digər təsərrüfat sahələrinin payına düşür. Kənd təsərrüfatı geri qay-
tarılmayan su istifadəçisi və sistemlərindən itki göstəricisi ən yüksək olan sa-
hədir. 

Dövlət sudan istifadə uçotu informasiyalarının təhlili göstərmişdir ki, 
çoxillik dövrdə (1990-2007-ci illər) təbii su mənbələrindən götürülən ümumi 
su həcmi 11,1-16,2 km3, o cümlədən yeraltı sular 1,54-0,51 km3 hüdudlarında 
tərəddüd etmişdir. Başqa sözlə, bu dövr ərzində təbii mənbələrdən istifadə 
üçün götürülən su həcmi təqribən 1,3 dəfə azalmışdır. Bu da son illərdə bütün 
dünyada, eləcə də Azərbaycanda uzun sürən quraqlıqla, ölkədə həyata keçiri-
lən iqtisadi islahatlar və suyun pullu istifadəsi ilə əlaqədar olaraq onun qəna-
ətlə istifadəsinin nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. 

 
C ə d v ə l   10.1 

Azərbaycanda su ehtiyatlarından istifadənin dinamikası, 
mln. m3, (www.stat.gov.az) 

№ 
Sudan istifadə

məqsədləri 
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

1 

Təbii 
mənbələrdən 
götürülən 
suyun miqdarı

16176 13971 11110 12050 11566 11779 12484 12509 

2 
İstifadə edilən 
suyun miqdarı

12477 10223 6588 8607 7715 8012 8249 8229 

2.1 
Kənd 
təsərrüfatı 

8627 7720 3819 5710 5497 5746 5772 5746 
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2.2 Sənaye 3418 2173 2316 2360 1742 1760 2098 2056 

2.3 
Məişət-içməli 
məqsədlər 
üçün 

402 327 449 521 405 397 279 311 

3 
Nəql 
zamanı 
itən su 

mln. 
m3 

4206 3747 3053 3462 3852 3767 4236 4280 

% 26.0 26.8 27.5 28.7 33.3 32.0 33.9 34.2 

Yerli çaylarda axımın əsas hissəsi yaz dövründə keçdiyindən və onların 
axımı tənzimlənmədiyindən daşqın sularından səmərəli istifadə etmək müm-
kün olmur. Bu suların yalnız 10-15%-i vegetasiya dövründə suvarmada istifa-
də olunur. Buna görə də, əkinləri suvarma suyu ilə təmin etmək üçün yerli 
çayların axımının tənzimlənməsinə, su anbarlarının tikilməsinə böyük ehtiyac 
vardır. Yeni su anbarlarının tikintisi hesabına suvarılan torpaqların ümumi 
sahəsini 1600-1650 min hektara çatdırmaq mümkündür. 

Yay aylarında, suvarmaya tələbat kəskin artdıqda, çayların axımı azalır 
və bir çox hallarda onların bəziləri tam quruyur. Bu aylarda çayların sərfi on-
ların su ehtiyatlarının təqribən 10%-ni təşkil edir. Bəzi zonalar üzrə axım daha 
az olur (Lənkəran-Astara zonasında 2,7%, Şamaxı-İsmayıllı zonasında 8,5%). 
Yay aylarında çay sularının azalması kənd təsərrüfatı bitkilərinin su təminatını 
çətinləşdirir (şək.10.1). 

Süni su anbarlarında 21.5 mlrd. m3 su ehtiyatları toplamaq imkanı var-
dır. Bunların əsas hissəsi suvarma və hidroenergetika məqsədləri üçün istifadə 
olunur. Yalnız onu qeyd etmək kifayətdir ki, ölkənin ən böyük su anbarı olan 
Mingəçevir su anbarını 1988-ci ildə, Araz su anbarını isə 1995-ci ildə tam 
həcmdə doldurmaq mümkün olmuşdur. 

Azərbaycanda yerüstü su ehtiyatları əsasən kənd təsərrüfatında istifadə 
olunur. Respublikada 4,75 mln. ha torpaq sahəsi kənd təsərrüfatına yararlıdır. 
Bunlardan əkinlər 1,84 mln. ha, otlaq və biçənəklər 2,68 mln. ha, çoxillik bit-
kilər 0,23 mln. ha təşkil edir. Bu da ümumi torpaq fondunun 55%-nə bərabər-
dir. Suvarılan torpaqların sahəsi 1,45 mln. ha-dır. Bundan 0,83 mln. ha Kür ça-
yı hövzəsində, 0,32 mln. ha isə Araz çayı hövzəsində yerləşir. 

İri sənaye obyektlərinin su təchizatı üçün Kür çayı üzərində və iri kanal-
larda nasos stansiyaları və su kəməri sistemləri yaradılmışdır. 

2013-cü ildə sənayedə su istifadəsi 2,056 km3 olmuşdur. Əsas sənaye 
obyektləri iri şəhərlərdədir. Məsələn, Şirvan şəhərində texniki məqsədlər üçün 
ildə 547 mln. m3, Mingəçevirdə 1576 mln. m3 su istifadə olunur. Bu şəhərlərdə 
su əsasən İES-lərdə aqreqatları soyutmaq üçün tələb olunur. Gəncə və Şəki şə-
hərlərinin hər birində texniki məqsədlər üçün istifadə edilən suyun həcmi        
4 mln. m3 təşkil edir. Gəncə Alüminium zavodunun tələbatını ödəmək üçün 
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xüsusi su kəməri çəkilmişdir. Bu kəmər vasitəsilə Kürdən 0,2 m3/ san su 
götürülür. Şəki İpək kombinatı üçün Kişçaydan 0,5 m3/san həcmində su nəql 
olunur. 

 

Şək. 10.1. Azərbaycan Respublikasında suvarma suyundan istifadə sxemi 
(Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC) 

 
 
2006-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 23,8 mlrd. kVt/saat elektrik 

enerjisi istehsal olunmuşdur. Bunun 10%-i (2,4 mlrd. kVt/saat) SES-lərin 
payına düşür. 

Azərbaycanda çayların hidroenerji ehtiyatlarından istifadə edərək hər il   
6 mlrd. kVt/saat elektrik enerjisi istehsal etmək mümkündür. Bu isə o demək-
dir ki, yaxın illərdə hidroenergetikada sudan istifadənin həcmi artacaqdır. 

Hər il balıqçılıq təsərrüfatları orta hesabla 1,5-2,0 km3 sudan istifadə 
edir. 
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10.2. YERALTI SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏ 

Azərbaycanda içmək və təsərrüfat-məişət ehtiyacları üçün minerallaşma 
dərəcəsi 1,0-1,5 q/l-ə qədər olan, kənd təsərrüfatı, sənaye ehtiyacları üçün mi-
nerallaşma dərəcəsi 1,0-1,5 q/l-ə qədər, bir sıra hallarda 2,0-3,0 q/l-ə qədər 
olan yeraltı sulardan istifadə edilir. Duzlu sular istifadə üçün praktiki əhəmiy-
yət kəsb etmir və öz tərkiblərində kimyəvi element və birləşmələrin bütün 
qammasını daşıyır. 

Respublika ərazisində yeraltı sular su-istismar quyuları, əl quyuları, kəh-
rizlər vasitəsi ilə istismar edilir. Dağlıq və dağətəyi bölgədə çoxsaylı kaptaj 
olunmuş bulaqlardan istifadə edilir. İstismar quyularının dərinliyi əsasən 120-
200 m-dir. 

Kənd təsərrüfatının intensiv fəaliyyət göstərdiyi 1970-ci illər və 1980-ci 
illərin əvvəllərində il ərzində 2,5-2,9 mlrd.m3 yeraltı su çıxarılırdısa, sosial-iq-
tisadi münasibətlərin dəyişməsi, kolxoz və sovxozların ləğv olunmasından 
sonra, eləcə də ölkə ərazisinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalı səbəbin-
dən yeraltı sulardan istifadə kəskin azalmışdır. 1980-cı illərin axırlarında bu 
rəqəm 1,7-1,8 mlrd.m3-ə düşmüşdür. Son illər regionların sosial-iqtisadi inki-
şafı yeraltı sulara da tələbatı artırmışdır. Xüsusilə, 2009-2010-cu illərdən baş-
layaraq yeraltı sulardan istifadə tempində artma müşahidə edilməyə başlamış, 
çıxarılan yeraltı suların illik həcmi yenidən 2,5-2,8 mlrd.m3 -ə çatmışdır. 

Uzun illər ərzində yeraltı sular daha böyük həcmdə Qarabağ, Mil və 
Gəncə-Qazax düzənliklərində istismar edilmişdir. Su ehtiyatlarının məhdud-
luğu və qeyri-bərabər paylanması, sugötürücü qurğuların olmaması səbəbin-
dən respublika əhalisinin xeyli hissəsi içmək və təsərrüfat-məişət məqsədləri 
üçün birbaşa təmizlənməmiş çay, kanal və arx sularından istifadə etdiyi halda, 
çıxarılan suların cəmi 8-10%-i içmək və təsərrüfat-məişət məqsədlərinə, 3-4%-
i sənaye müəssisələrinin tələbatının ödənilməsinə və 86-88%-i suvarmaya sərf 
olunmuşdur. 1970-1980-ci illərdə yeraltı sular yüksək templə Goranboy, Göy-
göl, Samux, Bərdə, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisində suvarma məq-
sədi ilə istifadə edilmişdir. Bəzi sahələrdə yeraltı suların çıxarılmasının inten-
sivliyi onların istismar ehtiyatlarını üstələmişdir. 

Respublikanın paytaxtı Bakı şəhəri və həmçinin Abşeron yarımadası 
ərazisinin əlverişsiz hidrogeoloji şəraiti, ərazidə içməyə yararlı yerüstü suların 
olmaması və yeraltı suların məhdudluğu səbəbindən çoxmilyonlu şəhərin suya 
olan tələbatı kənarda yerləşmiş mənbələr – I və II Bakı su kəmərləri vasitəsi 
ilə Qusar-Dəvəçi yeraltı su hövzəsi, Samur-Abşeron kanalı vasitəsi ilə Samur 
çayı, I və II Kür su kəmərləri vasitəsi ilə Kür çayı, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kə-
məri vasitəsi ilə Qanıx-Əyriçay yeraltı su hövzəsindən ödənilir. 
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Şək. 10.2. Şollar su kəmərinin tikintisi 
 
 
Bakı şəhərinin su təchizatı uzun illər ərzində ciddi problem olmuşdur. 

Sənayesi yüksək sürətlə inkişaf edən və əhalisi artan şəhərin suya olan tələba-
tını təmin etmək məqsədi ilə XIX əsrin axırlarında o vaxtkı Bakı şəhər haki-
miyyəti, mənbələrini Kür və Samur çaylarından götürməklə iki layihənin tərtib 
olunması 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 hidrogeoloji təd-
qiqi məsələsini qaldırır. Lakin şəhər hakimiyyəti bu tədqiqatları maliyyələş-
dirməyə razılaşmır və V.Q.Lindleyə ona tapşırılan mənbələrlə məşğul olmağa 
göstəriş verir. Bir sıra səbəblər üzündən Kür və Samur çayları ilə əlaqədar la-
yihə nə əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş 31.03.1901-ci il tarixinə, nə də uzadıl-
mış 23.06.1901-ci il tarixinə başa çatdırılmır. Azərbaycan xalqı qarşısında mi-
silsiz xidmətləri olan Hacı Zeynalabdin Tağıyev Şollar kəndi sahəsində yeraltı 
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suların öyrənilməsi üçün şəhər hakimiyyətini 1902-ci il avqustun 20-də müs-
bət qərar çıxarmağa razı salır (şək.10.2). 

Tədqiqatların 1902-ci ildə başlanmasına baxmayaraq, Xaçmaz rayonu-
nun Şollar yaşayış məntəqəsi yaxınlığında sifon üsulu ilə və özüaxar rejimdə 
işləyən quyulardan və bulaqların kaptajından ibarət, məhsuldarlığı 1,27 m3/s 
olan sugötürücü qurğu və I Bakı Su Kəməri 1911-1917-ci illərdə tikilir. İnşaat 
işləri ümumilikdə 1933-35-ci illərdə başa çatdırılmışdır (Аскербейли и др., 
1974) (şək.10.3). 

Şək. 10.3. Şollar su kəmərinin sutoplayıcı kamerası 

II Bakı Su Kəmərinin mənbəyi Xaçmaz rayonunun Çinartala və Seybətli 
kəndləri arasındakı sahədə yerləşir. Sugötürücü qurğu sifon üsulu ilə və özü-
axar rejimdə işləyən müxtəlif dərinlikli quyulardan və bulaqların kaptajından 
ibarət olub, məhsuldarlığı 2,7 m3/s-dir. Kəmərin tikintisi 1934-1958-ci illərdə 
aparılmışdır, bir sıra quyuların qazılması 1964-cü ilə qədər davam etmişdir. 

Oğuz-Qəbələ-Bakı Su Kəmərinin sugötürücü qurğular kompleksi Oğuz 
rayonu ərazisində Daşağılçayla Yemşənli kəndləri arasında 2008-2010-cu illər 
ərzində qazılmış, dərinliyi 150-170 m olan nasos üsulu ilə və özüaxar rejimdə 
işləyən quyulardan ibarətdir (şək.10.4,10.5). 
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Şək. 10.4. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri mənbəyində özüaxar quyu 
 
 
Sugötürücünün məhsuldarlığı 5 m3/s-dir. Quyulardan su sərbəst axınla 

diametri 300-2000 mm olan suyığıcı şəbəkə ilə Sincan kəndində yerləşən 
anbarlara ötürülür. Su xlorlandıqdan sonra diametri 2000 mm olan şüşə lifli 
poliester borularla sərbəst axınla 252 km məsafədə Atyalı qəsəbəsində yerlə-
şən kameraya nəql edilir və burada təkrar xlorlandıqdan sonra Bakı şəhərinə 
verilir.  

Bakı şəhərinin su təchizatı mənbəyi kimi Kür su kəmərləri də əhalinin su 
təchizatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kür su kəmərlərinin tikintisinə 
1969-cu ildə başlanılmış, kəmər 1970-1971-ci illərdə istismara verilmişdir. 
1980-ci illərdə Kür su kəmərləri sisiteminin ikinci növbəsi tikilmişdir. Kür su 
kəmərləri sisteminin imkanlarından yararlanmaqla 2012-2013-cü illərdə Şir-
van-Muğan qrup su kəməri tikilmişdir.Magistral kəmərin tam istismara veril-
məsi ilə Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala və Biləsuvar şəhərlərinin və bir 
sıra kəndlərin əhalisi fasiləsiz içməli su ilə təmin olunmaqdadır. Bununla ya-
naşı ayrıca olaraq Kür su təmizləyici qurğular kompleksindən Saatlı və Sabir-
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abad şəhərlərinin və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması 
məqsədi ilə əlavə magistral kəmər inşa edilmişdir. 

Şək. 10.5. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi 

 “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Bakı, Sumqayıt şəhərləri 
və Abşeron yarımadası əhalisinin su təchizatında müstəsna əhəmiyyətə malik 
unikal Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğusu tikilmiş və 2015-ci ilin 
oktyabr ayında istifadəyə verilmişdir (şək.10.6). Saniyədə 6 m3 məhsuldarlıqla 
dünyada ən büyük sutəmizləyici qurğulardan olan Ceyranbatan ultrasüzgəcli 
sutəmizləyici qurğusu içməli su emalında ən son təmizləmə texnologiyaları 
əsasında memran tipli süzgəclər vasitəsi ilə suyun bakteriya, virus, dezinfek-
siyaedicilərə müqavimət göstərə bilən sporlu mikroorqanizmlər və üzvi mad-
dələrdən mükəmməl təmizlənməsini təmin edir. Bu təmizləmə texnologiyası 
içməli suyun emalında istifadə edilən reagentlərdən istifadə etməməklə suyun 
tərkibində insan orqanizmi üçün zəruri olan makro- və mikrokomponentlərin 
saxlanılmasına imkan verir. 



10. Su ehtiyatlar¯ndan istifadə 237 

 
 

 
 

Şək. 10.6. Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi 
 
 
Ümumilikdə respublika ərazisində 50-dən artıq konkret yataqlar üzrə 

yeraltı suların istismar ehtiyatlarının təsdiq edilməsinə baxmayaraq, cəmi iyir-
miyə yaxın yataq üzrə mərkəzləşdirilmiş sugötürücülər tikilmişdir. 

Uzun illər ərzində şəhərlərin, inzibati mərkəzlərin böyük əksəriyyəti tə-
sərrüfat-məişət və içməli suya olan tələbatını tam təmin edən sugötürücü qur-
ğulara malik olmamışdır. Kənd yaşayış məntəqələrinin böyük əksəriyyəti öz 
tələbatlarını təmizlənməmiş çay, suvarma kanalları, arx və bəzi kəndlər hətta 
kollektor suları hesabına ödəmək məcburiyyətində idi. 

Son illər “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən onlarla layihə 
üzrə Azərbaycanın bütün böyük və kiçik şəhərlərinin, kənd və qəsəbələrinin su 
təchizatı sistemlərinin yaradılması və mövcud qurğuların rekonstruksiyası iş-
ləri aparılır. 

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən icra edilmiş ən mühüm la-
yihələrdən biri Külüllü sugötürücüsünün tikintisidir. Ağsu, Kürdəmir, Ucar və 
Zərdab şəhərlərinin içməli su təchizatının təmin edilməsi məqsədi ilə Ağsu ra-
yonu ərazisində, Külüllü kəndinin yaxınlığında, Girdimançayın sol sahilində 
2012-2013-cü illərdə məhsuldarlığı 325 l/san olan horizontal sugötürücü qurğu 
inşa edilmişdir. Suyığıcı hissəsinin ümumi uzunluğu 2000 m olan bu qurğu va-
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sitəsi ilə Girdimançayın gətirmə konusunda, dördüncü dövrün çaqıl-çınqıl çö-
küntülərində formalaşan təzyiqsiz yeraltı sular özüaxar formada hasil edilmək-
dədir. Hasil edilən su Ağsu şəhərinə nasos qurğuları vasitəsi ilə, Kürdəmir, 
Ucar və Zərdab şəhərlərinə isə özüaxar formada nəql edilir. 

Respublika ərazisində şəhər və rayon mərkəzlərinin içməli su təchizatı 
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələri çərçivəsində 31 şə-
hərin (Qəbələ, Qobustan, Göyçay, Ağdaş, İsmayıllı, İmişli, Beyləqan, Ağca-
bədi, Bərdə, Tərtər, Tovuz, Ağstafa, Qazax, Qusar, Quba, Xaçmaz, Şamaxı, 
Oğuz, Şəki, Zaqatala, Qax, Balakən Gədəbəy, Daşkəsən, Siyəzən, Şabran, 
Xızı, Ağsu, Ucar, Kürdəmir, Zərdab) içməli su təchizatı yeraltı su mənbələ-
rindən, 19 şəhərin (Mingəçevir, Yevlax, Saatlı, Sabirabad, Hacıqabul, Şirvan, 
Biləsuvar, Salyan, Neftçala, Masallı, Cəlilabad, Lənkəran, Astara, Lerik, Yar-
dımlı, Goranboy, Göygöl, Naftalan, Samux) yerüstü su mənbələrindən, 2 şə-
hərin (Gəncə, Şəmkir,) həm yeraltı, həm də yerüstü su mənbələrindən təmin 
edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Azərbaycan ərazisində mineral sular mövcud imkanlardan dəfələrlə az 
və səmərəsiz istifadə olunur. Badamlı, Sirab, Slavyanka, Qax, Çuxuryurd mi-
neral suları qablaşdırılaraq satışa buraxılır. 

Mineral sular üzərində balneoloji müalicə müəssisələri zəif inkişaf et-
mişdir. Kəlbəcər rayonundakı İstisu mineral su bulağı üzərində olan eyniadlı 
müalicə müəssisəsi ermənilər tərəfindən işğal altında olan ərazidədir. 

Termal sulardan Kür-Araz düzənliyində istifadə olunmur və ya çox zəif 
istifadə olunur. Xaçmaz, Lənkəran, Masallı, Siyəzən və bir neçə digər rayonun 
ərazisində termal su bulaqları və quyuların suyundan müalicə məqsədi ilə is-
tifadə edilir. 

Sənaye əhəmiyyətli yodlu-bromlu sular əsasında Neftçala və Suraxanı 
yod-brom zavodları inşa edilmişdir. Lakin hazırda Suraxanı yod-brom zavodu 
fəaliyyət göstərmir. 

Yeraltı sulardan istifadədə başlıca problem ondan ibarətdir ki, müxtəlif 
hüquqi və fiziki şəxslər müvafiq icazə, razılaşdırılma, peşəkarlıq olmadan su 
istismar quyuları qazır, onların yerlərini, konstruksiyalarını öz istəklərinə uy-
ğun müəyyən edirlər. Bununla da hidrodinamik və hidrokimyəvi şəraitin po-
zulmasına, yeraltı su ehtiyatlarının tükənməsinə, bir sıra hallarda duzlu suların 
sorulmasına rəvac verilir. 
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10.3. KÜR HÖVZƏSİ ÖLKƏLƏRİNDƏ SUDAN İSTİFADƏ 
 
Artıq göstərildiyi kimi, Azərbaycanda sudan daha çox kənd təsərrüfatın-

da istifadə olunur və əsas suvarılan sahələr də Kür hövzəsindədir. Su ehtiyatla-
rının əsas hissəsi transsərhəd çayların və başlıca olaraq, Kür çayının payına 
düşdüyünə görə, aşağıda digər hövzə ölkələrində sudan istifadə haqqında 
məlumat verilir (İmanov və b., 2008). 

Ermənistan və Gürcüstanda su ehtiyatlarından geniş istifadə olunur (cəd-
vəl 10.2). 

 
C ə d v ə l   10.2 

Gürcüstan və Ermənistanda su ehtiyatlarından istifadə, 
mln. m3, (2011-ci il) (UNDP/GEF, 2013) 

 

Sudan istifadə məqsədləri 
Ermənistan Gürcüstan 

(mln. 
m3) 

(%) 
(mln. 
M3) 

(%) 

Təbii mənbələrdən götürülən suyun 
miqdarı 2,438.3 100.0 935.3 100.0 

O cümlədən yeraltı sular 1,002.8 41.1 448.3 14.3 

İstifadə edilən suyun miqdarı 1,738.1 100.0 784.9 100.0 

Kənd təsərrüfatı 1,444.5 83.1 114.4 14.6 

Sənaye 218.8 12.6 207.0 26.4 

Məişət-içməli məqsədlər üçün 74.8 4.3 463.5 59.0 

Su itkiləri 700.2 28.7 150.4 19.7 

Adambaşına sudan istifadə (m3/il) 530.8  174.5  
 
Bu cədvəldən göründüyü kimi, Ermənistanda sudan ən çox kənd təsərrü-

fatında, Gürcüstanda isə məişət-içməli məqsədlər üçün istifadə edilir. Cənubi 
Qafqazda Kür hövzəsinin su ehtiyatlarının təqribən yarısı Azərbaycanda, ən az 
hissəsi isə Gürcüstanda istifadə olunur. 

Ermənistan Respublikasının su ehtiyatları əsasən suvarmaya, əhalinin 
və sənayenin su təchizatına, elektrik enerjisi istehsalına, otlaqların sulanma-
sına sərf olunur. Su obyektləri balıqçılıq və rekreasiya məqsədləri üçün də isti-
fadə olunur. 
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Hazırda su ehtiyatlarının ən çox hissəsi suvarmaya sərf olunur. 1920-ci 
ildə suvarılan torpaqların ümumi sahəsi 60 min ha təşkil edirdisə, 1990-cı ildə 
belə ərazilərin sahəsi 320 min ha-ya çatmışdı. Lakin sonralar enerji böhranı ilə 
əlaqədar olaraq suvarılan sahələr azalmış və 1998-ci ildə cəmi 188 min ha təş-
kil etmişdir. 2005-ci ildə 218 min ha sahə suvarılmışdır. 2011-ci ildə kənd tə-
sərrüfatında 1.44 km3 su istifadə olunmuşdur. 

2020-ci ildə bu rəqəmin 3,66 km3 olacağı planlaşdırılır (UNDP/GEF, 
2006). 

1997-ci ildə kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların sahəsi 1391,4 min 
ha təşkil etmişdir. Bunun 493,3 min ha-ı əkinlər, 63,8 min ha çoxillik bitkilər, 
694 min ha otlaqlar, 138,9 min ha biçənəklər, 0,4 min ha dincə qoyulmuş 
torpaqlardır. 

Ermənistanda otlaqların sahəsi kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların sa-
həsinin demək olar ki, yarısını təşkil edir. Onların sahəsi 1960-cı illərdən sonra 
kəskin artmışdır. 1960-cı ildə otlaqların sahəsi 38,2 min ha idisə, 1975-ci ildə 
bu rəqəm 423 min ha, 1985-ci ildə 493 min ha olmuşdur. Hazırda otlaqlara su 
verilməsi demək olar ki, aparılmır. 

2000-ci ildə adambaşına 1 sutkada düşən içməli suyun miqdarı 134 litr, 
bu məqsəd üçün ümumi sudan istifadə isə 1 ildə 215,5 mln m3 təşkil etmişdir. 
Proqnozlara görə 2020-ci ildə isə 600 mln. m3-ə qədər artacaqdır. 

Sənaye müəssisələrinin su ilə təchizatı üçün yerüstü və yeraltı sulardan 
istifadə olunur. Son 10-15 ildə sənayedə suya olan tələbat iqtisadi böhranla 
əlaqədar azalmışdır. Əgər 1985-ci ildə sənayedə 325 mln. m3 su istifadə olu-
nurdusa, 2011-ci ildə bu rəqəm azalaraq 207 mln. m3 təşkil etmişdir. Sudan is-
tifadə edən sənaye müəssisələrinin 40%-i İrəvan şəhərində yerləşir. Ən böyük 
su istifadəçisi Ermənistan Atom Elektrik Stansiyasıdır ki, onun da illik tələbatı 
35 mln. m3-dur. 

İstehsal olunan elektrik enerjisinin 23%-i SES-lərin payına düşür. 350 
kiçik SES-in tikilməsi planlaşdırılır ki, onlara da ildə təqribən 2,25 mlrd. m3 su 
tələb olunacaqdır (UNDP/GEF, 2006). 

Hər il balıqçılıq məqsədilə 135 mln. m3 şirin su götürülür ki, bunun da 
təqribən 30%-i buxarlanır. 

Gürcüstan Respublikasının şərq bölgələri Kür, Qanıx və Qabırrı çay-
larının hövzələrində yerləşir. Bura 5 inzibati region daxildir. 

Su ehtiyatlarının əsas hissəsi suvarmaya sərf olunur. Ümumiyyətlə, Kür 
hövzəsinə daxil olan ərazinin ümumi sahəsi 35700 km2-dir ki, bunun da 
4217,8 km2-i kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardır (11.8%-i). Suvarılan 
torpaqların sahəsi isə hazırda 1650 km2 və ya kənd təsərrüfatına yararlı torpaq-
ların 39,1%-ni təşkil edir. Suvarılan torpaqların sahəsi 1990-cı ildə 3700 km 2 
təşkil etmişdir, lakin o vaxtdan ilbəil azalaraq 2003-cü ildə 1670 km2-ə çat-
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mışdır. Müvafiq olaraq, suvarma üçün götürülən suyun həcmi də 1979-cu ildə 
1570 mln. m3-dan 2011-ci ildə 114.4 mln. m3-a kimi azalmışdır. 

Hazırda Gürcüstanda Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə “İrriqasiya və 
drenaj sisteminin inkişafı layihəsi” yerinə yetirilir. Layihə 2001-2013-cü illəri 
əhatə edir və onun birinci fazasında 18000 ha sahədə suvarma sisteminin bər-
pası nəzərdə tutulmuşdur (UNDP/GEF, 2006). 

Aşağı Alazan suvarma sisteminin bərpasından sonra 20000 ha sahənin 
suvarılacağı gözlənilir. Bunun üçün Qanıx (Alazani) çayından 22 m3/s əlavə 
suyun götürülməsi planlaşdırılır. Layihənin birinci fazasında burada 7000 ha 
sahədə suvarma sisteminin bərpası nəzərdə tutulmuşdur. 

1993-cü ildə keçmiş Azərbaycan Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 
Komitəsi ilə Gürcüstan Meliorasiya Sistemlərinin İdarəetmə Departamenti ara-
sında bağlanmış Sazişə əsasən Gürcüstanda hər il Candar gölünə 70 mln. m3 
su verilir ki, bunun da 50 mln. m3-i Azərbaycanda Ağstafa rayonunun 8500 ha 
torpaq sahəsinin suvarılması, 20 mln. m3-i isə su anbarının ekoloji tarazlığının 
təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur (UNDP/GEF, 2006). 

Gürcüstanda Kür hövzəsində sənayedə sudan istifadə son 10 ildə 1534 
mln. m3-dən 200 mln. m3-dək azalmışdır. 

İldə əhaliyə 620 mln. m3 içməli su verilir. Bu suyun 90%-i şəhər əhalisi, 
10%-i isə kənd əhalisi tərəfindən istifadə olunur. 

İçməli suyun əsas mənbəyi (80%) yeraltı sulardır. 
Gürcüstanda Kür çayı və onun qollarının (Paravani, Potsxovi, Liaxvi, 

Ksani, Araqvi, Xrami) üzərində su elektrik stansiyaları tikilmişdir. Bir sıra 
SES-lər, o cümlədən Çitaxevi, Xrami-1, Xrami-2, Sioni və s. SES-lər özəl-
ləşdirilmişdir. 

Şərqi Gürcüstanda balıq təsərrüfatı üçün yararlı su obyektləri Kür, Qanıx 
(Alazani) çayları və onlarla əlaqəli sututarlardır. Son illərdə balıqçılıq təsərrü-
fatlarının aktivliyi azalmışdır. 

Respublikada ən iri su istifadəçisi olan kənd təsərrüfatının suya olan tə-
ləbatını ödəmək üçün 33 su anbarı inşa olunmuşdur. 

Sektorlar üzrə sudan istifadənin təhlili göstərir ki, 1980-ci ildə kənd tə-
sərrüfatında və sənayedə eyni miqdarda su istifadə edilimişdir (44%-45%). 
Kommunal təsərrüfatda isə sudan istifadə 11% təşkil etmişdir. 

1990-cı ildən başlayaraq sudan istifadədə sənayenin payı azalmışdır. 
İran İslam Respublikasında Araz çayı hövzəsində 2,6 milyon əhali ya-

şayır. Burada 636 000 ha kənd təsərrüfatına yararlı torpaq var. 270 000 ha sahə 
əkilir. Suvarılan sahələr Muğan düzündə (90 000 ha) və Araz çayı boyu ərazi-
lərdədir. 

Su əsasən suvarmaya sərf olunur. Bu suyun həcmi 3270 mln. m3-dir ki, 
bunun da 2277 mln. m3 yerüstü suların, 993 mln. m3 yeraltı suların payına dü-
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şür. Bu ərazidə içməli su kimi əsasən yeraltı sulardan istifadə olunur 
(UNDP/GEF, 2006). 

Xudafərin su anbarının tikintisi 1977-ci ildə razılaşdırılmış, 1982-ci ildə 
layihəsi qəbul edilmiş və layihəyə yenidən 1991-ci ildə baxılmışdır. Tikintiyə 
Qarabağın ermənilər tərəfindən işğalından sonra 1999-cu ildə yenidən başla-
nılmışdır. Eyni zamanda bu anbardan İran tərəfində suvarılacaq 75 000 ha tor-
paq sahəsinin irriqasiya sxemi də hazırlanmışdır. Tikiləcək SES-in gücü      
200 MVt, su anbarının ümumi həcmi 1612 mln. m3, istifadə həcmi             
1495 mln. m3 olacaqdır. 

Xudafərin su anbarından aşağıda həcmi 62 mln. m3 olan Qız Qalası su 
qovşağının tikintisi də planlaşdırılır. Burada tikiləcək SES-in gücü 80 MVt 
olacaqdır. 

Bundan əlavə Mehridə və Məzraidə Ermənistanla birlikdə və Ordubadda 
su elektrik stansiyalarının inşası imkanları öyrənilir. 

Araz su anbarından yuxarıda və aşağıda nasos stansiyaları yerləşdirilmiş 
və bu stansiyalarla Araz çayından 29,5 m3/san su götürülür (Azərbaycan və 
Ermənistan tərəfi ilə bərabər miqdarda). Nasos stansiyaları Şibloda, Qənbər 
kəndində, Zənginahda, Gərdianda, Gölfərəcdə, Qaliboğluda və İsərgəranda 
yerləşdirilmişlər. 

Ədəbiyyat 1. İmanov F.Ə., Məmmədov X.B., Rəcəbov R.F. Kür hövzəsi ölkələrin-də su ehtiyatlarından istifadənin müasir vəziyyəti. // Ekstremalhidrometeoroloji hadisələrin qlobal və regional problemləri. Prof.M.Ə.Məmmədovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuşElmi konfransın materialları. Bakı, 2008. – s.94–104.2. UNDP/GEF. 2006. Исходный TDA для бассейна Кура–Араз.Иран.3. UNDP/GEF. 2013.Обновленный TDA для бассейна Кура–Араз.www.stat.gov.az
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11.1. EKOLOJİ AXIM VƏ ONUN TƏYİNİ ÜSULLARI 
 
İnsanın yaşayış mühitini təmin edən təbii еhtiyаtlаr içərisində su еhtiyаt-

lаrı özünəməхsus yеr tutur. Lakin çox vaxt su ehtiyatlarından istifadə əsas su 
mənbələri olan çayların ekoloji vəziyyətinə mənfi təsir edir, çay ekosistem-
lərində gedən maddə və enerji mübadiləsini pozur. Bu problemin əsas səbəbi 
ondadır ki, su оbyеktlərindən, əsаsən də çаylаrdаn müхtəlif еhtiyаclаr üçün 
götürülən suyun miqdаrı düzgün hеsаblаnmır və həddən artıq su götürülməsi 
nəticəsində çаy ekosistemlərinin tarazlığı pozulur. İnsаnın çаy hövzələrindəki 
təsərrüfаt fəаliyyəti ilk növbədə çаy еkоsistеminin аbiоtik хüsusiyyətlərinə 
təsir еdir, оnun su, tеrmik, rаdiаsiyа rеjimini, gətirmələr sərfini və məcrа 
prоsеslərini dəyişdirir. Çаyın hidrоlоji rеjimində bаş vеrən dəyişikliklər sоn 
nəticədə еkоsistеmin biоtik хüsusiyyətlərinə də təsir еdir. 

Ekoloji axım dedikdə çay axımının elə bir kəmiyyət və keyfiyyət göstə-
ricisi nəzərdə tutulur ki, sudan istifadə zamanı çay ekosistemində güclü key-
fiyyət dəyişmələri baş vermir və çay landşaft elementi kimi qorunub saxlanılır. 

Suvаrmа əkinçiliyinin inkişаf еtdirildiyi Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 
çаylаrdаn suvаrmа və digər еhtiyаclаr üçün götürülən suyun miqdаrı gеtdikcə 
аrtmаqdаdır. Hаzırdа rеspublikаmızın əksər çаylаrının mənsəb hissəsində axı-
mın ekoloji baxımdan çatışmazlığı müşahidə olunmaqdadır. 

Çаylаrdаn götürülən suyun miqdаrını еlə müəyyən еtmək lаzımdır ki, 
məcrаdа qаlаn su çаydа bаş vеrən еkоlоji prоsеslərə çох ciddi təsir еtməsin, 
hidrоbiоntlаrın (su canlılarının) yаşаyış və inkişаfını təmin еdə bilsin. Еləcə 
də, çаy məcrаlаrınа ахıdılаn çirkаb (tullantı) sulаrının kimyəvi və biоlоji tərki-
bini çох dəyişməməli və çаydа оlаn su bir sırа еkоlоji nоrmа və stаndаrtlаrа 
cаvаb vеrməlidir. Bаşqа sözlə dеsək, çаy məcrаsınа hər hаnsı bir miqdаrdа 
çirkаb sular аtılаrkən, yахud məcrаdаn hər hаnsı bir miqdаrdа su götürülərkən 
еkоlоji ахımın qiyməti təmin оlunmаlıdır (Владимиров, Иманов, 1994). 

Artıq yarım əsrdən çox vaxtın keçməsinə baxmayaraq, müxtəlif tədqi-
qatçılar ekoloji axım anlayışını ifadə etmək üçün müxtəlif terminlərdən isti-
fadə edirlər (Иманов, 2000). “Sanitar axımı”, “məcra axımı”, “minimal qəbul 
olunan axım”, “mühit axımı” terminləri daha çox işlədilən terminlər sırasın-
dadır (Гатилло, Филиппович, 1971; Tenant, 1975; Шахов, 1980; Smatkhin 
et al., 2006; İmanov, Abbasov, 2007). Terminlərin müxtəlifliyi və tədqiqat 
üsullarının çoxşaxəli olmasına baxmayaraq, demək olar ki, bütün hallarda eko-
loji axım çay axımının məcrada saxlanılmalı olan hissəsi kimi qəbul edilmiş-
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dir. Ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən ekoloji axımın tədqiqinə həsr olunmuş 
işlərin icmalı belə bir fikri söyləməyə əsas verir ki, ən çox işlənən terminlər 
“ekoloji axım” və “ətraf mühit axımı” terminləridir (Иманов, 2000; Smakhtin, 
2001; Tharme, 2003). 

Ekoloji axımın kompleks şəkildə tədqiq olunmasına ötən əsrin 40-cı illə-
rindən ABŞ-da başlanılıb. Geniş istifadə olunan ilk metod 1969-cu ildə Ro-
binson tərəfindən işlənmiş və balıqçılıq məqsədləri üçün nəzərdə tutulan Kon-
nektikut metodudur (Robinson, 1969). Montana metodu kimi tanınan başqa bir 
məşhur metod 1975-ci ildə Tennant tərəfindən işlənib və başlıca olaraq balıq-
çılıq və digər canlıların həyat mühitini təmin etmək məqsədini daşıyırdı (Ten-
nant, 1975). 

Keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində ekoloji axımın tədqiqinə 70-ci illərdən 
başlanıb. Bu metodlar əsasən tənzimlənən çayların bənddən aşağı byeflərində 
sanitar ehtiyacları təmin etmək məqsədilə işlənmişdir (Фащевский, 1989; 
Иманов, 2000). 

Ekoloji axımı hesablamaq üçün işlənmiş metodların geniş təsnifatı 
R.E.Tharme tərəfindən verilib (Tharme, 2003). Öz təsnifatında Tharme dün-
yanın müxtəlif regionları üzrə 207 metodun olduğunu qeyd edir. Tharmenin 
təsnifatına görə ekoloji axım metodları dörd qrupa-hidroloji, yaşayış mühitini 
modelləşdirmə, hidravlik qiymətləndirmə və holistik metodlara bölünür. La-
kin, Tharmenin icmalı keçmiş Sovet İttifaqında işlənən metodları əhatə etmir. 
Həmin ərazidə işlənmiş metodlar F.Ə.İmanov tərəfindən daha müfəssəl araş-
dırılıb (Иманов, 2000). 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, təklif оlunаn mеtоdlаrdаn hər birinin öz mənfi 
və müsbət cəhətləri vаrdır. Əsas problem оndаn ibаrətdir ki, hеsаblаmаlаr 
zаmаnı çаy hövzəsinin hidrоеkоlоji və digər хüsusiyyətləri hаqqındа lаzım 
оlаn məlumаtlаrı əldə еtmək çətin, çох vахt isə qеyri-mümkün оlur. 

11.2. EKOLOJİ AXIMIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Azərbaycanda keçən əsrin 90-cı illərinə qədər ekoloji axımın öyrənil-
məsinə kifayət qədər diqqət yetirilməmişdir. Müxtəlif su təsərrüfat obyektləri 
layihələndirilərkən və su təsərrüfatı balansları tərtib edilərkən keçmiş SSRİ-də 
mövcud olan tövsiyələrdən istifadə edilmişdir. S.H.Rüstəmov və R.M.Qaşqay 
qeyd edirlər ki, Kür çayında gəmilərin normal iş şəraitini təmin etmək üçün 
dərinlik ən azı 1,4-1,5 m olmalıdır (Рустамов, Кашкай, 1989). Belə dərin-
likləri təmin etmək üçün Mingəçevir su anbarından aşağıda su sərfi 175 m3/san 
həcmində təmin edilməlidir. Bu isə, bir ildə 6 km3 axım həcminə uyğundur. 
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Keçmiş SSRİ-də çaylarda saxlanılan ekoloji axım həcmini hesablamaq 

üçün Belorusiyanın Mərkəzi Elmi Tədqiqat Su Ehtiyatlarının Kompleks İsti-
fadəsi İnstitutunun tövsiyələrindən istifadə edilirdi: 

- kiçik çaylar (orta illik su sərfləri 1m3/s-dək olan) üçün minimal aylıq 
axımın 95% təminatlı kəmiyyəti; 

- orta çaylar üçün minimal aylıq axımın 95% təminatlı kəmiyyətinin 
75%-i ekoloji axım qəbul olunurdu. 

Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan çаylаrının еkоlоji ахımını təyin etmək 
üçün F.Ə.İmаnоv tərəfindən təklif оlunаn mеtоd müşahidə məlumatları əsasın-
da tərtib olunmuş hidroloji (statistik) sıralara görə ekoloji axımın qiymətini he-
sablamağa imkan verir. 

Metodun tətbiqi zamanı qəbul olunan ilkin şərtlər aşağıdakılardır: 
1. Еkоlоji ахımın qiyməti çаyın bir lаndşаft еlеmеnti kimi qоrunub sax-

lanmasına və hidrоbiоntlаr üçün yаşаyış mühitinin təmin оlunmаsınа imkаn 
vеrməlidir; 

2. Еkоlоji ахım еlə bir qiymətə bərаbər оlmаlıdır ki, bu qiymətdə çаy 
еkоsistеmi аrtıq təbii şərаitdə fəаliyyət göstərmişdir; 

3. Еkоlоji ахımın qiyməti bütün il üçün еyni qəbul еdilə bilməz və hər 
bir təqvim аyı üçün müхtəlif оlmаlıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, F.Ə.İmanovun metodu ilə hesablanmış ekoloji 
axımın qiymətləri minimal qış və yay-payız axımının 93,3-97,5% təminatlı 
qiymətlərinə uyğun gəlir (Иманов, 2000). 

Hazırda Qərb ölkələrində, o cümlədən 25-dən artıq Avropa ölkəsində 
ekoloji axımın kəmiyyətini təyin etmək üçün 1975-ci ildə amerikalı Tennant 
tərəfindən təklif olunmuş Montana üsulu geniş tətbiq olunur (Tennant, 1975). 
Tennant üsulu ilə qiymətləndirmə aşağıdakı cədvəlin məlumatlarına görə ye-
rinə yetirilir (cədvəl 11.1). 

C ə d v ə l   11.1 
Tennant metodu ilə çayların ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

 

№ Çayın ekoloji vəziyyəti 
Axımın təklif olunan 

qiymətləri, % 
Oktyabr-mart 

Axımın təklif olunan 
qiymətləri, % 

Aprel-sentyabr 
1 Maksimum 200% 200% 
2 Optimal 60-100% 60-100% 
3 Çox əla 40% 60% 
4 Əla 30% 50% 
5 Yaxşı 20% 40% 
6 Kafi 10% 30% 
7 Minimum 10% 10% 
8 Kəskin deqradasiya <10% <10% 
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Bu cədvəldən göründüyü kimi, Tennant üsulu çay sularından müxtəlif 
məqsədlər üçün istifadə edərkən məcrada saxlanılan suyun miqdarına görə ça-
yın ekoloji durumunu qiymətləndirməyə imkan verir. Bu üsulun tətbiqi aşağı-
dakı ardıcıllıqla yerinə yetirilir: 

1. Hesablamalar su təsərrüfatı ili üçün aparılır. Çayın su rejimi iki
bərabər dövrə bölünür. Birinci dövr aprel-sentyabr, ikinci dövr 
isə oktyabr-mart aylarını əhatə edir; 

2. Hər bir təqvim ayı üçün orta çoxillik su sərfi hesablanır;
3. Hər bir dövr üçün (aprel-sentyabr və oktyabr-mart) ayrılıqda

çoxillik orta su sərfi təyin olunur;
4. Hər bir dövr üçün çoxillik orta su sərfinin ayrılıqda 10, 20, 30 və

40%-i hesablanır.
Çoxillik orta su sərflərinin 10, 20, 30 və 40%-li qiymətləri hesabi ilin 

müvafiq dövrlərində müşahidə olunmuş su sərfləri ilə müqayisə olunur və ça-
yın ekoloji vəziyyəti qiymətləndirilir. 

Bu üsul ilə Azərbaycanın transsərhəd çaylarının ekoloji axımı hesablan-
mışdır (cədvəl 11.2). 

C ə d v ə l   11.2 
Transsərhəd çayların ekoloji axımı 

№ Çay-məntəqə Q
il
 

W
,k

m
3  

Q
IV

-I
X
 

Q
IV

-I
X

, 

10
%

Q
IV

-I
X

, 

20
%

Q
IV

-I
X

, 

30
%

Q
IV

-I
X

, 

40
%

Aprel-sentyabr ayları üçün 

1 Kür-Qıraqkəsəmən 270 8.52 362 36.2 72.4 109 145 

2 Kür-Mingəçevir 488 15,39
675,8

2 
67,58

135,1
6 

202,7
5 

270,3
3 

3 Kür-Salyan 762 24,0 974 97,4 195 292 390 

4 
Xram-Qırmızı 
Körpü 

61,6 1,94 83,9 8,39 16,8 25,2 33,6 

5 Qabırrı-Sarıçala 12,7 0,40 17,2 1,72 3,43 5,15 6,86 

6 
Qanıx-Əyriçayın 
mənsəbi 

120 3,78 155 15,5 31,0 46,6 62,1 

7 Ağstafa-Barxudarlı 8,65 0,27 12,8 1,28 2,56 3,83 5,11 

8 Xaçınçay-Rozdərə 2,07 0,07 2,93 0,29 0,59 0,88 1,17 

9 
Oxçu-Qafan (1971-
1975) 

11,3 0,36 18,3 1,83 3,66 5,48 7,31 
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10 
Arpa-Areni (1970-ci 
ilə qədər) 

20,6 0,65 31,3 3,13 6,26 9,39 12,5 

11 
Bazarçay-Voratan 
(1975-ci ilə qədər) 

20,1 0,63 26,9 2,69 5,37 8,06 10,8 

12 Araz-Sürməli 84,4 2,66 122 12,2 24,4 36,6 48,9 

13 Araz-Saatlı 193 6,09 
245,0

0 
24,50 49,00 73,50 98,00 

№ Çay-məntəqə Qil 
W,km

3 
QX-III 

QX-III, 

10% 
QX-III, 

20% 
QX-III, 

30% 
QX-III, 

40% 

B.Oktyabr-mart ayları üçün 

1 Kür-Qıraqkəsəmən 270 8.52 177 17.7 35.4 53.0 70.7 

2 Kür-Mingəçevir 488 15,39
299,5

5 
29,96 59,91 89,87 

119,8
2 

3 Kür-Salyan 762 24,0 614 61, 5 123 184 246 

4 
Xram-Qırmızı 
Körpü 

61,6 1,94 39,2 3,92 7,84 11,8 15,7 

5 Qabırrı-Sarıçala 12,7 0,40 8,30 0,83 1,66 2,49 3,32 

6 
Qanıx-Əyriçayın 
mənsəbi 

120 3,78 84,6 8,46 16,9 25,4 33,8 

7 Ağstafa-Barxudarlı 8,65 0,27 4,53 0,45 0,91 1,36 1,81 

8 Xaçınçay-Rozdərə 2,07 0,07 1,16 0,12 0,23 0,35 0,46 

9 
Oxçu-Qafan (1971-
1975) 

11,3 0,36 4,16 0,42 0,83 1,25 1,66 

10 
Arpa-Areni (1970-ci 
ilə qədər) 

20,6 0,65 10,4 1,04 2,07 3,11 4,14 

11 
Bazarçay-Vorotan 
(1975-ci ilə qədər) 

20,1 0,63 13,2 1,33 2,65 3,98 5,30 

12 Araz-Sürməli 84,4 2,66 46,6 4,66 9,32 14 18,6 

13 Araz-Saatlı 193 6,09 
141,6

7 
14,17 28,33 42,50 56,67 

 
Ekoloji axımı hesablamaq üçün istifadə olunmuş F.Ə.İmanov və Ten-

nant üsullarının müqayisəli təhlili yerinə yetirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 
Tennanta görə çayda daha çox su saxlanması tələb olunur ki, bu da çay ekosis-
temi üçün daha yaxşıdır. Lakin, su istifadəçilərinin maraqlarına uyğun deyil-
dir. 

F.Ə.İmanovun üsulu isə su istifadəçilərinin maraqlarına daha münasibdir 
və bu su ehtiyatları məhdud olan ölkədə nəzərə alınmalıdır. 
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11.3. SAMUR ÇAYININ EKOLOJİ AXIMI 

Samur çayının su ehtiyatları (75% təminatlı ilə uyğun) Azərbaycan və 
Rusiya arasında 1967-ci il 7 oktyabr protokoluna müvafiq olaraq bölüşdürül-
müşdür. İstifadədən sonra qalan axımın kəmiyyəti çayın su ehtiyatlarının 
(1749 mln m3) 32%-i (559,9 mln m3) həcmində müəyyən edilmişdir (Əhməd-
zadə, 2003). 

Lakin Rusiya Təbii Ehtiyatlar Nazirliyi Qərbi-Xəzər Hövzə Su İdarə-
sinin yeni hazırladığı “Samur çayının su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və 
mühafizəsi sxemi”nə görə 95-75% təminatlı illərdə ekoloji axımın kəmiyyəti 
662 mln m3 həcmində təklif olunur (Справка..., 2001). Göründüyü kimi, bu 
rəqəm dövlətlərarası razılaşdırılmış ekoloji suburaxma həcmindən 102,1 
mln m3 çoxdur. 

Ekoloji axım kəmiyyətinin artırılması başlıca olaraq balıqçılıq, qismən 
isə meşə təsərrüfatının ehtiyacları ilə izah olunur. 

Samurun Azərbaycan üçün əhəmiyyətini, eyni zamanda sərhəd çayı ol-
duğunu nəzərə alaraq onun ekoloji axımı beynəlxalq sənədlər və təcrübə əsa-
sında təyin olunmalıdır. 

Samur çayının ekoloji axımı dünya ölkələrində ən geniş tətbiq olunan 
Tennant, 7Q10 və Q95% üsullarına görə qiymətləndirilmişdir. Bu üsulların hər 
üçü hidroloji metodlar qrupuna aiddir. 

Hesablamalarda Samur çayı üzərindəki Usuxçay məntəqəsində 1950-
2006-cı illərdə yerinə yetirilmiş müşahidə məlumatlarından istifadə olunmuş-
dur. 

Cədvəl 11.3-də Samur çayının çoxillik (1950-2006-ci illər) dövr üçün 
orta aylıq su sərfləri verilmişdir. 

C ə d v ə l   11.3 
Samur çayının çoxillik (1950-2001-ci illər) 

dövr üçün orta aylıq su sərfləri 

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

21.6 20.2 23.1 50.8 113.3 161.8 134.5 77.7 62.2 50.9 36.7 26.3 
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C ə d v ə l   11.4 

Samur çayının ekoloji axımının Tennant üsuluna 
görə hesablanmış qiymətləri 

 

 
№ 

Çayın 
ekoloji 

vəziyyəti 

Tennantın 
təklif 
etdiyi 

qiymətlər, 
% 

Ekoloji axım Tennantın 
təklif 
etdiyi 

qiymətlər, 
% 

Ekoloji axım 

m3/s mln m3 m3/s 
mln 
m3 

Oktyabr-mart Aprel-sentyabr 

1 Maksimum 200% 59.6 940 200% 200 3154 

2 Optimal 60-100% 
16.1-
29.8 

254-
470 

60-100% 
60-
100 

946-
1577 

3 Çox əla 40% 11.9 188 60% 60 946 

4 Əla 30% 8.94 141 50% 50 788 

5 Yaxşı 20% 5.96 94.0 40% 40 631 

6 Kafi 10% 2.98 47.0 30% 30 473 

7 
Pis və ya 
minimum 

10% 2.98 47.0 10% 10 158 

8 
Kəskin 

deqradasiya 
<10% <2.98 <47.0 <10% <10 <158 

 
 
Çayın ekoloji vəziyyətinin kafi və ya qənaətbəxş hesab olunması üçün 

çayda oktyabr-mart aylarında 47 mln m3, aprel-sentyabr aylarında isə 473 
mln m3 su saxlanılmalıdır. Bu halda illik ekoloji axım 520 mln m3 təşkil edir 
(cədvəl 11.4). 

7Q10 üsulu ABŞ-ın Balıqçılıq və Vəhşi Aləm Xidməti tərəfindən (U.S. 
Fish and Wildlife Service) və Massaçusset ştatında, Kanadada (7Q20 variantı), 
Böyük Britaniyada (7Q1 variantı) və s. ölkələrdə istifadə olunur (Tharme, 
2003; Deniz Özdemir et al, 2007). Bu üsula görə 7 günlük minimal su sərf-
lərinin nəzəri təminat əyrisi qurulur və bu əyridən təkrarlanması 10 ildə 1 dəfə 
olan (təminatı P=90%) su sərfi təyin olunur. Su sərfinin bu qiyməti (7Q10) 
ekoloji axıma bərabər qəbul edilir. 

Qeyd olunduğu kimi, 7Q10 üsulu 7-günlük minimal su sərflərindən isti-
fadəni nəzərdə tutur. Lakin keçmiş SSRİ-də və hazırda həm Azərbaycanda, 
həm də Rusiyada minimal axımın əsas göstəriciləri kimi 1-günlük (1Q), 10-
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günlük (dekadalıq, 10Q) və 30-günlük (aylıq, 30Q) qəbul olunmuşdur (СНиП 
2.01.14-83, 1985; СП 33–101–2003, 2004). Dövlət Su Kadastrının müvafiq 
sorğu kitablarında da minimal axımın məhz bu göstəriciləri haqqında məlu-
matlar verilir. 

F.Ə.İmanov 7 və 10 günlük minimal su sərflərinin nisbətlərini təhlil edə-
rək göstərmişdir ki, bu iki axım göstəricisinin qiymətləri çox yaxın və ya eyni-
dir (Иманов, 2000). Bunu nəzərə alaraq, Samur çayının ekoloji axımını qiy-
mətləndirmək üçün 10 günlük minimal su sərflərindən istifadə edilmişdir. Be-
ləliklə, 7Q10 üsulunun 10Q10 variantı tətbiq olunmuşdur. 

10 günlük minimal su sərfləri sırasının statistik parametrləri momentlər 
üsuluna görə hesablanmışdır: Q=18.5 m3/s; Cv=0.23; Cs=0.75 və Cs/Cv=3.3. 

Samur çayının minimal su sərflərinin empirik təminat əyrisi qurulmuş və 
Kritski-Menkelin üç parametrli qamma nəzəri əyrisi ilə aproksimasiya edil-
mişdir. 

Minimal su sərfinin 90% təminatlı qiyməti 10Q10=13.3 m3/s təşkil edir 
və bu su sərfinə uyğun ekoloji suburaxmanın illik həcmi 420 mln m3 alınır. 

Q95% üsuluna görə gündəlik su sərflərinin davamiyyət əyrisi qurulur və 
bu əyridən 95% təminatlı su sərfi təyin olunur. Ekoloji axımın kəmiyyəti kimi 
Q95% qəbul edilir (Deniz Özdemir et al, 2007). 

Samur çayı üçün gündəlik su sərflərinin orta davamiyyət əyrisi qurulmuş 
və müşahidə olunmuş mütləq minimal su sərfi (10.0 m3/s, 11.02.1978-ci il) də 
nəzərə alınmışdır. Mütləq maksimal su sərfi (634 m3/s, 05.07.1963-ci il) nə-
zərə alınmamışdır, çünki Q95% üsuluna görə hesblamalarda əyrinin aşağı his-
səsindən istifadə olunur. 

Hesablamalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Q95%=18.0 m3/s. Bu 
isə 568 mln m3 axım həcminə, daha doğrusu ekoloji suburaxmanın illik kə-
miyyətinə uyğundur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, keçmiş SSRİ-də də çirkab sular axıdılan çay-
larda suyun keyfiyyətini hesablamaq üçün əsas axım xarakteristikası kimi də 
Q95% qəbul olunmuşdu (Методические …, 1987; Владимиров и др., 1991). 

Beləliklə, Samur çayının ekoloji axımı müxtəlif ölkələrdə geniş istifadə 
olunan 3 müxtəlif üsulla hesablanmış və aşağıdakı nəticələr alınmışdır: 

1. Tennant üsuluna görə: 520 mln. m3;
2. 10Q10 üsuluna görə: 420 mln. m3;
3. Q95% üsuluna görə: 568 mln. m3.
Samur çayının Suqovşağı kəsiyində 75% təminatlı il üçün ekoloji axımın 

müxtəlif üsullara görə aylar üzrə paylanması cədvəl 11.5-də verilmişdir. 
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C ə d v ə l   11.5 

Samur çayının Usuxçay məntəqəsində 75% təminatlı il üçün ekoloji axımın aylar üzrə 
paylanması 

 

№ Metodlar 

Aylar 

İl 

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

1 Tennant 7.
83

 

7.
83

 

7.
83

 

78
.8

 

78
.8

 

78
.8

 

78
.8

 

78
.8

 

78
.8

 

7.
83

 

7.
83

 

7.
83

 

52
0 

2 10Q10 11
.9

 

10
.7

 

15
.8

 

30
.6

 

58
.8

 

10
9. 7 

77
.8

 

49
.1

 

18
.9

 

12
.4

 

11
.8

 

12
.2

 

42
0 

3 Q95% 16
.1

 

14
.5

 

21
.4

 

41
.4

 

79
.5

 

14
8. 3 

10
5. 2 

66
.4

 

25
.6

 

16
.8

 

16
.1

 

16
.5

 

56
8 

 

Yerinə yetirilmiş hesablamaların nəticələri göstərir ki, üç üsuldan ikisinə 
görə ekoloji suburaxmaların kəmiyyəti 1967-ci ildə razılaşdırılmış qiymətdən 
kiçikdir və Samur Suqovşağından mövcud ekoloji suburaxmalar çayın aşağı 
axınında ekosistemin müasir durumuna uyğundur. 

 
 

11.4. EKOLOJİ AXIM XƏRİTƏLƏRİ 
 
Müşahidə məlumatları olmadıqda axımın müxtəlif xarakteristikalarının 

qiymətləndirilməsi zamanı regional asılılıqlardan və axım xəritələrindən istifa-
də etmək olar. Çayların hamısında stasionar məntəqələrin yaradılması müm-
kün olmadığından müşahidə məlumatları olmayan məntəqələr üçün ekoloji 
axımın hesablanması dolayı yollarla aparılmalıdır. Belə dolayı metodlar başlı-
ca olaraq hövzənin cоğrаfi хüsusiyyətlərinin kəmiyyət göstəriciləri ilə еkоlоji 
ахım аrаsındа əlаqələrə əsаslаnır. Məsələn, A.M.Vladimirov sutоplаyıcının 
sаhəsi ilə minimal ахım аrаsındа əlаqənin olduğunu göstərir. R.Х.Аbbаsоv da 
Kiçik Qаfqаz çаylаrının mənsəbləri üçün еkоlоji ахımı qiymətləndirərkən bu 
əlaqədən istifadə etmişdir (Abbasov, 2000). 

Hidroloji xəritələrin nəzəri əsasını müəyyən tarixi dövr ərzində ərazinin 
orta rütubətlənmə səviyyəsinin dəyişməzliyi və çayların hidroloji rejiminin 
coğrafi zonallıq qanununa müvafiq dəyişməsi təşkil edir. Bu çay axımının ilk 
növbədə iqlim amillərindən asılı olması ilə əlaqədardır. Axım izoxətləri xəri-
tələri zonal rejimli çayların axım məlumatları əsasında tərtib edilir, çünki onlar 
xarakteristikanın ərazi üzrə zonal dəyişməsini əks etdirir. Bu amillərin ərazi 
üzrə dəyişməsi tədricən, lakin müxtəlif intensivlikdə baş verir. Bu, iqlim pro-
seslərinin çoxillik gedişi və hövzənin fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri ilə əlaqə-
dardır. Buna görə də axım xəritələri axımın yerli, azonal amillərin təsiri ilə 
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bağlı dəyişmələrini əks etdirmir. Yerli amillərin təsiri nəticəsində kiçik çay-
ların axımı zonal rejimdəkindən kəskin fərqlənə bilər. Müxtəlif təbii zonalarda 
və iqlim şəraitində axımı formalaşan polizonal rejimli çayların da axım 
xarakteristikaları zonal axımdan kəskin şəkildə az və ya çox ola bilər. Çay 
üzərindəki hidrometrik mövqedə qeydə alınan çay axımı, mövqedən yuxarıda 
yerləşən hövzə hissəsində formalaşmış axımın inteqral göstəricisidir. Ona görə 
də axım xəritələri tərtib edilərkən axımın kəmiyyəti sutoplayıcı sahənin ağırlıq 
mərkəzinə aid edilir. Axım modul və ya lay ilə ifadə olunur. Düzən çayları 
üçün axım izoxətləri qonşu çay hövzələrinin ağırlıq mərkəzləri arasında düz-
xətli interpolyasiya yolu ilə keçirilir. Dağlıq ərazilərdə axımın hövzənin hün-
dürlüyündən asılılığı nəzərə alınır. Bunun üçün axım modulunun sutopla-
yıcının orta hündürlüyündən asılılıq qrafiki qurulur və axımın hündürlüyə görə 
dəyişməsinin qradiyenti təyin olunur. Sutoplayıcı sahənin ağırlıq mərkəzinin 
hündürlüyünə görə axım modulu bu qrafikdən birbaşa da hesablana bilər. 

Ekoloji axımın qiymətləndirilməsi müvafiq xəritələrə görə yerinə yetirilə 
bilər. Ekoloji axım xəritəsi aşağıdakı ardıcıllıqla qurulur: 

1. Ərazidə yerləşən bütün hidroloji məntəqələrin müşahidə məlumatları
eyni bir dövrə gətirilir; 

2. Bütün məntəqələr üçün ekoloji axımın qiymətləri hesablanır və
hesablanmış qiymətlər sutoplayıcının ağırlıq mərkəzinə köçürülür; 

3. Məlum interpolyasiya və ekstrapolyasiya metodlarından istifadə et-
məklə izoxətlər keçirilir. Kompyüterdən istifadə zamanı isə optimal və polino-
mial interpolyasiya metodları tətbiq edilir. 

Axım xəritələrinə görə hesablanmış qiymətlərin etibarlılığına çoxsaylı 
amillər təsir edir ki, bu amillər də digər mənbələrdə geniş araşdırılıb (Иманов, 
2000). Yuxarıda göstərilən hesablama sxemi əsasında Azərbaycan ərazisi üçün 
ilk dəfə olaraq qış və yay-payız dövrlərinin ekoloji axım xəritələri tərtib edil-
mişdir. Qış dövrü üçün ekoloji axım xəritəsinin yaradılması zamanı Azərbay-
can ərazisində müxtəlif illərdə fəaliyyət göstərən 158 məntəqənin stasionar 
müşahidə məlumatlarından istifadə edilib. Bu zaman ekoloji axım qiymətləri 
bütün məntəqələr üçün F.Ə.İmanovun təklif etdiyi metoda əsasən hesablan-
mışdır. 

Əlavə məlumat əldə etmək üçün yuxarıda təklif olunan metodlara görə 
çayların qapayıcı mövqeləri və mənsəbləri üçün ekoloji axım modulu hesab-
lanır. Alınmış bütün əlavə nəticələr verilənlər bazasına daxil edildikdən sonra 
axım izoxətləri keçirilir. İzoxətlər 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 və daha 
yuxarı intervallarda verilir. Şək. 11.1 və 11.2-də Azərbaycan çaylarının qış və 
yay-payız dövrləri üçün A.A.Nuriyev tərəfindən kompyüterdə işlənmiş ekoloji 
axım xəritələri verilir. Xəritə 1:2 500 000 miqyasında tərtib olunmuşdur. Qeyd 
edək ki, belə xəritələr ilin hər bir təqvim ayı üçün tərtib oluna bilər. 
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SU EHTİYATLARININ  
İDARƏ EDİLMƏSİ 

12. AZƏRBAYCANDA SU EHTİYATLARININ
İDARƏ EDİLMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ,  
ƏSAS PRİNSİPLƏR VƏ ÜSULLAR 

12.1. SU ÇATIŞMAZLIĞI PROBLEMİNİN  
ÜMUMİ HƏLLİ YOLLARI 

Hazırda bütün dünyada su ehtiyatlarından istifadə sürətlə artır 
və əksər region və ölkələrdə su təminatı kəskin azalır. Əgər gələ-
cəkdə su təsərrüfatı son 10-15 ildəki sürətlə inkişaf etsə, onda artıq 
2025-ci ildə Yer kürəsi əhalisinin 40%-i yaşayan regionlarda katas-
trofik su çatışmazlığı müşahidə olunacaq. Belə regionlarda bir ildə 
adambaşına düşən suyun miqdarı 1000 m3-dən az olacaq ki, bu da 
çox aşağı səviyyədə su təminatına uyğundur. Gələcəkdə su təmina-
tını yaxşılaşdırmaq üçün yalnız sudan istifadəni azaltmaq kifayət 
deyil və su ehtiyatlarının artırılması istiqamətində tədqiqatlar və 
praktik işlər sürətləndirilməlidir. 

Su ehtiyatlarına antropogen təsirin azaldılmasına və şirin su 
çatışmazlığı probleminin həllinə, beləliklə də su təminatının stabil-
ləşdirilməsi və hətta artırılmasına yönəlmiş bütün tədbirlər iki qrupa 
bölünə bilər (Водные ресурсы, 2008). 

Birinci qrup tədbirlər regionlarda istifadəyə yararlı su ehtiyat-
larını aşağıdakı yollarla artırmağı nəzərdə tutur. 

 Çay axımının çoxillik və mövsümi tənzimlənməsi;
 Şirin suların əsrlik ehtiyatlarından istifadə;
 Atmosfer yağıntılarının süni yolla artırılması;
 Su ehtiyatlarının ərazi üzrə kanallar və su kəmərləri vasitə-
silə yenidən paylanması. 
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İkinci qrup tədbirlər kənd təsərrüfatı, sənaye, kommunal təsərrüfatda is-

tifadə olunan suya qənaət etməyə imkan verən daha müasir texnologiyalardan 
istifadəyə əsaslanır. 

Çay axımının tənzimlənməsi. Bir çox regionlarda su təchizatındakı 
problemlər su qıtlığı səbəbindən deyil, çay axımının çoxillik dövr və il ərzində 
qeyri-bərabər paylanması nəticəsində yaranır. Su ehtiyatlarından daha çox isti-
fadə etmək məqsədilə 1940-1950-ci illərdən başlayaraq mövsümi və çoxillik 
dövr ərzində axımı tənzimlənməyən su anbarları inşa olunur. Hazırda bütün 
dünya üzrə su anbarlarının ümumi faydalı həcmi 4000 km3 təşkil edir ki, bu da 
sabit çay axımı miqdarını orta hesabla 25% artırmağa imkan vermişdir. Lakin 
su anbarları vasitəsilə çay axımının tənzimlənmə prosesi, daha doğrusu anbar-
ların inşası və istismarı bir çox hallarda ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Buna 
görə də son 20 ildə su anbarlarının sayı çox zəif sürətlə artır. Çox güman ki, bu 
tendensiya gələcəkdə də davam edəcəkdir. 

Arid və semi-arid zonalarda su anbarlarının inşası su səthindən buxar-
lanma nəticəsində regionların ümumi su ehtiyatlarını əhəmiyyətli dərəcədə 
azaldır. Həmçinin, geniş ərazilər suyun altında qalır. Bütün bunları nəzərə ala-
raq, son illərdə su anbarları əsasən dağlıq regionlarda və əhali seyrək məskun-
laşmış bölgələrdə tikilir. 

Şirin suların əsrlik ehtiyatlarından istifadə. Bu ehtiyatlara göl, buzlaq 
və dərində yerləşən yeraltı sular aid edilir. Göl sularından geniş istifadənin 
perspektivi azdır, çünki şirin göl suları azdır (təqribən 91000 km3), ərazi üzrə 
qeyri-bərabər paylanırlar və su çatışmazlığı ilə səciyyələnən regionlarda onlar 
demək olar ki, yoxdur. Aydındır ki, sudan istifadə nəticəsində səviyyənin kəs-
kin aşağı düşməsi arzuolunmaz ekoloji vəziyyətə gətirib çıxarır. 

Qurunun kontinental regionlarında şirin su mənbələrindən biri də dağ 
buzlaqlarıdır. Buzlaqların əriməsini süni yolla sürətləndirərək buzlaqlarla qi-
dalanan çayların axımını artırmaq olar. Dağ buzlaqlarının su ehtiyatı təqribən 
40600 km3 təşkil edir və onlar əsasən axımı suvarmada geniş istifadə olunan 
çay hövzələrindədir (Корзун (ред.), 1974). 

Buzlaqların əriməsinin sürətləndirilməsi onların səthinin süni yolla qa-
raldılması nəticəsində baş verir. 

Belə eksperimentlər hələ 1970-1980-ci illərdə ABŞ, Çin, Çili, keçmiş 
SSRİ və başqa ölkələrdə həyata keçirilmişdir. Orta Asiya buzlaqlarının əri-
məsinin sürətləndirilməsi nəticəsində əldə edilməsi mümkün olan əlavə su eh-
tiyatları qiymətləndirilmişdir (Кренке, 1980; Котляков, 1981). 

Lakin bu eksperimentlərin nəticələri o qədər də ümidverici deyildir. 
Əgər, Orta Asiya və cənub-şərqi Qazaxstanın təqribən 1000 km3 su ehtiyatına 
malik bütün buzlaqlarının səthi qaraldılarsa, çayların illik axımının artımı cəmi 
6,5 km3 təşkil edər. Hazırda isə bu çay sularının istifadə olunduğu regionlarda 
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geri qaytarılmadan (itkilər) istifadə edilən su ehtiyatlarının miqdarı 80 km3/il 
təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, belə eksperimentlər texniki nöqteyi nəzər-
dən də çox çətin həyata keçiriləndir. 

Arid və semi-arid regionlarda dərində yerləşən və bərpa olunmayan su 
ehtiyatlarından istifadə edilir. Bir neçə onilliklərdir ki, Ərəbistan yarımadası 
və Şimali Afrikanın ərəb ölkələrində həm kənd təsərrüfatında, həm də içməli 
su təchizatında bu sulardan geniş istifadə olunur. Lakin indi artıq bir çox arid 
regionlarda belə yeraltı suların ehtiyatı tükənmək üzrədir (Gleick, 1998; 
UNESCO, 1995) və qlobal miqyasda çətin ki, bu su mənbələri gələcəkdə mü-
hüm əhəmiyyət kəsb etsin. 

Şor və şorakətli suların şirinləşdirilməsi. Su çatışmazlığı probleminin 
həlli yollarından biri də göl, yeraltı, drenaj və xüsusilə, dəniz sularının şirinləş-
dirilməsidir. Su şirinləşdirici qurğuların kütləvi tikintisi 1960-cı ildən sonra 
başlanmışdır. Dünya üzrə bu qurğuların cəm gücü 1960-cı ildə 0,08-0,09 
km3/il, 1970-ci ildə 0,45 km3/il, 1977-ci ildə isə 1,4 km3/il (cəmi 1500 qurğu) 
(Шикломанов, Маркова, 1987), 1996-сı ildə isə 6,5 km3/il (Gleiсk, 1996) 
təşkil etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1960-cı və sonra 1980-ci illərdə şirinləşdirilmiş 
su ehtiyatlarından istifadənin sürətlə artacağı proqnozlaşdırılırdı. Məsələn, 
1980-ci illərdə ehtimal olunurdu ki, artıq 2000-ci ildə belə suların həcmi 35-55 
km3/il təşkil edəcək (Шикломанов, Маркова, 1987). İndi məlumdur ki, 2000-
ci ildə şirinləşdirilmiş suların miqdarı cəmi 7 km3 olmuşdur və çox güman ki, 
heç 2020-ci ildə də 50 km3/il səviyyəsinə çatmaq mümkün olmayacaq. 

Şor suların daha geniş miqyasda şirinləşdirilməsini ləngidən əsas səbəb-
lər bu proses nəticəsində alınan şirin suyun dəyərinin çox yüksək olması, külli 
miqdarda elektrik enerjisi və yanacağın tələb olunmasıdır. İri su şirinləşdirici 
qurğularda 1m3 su 0,6-1,8 dollara başa gəlir (1 km3 isə 600-1800 mln dollara 
(cədvəl 12.1). Hazırda bütün dünya üzrə şirinləşdirilən sulardan istifadənin ya-
rıdan çoxu İran körfəzi və Orta Şərq ölkələrinin payına düşür. Bu, qeyd olunan 
regionlarda kəskin su çatışmazlığı və zəngin neft ehtiyatlarından gələn ma-
liyyə resurslarının olması ilə izah olunur (Gleick, 1998).  

Su ehtiyatları məhdud olan intensiv suvarma rayonlarında nisbətən zəif 
minerallaşmış yeraltı və drenaj sularının şirinləşdirilməsi daha perspektivli he-
sab olunur. Belə ki, şor sularla müqayisədə, şorakətli suları şirinləşdirmək da-
ha ucuz başa gəlir. Digər tərəfdən ənənəvi suvarma regionlarında adətən kifa-
yət həcmdə drenaj suları olur. 



12. Azərbaycanda su ehtiyatlar¯n¯n idarə edilməsinin x³susiyyətləri... 261 

 
C ə d v ə l   12.1 

1 km3 əlavə şirin su ehtiyatı əldə etmək və ya ona qənaət etmək üçün tələb olunan 
maliyyə vəsaiti 

 

№ Tədbir mln. dollar 

1 Çay axımının su anbarı ilə tənzimlənməsi 50 – 80 

2 Dağ buzlaqlarından istifadə 50 – 100 

3 Şor və şorakətli suların şirinləşdirilməsi 600 – 1800 

4 Çay axımının ərazi üzrə yenidən paylanması 100 – 800 

5 
Sənayedə yeni texnologiyaların tətbiqi və tullantı 
sularının təmizlənməsi 

200 – 1000 

6 Antarktida aysberqlərindən istifadə 500 – 700 

7 
Suvarma sistemlərinin rekonstruksiyası və müasir 
suvarma texnologiyalarının tətbiqi 

700 – 900 

 
Yağıntıların süni artırılması. Bu istiqamətdə böyük ərazilərdə iri miq-

yaslı eksperimentlər ABŞ, Avstraliya, Kanada və başqa ölkələrdə yerinə yeti-
rilmiş və 1960-1970-ci illərdə çox populyar olmuşdur. Eksperimentlərin nəti-
cələri göstərdi ki, bu yolla su ehtiyatlarının artırılma imkanı məhduddur və 
real olaraq 5% səviyyəsindədir. Bu zaman müəyyən ekoloji, hüquqi və siyasi 
problemlərlə üzləşmək olar, çünki buludlara aktiv təsir göstərdikdə bu qonşu 
region və ölkələrin iqlimində əks oluna bilər. 

Əlavə yağıntıların əsas hissəsi su çox lazım olan dövrlərdə yox, təbii 
yağıntılar düşdükdə əldə olunur. Buna görə də, suni yağıntıların köməyi ilə 
çay axımını qismən artırmaq mümkün olduqda belə bu effektdən yalnız axımı 
ərazi üzrə və zamana görə yüksək səviyyədə tənzimləmə şəbəkəsi olan region-
larda istifadə etmək mümkündür. 

1980-1990-cı illərdə yağıntıların suni artırılması istiqamətində iri miq-
yaslı eksperimentlərin sayı kəskin azalmışdır. Hazırda su təsərrüfatı üzrə mü-
təxəssislər qlobal su probleminin həllində bu metodu effektiv hesab etmirlər 
(Водные ресурсы…, 2008). 

Su ehtiyatlarının ərazi üzrə paylanması. Çay axımının ərazi üzrə pay-
lanması insanlar tərəfindən çoxdan tətbiq edilir və son dövrdə bütün dünyada 
daha geniş istifadə olunur. Axımın bir hissəsinin bir bölgədən başqasına axı-
dılması təbii su ehtiyatlarının əmələgəlmə və ərazi üzrə paylanma xüsusiy-
yətləri, həmçinin bu ehtiyatlardan istifadənin xarakteri ilə əsaslandırılır. Ha-
zırda yer kürəsində çay su ehtiyatları yüz illər ərzində suya olan tələbatı ödə-
mək üçün kifayət qədərdir. Lakin bu ehtiyatlar qitələr üzrə kəskin qeyri-bə-
rabər paylanır: hər bir qitədə su ehtiyatları həddən artıq çox olan və əksinə, su 
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çatışmazlığı müşahidə edilən regionlar var. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti təbii 
su ehtiyatlarının ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanmasını daha da gücləndirir: su 
ehtiyatları çox olan ərazilərdə sudan nisbətən az istifadə olunur və çay axımı 
demək olar ki, azalmır, əksinə su ehtiyatları qıt olan regionlarda su çatış-
mazlığı ildən-ilə daha qabarıq hiss olunur. 

1985-ci ildə dünya ölkələri üzrə başqa regionlara axıdılan axım həcmi 
370 km3 təşkil etmişdir: 140 km3 – Kanadada, 60 km3 – keçmiş SSRİ-də, 50 
km3- Hindistanda, 30 km3 – ABŞ-da. Özbəkistan və Türkmənistanın ərazi-
lərindən keçən Qaraqum kanalı dünyada ən uzundur (1100km) (Шикломанов, 
Маркова, 1987). 

1970-1980-ci illərdə müxtəlif ölkələrdə su ehtiyatlarının ərazi üzrə pay-
lanmasını nəzərdə tutan çoxsaylı layihələr işlənilsə də, onların əksəriyyəti hə-
yata keçirilmədi. Əsas səbəblər onların ekoloji nöqteyi nəzərdən kifayət qədər 
əsaslandırılmaması, maliyyə və texniki resursların çatışmazlığı və iri su təsər-
rüfatı layihələrinə ictimai fikrin kəskin neqativ olması idi. Bu səbəblərdən mə-
sələn, 1985-ci ildə keçmiş SSRİ-də bu problemlə əlaqədar bütün layihə və 
elmi-tədqiqat işləri, demək olar ki, dayandırıldı (Водные ресурсы…, 2008). 

Hazırda dünya üzrə hər il kanallar vasitəsilə quraq ərazilərə 500 km3 su 
verilir. Ən son illərdə belə layihələrə münasibətin dəyişdiyi hiss olunur: Çində 
iri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsinə başlanmışdır. Quraq ərazilərə bu 
yolla çatdırılan suyun hər km3–i təqribən 100-800 mln. dollara başa gəlir 
(cədvəl 12.1). 

Kəskin su çatışmazlığı ilə üzləşən dəniz sahili arid regionların su təmi-
natının yaxşılaşdırılması yollarından biri bu ərazilərə Antarktida aysberq-
lərinin nəql olunmasıdır. Bu halda hər km3 suya 500-700 mln. dollar xərc tələb 
olunur. 

Aysberqlərdən şirin su mənbəyi kimi istifadə bir sıra çətinlik və məhdu-
diyyətlərlə bağlıdır. Aysberqlərin əsas hissəsi suyun altında və böyük qalınlığa 
malik olduğundan, onlar sahilə 20-40 km çatmamış parçalanmalı və sonra ye-
nidən nəql edilməlidir. Aysberqlərdən geniş istifadə etdikdə iqtisadi və texniki 
problemlərlə yanaşı, siyasi və ekoloji problemlər ortaya çıxa bilər. 

Su çatışmazlığı probleminin həllinə yönəlmiş ikinci qrup tədbirlər, ilk 
növbədə sudan qənaətlə istifadəyə imkan verən müasir texnologiyaların tətbi-
qini nəzərdə tutur. 

Arid regionlarda suvarma əkinçiliyində suya qənaət olunması çox vacib-
dir. Dünyanın bəzi regionlarında 1 ha sahəyə bitkilərin tələbatından 3-7 dəfə 
çox su verilir. Bu, kanallarda böyük su itkiləri, suvarma sistemlərinin faydalı 
iş əmsalının aşağı (0,4-0,5), suvarma normalarının şişirdilmiş, suvarma texni-
kası və texnologiyalarının köhnə olması ilə bağlıdır. Ənənəvi suvarma metodu 
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damcı üsulu ilə əvəzləndikdə suya ən azı iki dəfə qənaət olunur və kənd təsər-
rüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı artır (Decroix, 1983). 

Mütərəqqi suvarma üsullarının-çiləmə, damcı, xırda dispers suvarma və 
s. tətbiqi üçün mürəkkəb və bahalı texniki avadanlıqlarla yanaşı, yüksək 
əkinçilik mədəniyyəti tələb olunur. Buna görə dünya üzrə suvarılan sahələrin 
yalnız 10-12%-də çiləmə üsulundan istifadə edilir. Damcı üsulu ilə suvarma 
çiləmə ilə müqayisədə 3-5 dəfə baha olduğundan, bütün suvarılan ərazilərin 
cəmi 0,7% -də tətbiq olunur (Postel, 1992). 

Ənənəvi suvarma əkinçiliyi rayonlarında mövcud suvarma şəbəkələrinin 
rekonstruksiyası da su itkilərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Bu yolla, 
məsələn, keçmiş Orta Asiya respublikalarında hər il 20 km3 suya qənaət etmək 
olar. Lakin bu suyun 1 km3-i 700-900 mln. dollar vəsait tələb edir (Воропаев, 
1979). 

1970-ci illərdə inkişaf etmiş ölkələrdə sənaye istehsalının sürətli inkişa-
fına baxmayaraq, sənayedə sudan istifadə əksinə xeyli azalmışdı. Bu, müəssi-
sələrdə tullantı sularının təmizlənərək təkrar istifadəsi nəticəsində mümkün ol-
muşdu. Lakin, tullantı sularının təmizlənməsinə su mənbələrindən birbaşa tə-
miz su götürməklə müqayisədə 3-8 dəfə çox vəsait tələb olunur. Məsələn, 
1 km3 sənaye tullantı sularının təmizlənməsi, çirkləndiricilərin tərkibi və miq-
darından asılı olaraq 200-1500 mln. dollar təşkil edir (cədvəl 12.1). 

 
 

12.2. SU SİYASƏTİ VƏ SU QANUNVERİCİLİYİ 
 
Bir çox ölkələr kimi, Azərbaycanda da su ehtiyatlarından istifadənin əsas 

strategiyası müxtəlif sektorların tələbatını ödəməklə yanaşı, bərpa olunan su 
ehtiyatlarından istifadənin effektivliyinin artırılmasına, suların keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin mühafizəsinə yönəlmişdir. Bu gün Azərbay-
canda əhalinin artımı şəraitində iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək məqsə-
dilə sudan qənaətlə istifadəyə imkan verən texnologiyaların tətbiqi və istifa-
dəyə yararlı su ehtiyatlarının həcminin artırılması yolları araşdırılır. 

Məlumdur ki, Arzərbaycan su ehtiyatları məhdud olan ölkələr sırasında-
dır. Ərazisinə görə Cənubi Qafqazın digər ölkələrindən daha böyük olmasına 
və əhalisinin sayının daha üstün olmasına baxmayaraq Azərbaycanın su ehti-
yatları 2010-cu illərin göstəricilərinə görə qonşu Gürcüstandan 2,1 dəfə az, Er-
mənistandan 3,1 dəfə çoxdur (cədvəl 12.2). Adambaşına düşən su ehtiyatları 
Azərbaycanda Gürcüstandan 4,5 dəfə az olsa da, Ermənistandan bir qədər 
artıqdır. Eləcə də vahid əraziyə düşən su ehtiyatları Azərbaycanda Gürcüstan-
dan 2,6 dəfə az, Ermənistandan isə 1,05 dəfə artıqdır. Dünya üzrə adambaşına 
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düşən istifadəyə yararlı su ehtiyatlarının illik 67534 l miqdarı ilə müqayisədə 
Azərbaycanda adambaşına düşən su ehtiyatları 6,5 dəfə azdır. 

Lakin arid zonada yerləşməsinə baxmayaraq adambaşına düşən yerüstü 
(7790 l/gün/adam) və yeraltı suların (2600 l/gün/adam) mütləq miqdarına görə 
Azərbaycan ciddi su problemləri olan ölkələr sırasında deyil. 

C ə d v ə l   12.2 
Cənubi Qafqaz ölkələrinin su ehtiyatları 
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Qeyd: Azərbaycan çaylarının yeraltı axımı yerüstü su ehtiyatlarına deyil, yeraltı su 
ehtiyatlarına aid edilmişdir (A.B.Ələkbərov). 

Su ehtiyatlarının formalaşması baxımından vahid əraziyə düşən atmosfer 
yağıntıları Azərbaycanda Türkiyədən 1,5 dəfə azdır. Lakin Azərbaycanda ya-
ğıntıların 73%-i səmərəsiz buxarlanmaya sərf olunduğu halda, Türkiyədə bu 
göstərici 55% təşkil edir (cədvəl 12.3). Bu ilk növbədə qonşu Türkiyədə at-
mosfer yağıntılarının resurs potensialından daha səmərəli istifadə edilərək ya-
ğış sularının sayı və faydalı həcmi intensiv artmaqda davam edən su anbar-
larında toplanmasıdır. Türkiyə təcrübəsinin üstün cəhəti, digər amillərlə yanaşı 
ondan ibarətdir ki, ölkədəki mövcud su anbarlarının çox böyük hissəsi bilava-
sitə yağış sularının toplanması əsasında fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda möv-
cud olan su anbarlarının ümumi həcminin 22 km3-ə yaxın olmasına baxma-
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yaraq, çaylar üzərində qurulan bu anbarlarda su əsasən çay suları əsasında top-
lanır. Bununla yanaşı, adambaşına düşən istifadəsi mümkün olan gündəlik su 
Türkiyədə 3800 l təşkil etdiyi halda, Azərbycanda bu göstərici transsərhəd 
çayların ehtiyatları nəzərə alınmadan belə 4300 l-dir. 

 
C ə d v ə l   12.3 

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyətinin 
yerüstü və yeraltı sularının ehtiyatları və istifadəsi 
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2030-cu ildə əhalinin artımı, urbanizasiyanın sürətlənməsi və iqtisa-

diyyatın inkişafı nəticəsində suya tələbatın artacağı gözlənilir. Buna görə də 
Azərbaycanda su ehtiyatlarının həm milli, həm də transsərhəd səviyyədə op-
timal istifadə və idarə edilməsinə çalışır. 

Azərbaycanda su ehtiyatları dayanıqlı inkişafın mühüm amillərindən biri 
hesab olunur. Su ehtiyatlarının istifadəsi və mühafizəsi inteqrasiyalı idarə 
olunmalı, eyni zamanda əhalinin iqtisadi və sosial tələbatı, həmçinin ətraf mü-
hit amili nəzərə alınmalıdır. 

Azərbaycanın su siyasətini müəyyən edən amillərdən biri də iqlim şərai-
tidir. Əvvəla, ölkə ərazisinin təqribən 50%-i arid zonada yerləşir və su ehtiyat-
ları az olmaqla yanaşı ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanır. Digər tərəfdən, yağın-
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tılar və müvafiq olaraq çay axımı da il ərzində qeyri-bərabər paylanır. Buna 
görə də gursulu və daşqın dövrlərində çay axımının bir hissəsi su anbarlarına 
yığılaraq sonradan azsulu dövrlərdə istifadə olunur. Bu yolla həmçinin daşqın-
lar idarə olunur və daşqın riski azaldılır. Ümumiyyətlə, su anbarları əhalinin 
içməli su təchizatında, hidroenergetikada, suvarmada, axımın nizamlanmasın-
da, balıqçılıqda və s. mühüm rol oynayır. Buna görə və ölkənin su təhlükəsiz-
liyini təmin etmək məqsədilə yeni su anbarlarının inşası planlaşdırılır. Milli su 
strategiyası su anbarlarında yığılan su həcminin artırılmasını nəzərdə tutur. 

İqtisadiyyatı keçid dövründə olan Azərbaycanın iqtisadi inkişafını təmin 
etmək məqsədilə çayların hidroenerji ehtiyatlarından istifadə olunur. Hazırda 
ölkədə istehsal olunan elektrik enerjisinin 8-10%-i Su elektrik stansiyalarının 
payına düşür və bu rəqəmi 2-3 dəfə artırmaq imkanı var. Enerjinin bu növünün 
əsas üstünlükləri onun bərpa olunması və ekoloji təmizliyidir. 

Azərbaycanın təbii su ehtiyatlarının təqribən 70%-i transsərhəd çayların 
payına düşür. Məlumdur ki, ölkə ərazisi transsərhəd çayların aşağı axınında 
yerləşir və heç bir transsərhəd çay üçün Azərbaycan hövzənin yuxarı hissə-
sində yerləşmir. 

Azərbaycanın transsərhəd su siyasəti mövcud beynəlxalq sənədlərə əsas-
lanır. Bu siyasətin əsasını su ehtiyatlarından qonşu ölkələrlə birgə istifadə və 
onların ədalətli bölüşdürülməsi prinsipləri təşkil edir. 

Regionun və Azərbaycanın əsas transsərhəd çayı olan Kürün hövzəsində 
su ehtiyatlarından istifadədə ümumi əməkdaşlığı çətinləşdirən, hətta yox sə-
viyyəsinə gətirən əsas səbəb Ermənistan Respublikasının Qarabağ problemi ilə 
bağlı destruktiv mövqeyidir. Bu səbəblərdən biri də bütövlükdə və ya qismən 
Kür hövzəsində yerləşən ölkələrin inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupuna aid 
olmalarıdır. Maliyyə çatışmazlığı sudan istifadədə müasir və ekoloji cəhətdən 
effektiv üsulların tətbiqini ləngidir. 

Azərbaycanda su sektoru ilə əlaqədar normativ-hüquqi baza əsasən yara-
dılmışdır və aşağıdakı qanunlarla tənzimlənir: 

- Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi; 
- Su təchizatı və tullantı suları haqqında Azərbaycan Respublika-

sının Qanunu 
- Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublika-

sının Qanunu 
- Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu 
- Ekoloji təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qa-

nunu 
- Yerin təki haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
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- Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Res-

publikasının Qanunu 
- Hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublika-

sının Qanunu və s. 
Qanunlarla yanaşı su sektorunun fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin Qərarları və Sərəncamları ilə təsdiq edilmiş qaydalar, su 
siyasətini həyata keçirən Dövlət qurumları tərəfindən təsdiq edilmiş qaydalar, 
Beynəlxalq konvensiyalar ilə tənzimlənir. 

Cənubi Qafqazın digər ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycan Respubli-
kası BMT-nin “Sərhəddən keçən su axınlarının və Beynəlxalq göllərin müha-
fizəsi və istifadəsi üzrə” Helsinki Konvensiyasını (17 mart 1992-ci il) ratifi-
kasiya etmişdir (14 mart 2000-ci il) və Konvensiyanın tələblərinə ciddi riayyət 
edir. 

Hazırda bütün hövzə ölkələri ilə dialoq aparmaq və çay sularının kəmiy-
yəti və keyfiyyəti haqqında müşahidə məlumatlarının mübadiləsini təşkil et-
mək mümkün olmadığından, Azərbaycan qonşu ölkələrlə ikitərəfli müqavi-
lələr əsasında əməkdaşlığa üstünlük verir. Bu isə mövcud problemləri qismən 
həll etməyə şərait yaradır. 

Azərbaycan hesab edir ki, transsərhəd sular ədalətli bölüşdürülməli, 
məqsədyönlü və səmərəli istifadə olunmalıdır. Suların ədalətli bölüşdürülməsi 
heç də o demək deyil ki, su ehtiyatları hövzə ölkələri arasında bərabər bölüş-
dürülməlidir. Ədalətli bölüşdürülmə sudan səmərəli və effektiv istifadəni, 
həmçinin ölkələrin mövcud və perspektiv tələbatlarını, müasir suvarma texno-
logiyalarının tətbiqini nəzərdə tutur. 

Azərbaycan Respublikasında su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi 
ilə bağlı hüquqi münasibətlər Azərbaycan Respublikasının “Su Məcəlləsi” 
əsasında öz həllini tapır. 

Kifayət qədər əhatəli və dolğun sənəd olan Azərbaycan Respublikasının 
Su Məcəlləsinin 22-ci maddəsində mahiyyəti etibarilə su ehtiyatlarının ölkə 
daxilində inteqrasiyalı idarə edilməsi ilə analoji sistem olan su ehtiyatlarının 
kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin hazırlanması nəzərdə tutulur 
(Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi, 1997), Məcəllənin 22- ci mad-
dəsində göstərilir ki, su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxem-
ləri su ehtiyatlarının vəziyyəti, su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi pers-
pektivləri barədə sistemli tədqiqat və layihə materiallarını özündə birləşdirir. 
Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemləri su təsərrüfatı təd-
birlərini və ölkənin su ehtiyatlarına olan perspektiv tələbatı müəyyən etmək, su 
obyektlərinin səmərəli istifadəsi və mühafizəsini təmin etmək, habelə suların 
zərərli təsirinin qarşısını almaq və onun nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi 
ilə işlənib hazırlanır. Lakin, hələlik ölkənin nə su ehtiyatlarının kompleks is-
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tifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin, nə də su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə 
edilməsi sxemlərinin işlənib hazırlanması mümkün olmamışdır. 

Azərbaycan ətraf mühitə dair 20-yə yaxın Beynəlxalq Konvensiyaya, o 
cümlədən “Transsərhəd su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və is-
tifadəsinə dair Konvensiya”ya (17 mart 1992, Helsinki) qoşulmuşdur. Hazırda 
Azərbaycan transsərhəd çayların su ehtiyatlarının istifadəsi və mühafizəsi sa-
həsində beynəlxalq su yurisdiksiyasına əsaslanmış dövlət siyasəti aparır. 

12.3. İNSTİTUSİONAL STRUKTUR 

Azərbaycanda su ehtiyatları dövlətin mülkiyyətində olub, onların istifa-
dəsi və mühafizəsinin idarə olunması, su münasibətlərinin nizamlanması Azər-
baycan Respublikasının Qanunlarının və onların əsasında qəbul edilmiş nor-
mativ-hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Milli səviyyədə su ehtiyatlarının istifadəsi, mühafizəsi, monitorinqi, el-
mi-tədqiqat işləri və digər məsələlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin koordinasiyası ilə öz səlahiyyətləri daxilində müxtəlif təşkilatlar tərə-
findən yerinə yetirir: 

 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi-yerüstü və yeraltı suların 
keyfiyyət və kəmiyyət monitorinqini və mühafizəsini, yeraltı 
suların ehtiyatlarının qiymətləndirilməsini, istifadə və müh-
afizəsini həyata keçirir. 

 FHN-nin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi (FHN-SEDA)-milli 
əhəmiyyətli su anbarlarının mühafizəsini, su ehtiyatları və müəs-
sisələrinin, hidrotexniki qurğuların, su təchizatı sistemlərinin 
monitorinqinin aparılmasını, su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə 
edilməsi üzrə tövsiyələrin və su ehtiyatlarının mühafizəsi sxem-
lərinin hazırlanmasını, su sektoru üçün fəaliyyətlərin müəyyən 
olunması və ölkənin su ehtiyatları üzrə gələcək tələbatların mü-
əyyən edilməsini təşkil edir. 

 Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti-yerüstü 
su ehtiyatlarından suvarmada istifadənin təşkili, suların istifadə 
qeydiyyatı, meliorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin istismarını, 
eləcə də sel və daşqınlara qarşı mübarizə tədbirlərini aparır. 

 “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan su təchizatı və 
kanalizasiya sahəsində dövlət siyasəti və strategiyasının həyata 
keçirilməsini, ölkə ərazisində istehlakçılara mərkəzləşdirilmiş 
qaydada içməli su və kanalizasiya xidmətlərinin göstərilməsini 
təmin edir. 
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Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən içməli su mənbələrinin keyfiyyət monito-

rinqi həyata keçirilir. 
“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti hidroenergetika siyasətinin aparılma-

sına və icrasına cavabdehdir. Respublikanın kompleks istifadə edilən Min-
gəçevir, Araz, Şəmkir və Yenikənd su anbarlarının hidroenergetika və iş rejimi 
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC ilə yanaşı “Azərenerji” Səhmdar Cəmiy-
yəti tərəfindən həyata keçirilir. 

 
 

12.4. İDARƏETMƏNİN ƏSAS ÜSULLARI 
 
Hazırda çay hövzəsinin idarə olunmasının üç modeli məlumdur: hidro-

loji, inzibati-ərazi və koordinasiyalı modellər (Mostert at all, 2000). Hidroloji 
modelə görə su hidroloji sərhədlər (hövzənin sərhədləri) daxilində idarə olu-
nur. Bu variantda suyun idarə olunması vahid orqan–“çay hövzəsi idarəsi” 
tərəfindən yerinə yetirilir. İnzibat-ərazi modeli bir çox xüsusiyyətlərinə görə 
hidroloji modelin əksidir. Bu model hidroloji sərhədlərə əsaslanmır və suyun 
idarə olunmasına ayrı-ayrı inzibati vahidlər (vilayət, rayon), bələdiyyələr və 
başqa təşkilatlar cavabdehdir. Koordinasiyalı model, faktiki olaraq, qeyd olu-
nan iki modelin qarışığıdır. Bu modelə görə suyun idarə olunması vahid idarə 
tərəfindən yerinə yetirilmir. Lakin hövzə komissiyası yaradılır və o, suyun 
idarə olunmasında iştirak edən təşkilatların fəaliyyətini koordinasiya edir. 

Baxılan modellərin hər birinin həm üstün, həm də çatışmayan cəhətləri 
var. Hidroloji modeldə çayın yuxarı və aşağı axınları arasında konflikt şansı 
minimuma endirilir. Lakin bu halda çay hövzə idarəsi yalnız suyun idarə olun-
ması ilə məşğul olduğundan, suya aidiyyatı olan digər təşkilatlarla əlaqə zəif-
ləyir və bununla bağlı problemlər ortaya çıxır. Bundan əlavə, transsərhəd çay 
hövzəsində hidroloji modelin tətbiqi beynəlxalq idarəetmə orqanın yaradılma-
sını nəzərdə tutur. 

İnzibati-ərazi modelində suyun idarə olunması, torpaqdan istifadənin və 
başqa aidiyyatı olan sahələrin planlaşdırılması birgə həyata keçirilir. Lakin bu 
modelin əsas çatışmazlığı çayın yuxarı və aşağı axınları arasında konflikt ris-
kinin çox yüksək olması və faktiki olaraq mövcud problemlərin həlli üçün 
platformanın olmamasıdır. İnzibati-ərazi modelindən fərqli olaraq, koordinasi-
yalı modeldə belə platforma var. Bu, çay hövzə komissiyasıdır. Komissiyada 
suyun idarə olunmasında iştirak edən müxtəlif təşkilatlar təmsil olunur və 
onlar mövcud problemləri müzakirə və həll etməyə çalışır. 

Azərbaycan Respublikasında hazırda bu üç modeldən yalnız biri – inzi-
bati-ərazi model tətbiq olunur. Lakin Azərbaycan Respublikasının Su Qanun-
vericiliyində göstərilmişdir ki, həm hidroloji, həm də administrativ model su 
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ehtiyatlarının idarə olunmasında tətbiq edilə bilər. Ölkəmizdə, su infrastruktu-
runun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, su ehtiyatlarının idarə olunmasında koor-
dinasiyalı modelin daha məqsədəuyğun olduğunu göstərmək olar. Belə ki, 
Azərbaycanda çoxsaylı təbii su obyektləri ilə yanaşı, süni su obyektləri də (su 
anbarı, kanallar) kifayət qədərdir. Ərazidə, su ehtiyatlarının idarə olunmasında 
xüsusi yanaşma tələb edən transsərhəd çaylar da var. 

Ədəbiyyat 1. Hüseynov Q.C., Ələkbərov A.B. Azərbaycanın su ehtiyatlarınıninteqrasiyalı idarə edilməsi sxeminin konseptual əsasları. II XəzərBeynəlxalq Su Texnologiyaları Konfransının materialları. Bakı,2014, səh. 17-25.2. Əsədov M.Y., Həşimov A.C., Osmanov T.Ə., Məmmədov İ.M. Su eh-tiyatlarını inteqrasiyalı idarəetmə prinsipləri. Bakı, 2004. – 23 s.3. İmanov F.Ə., Ağayev Z.B. Transsərhəd çay hövzələrinin idarəolunması (Astaraçay və Bolqarçay timsalında) Azərbaycan Coğ-rafiya Cəmiyyətinin əsərləri. X cild. Bakı, 2006. – 457–465 c.4. Водные ресурсы России и их использование. Под ред. проф.И.А.Шикломанова. – СПб.: Государственный гидрологическийинститут. 2008. – 600 с.5. Воропаев Г.В. Гидрологические и технические аспектытерриториального перераспределения водных ресурсов вСССР // Проблемы освоения пустынь. – 1979. – №3. – с. 3–9.6. Корзун В.И. (ред). Мировой водный баланс и водные ресурсыЗемли / Под ред. В.И.Корзуна. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. –638 с.7. Кренке А.Н. Ледниковый сток в реки Средней Азии и воз-можности его регулирования // Водные ресурсы. – 1980. –№3. – с. 5–20.8. Котляков В.М. Использование ледников как источниковпресной воды // Проблемы развития народного хозяйстваСССР. – М., 1981. – с. 27–43.9. Мамедов М.А., Иманов Ф.А. Водные ресурсы Азербайджана:оценки и проблемы управления. Доклады VI Всеросийскогогидрологического сьезда. Секция 3, часть I. МетеоагенствоРосгидромета, Москва, 2008. – 43–47 с.10. Мамедов М.А., Иманов Ф.А., Мамедов Х.Б. Управление вод-ными ресурсами бассейна реки Куры. Bakı Universitetininxəbərləri-təbiət elmləri seriyası, №2, 2004. – 158–165 c.11. Шикломанов И.А., Маркова О.Л. Проблемы водообеспеченияи переброски речного стока в мире. – Л.: Гидрометеоиздат,1987. – 294 с.
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13. SU EHTİYATLARININ  
İNTEQRASİYALI İDARƏ EDİLMƏSİ 

 
 
XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq su ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilat-

ların konvensiyalarının, direktiv sənədlərin əsasını su ehtiyatlarından ətraf mü-
hitə ziyan vurmadan ədalətli istifadənin təmin edilməsi prinsipi təşkil edir. 
Beynəlxalq təşkilatlar və dünyanın əksər ölkələri bu prinsipin həyata keçiril-
məsinin su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi nəticəsində mümkün ola-
cağı qənaətindədirlər. Ərazisinin böyük hissəsi transsərhəd Kür və Araz çayla-
rının hövzəsində yerləşən Azərbaycan üçün su ehtiyatlarının qorunması, prob-
lemlərin həll edilməsi, su ehtiyatlarından bütün istehlakçıların maraqları göz-
lənilməklə ədalətlə istifadə edilməsi və inteqrasiyalı idarəetməyə nail olunması 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 
 

13.1 SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI İDARƏ 
EDİLMƏSİ NƏDİR? ƏSAS PRİNSİPLƏR 

 
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi–ölkə ərazisində istifadəyə 

yararlı bütün mümkün su mənbələrinin ehtiyatları əsasında hər bir su istifadə-
çisinin sahələrarası maraqları təmin edilməklə ekoloji təhlükəsiz və dayanıqlı 
su təchizatını təmin etməyə imkan verən idarəetmə sistemidir. Su ehtiyatları-
nın bu əsasda idarə edilməsi tələb olunan miqdarda və tələb olunan keyfiyyət-
də suyun zəruri məsrəflər ödənilməklə tələb olunan yerə və tələb olunan vaxt-
da çatdırılmasını təmin etməyə imkan verir. 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi–həyati əhəmiyyətli ekosis-
temlərin dayanıqlığına zərər vermədən su, torpaq və bunlarla əlaqədar digər 
ehtiyatların ədalətli əsasda koordinasiyalı istifadəsinə, inkişafına və idarə edil-
məsinə imkan verən fasiləsiz prosesdir. Bu proses sosial, iqtisadi və ekoloji 
problemlər nəzərə alınmaqla su ehtiyatlarının fasiləsiz dayanıqlı bərpasını, 
paylanmasını və istifadəsinin monitorinqini təmin etməlidir. 

Davamlı inkişafa nail olunması üçün su ehtiyatlarının idarə edilməsinə 
daha kompleks yanaşmanın konturları və aşağıda göstərilmiş əsas prinsipləri 
beynəlxalq miqyasda ilkin olaraq Su və ətraf mühitə dair 1992-ci ildə keçiril-
miş Dublin konfransında və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1992-ci ildə keçir-
diyi ətraf mühitə və inkişafa dair Rio-de-Janeyro konfransında müəyyən edil-
mişdir (International..., 1992; United..., 1992): 
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1. İçməyə yaralı su – həyatın mövcudluğu, insan fəaliyyətinin in-
kişafi və ətraf mühit üçün mühüm amil olaraq tükənə bilən və zəif
qorunmuş ehtiyatdır;

2. Su təsərrüfatının inkişafı və idarə olunması istehlakçıların, plan-
lama orqanları işçilərinin və bütün səviyyələrdə siyasi qərarlar qə-
bul edən şəxslərin cəlb edilməsi ilə əhatəli yanaşmaya əsaslanma-
lıdır;

3. Qadınlar su ehtiyatlarından daha çox istifadə etməklə onun idarə
edilməsi və qorunmasında əhəmiyyətli rol oynamalıdırlar;

4. Su bütün rəqabətli istifadə növləri üzrə iqtisadi qiymətə malikdir
və iqtisadi əmtəə, eləcə də sosial əmtəə kimi qəbul edilməlidir.

Bu yanaşmaların inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq Birləş-
miş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı və digər beynəlxalq təşkilatların 
dəstəyi ilə 1994-cü ildə Hövzə Təşkilatlarının Beynəlxalq Şəbəkəsi və 1996-cı 
ildə Qlobal Su Tərəfdaşlığı təşkilatları yaradılmışdır. Su Ehtiyatlarının İn-
teqrasiyalı İdarə Edilməsinin mahiyyəti, əsasları, prinsip və qaydaları sonrakı 
illərdə əsasən bu təşkilatlar tərəfindən geniş müzakirələr əsasında müəyyən 
edilmişdir. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsində aşağıdakılar əsas 
götürülür (Handbook..., 2012; Handbook..., 2009): 

1. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi çay hövzələri ilə uz-
laşdırılaraq, çay hövzələri hüdudlarında aparılması;

2. Çay hövzələri hüdudunda su ehtiyatlarından içmək, suvarma, ener-
ji alınması, sənaye məqsədi ilə istifadənin planlaşdırılaraq birlikdə
idarə olunması;

3. Sosial, iqtisadi və ekoloji amillərin su ehtiyatlarından istifadənin
planlaşdırılması və idarə edilməsi daxilində eyni əhəmiyyətə malik
inteqrasiyası;

4. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi qərarlarının qəbulun-
da qeyri-hökumət və ictimai təşkilatların iştirakı və şəffaflıq.

Qlobal Su Tərəfdaşlığı Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsində 
aşağıdakı əsas sütunlara istinad edir (Handbook..., 2009): 

1. İdarəetmə vasitələri
- Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 
- Məlumat mübadiləsi 
- Sosial-iqtisadi və normativ sənədlər 
2. Əlverişli mühit

- Normativ-hüquqi baza 
- Maliyyələşdirmə və stimullaşdırma strukturları 
- İnstitusional münasibətlər 
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3. Çay hövzələri 

- Mərkəzi-lokal 
- Dövlət-özəl 
- Potensialın gücləndirilməsi və digər. 

Dünyanın bütün ölkələrində su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilmə-
sində transsərhəd su problemləri mühüm yer tutur. Su ehtiyatlarının beynəl-
xalq səviyyədə və ya dövlətlərarası səviyyədə idarə edilməsi ilə milli səviy-
yədə idarə edilməsi arasında “yuxarı axın ölkələri” ilə “aşağı axın ölkələrinin” 
yerləşdikləri ərazilərin fziki-coğrafi şəraitindən irəli gələn “yuxarı axın öl-
kələrinin” su ehtiyatlarından istifadədə üstün mövqeyə malik olmaları, “yuxarı 
axın ölkələrinin” su ehtiyatlarını çirkləndirməsi, “yuxarı axın ölkələrinin” su 
obyektlərindən hidrosiyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə imkanlarından və s. 
irəli gələn fərqlər mövcuddur. 

Transsərhəd su problemlərinin tənzimlənməsi məsələləri Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının 1992-ci ildə Helsinki şəhərində qəbul edilmiş “Sərhəd-
dən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə 
konvensiyasında” öz əksini əsasən tapmışdır (Convention..., 1992). Konven-
siyaya əlavə olaraq, transsərhəd yeraltı axınların problemlərinin tənzimlənməsi 
məsələləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyası tərə-
findən tərtib edilmiş “Transsərhəd yeraltı sular üzrə ümumi qaydalarda” əks 
olunmuşdur (Model..., 2014). Lakin Helsinki konvensiyası bir çox “yuxarı 
axın ölkələri”, o cümlədən Azərbaycanın Kür-Araz çaylarının hövzələri üzrə 
qonşuları tərəfindən imzalanmadan qalmaqdadır. 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi hər bir ölkənin su təhlükə-
sizliyinin əsasını təşkil edir. Bu yanaşma 2000-ci ildə Haaqa şəhərində keçi-
rilən 2-ci Dünya Su Forumunda nazirlərin “XXI əsrdə su təhlükəsizliyi” dekla-
rasiyasında su təhlükəsizliyinə nail olunması üçün 7 “əsas çağırışları” ilə təsbit 
olunmuşdur (Handbook..., 2012): 

1) baza tələbatlarının təmin olunması; 
2) ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması; 
3) ekosistemlərin mühafizəsi; 
4) su ehtiyatlarının birgə idarə edilməsi; 
5) risklərin idarə edilməsi; 
6) suyun yüksək dəyərləndirilməsi; 
7) su ehtiyatlarının müdrikliyə əsaslanmaqla idarə edilməsi. 

Kifayət qədər əhatəli və dolğun sənəd olan Azərbaycan Respublikasının 
Su Məcəlləsinin 22-ci maddəsində mahiyyəti etibarilə su ehtiyatlarının ölkə 
daxilində inteqrasiyalı idarə edilməsi ilə analoji sistem olan su ehtiyatlarının 
kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin hazırlanması nəzərdə tutulur 
(Azərbaycan..., 1998). Məcəllənin 22- ci maddəsində göstərilir ki, su ehtiyat-
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larının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemləri su ehtiyatlarının vəziyyəti, 
su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi perspektivləri barədə sistemli tədqi-
qat və layihə materiallarını özündə birləşdirir. Su ehtiyatlarının kompleks isti-
fadəsi və mühafizəsi sxemləri su təsərrüfatı tədbirlərini və ölkənin su ehtiyat-
larına olan perspektiv tələbatı müəyyən etmək, su obyektlərinin səmərəli isti-
fadəsi və mühafizəsini təmin etmək, habelə suların zərərli təsirinin qarşısını al-
maq və onun nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə işlənib hazırlanır. La-
kin, hələlik ölkənin nə su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi 
sxemlərinin, nə də su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxemlərinin iş-
lənib hazırlanması mümkün olmamışdır. 

13.2. AZƏRBAYCANIN SU EHTİYATLARININ  
İNTEQRASİYALI İDARƏ EDİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR 

PROBLEMLƏR 

Azərbaycanda su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi və inteqra-
siyalı idarəetmə sxeminin hazırlanması ilə əlaqədar bir sıra problemlər möv-
cuddur: 

13.2.1. Su ehtiyatlarının ölkə ərazisində  
qeyri-bərabər paylanması 

Azərbaycanın su ehtiyatları onun öz ərazisindəki yerüstü və yeraltı sular-
la yanaşı, Kür, Araz, Samur və digər çaylar vasitəsi ilə qonşu respublikaların 
ərazisindən daxil olan yerüstü axınla formalaşır. Su ehtiyatlarının bazisini at-
mosfer yağıntıları, bu yağıntılardan qidalanaraq çaylarda və digər yerüstü 
axarlarda daimi hərəkətdə olan sular, yeraltı su hövzələrinin suları, eləcə də 
göllərdə, su anbarlarında, buzlaqlarda toplanmış sular təşkil edir. 

Azərbaycan ərazisinə il ərzində düşən 37,4 mlrd.m3 yağıntının cəmi 
6 mlrd.m3-i yerli çay axınına sərf olunur. Respublikada çay axını resurslarının 
ən böyük potensialı Böyük Qafqazda (1141 mln.m3) 2000-3000 m və bundan 
bir qədər az (970 mln.m3) 1000-2000 m yüksəklik zolaqlarında, Kiçik Qaf-
qazda isə əksinə-daha çox (775 mln.m3) 1000-2000 m yüksəklik zolaqlarında 
və bir qədər az (671 mln.m3) 2000-3000 m yüksəklik zolaqlarında, Dağlıq 
Talış-Lənkəran regionunda isə daha çox (341 mln.m3) 500-1000 m və bir 
qədər az (252 mln.m3) 200-500 m yüksəklik zolaqlarında qeydə alınır. 

Ümumi ehtiyatları orta hesabla 27 mlrd.m3 (çayların yeraltı axımı nəzərə 
alınmamaqla) təşkil edən yerüstü suların 19-21 km3-i transsərhəd çayların 
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hesabına formalaşır. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində içməyə yararlı yeraltı suların illik 
proqnoz ehtiyatları 9 mlrd.m3-a yaxındır (Геология…, 2008). Yeraltı suların 
istismar ehtiyatları qeyri-bərabər paylanmışdır və əsasən yüksək sukeçiricilik 
xüsusiyyətlərinə malik çaqıl-çınqıl və qumlu süxurların geoloji kəsilişdə 
üstünlük təşkil etdiyi, yaxşı inkişaf etmiş çay şəbəkəsinin və bol yağıntıların 
yeraltı suların qidalanması üçün əlverişli şərait yaratdığı Samur-Dəvəçi, Şəki-
Zaqatala, Gəncə-Qazax, Qarabağ, Mil, Şirvan, Lənkəran, Cəbrayıl, Naxçıvan 
dağətəyi düzənliklərində toplanmışdır. 

Ölkə ərazisində transsərhəd sular da daxil olmaqla yerüstü və yeraltı su-
ların adambaşına düşən gündəlik miqdarı 10 min litrə yaxın, transsərhəd sular 
nəzərə alınmadıqda isə 4 min litrə yaxındır. 

 
13.2.2. Transsərhəd suların  

ifrat çirklənməsi 
 
Azərbaycanın iki əsas çayının – Kür və Araz çaylarının hövzələri bü-

tünlüklə Ermənistanın ərazisini, Gürcüstanın ərazisinin böyük hissəsini, eləcə 
də Türkiyə və İran ərazilərində xeyli sahəni əhatə edir. 

Gürcüstan ərazisindən hər il 330 mln.m3 çirkab suları təmizlənmədən Kür 
çayına və onun qollarına axıdılır. Ermənistan ərazisindən axan Kürün sağ qolu – 
Ağstafaçay İcevan, Dilican və Ermənistanın digər şəhərlərinin çaya axıdılan çirkab 
suları ilə (ildə 1mln.m3-dən artıq) gətirilən boyaq maddələri, neft məhsulları, 
fenollar, ammonium və digər birləşmələrlə çox çirkləndirilmişdir. Kürün sol qolları 
olan Alazani və İori çayları da Gürcüstan ərazisində çirkləndirilərək Azərbaycan 
ərazisinə daxil olur (Геология…, 2008; Алекперов…, 2006). 

Azərbaycanın ikinci böyük çayı Araz ifrat dərəcədə çirkləndirilmişdir. 
Onun sol qolları olan Razdan, Arpaçay, Oxçuçay və digər çaylar öz sularında 
Ermənistan ərazisindən başlayaraq axın boyunca konsentrasiyası sanitar nor-
maları dəfələrlə üstələyən ammonium, nitrat, ağır metallar, bioloji çirkləndiri-
cilər daşıyır. Hər il Ermənistan ərazisindən Araz çayı hövzəsinə 350 mln.m3-ə 
yaxın çirkləndirilmiş sular axıdılır. Qacaran filiz-zənginləşdirmə və Qafan mis 
filizi müəssisələrinin tullantı sularının axıdıldığı Oxçu çayı daha çox çirkləndi-
rilmişdir. Kütləvi su axınları dövründə Azərbaycan ərazisinə Oxçu çayla daxil 
olan “çay suyu” qaramtıl, qonur-qırmızı lil axınından ibarət olur. Bu məhlulda 
daim alüminium, mis, sink, manqan, titan, bismut və bir çox digər element-
lərin yüksək miqdarı müşahidə edilir. 

Müharibə vəziyyətində olan ölkə ərazisindən transsərhəd axın və işğal 
olunmuş ərazilərdən yerüstü və yeraltı su axını risk elementləridir. 
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13.2.3. Su ehtiyatlarının yenidən  
qiymətləndirilməsi zərurəti 

Azərbaycanda su ehtiyatlarının son qiymətləndirilməsindən 30 ildən çox 
vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində ölkə ərazisində su təsərrüfat şəraiti, sudan 
istifadənin strukturu dəyişmiş, su ehtiyatlarının qidalanma mənbələrində ciddi 
dəyişikliklər baş vermiş, iqlim dəyişiklikləri tendensiyaları meydana çıxmış-
dır. 

Ölkə ərazisində yerüstü suların ehtiyatları ilə əlaqədar müvafiq qurum-
lar, institutlar, alim və mütəxəssislər arasında ümumi qəbul edilmiş vahid 
mövqe, razılaşdırılmış kəmiyyət göstəriciləri yoxdur. Yerüstü axını formalaş-
dıran atmosfer yağıntılarının illik miqdarı, atmosfer yağıntılarının yerüstü axı-
na və yeraltı axına sərf olunan hissələrinin təyini üzrə metod və yanaşmalarda, 
hesablamalarda, bu elementlərin ümumi su balansındakı yerinin təyin edilmə-
sində boşluqlar mövcuddur. Atmosfer yağıntılarının buxarlanmaya sərf olunan 
70%-dən artıq hissəsinin təyini eksperimental tədqiqatlara əsaslanmadan təx-
mini yanaşmalarla müəyyən edilir. 

Yeraltı suların əsas ehtiyatlarının toplandığı dağətəyi məsamə-lay hövzə-
lərində yeraltı suların regional istismar ehtiyatları keçən əsrin 70-80-ci illərin-
də hesablanmışdır. Dağətəyi hövzələr hüdudunda 50-dən artıq konkret yataq 
üzrə yeraltı suların sugötürücü qurğuların tikintisinə əsas verən ehtiyatları he-
sablanmış və Dövlət Ehtiyatlar Komitəsində təsdiq edilmişdir. 

Son illər Azərbaycanda bir sıra yeraltı sugötürücü qurğuların tikintisi və 
istismarı işləri həyata keçirilir. Bir sıra konkret sugötürücü qurğularla əlaqədar 
aparılan kəşfiyyat–istismar tədqiqatlarının nəticələrinin təhlili yeraltı suların 
təsdiq edilmiş regional istismar ehtiyatlarının indiki real vəziyyəti tam əks et-
dirmədiyini və qiymətləndirilmiş ehtiyatların əsasən azaldıldığını göstərir. Bu 
əsasən ehtiyatların qiymətləndirilməsindən keçən vaxt ərzində su təsərrüfatı 
şəraitində, yeraltı suların qidalanma mənbələrinin kəmiyyət və keyfiyyət gös-
təricilərində baş verən dəyişikliklərlə əlaqədardır. Bununla yanaşı, hidrogeo-
loji parametrlərin və ehtiyatların qiymətləndirmə metodikasının və yanaşmala-
rın da korrektə edilməsinə ehtiyac vardır. 

Dağətəyi düzənliklərin məsamə-lay hövzələrində yeraltı suların regional 
istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi sahə və xətt üzrə bərabər məsafə-
lərdə yerləşdirilmiş abstrakt quyulardan ibarət sugötürücülərin sabit rejimli 
məhsuldarlığının analitik hesablama metodları ilə 10000 gün müddətinə apa-
rılmışdır. 
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Yeraltı suların qiymətləndirilmiş ehtiyatlarının real şəraitlə uyğun gəl-
məməsi bir neçə səbəblərlə əlaqədardır. 

Əsas məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, yeraltı suların intensiv is-
tismar edildiyi 70-80-cı illərdə onların istismar və istifadə dinamikasının, eləcə 
də hidrogeoloji parametrlərin dəyişməsinin təhlili regional istismar ehtiyat-
larının hətta o dövr üçün etibarlılıq dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verir. 
Məsələ ondadır ki, o dövrdə istehlak edilən yeraltı suların 80%-dən çoxu su-
varma məqsədləri üçün istifadə edilirdi. Bu zaman, suvarma rejimi vegetasiya 
dövründə yeraltı suların maksimal, ilin qalan dövrlərində isə çox az miqdarda 
çıxarılması ilə səciyyələnirdi. Yeraltı su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi il ər-
zində bərabər istismar rejimi üçün aparıldığı halda, faktiki istismar suvar-
madan asılı olaraq qeyri-bərabər rejimdə aparılırdı. Başqa sözlə, hesablamanın 
riyazi asılılıqları faktiki olaraq real istismar rejiminə uyğun gəlmirdi. 

İkincisi, texnogenez şəraitində əlavə qidalanma mənbələrinin (çay suları, 
digər laylardan sorulmalar, suvarma sahələrindən infiltrasiyalar və s.) cəlb 
olunması nəticəsində yeraltı suların mövcud istismar ehtiyatları yaranır. Yer-
altı su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində istifadə edilən metodikalar mövcud 
ehtiyatların strukturunu formalaşdıran əlavə qidalanma mənbələrini tam nəzərə 
almağa imkan vermir. Yuxarıda qeyd edilənlər yeraltı suların çıxarılması və 
istifadəsinin 1980-ci illərdə-onların daha intensiv istismar edildiyi dövrdə 
aparılmış qeydiyyatı üzrə faktiki göstəricilərdə öz əksini tapır. Belə ki, Qara-
bağ və Mil düzənliklərində yeraltı suların o dövrdəki istismar həcmi təsdiq 
edilmiş ehtiyatları 3 dəfə, Cəbrayıl düzənliyində 2 dəfə üstələmişdir. Lakin, bu 
yataqlarda yeraltı su ehtiyatlarının tükənməsi və ya keyfiyyətinin pisləşməsi 
halları müşahidə edilməmişdir. Digər yataqlarda yeraltı suların istismarının 
maksimal intensivliyi təsdiq edilmiş ehtiyatların 20-25%-dən artıq olmamışdır 
ki, bu da təsdiq edilmiş ehtiyatların dürüstlüyünü qiymətləndirməyə imkan 
vermir. Qeyd edilən faktlar bütün yataqlar üzrə yeraltı suların istismar ehtiyat-
larının qiymətləndirilməsinin dürüstlülik dərəcəsinə mənfi təsir etmişdir. 

Bu məsələdə mühüm məqamlardan biri hesablamalarda istifadə edilən 
hidrogeoloji parametrlərin son dövrlərdə qazılmış kəşfiyyat və kəşfiyyat-istis-
mar quyularında aparılan suçəkmə sınaqlarının nəticələri ilə müqayisə əsasın-
da müəyyən edilmiş yüksək olmayan dürüstlülük dərəcəsidir. Məsələn, Qanıx-
Əyriçay düzənliyində yeraltı suların istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilmə-
sini əsaslandıran 70-ci illərdə qazılmış kəşfiyyat quyularının maksimal sərfi 58 
l/s-ni keçmədiyi halda, 2009-2010-cu illərdə eyni sahələrdə qazılmış kəşfiy-
yat-istismar quylarının sərfi həm özüaxar rejimdə və həm də, nasoslarla suçək-
mə sınaqları zamanı 100-250 l/s və daha çox olmuşdur. Qeyd edilməlidir ki, 
70-ci illərdə qazılmış quyuların diametri 273 mm, 2009-2010-cu illərdə qazıl-
mış quyuların diametri isə 354 mm olmuşdur. Yəni quyuların diametrindəki 
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fərqlər sərflərdəki böyük fərqlərə səbəb ola biləcək qədər deyildir. Başqa bir 
misal. Qarabağ düzənliyində 1980-ci illərdə yeraltı suların istismar ehtiyatla-
rının qiymətləndirilməsinin əsaslandırılması üçün qazılmış quyularda 22-25 l/s 
sərflə aparılan suçəkmə sınaqları zamanı səviyyənin enməsi 8-17 m təşkil edir-
disə, eyni sahədə 2012-ci ildə qazılmış kəşfiyyat quyusunda 27 l/s sərflə aparı-
lan suçəkmə sınaqları zamanı səviyyə cəmi 2 m enmişdir. 

Son illərdə aparılan bu və ya digər tədqiqatların nəticələrinə əsasən mü-
əyyən edilən hidrogeoloji parametrlər təsdiq edilmiş ehtiyatların qiymətləndi-
rilməsinin əsasını təşkil edən hidrogeoloji parametrlərdən əhəmiyyətli dərə-
cədə fərqlənir və xeyli yüksəkdir. Tədqiqatların nəticələri bu fərqin əsas səbə-
binin quyuların konstruksiyası və quyularda aparılan suçəkmə sınaqları ilə əla-
qədar olduğunu deməyə əsas verir. Ehtiyatların qiymətləndirilməsini əsaslan-
dıran kəşfiyyat quyuları əsasən rotor üsulu ilə və əksər hallarda quyunun di-
binə qədər bir diametrlə gil məhlulu ilə yuyulmaqla qazılırdı. Quyuların erlift 
üsulu ilə işlənilməsi quyunun açdığı su horizontlarının gil məhlulundan tam 
təmizlənməsini təmin edə bilmirdi. Bu səbəbdən quyularda aparılan suçəkmə 
sınaqları vaxtı su horizontu bütün qalınlığı boyunca sınaqlanmaya cəlb oluna 
bilmirdi və sınaqlama faktiki olaraq su horizontunun qalınlığının bir hissəsini 
əhatə edirdi. Yəni suçəkmə sınaqları vaxtı alınan sərf və səviyyə düşməsi su 
horizontunun bütün qalınlığını deyil, onun bir hissəsini səciyyələndirirdi. 
Lakin quyulardan alınmış nəticələr layın bütün effektiv qalınlığına aid edilirdi 
ki, bu da düzgün olmayan nəticələrə gətirirdi. 

Əvvəlki illərdə qazılmış quyularda borunun arxa hissəsi bir qayda olaraq 
çınqıl ilə doldurulmurdu. Son illər qazılmış hidrogeoloji quyuların nəticələri 
xüsusilə əlaqəsiz süxurlara qazılmış quyularda boruarxası hissənin çınqılla 
keyfiyyətli doldurulmasının çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. 

Hidrogeoloji quyuların qazılmasında quyunun konstruksiyasının düzgün 
seçilməsi, qazmanın son diametrə müvafiq genişləndirmə mərhələləri ilə çat-
dırılması, layların mümkün qədər yaxşı yuyulması etibarlı hidrogeoloji para-
metrlərin alınmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu siyahıya Azərbaycan ərazisində dağətəyi hövzələrdə yeraltı suların 
yaranmasında dağ-qırışıqlıq strukturların çat-damar sularının rolunun tam ay-
dınlaşdırılmaması da əlavə edilməlidir. 

Göstərilənləri və eləcə də 10000 gün üçün qiymətləndirilmiş ehtiyatların 
təsdiq edilməsindən keçən vaxtın artıq bitdiyini nəzərə alaraq yeraltı su ehti-
yatlarının yenidən qiymətləndirilməsi Azərbaycanda hidrogeoloji tədqiqatların 
həll edilməsi zəruri olan problemi və su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edil-
məsi sxeminin hazırlanmasının əsas elementlərindəndir. Ehtiyatların yenidən 
qiymətləndirilməsində yeraltı suların mövcud ehtiyatlarının strukturunu ya-
radan amillərin və xüsusiyyətlərin, ətraf mühitə təsirin əhatəli nəzərə alınma-
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sını təmin edən metodlardan istifadə edilməsi zəruridir. Eyni zamanda dağ-qı-
rışıqlıq strukturlarda çat-damar sularının aktiv mübadilə zonası və dərin axın-
lar zonası üzrə istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi tədqiqatlarının aparıl-
ması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

13.3. SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI  
İDARƏ EDİLMƏSİNİN MƏRHƏLƏLƏRİ 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsinin həyata keçirilməsi üçün 
idarəetmənin mərhələlərini, üsullarını, mexanizmini özündə əks etdirən sxem 
və planların hazırlanması zəruridir. Bununla əlaqədar aşağıda göstərilən məsə-
lələrin həll edilməsi zəruri hesab edilir: 

1.Su ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi. Yerüstü və yeraltı su eh-
tiyatlarının qiymətləndirilməsi mühüm, məsuliyyətli və kifayət qədər mürək-
kəb və çətin prosesdir. Ehtiyatların qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə artıq 
qiymətləndirilmiş ehtiyatlar haqqında mövcud məlumatların təhlili və sistem-
ləşdirilməsi zəruridir. Bu məqsədlə ölkənin bütün ərazisi və eləcə də çay höv-
zələri, iqtisadi regionlar, inzibati rayonlar üzrə çaylarda daimi hərəkətdə olan, 
göllərdə, su anbarları və buzlaqlarda toplanmış yerüstü suların qiymətləndiril-
miş ehtiyatları haqqında məlumatlar təhlil edilərək sistemləşdirilməlidir. 
Yerüstü su mənbələri inventarlaşdırılmalı, bütün mənbələrin kadastr və kata-
loqları hazırlanmalı, bütün yerüstü su mənbələri əhatə edilməklə hidroqrafik 
şəbəkənin dislokasiya xəritələri tərtib edilməlidir. Eyni sistemlər və eləcə də 
yeraltı su hövzələri üzrə yeraltı suların resurs potensialı, qiymətləndirilmiş 
regional istismar ehtiyatları, yeraltı su yataqları üzrə qiymətləndirilmiş mər-
kəzləşdirilmiş sugötürücü qurğuların istismar ehtiyatları haqqında məlumatlar 
təhlil edilərək sistemləşdirilməlidir. Yeraltı su horizontları, bulaqlar, kəhrizlər, 
digər təbii su çıxışları, istismarda olan su quyuları inventarlaşdırılmalı, qiy-
mətləndirilmiş yeraltı su ehtiyatlarının və bütün su çıxışlarının kadastr və kata-
loqları, dislokasiya xəritələri tərtib edilməlidir. Transsərhəd yerüstü və yeraltı 
su axınları və obyektləri təhlil edilərək sistemləşdirilməli, transsərhəd suların 
kadastr və kataloqları, dislokasiya xəritələri tərtib edilməlidir. 

Atmosfer yağıntılarının buxarlanmaya, yerüstü və yeraltı axına sərf olu-
nan hisslərinin qiymətləndirilməsi metodları, yeraltı suların regional istismar 
ehtiyatlarının, mərkəzləşdirilmiş sugötürücülər üzrə ehtiyatlarının qiymətlən-
dirilməsi metodları, transsərhəd yerüstü və yeraltı su axınlarının qiymətləndi-
rilməsi metodları təhlil edilməli, aparılmış qiymətləndirilmələrdə müəyyən 
edilmiş çatışmamazlıqların araşdırılması ehtiyatların yenidən qiymətləndiril-
məsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəllər tətbiq eilmiş və müasir qiy-
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mətləndirilmə metodları təhlil edilməklə analitik hesablamalara əsaslanan me-
todlardan fərqli olaraq daha çox amilləri təbii şəraitə yaxın vəziyyətdə nəzərə 
almağa imkan verən riyazi modelləşdirməyə əsaslanan metodların imkanları 
araşdırılmaqla Azərbaycanın su hövzələrinin spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə 
almağa imkan verən daha optimal qiymətləndirmə metodunun seçilməsi təmin 
edilməlidir. 

Su ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üçün əvvəlki illərdə apa-
rılmış tədqiqatların nəticəsində əldə edilmiş məlumat bazası təhlil edilməli və 
bu məlumatların yararlılıq dərəcəsi müəyyən edilməlidir. Bu məsələdə əsas 
problemlərdən biri məlumat bazasının dağınıq olması, məlumatların əldə edil-
məsinində çətinliklərin mövcudluğudur. 

Əvvəlki illər ərzində aparılmış tədqiqatların yararlılığı və yetərliliyi qiy-
mətləndirildikdən sonra aparılması zəruri olan tədqiqatlar müəyyənləşdiril-
məlidir. Buraya yerüstü sular üzrə atmosfer yağıntılarının sərf parametrlərinin 
təyini üçün təcrübə-sınaq poliqonlarının, ehtiyac olduğu müəyyən edilən yer-
lərdə əlavə meteoroloji və hidroloji müşahidə məntəqələrinin yaradılması, hid-
roloji müşahidələrin, laboratoriya sınaqlarının aparılması və s. aiddir. 

Yeraltı sular üzrə hidrogeoloji parametrlərin dəqiqləşdirilməsi məqsədi 
ilə hidrogeoloji quyuların qazılması, hidrogeoloji təyinatlı geofiziki tədqiqat-
ların, quyularda suçəkmə sınaqlarının, laboratoriya tədqiqatlarının, əlavə 
monitorinq quyuları qazılmaqla hidrogeoloji müşahidələrin, yeraltı və yerüstü 
suların qarşılıqlı əlaqəsinin təyini məqsədli xüsusi tədqiqatların aparılması 
zəruri hesab edilir. 

Yuxarıda göstərilən araşdırmaların, sistemləşdirmələrin, əlavə tədqiqat-
ların nəticəsində alınmış yeni məlumatların əsasında ölkənin yerüstü və yeraltı 
su ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi həyata keçirilə bilər. Yerüstü su-
ların qiymətləndirilməsi ümumi və istismar oluna bilən ehtiyatlarının keyfiy-
yət qradasiyalarına görə çay hövzələri, iqtisadi regionlar, inzibati rayonlar və 
bütünlüklə ölkə üzrə aparılmalıdır. Yeraltı suların ümumi və istismar oluna 
bilən ehtiyatları keyfiyyət qradasiyalarına görə yeraltı su hövzələri, çay höv-
zələri, iqtisadi regionlar, inzibati rayonlar və bütünlüklə ölkə üzrə qiymətlən-
dirilməlidir. Bununla yanaşı çay hövzələri, iqtisadi regionlar, inzibati rayonlar 
və bütünlüklə Azərbaycanın su balansının tərtib edilməsi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Su balansı istifadə edilməsi mümkün olan su ehtiyatlarının təmi-
natlılıq dərəcəsinin müəyyən edilməsində əsas göstəricidir və etibarlı balansın 
tərtib edilməsi çox önəmlidir. 

2.Sudan istifadənin strukturunun təhlili və proqnoz hədəfləri. Su ehti-
yatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxeminin hazırlanması üçün ölkə ərazi-
sində sudan içmək və təsərrüfat-məişət ehtiyacları, suvarma və kənd təsərrü-
fatının digər sahələrində istifadə, sənaye və texniki məqsədlər, hidroener-
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getika, kurortologiya və balneoloji məqsədlər üçün istifadənin mövcud vəziy-
yətinin araşdırılması zəruridir. Sudan müxtəlif məqsədlərlə istifadə ilə yanaşı 
bütün çaylar üzrə ekoloji su buraxılışlarının vəziyyəti araşdırılmalıdır. Bu-
nunla yanaşı su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxeminin hazırlan-
ması nəzərdə tutulan qısa müddətli (10 il) və uzun müddətli (20 və 35 il) 
proqnoz hədəflər üçün hər bir istifadə istiqaməti üzrə suya tələbatın müəyyən-
ləşdirilməsini tələb edir. 

Eyni zamanda istifadə sahələri üzrə tətbiq edilən sudan istifadə nor-
maları araşdırılmalı və təhlil edilməli, bu normaların yetərliliyi dəyərləndi-
rilməlidir. 

3.Su ehtiyatlarının idarə və istifadə edilməsi üzrə milli hüquqi bazanın
yaradılması və beynəlxalq qanunvericiliyə implementasiyası. Su ehtiyatlarının 
inteqrasiyalı idarəetmə sxeminin hazırlanması üçün başlıca şərtlərdən biri su 
sektoru üzrə milli qanunvericilik bazasının yaradılmasıdır. Azərbaycanda su 
sektoru ilə əlaqədar normativ-hüquqi baza əsasən yaradılmışdır. Cənubi Qaf-
qazın digər ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycan Respublikası BMT-nin 
“Sərhəddən keçən su axınlarının və Beynəlxalq göllərin mühafizəsi və isti-
fadəsi üzrə” Helsinki Konvensiyasını ratifikasiya etmişdir və Konvensiyanın 
tələblərinə ciddi riayət edir. 

Sxemin hazırlanması ilə əlaqədar beynəlxalq qanunvericiliyin, Avropa 
Su Çərçivə Direktivinin, milli normativ-hüquqi bazanın təhlili, yeni qanun və 
qaydaların hazırlanması, milli qanunvericiliyin beynəlxalq qanunvericiliyə 
implementasiyası istiqamətində təhlillər aparılmalı və müvafiq icra hakimiy-
yəti orqanlarına təqdim etmək üçün təkliflər hazırlanmalıdır. 

4.Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı istifadə sxemlərinin hazırlanması. Re-
gionların inkişaf perspektivləri əsasında inzibati rayonlar, iqtisadi regionlar və 
çay hövzələri ərazisində sudan istifadənin prioritet ardıcıllığı təyin edilməli, 
prioritet istifadə variantları və prioritet istifadə ardıcıllığı əsasında iqtisadi re-
gionlar və çay hövzələri üzrə su ehtiyatlarından inteqrasiyalı idarəetmə sxem-
ləri tərtib edilməlidir. 

Eyni zamanda su ehtiyatlarından inteqrasiyalı idarəetmə sxemlərinin ins-
titusional strukturu müəyyən edilməli, su sektorunda siyasət, qanunvericilik və 
idarəetmənin inteqrasiyası mexanizmi işlənilməli, su sektorunun özünü 
maliyyələşdirmə mexanizmi təşkil edilməlidir. 

Su ehtiyatlarının tərtib edilmiş inteqrasiyalı idarəetmə sxemlərinin coğ-
rafi informasiya bazasının yaradılmasının idarəetmə sistemlərinin tərkib his-
səsi kimi nəzərdə tutulması məqsədəuyğundur. 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxemində ətraf mühitin da-
yanıqlığının təmin edilməsi ilə əlaqədar ekoloji su buraxılışlarının təminatlı-
lığı, su ehtiyatlarının tükənməkdən qorunması, su mənbələrinin çirklənməkdən 
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mühafizəsi, daşqın risklərinin önlənməsi, su infrastrukturu ilə əlaqəli subasma, 
bataqlıqlaşma, şoranlaşma prosesləri, su ehtiyatları və iqlim dəyişiklikləri, iş-
lənmiş suların təmizlənməsi və təkrar emalı, su mənbələrindən istifadə, həm-
çinin fauna-flora qarşılıqlı əlaqələri və digər ekoloji və geoekoloji yönümlü 
məsələlər öz əksini tapmalıdır. 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsində ictimaiyyətlə məsləhət-
ləşmələrin təşkili, maraqlı tərəflərin qərarların qəbuluna cəlb edilməsi, su eh-
tiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsində gender məsələləri, su istifadəçiləri 
assosiasiyalarının təşkilinin hüquqi mexanizminin təkmilləşdirilməsi, su tə-
sərrüfatçıları assosiasiyaları və şuraları ilə tələbatçılar arasında koordinasiya 
mexanizminin yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxem və planlarının hazır-
lanması su sektorunda fəaliyyət göstərən bütün icra strukturlarının, elmi-təd-
qiqat institutlarının, ali məktəblərin müvafiq kafedralarının, təcrübəli və səriş-
təli alim və mütəxəssislərin birgə səyləri nəticəsində mümkündür. 
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14. DAŞQINLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ

14.1. AZƏRBAYCAN ÇAYLARINDA DAŞQINLAR 

Sosial, iqtisadi və ekoloji ziyanlara səbəb olan təbii hadisələr təhlükəli 
hadisələr hesab olunur. Bu hadisələr mənşələrinə görə üç qrupa bölünür: təbii, 
antropogen və təbii – antropogen. Daşqın, sel, subasma, azsululuq və s. təhlü-
kəli hidroloji hadisələrdir (Алексеевский, 2006). Ekstremal hidroloji hadisə-
lərin göstəriciləri maksimal, minimal su səviyyələri və sərfləri, onların dava-
miyyəti, təkrarlanması, çirkləndirici maddələrin yol verilən qatılıq həddini öt-
məsi və s.-dir (Коронкевич, 2006). 

Hər il daşqınlar, xüsusilə sellər ölkənin infrastrukturuna – yollara, elek-
trik xətlərinə, su təchizatı sistemlərinə, yaşayış məntəqələrinə və s. ziyan vu-
rur. Çay subasarlarında tikilmiş evlər və digər obyektlər də risk zonasındadır. 

Kür və Araz çayları üzərində su anbarları tikildikdən sonra bu çaylarda 
daşqın və subasmaların təkrarlanması və maksimumu əhəmiyyətli dərəcədə 
azalmışdır. Lakin axımın hətta çoxillik tənzimlənməsi əhalini daşqın təhlükə-
sindən tam xilas etmir. Çayların gətirmələri nəql etməsi və çay sutoplayıcıla-
rında baş verən səth eroziyası nəticəsində su anbarlarının lillənməsi sürətlənir 
və onların daşqınlara qarşı mübarizədə effektivliyi azalır. Məsələn, Mingəçevir 
su anbarında maksimal dərinlik 83 m-dən 63 m-ə düşmüşdür. 

Kənd təsərrüfatında da daşqınlarla bağlı itkilər böyükdür. Daşqın və sel-
lər kənd təsərrüfatı məhsullarını məhv edir, şəxsi təsərrüfatlara ziyan vurur. 
Subasma və daşqınların mənfi təsiri bəzən bir müddət keçəndən sonra hiss 
olunmağa başlayır: təkrar şoranlaşma, eroziya və s. baş verir. 

Fəlakətli hadisələr üzrə beynəlxalq bazanın məlumatlarına görə 1995-
2011-ci illərdə Cənubi Qafqaz ölkələrində daşqın və subasmalar nəticəsində 
2 milyona yaxın insan zərər çəkmiş və ümumi ziyan 130 milyon ABŞ dolları 
təşkil etmişdir (www.emdat.be). 

BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Beynəlxalq Konvensiyasının (UN 
FCCC) 2010-cu ildə hazırladığı hesabata görə Azərbaycanda 1966-2010-cu 
illərdə baş vermiş daşqınların tezliyi 1998-ci ildən başlayaraq kəskin artmışdır. 

Respublika çaylarının rejim xüsusiyyətləri, o cümlədən çoxsulu fazalar 
və onların maksimal su sərfləri S.H.Rüstəmov (1960) tərəfindən ətraflı tədqiq 
olunmuşdur. Təkcə Azərbaycanın deyil, həmçinin, bütün Qafqaz çaylarının 
maksimal su sərflərinin əmələgəlmə şəraitini və hesablama üsullarını 
M.Ə.Məmmədov (1989) geniş təhlil etmişdir. 
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Hidrometrik müşahidə məlumatlarının təhlili göstərir ki, Böyük və Kiçik 

Qafqaz çaylarında maksimal su sərflərinin 80%-i yaz-yay aylarında keçir 
(Рустамов, Кашкай, 1989). Bu maksimumlar yağış sularının iştirakı ilə baş-
lıca olaraq qar suları ilə formalaşır. Yalnız bəzi illərdə yağış maksimumları qar 
və ya qarışıq maksimumlardan böyük olur. 

Bəzi elmi mənbələrdə hələ XIX əsrdə Kür və Araz çaylarında baş vermiş 
dağıdıcı daşqınlar haqqında məlumatlara rast gəlinir: Kür çayında 1829, 1850, 
1868, 1896 və Araz çayında 1868, 1879, 1885, 1896-cı illərdə. Stasionar hid-
rometrik müşahidə məlumatlarına görə Kürdə fəlakətli daşqınlar 1915, 1916, 
1928, 1936, 1942, 1944, 1946, 1952 illərdə, Araz çayında isə 1936, 1938, 
1946, 1951, 1963, 1968 və 1969-cu illərdə müşahidə olunmuşdur. 1858 və 
1896-ci illərdə katastrofik daşqınlar zamanı Araz çayı öz yatağını dəyişdir-
mişdir (Будагов и др.,2008; Мамедов, 1989). 

XXI əsrin əvvəllərində (2003, 2006 və 2010-cu illər) Azərbaycan çay-
larında güclü daşqınlar baş vermişdir. 

Hesablamalara görə 2003-cü ildə Kürün aşağı axınında baş verən subas-
manın ölkənin iqtisadiyyatına vurduğu ziyan təqribən 65 mln (Султанов, Ха-
лилов, 2006). 2006-cı ildə 70 mln, 2010-cu ildə isə 300 mln ABŞ dolları təşkil 
etmişdir. Bu göstərilən illərdə müvafiq olaraq 74,6; 54 və 50 min ha ərazi su 
altında qalmış, 1980; 28000 və 34000 baş mal-qara tələf olmuş, 2320; 1847 və 
3240 ha otlaq yararsız hala düşmüşdür (Гасанова, Мусаева, 2014). 

2003-cü il yazın əvvəlində Kür çayında sululuq normadan artıq olmuş-
dur. Böyük və Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissələrində qar örtüyündə olan su 
ehtiyatları normadan 1.6-2.0 dəfə çox olmuşdur. Yaz-yay dövründə yağıntı-
ların miqdarı da normanı ötmüşdür. Həmin il may ayının 6-da Kür çayı aşağı 
axınında (Neftçala rayonu ərazisində) mühafizə bəndini yarmış və kənd təsər-
rüfatı sahələrini su basmışdır. 

2006-cı ilin may ayında Kür çayı yenidən daşmış və Şirvan şəhərini su 
basmışdır (Султанов, Халилов, 2006). 

2010-cu ildə Kür hövzəsində bəzi aylarda (fevral-may, sentyabr və ok-
tyabr) yağıntıların miqdarı müvafiq normalardan çox olmuşdur. Aprel ayında 
bu artım 100%, illik yağıntıların miqdarında isə 11,4% təşkil etmişdir (Има-
нов и др.,2015). 

2010-cu ildə Kürün aşağı axınında yaz gursulu dövrdə səviyyənin qalx-
ması aprel ayının 24-də başlamış və leysan yağışlar səbəbindən, mayın 1-3-də 
vəziyyət daha da kəskinləşmişdir. Aprelin 24-dən mayın 21-nə kimi Kür çayı-
nın Surra məntəqəsində səviyyənin artımı 199 sm, Şirvanda 177 sm, Salyanda 
164 sm, Bankədə 82 sm, Araz çayının Novruzlu məntəqəsində 216 sm təşkil 
etmişdir. Maksimal səviyyələr mayın 18-21-də müşahidə olunmuşdur. Səviy-
yənin düşməsi iyunun 7-də başlamış və həmin ayın 30-na kimi davam etmiş-
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dir. Gursulu dövr zamanı su sahilqoruyucu bəndləri yarmış, ətraf əraziləri su 
basmış, Sarısu və Hacıqabul gölləri əlavə qida almışdır. 

2010-cu ildə baş vermiş daşqın nəticəsində 20 min fərdi evi su basmış, 
300 ev dağılmış, 2 min ev qəzalı vəziyyətə düşmüş, ümumilikdə 24 min insana 
ziyan dəymişdir. 

XXI əsrin əvvəllərində Kür çayında baş vermiş fəlakətli daşqınların əsas 
səbəbləri aşağıdakılardır: 

1. Kür hövzəsində ekstremal hidrometeoroloji şəraitin yaranması. Mə-
sələn, 2010-cu ildə illik yağıntıların miqdarı orta çoxillik qiymətlə mü-
qayisədə 11,4% çox olmuşdur;

2. Su anbarlarının effektiv idarə olunmaması. Məsələn, 2010-cu ildə
daşqın başlamazdan əvvəl Mingəçevir su anbarında səviyyə yüksək
(78,20 m) olmuş, bu səbəbdən su anbarının daşqın tənzimləyici həcmi
kiçik olmuşdur. Su anbarında maksimal səviyyə iyun ayının 4-də
83,20m təşkil etmişdir və son 35 ildə bu, ən yüksək səviyyədir;

3. Kür çayı ilə eyni vaxtda Araz çayında daşqının formalaşması. Kür çayı
boyu hərəkət edən daşqın dalğasına Araz çayının daşqını da əlavə
olunduqda daşqınlar katastrofik xarakterli olur;

4. Məcranın mənsəb hissəsində gətirmələrin akumulyasiyası nəticəsində
məcranın suburaxma qabiliyyətinin azalması. 1978-ci ildən başlayaraq
Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar Kür çayının del-
tasında akumulyasiya prosesləri güclənmişdir. 1995-2001-ci illərdə
mənsəb hissədə maksimal su sərfləri nisbətən kiçik olmuşdur. Buna
görə də məcrada toplanmış gətirmələrin təbii yolla yuyulması baş ver-
məmişdir. Əvvəllər, mənsəb hissədə naviqasiyanı təmin etmək üçün
məcradərinləşdirmə işləri yerinə yetirilirdi. Lakin ХХ əsrin 80-ci illə-
rindən başlayaraq bu işlər dayandırılmışdır. Məcranın suburaxma qa-
biliyyətini artırmaq məqsədilə 2004-cü ildə Kürün şimal – şərq qoluna
paralel olaraq, eni 50m və suburaxma qabiliyyəti 250-300 m3/s olan
əlavə kanal çəkilmişdir. 2006-cı ildə əsas məcrada və dənizin sahil zo-
nasında dərinləşdirmə işləri aparılmışdır. Lakin 2010-cu il hadisələri
göstərdi ki, görülmüş işlərin həcmi kifayət qədər deyil.

5. Kür və onun qolları boyu daşqından mühafizə bəndlərinin inşa olun-
ması. Daşqın vaxtı subasarın – axımın təbii tənzimləyicisinin mühafizə
bəndləri ilə sərhədlənməsi maksimal su sərfləri və səviyyənin artması
ilə nəticələnmişdir.

Daşqınlar bir təbii hadisə kimi həmişə müşahidə olunub və gələcəkdə də 
müşahidə olunacaqdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə daşqınlarla mübarizənin ümumi 
strategiyası onların iqtisadiyyata və ətraf mühitə vurduğu ziyanı minimuma 
endirmək üçün effektiv mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi və xəbər-
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darlıq sistemlərinin yaradılmasıdır. Daşqın və subasmalarla mübarizə tədbir-
lərinə investisiyalar tələb olunur və bunlar ilk növbədə mövcud müdafiə sis-
temlərinin rekonstruksiyasına yönəldilməlidir. Ölkə üzrə daşqın risklərinin 
idarə olunma strategiyası, həmçinin bütün Kür hövzəsi üçün daşqınlarla mü-
barizənin regional planı işlənilməlidir. 

 
 

14.2. DAŞQINLARIN İDARƏ EDİLMƏ ÜSULLARI 
 
Çaylarda daşqınlar gözlənilmədən yarandığından onların qarşısını almaq 

tam mümkün olmur. Buna baxmayaraq, bir sıra effektiv üsullar tətbiq etməklə 
daşqınların insanların həyatına və təsərrüfatına vurduğu ziyanı minimuma en-
dirmək olar. F.Ə.İmanov və N.İ.Həsənova bu üsulların icmalını hazırlamışlar. 

Qeyd olunur ki, mövcud üsullar 2 qrupa bölünür: mühəndis və qeyri-mü-
həndis üsullar. 

Mühəndis üsulları bütün dünyada daşqınlarn idarə olunmasında geniş 
istifadə olunan ənənəvi üsullardır. Elm və texnologiyaların inkişafı bu üsul-
ların böyük rol oynamasına şərait yaratmışdır. Daşqınların xüsusiyyətləri və 
onların formalaşdığı ərazilərin təbii coğrafi şəraiti fərqli olduğundan, təcrü-
bədə tətbiq edilən mühəndis üsulları da müxtəlifdir (Flash fodds..., 1999): 

 Su anbarlarının inşası; 
 Çay hövzəsinin idarə olunması; 
 Çay sahillərinin bərkidilməsi; 
 Çay məcralarının gətirmələrdən təmizlənməsi; 
 Daşqın sularının məcradan xüsusi yerlərə kənarlaşdırılması və s. 

Daşqınlara nəzarətin və çay subasarının mühafizəsinin mühəndis üsulla-
rından ən səmərəlisi su anbarlarının inşasıdır. Lakin baha başa gəlməsi, geniş 
ərazilərin su altında qalması, anbarların lillənməsi onlardan istifadəni məhdud-
laşdırır. Arid ərazilərdə su anbarının səthindən güclü buxarlanma gedir və ye-
rin altına süzülən sular qrunt sularının səviyyəsini qaldıraraq ətraf ərazilərdə 
şoranlaşmaya səbəb olur. 

Çay hövzəsinin idarə olunma üsulunun əsas ideyası daşqın zamanı səth 
axımının azaldılmasıdır. Bu məqsədlə çayın dağdan düzənliyə çıxdığı yerdən 
başlayaraq çay boyu kiçik, dayaz kanallar qazılır və onların köməyi ilə daşqın 
sularının bir hissəsi məcradan kənarlaşdırılır. Həmçinin çayın dərəsində ter-
raslar yaradılır, ərazi şumlanır. Bu tədbirlər qrupu, bir tərəfdən, daşqının gü-
cünü zəiflədir, onun maksimal su sərflərini azaldır və vura biləcəyi ziyanı mi-
nimuma endirir, digər tərəfdən isə, daşqın suları sürətlə infiltrasiya olunaraq 



290 II H²SSƏ. Su ehtiyatlar¯n¯n idarə edilməsi 

qrunt sularını qidalandırır. Beləliklə, su ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyi 
əhəmiyyətli dərəcədə artır. 

Lakin, daşqınlarla mübarizənin bu effektiv üsulu Azərbaycanda demək 
olar ki, istifadə olunmur. Yalnız misal kimi Kürün aşağı axınında yeni məcra-
nın qazıldığını qeyd etmək olar. 

Çayın sahillərinin beton, daş və torpaq bəndlərlə bərkidilməsi çay məc-
rasını məhdudlaşdırır və onun subasarını daşqın təhlükəsindən mühafizə et-
məyə imkan verir. Dörd min ildən artıqdır ki, insanlar bu yolla daşqınlardan 
qorunur. Macarıstanda çaylar boyu bütün yaşayış məntəqələri bəndlərlə 
mühafizə olunur. Su anbarlarının inşası ilə müqayisədə sahillərin bərkidilməsi 
ucuz başa gəldiyindən bu üsul geniş tətbiq olunur. 

Çay yatağının gətirmələrdən təmizlənməsi suyun axın şəraitini yaxşılaş-
dırır, məcranın daşqın sularını buraxma qabiliyyətini artırır, suyun səviyyəsini 
aşağı salır, ətraf ərazilərin subasma ehtimalını azaldır. 

Daşqın sularının məcradan xüsusi yerlərə kənarlaşdırılmasında əsas 
məqsəd daşqının pikini azaltmaqdır. Bu üsul Azərbaycanda demək olar ki, tət-
biq olunmur. 

Qeyri-mühəndis üsulları. Mütəxəssislər və əhali arasında belə bir fikir 
formalaşmışdır ki, hidravliki mühəndis qurğuları daşqın təhlükəsini kəskin 
azaldır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bəndlər inşa olunarkən hesablamalarda 
yalnız konkret təkrarlanmaya (məsələn, 100 ildə 1 dəfə) malik daşqınlar nə-
zərə alınır. Katastrofik daşqınlar zamanı bəzən bəndlər uçur, iqtisadi və sosial 
sistemlərə ziyan dəyir. 

Daşqınlara qarşı mübarizədə insanlar tədricən başa düşmüşlər ki, bu təbii 
fəlakətə yalnız müəyyən səviyyədə nəzarət etmək olar. Bu səviyyə elm və tex-
nologiyaların inkişafı, maliyyə və material resursları ilə müəyyən olunur. Artıq 
belə hesab olunur ki, hər yerdə mühəndis qurğuları tikmək mümkün deyil və 
buna heç ehtiyac da yoxdur. Mühəndis qurğuları ilə yanaşı, bəzən isə onların 
əvəzinə qeyri-mühəndis üsullarından geniş istifadə olunmalıdır. Belə üsullar 
ətraf mühitə demək olar ki, heç bir mənfi təsir göstərmir. 

Əsas qeyri-mühəndis üsullar aşağıdakılardır (Kundzewicz, 2002): 
 Unifikasiya olunmuş komandalar və idarəetmə sisteminin yara-

dılması;
 Proqnoz və xəbərdarlıq üçün monitorinq sisteminin yaradılması;
 Meşələrin salınması;
 Daşqından sığortalanma və s.

Unifikasiya olunmuş komandalar və idarəetmə sistemi daşqının mənfi 
təsirini azaldır və qismən onun qarşısını alır. Bu mükəmməl sistem mərkəzi 
idarəedici orqandan tutmuş yerlərdəki idarələrə kimi vahid plan və komandalar 
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əsasında fəaliyyət göstərir. Əgər sistem effektiv idarə olunarsa, onda bu təbii 
fəlakətlə daha asan mübarizə aparmaq mümkün olar. 

Proqnoz və xəbərdarlıq sisteminin yaradılması vacib qeyri-mühəndis 
üsullardan biridir. Bu, ən ucuz üsul hesab olunur. Daşqının proqnoz üsulları 
meteorologiya və hidrologiyanın son nailiyyətlərinə, həmçinin uzaq məsafə-
dən avtomatik idarəetmə texnologiyalarına əsaslanaraq sürətlə inkişaf etmiş-
dir. Daşqınların proqnozunu vermək üçün müxtəlif metodlar və modellər iş-
lənmişdir. Bu üsulların köməyi ilə konkret çay kəsiyində daşqının maksimal 
səviyyəsini, onun keçmə vaxtını, həmçinin onun maksimal sərfinin proqno-
zunu vermək mümkündür (Siminovic, 2002). 

Proqnoz modellərinə gəldikdə isə yalnız R.N.Mahmudovun Neş mode-
linin (“yağıntı-axım” modeli) tətbiqi ilə bağlı işlərini qeyd etmək olar (Mah-
mudov, 2001). 

Daşqınlar adətən qısa müddətli olduğundan, insanların bu təbii fəlakətə 
reaksiyası çox cəld olmalıdır. Bu xüsusilə kiçik dağ çaylarına aiddir. Bu məsə-
lənin aktuallığını nəzərə alaraq, Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı keçən 
əsrin 70-ci illərindən başlayaraq daşqınların xəbərdarlıq sisteminin yaradılması 
istiqamətində bir neçə uğurlu layihələr həyata keçirmişdir. ABŞ-da və bir sıra 
başqa ölkələrdə istifadə olunan ALERT sistemi buna misal ola bilər. Başqa 
ölkələrdə də onların iqlim və relyef şəraitini, çay subasarlarında məskunlaşma-
nın səviyyəsini, maliyyə imkanları nəzərə alınmaqla daşqınların xəbərdarlıq 
sistemləri təşkil olunmuşdur. Bu xəbərdarlıq sistemlərinin ümumi cəhəti ondan 
ibarətdir ki, daşqınlardan mühafizə idarələrinə və əhaliyə daşqın təhlükəsi haq-
qında informasiyanı öncədən və çox cəld çatdırmaq mümkün olur. Bu xəbər-
darlıq, daşqından mühafizə planında nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçir-
məyə imkan verir ki, bu da daşqının mənfi təsirini minimuma endirir. 

Çində palçıqlı-daşlı sellərin xəbərdarlıq sistemi (UJ-2) yaradılmışdır. Bu 
sistem 3 ay müddətində avtomatik rejimdə (müşahidəçisiz) batareyadan qida-
lanaraq fasiləsiz işləyir. Belə sistemlərin texniki təchizatı, iş prinsipi, idarə 
olunma sxemi və s. haqqında ətraflı məlumat YUNESKO-nun Beynəlxalq 
Hidroloji Proqramının Texniki Sənədində verilmişdir (Flash flood, 1999). 

Meşə salmaqla çay sutoplayıcısının hidroloji şəraitini yaxşılaşdırmaq, 
eroziya və daşqın təhlükəsini azaltmaq olar. ABŞ-da White Hallow çayı höv-
zəsində 1935-1947-ci illərdə aparılmış geniş miqyaslı meşəsalma işləri çayın 
hidroqrafının əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Çayda daş-
qının davamiyyəti 1 saatdan 8 saata qədər artmış, maksimal su sərfi isə 85% 
azalmışdır. 

Ümumiyyətlə, bitki örtüyü torpağın susaxlama qabiliyyətini artırır. Səth 
axımı azaldığından və əksinə, infiltrasiya gücləndiyindən axım itkisi azalır. 
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Yağıntıların bir hissəsi bitkilərin islanmasına sərf olunduğundan səth axımı və 
daşqının piki azalır. 

Vegetasiya dövründə müşahidə olunan yağıntıların 10-20%-i bitkilər tə-
rəfindən tutulur. ABŞ-ın Qərbi Oreqon ştatındakı sıx küknar meşələrində illik 
yağıntıların 24%-nə qədəri bitki örtüyünün islanmasına sərf olunur. Rusiyada 
yerinə yetirilmiş tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, küknar meşə-
lərində yağıntılar ağcaqovaq meşələri ilə müqayisədə 30-40% artıq tutulur. 
Beləliklə, iynəyarpaqlı meşələrdə yağıntıların itkisi daha çoxdur (Виссмен и 
др., 1979). 

Daşqınlardan sığortalanma dəymiş ziyanın bir hissəsini konpensasiya 
etməyə imkan verir. Daşqından sığortalanma ziyan dəymiş insanlara iqtisadi 
köməklə yanaşı, həm də sosial-stabillik baxımından əhəmiyyətlidir. 

1993-cü ildə ABŞ-da baş vermiş güclü daşqınlardan sonra 20 mindən 
artıq insan risk zonasından köçürülmüşdür. 

Bəzi ölkələrdə təkrarlanması 5 ildə bir dəfə olan daşqınların su basdığı 
ərazilərdə yeni tikililərin inşasına icazə verilmir. Təkrarlanması 5-20 ildə 1 də-
fə olan daşqın səviyyəsindən aşağı olan ərazilərdə çox mühüm iqtisadi əhə-
miyyəti olan obyektləri yerləşdirməyə icazə verilir. Lakin bu obyektlər mü-
həndis qurğuları vasitəsilə qorunmalıdır. Daşqınların 20-50 ildə bir dəfə tək-
rarlanma təhlükəsi olan ərazilərdə tikililərə qadağa qoyulmur. Ancaq bu tikili-
lər müvafiq mühafizə və xəbərdarlıq sistemlərinə malik olmalıdır. 
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15. QURAQLIQ VƏ ÇAY AXIMI

15.1. QURAQLIQ VƏ ONUN GÖSTƏRİCİLƏRİ 

Belə hesab olunur ki, hazırda yer kürəsinin arid zonalarında rütubət ça-
tışmazlığı problemi daha da kəskinləşir və quraq dövrlər daha tez-tez təkrar-
lanır. Quraqlıq dəmyə əkinçiliyi inkişaf etdirilən kasıb ölkələrə daha güclü zi-
yan vurur. 

Quraqlıq tədricən baş verdiyindən, onun vurduğu ziyanı minimuma en-
dirmək məqsədi ilə tədbirlər planının həyata keçirilmə şansı kifayət qədər bö-
yükdür: torpaqdan istifadə formasının dəyişdirilməsi; su anbarları və quyu 
sularından suvarmada istifadə; bitkiçilik məhsullarının sığortalanması; priori-
tet su istifadəçilərinin maraqlarının qorunması və s. Uzun müddətli tədbirlərə 
isə yetişdirilən bitki sortlarının başqaları ilə əvəzlənməsi və su anbarlarının in-
şası misal ola bilər (Engin Koncagül, 2005). 

Ümumiyyətlə, potensial quraqlıq riskini azaltmaq üçün bu təbii hadisə 
tədqiq olunmalı, onun proqnozu tərtib edilməli, kəskinliyindən asılı olaraq vu-
racağı ziyan qiymətləndirilməli, ona qarşı tədbirlər kompleksi işlənməli və bu-
nun üçün tələb olunan vəsaitin miqdarı müəyyən olunmalıdır. 

Quraq dövrlərdə sudan daha qənaətlə istifadə strategiyası işlənməlidir. 
Dünya üzrə sudan istifadənin 70%-i kənd təsərrüfatının payına düşdüyündən, 
fermerlər quraqlığa davamlı bitkilərə üstünlük verməli, həmçinin irriqasiya 
sistemlərindəki su itkilərini minimuma endirməlidirlər. Həm şəhərlərdə, həm 
də kəndlərdə sudan istifadədə müəyyən limit götürülərsə, əlavə istifadə olunan 
suyun qiyməti artırılmalıdır. 

Beləliklə, həm daşqın, həm də quraqlıq problemi sutoplayıcını kompleks 
idarə etmək yolu ilə həll oluna bilər. 

Quraqlıq kənd təsərrüfatı üçün ən təhlükəli hidrometeoroloji hadisədir və 
quraqlıq zamanı buxarlanma yağıntıdan çox olduğundan torpağın rütubət eh-
tiyatı tükənir. 

Quraqlıq iki əsas istiqamətdə öyrənilir (Məmmədov və b., 2000): 
1. Meteoroloji quraqlıq: əsas göstəriciləri meteoroloji elementlərin

anomaliyalarıdır;
2. Aqrometeoroloji quraqlıq: əsas göstərici bitkinin məhsuldarlı-

ğının azalmasıdır.
Son dövrdə xarici elmi ədəbiyyatlarda “hidroloji quraqlıq” termini də iş-

lədilir. Hidroloji quraqlıq dedikdə elə dövr başa düşülür ki, onun müşahidə 
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olunduğu müddətdə çaydakı təbii su sərfləri təsərrüfatın müxtəlif sahələrində 
suya olan tələbatı ödəmək üçün lazım olan su sərflərindən kiçik olur. 

Quraqlıq problemi Azərbaycan üçün çox aktualdır, çünki ərazimizin təq-
ribən 50%-i yarımsəhra və quru çöl iqlim tipi ilə səciyyələnən arid zonada yer-
ləşir. 

Azərbaycanda meteoroloji quraqlığın tədqiqinə A.A.Mədətzadə və 
Ə.M.Şıxlinski başlamışar (1968). Onlar, havanın nisbi rütubətliyinin illik və 
yay mövsümü üçün qiymətlərinin nisbətindən istifadə edərək ölkə ərazisində 
10 zona ayırmışdır. Bu zonalardan 7-də müxtəlif kəskinlikli quraqlıq müşahidə 
olunur. 

Hazırda bu istiqamətdə tədqiqatlar Ə.S.Məmmədov (2000), X.Ş.Rəhi-
mov, M.S.Həsənov (Рагимов и др., 2015) və başqaları tərəfindən davam et-
dirilir. 

Müxtəlif ölkələrdə yerinə yetirilmiş tədqiqatların icmalı göstərir ki, qu-
raqlığı səciyyələndirmək üçün çoxsaylı göstəricilər təklif olunmuşdur: hidro-
metrik əmsal, rütubətlənmə əmsalı, yağışsız dövrlərin davamiyyəti, məhsul it-
kisinin kəmiyyəti və s. Bu göstəricilərin hər biri quraqlıq hadisəsinin yalnız 
müəyyən bir xüsusiyyətini xarakterizə edir. Hazırda quraqlığın ümumi qəbul 
edilmiş göstəricisi yoxdur. Keçmiş SSRİ-də aqrometeoroloji tədqiqatlarda 
daha çox hidrotermik əmsaldan (HTƏ) istifadə olunurdu (Селянинов, 1958). 

Ə.S.Məmmədova görə Azərbaycan ərazisində quraq illər aşağıdakılardır: 
1961 (HTƏ=0.62), 1971 (0.76), 1975 (0.86), 1979 (0.96), 1984 (0.96), 1985 
(0.76), 1987 (0.84), 1989 (0.74), 1990 (0.94), 1991 (0.83) (Məmmədov və b., 
2000). 

Qərb ölkələrində quraq illəri təyin etmək üçün daha çox standartlaşdı-
rılmış yağıntı indeksi (SPİ) üsulundan istifadə edilir (Yıldız, 2007; Yılmaz and 
et al,, 2007). 

Bu indeks aşağıdakı düstura əsasən hesablanır: 
 

 
                                    SY=        (15.1) 

 
 
burada, Xi – hər bir il üçün atmosfer yağıntılarının (illik və ya aylıq) 

miqdarı; X – yağıntı sırasının orta qiyməti; Sx – orta kvadratik meyletmədir 
Quraqlığın kəskinlik dərəcəsi aşağıdakı cədvələ görə təyin edilir (cədvəl 

15.1). 
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C ə d v ə l   15.1 
Quraqlığın kəskinlik dərəcəsi 

SY Quraqlığın dərəcəsi 

0.0- (-0.99) zəif 

 (-1.0)- (-1.49) orta 

 (-1.5)- (-1.99) şiddətli 

-2.0 və ya daha az çox şiddətli 

Məlumdur ki, çayların illik axımı ərazinin rütubətlənmə şəraitinin effek-
tiv göstəricilərindən biridir. Bunu nəzərə alaraq, Böyük Qafqazın şimal-şərq 
yamacı çaylarının orta illik su sərfləri haqqında məlumatlardan istifadə edərək 
SPİ üsulu ilə quraqlıq tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatda 6 hidroloji məntəqə 
üçün 1961-2005-ci illərin məlumatlarından istifadə olunmuşdur. Hər bir müşa-
hidə ili üçün bütün hidroloji məntəqələrin orta illik su sərfləri toplanaraq 6-ya 
bölünmüş, vahid sıra tərtib edilmiş və 15.1 düsturu ilə quraqlıq indeksi hesab-
lanmışdır. SPİ-nin çoxillik dövr üçün gedişi şəkil 15.1-də göstərilir. 

Şək.15.1. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarının cəm orta illik su sərflərinə 
görə SPİ indeksinin gedişi 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

T,il

SY



15. Quraql¯q və ÷ay ax¯m¯ 297 

Bu şəkildən göründüyü kimi, baxılan dövrün 6 ilində orta kəskinlikli qu-
raqlıq müşahidə olunmuşdur: 1961, 1970, 1986, 1995, 1996, 1999-cu illər. Da-
ha bir neçə ildə zəif quraqlıq qeydə alınmışdır. Analoji hesablamalar hər bir ay 
üçün də ayrılıqda yerinə yetirilmiş və quraq aylar müəyyən olunmuşdur (Ima-
nov and Hasanaliyev, 2007). 

Quraqlıq yalnız su çatışmazlığı və ekoloji vəziyyətin pisləşməsi ilə deyil, 
həm də ərzaq qıtlığı ilə müşayiət olunur. Beləliklə, quraqlıq iqtisadi-sosial 
problemdir. Buna görə də bu təbii hadisənin öyrənilməsi kompleks yanaşma 
və dərin elmi tədqiqatlar tələb edir. Yalnız bu yolla quraqlığın ölkə iqtisadiy-
yatına və ətraf mühitə mənfi təsirini azaltmaq məqsədilə tədbirlər kompleksi 
hazırlamaq mümkündür. 

Son 120-130 il ərzində havanın orta illik temperaturu artır. Kür-Araz 
ovalığında, Böyük Qafqazda və respublikanın qərb bölgələrində bu artım möv-
sümlər üzrə belədir: qışda 0,4-3,60C, yazda 0,2-1,40C və yayda 0,3-1,00C. Öl-
kə ərazisinin çox hissəsində 1971-2000-ci illərdə illik yağıntılar azalmış və 
yalnız Abşeron da daxil olmaqla Böyük Qafqazda artmışdır. Yaz fəslində ya-
ğıntılar hər yerdə azalmışdır. Yayda yağıntıların dəyişməsinin məkan qanu-
nauyğunluqları başqa mövsümlərdən kəskin fərqlənir: yalnız Böyük Qafqaz və 
Xəzərsahili zonada artım qeydə alınmışdır. Payız mövsümündə yağıntı artımı 
Kür-Araz ovalığında, Abşeronda və Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında 
müşahidə olunur (Сафаров, 2000). 

Bu qeyd olunanlar göstərir ki, kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirilən 
əsas zonalarda temperaturun artması yağıntıların azalması ilə müşayiət olunur. 
Eksperimental nəzəri hesablamaların nəticələrinə görə yağıntılar yaz və yay 
mövsümlərində nəzərə çarpacaq dərəcədə azalacaqdır. Bu səbəbdən kənd tə-
sərrüfatı bitkiləri becərilən ərazilərin aqroiqlim şəraiti pisləşəcək və su ehtiyat-
larına tələbat daha da artacaqdır. 

Atmosferin ümumi sirkulyasiya modellərinə əsasən yerinə yetirilmiş he-
sablamalara görə payızlıq buğdanın vegetasiya dövründə yağıntılar 7-31% 
azala bilər. İqlim amillərinin belə dəyişməsi buğda istehsalına mənfi təsir gös-
tərəcəkdir (Сафаров, 1998). 

XXI əsrin əvvəllərində (2000 və 2014-cü illər) Azərbaycan ərazisində 
çayların sululuğunun kəskin azalması ilə müşayiət olunan quraqlıq hadisəsi 
baş vermişdir. 

2000-ci ildə respublika üzrə havanın orta temperatur anomaliyası 
+1.3oC, illik yağıntıların miqdarı 444 mm təşkil etmişdir ki, bu da yağıntı nor-
masından 8,3% az olmuşdur. İyun-iyul aylarında havanın orta temperaturu 
normadan orta hesabla 1.6oC yüksək olmuşdur (şək. 15.2). Şək. 15.3-də res-
publika üzrə aylıq yağıntıların ardıcıl cəmlərinin gedişi göstərilir (Иманов и 
др., 2002). 
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Şək. 15.2. Orta aylıq temperatur anomaliyaları (ərazi üzrə ortalaşdırılmış) 

Şək. 15.3. Ərazi üzrə ortalaşdırılmış aylıq yağıntı cəmlərinin gedişi 
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2000-ci ilin yay aylarında yağıntılar, müvafiq normanın cəmi 38%-ni 

təşkil etmişdir. İyul ayı xüsusilə quraq keçmiş və yağıntılar normadan 93% az 
olmuşdur. İyun ayında bu rəqəm 56%, avqustda isə 42% olmuşdur. Mərkəzi 
Aran rayonlarında yağışsız dövrün davamiyyəti 50 gündən artıq olmuşdur. 

Bəzi arid rayonlarda hava temperaturunun mütləq maksimumu qeydə 
alınmışdır. Azərbaycan ərazisində mütləq maksimum 46.10C (Culfa mən-
təqəsi) təşkil etmişdir ki, bu da 100 ildən artıq bir müddəti əhatə edən əvvəlki 
dövrün uyğun temperaturundan 1.50C çoxdur. 

Artıq qeyd olunduğu kimi, 2014-cü il Azərbaycanda quraq keçmişdir. 
Həmin ildə çoxsaylı bulaqlar və kiçik çaylar qurumuş, bütün çayların sululuğu 
xüsusilə, yay dövründə kəskin azalmışdır. Respublika üzrə havanın orta tem-
peratur anomaliyası +1.3oC, illik yağıntıların miqdarı 392 mm təşkil etmişdir 
ki, bu da yağıntı normasından (477mm) 17.8% az olmuşdur. Bütün yaz – yay 
aylarında və sentyabrda havanın orta temperaturu normadan yüksək olmuşdur 
(şək 15.4) və təbii ki, bu buxarlanmanın kəmiyyətini artırmışdır 

 
 

 
 
Şək. 15.4. Orta aylıq temperatur anomaliyaları (ərazi üzrə ortalaşdırılmış) 
 
 
Bütün qış, yaz və yay aylarında ortalaşdırılmış yağıntı cəmləri müvafiq 

normadan az olmuşdur. Aprel, may və iyun aylarında bu azalma 25-35%, iyul 
və avqust aylarında isə 50-75% təşkil etmişdir. İyul və avqust ayları xüsusilə 
quraq keçmişdir (şək. 15.5). 
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Şək. 15.5. Ərazi üzrə ortalaşdırılmış aylıq yağıntı cəmləri 

Quraqlıq bitki örtüyünə də güclü təsir etmişdir: bitkilərin vegetasiya 
müddəti təbii müddətlə müqayisədə 1,0-1,5 ay tez başa çatmışdır. Bəzi yem 
bitkilərinin inkişaf dövrü adi illərdə aprelin ortalarında qurtarırdısa, 2000-ci il-
də onların vegetasiyası artıq martın əvvəllərində başa çatmışdır. Yay ayları 
kəskin quraq keçdiyindən iyulun ortalarında alp çəmənliklərindəki yay otlaqla-
rında ot örtüyü qurumuşdur. 

Bir çox rayonlarda buğda, kartof, üzüm və pambıq istehsalı əhəmiyyətli 
dərəcədə azalmışdır. 8 inzibati rayonda yanğın nəticəsində 110 km2 əraziyə 
ziyan dəymişdir. Ümumiyyətlə, 2000-ci ilin quraqlığı ölkənin iqtisadiyyatına 
təqribən 110 mln. dollar ziyan vurmuşdur. 

15.2. QURAQLIĞIN ÇAY AXIMINA TƏSİRİ 

Quraq aylarda çay axımı haqqında informasiya böyük əhəmiyyət kəsb 
edir, çünki o, ən əlverişsiz şəraitdə çay axımının kəmiyyətinin mümkün azal-
ması barədə təsəvvür yaradır. 

Meteoroloji quraqlığın çay axımına təsiri 1966, 1971, 2000 və 2014-cü 
illər üçün yerinə yetirilmiş və axımın bu əsas xarakteristikalarına baxılmışdır: 
illik axım (Qil), orta aylıq minimal yay su sərfləri (Qyay), orta aylıq minimal qış 
su sərfləri (Qqış) və yaz gursululuğunun maksimal su sərfləri (Qmax). Quraq-
lığın müxtəlif çayların hidroloji xarakteristikalarına təsirinin nəticələrini mü-
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qayisə etmək mümkün olsun deyə, təhlildə modul əmsallarından (Ki = Qi /Q ) 
istifadə edilmişdir. 

Müəyyən olunmuşdur ki, 1966-cı ildə çayların yarısı (cəmi 16 çay) üçün 
maksimal su sərflərinin modul əmsalı vahiddən böyük olmuşdur və modul 
əmsalının orta qiyməti 1,34-ə bərabərdir. İllik axım üçün də orta modul əmsalı 
vahiddən böyükdür (Kil=1,08). Minimal yay və qış su sərfləri üçün modul əm-
salları vahiddən kiçikdir: Kyay=0,92 və Kqış=0,89. Beləliklə, 1966-cı ildə 
çayların minimal su sərfləri minimal axımın normasına nisbətən cəmi 8-11% 
az olmuşdur. 1966-cı il ortasulu il kimi qiymətləndirilə bilər. Həmin ildə res-
publika ərazisi üzrə illik yağıntıların miqdarı normadan 6% artıq olmuşdur. 

1971-ci ildə isə baxılan axım xarakteristikalarının dördünün də orta mo-
dul əmsalı vahiddən kiçikdir. Müxtəlif axım xarakteristikaları 1971-ci ildə mü-
vafiq axım normasına nisbətən 23-36% az olmuşlar. 1966-cı ildə olduğu kimi, 
1971-ci ildə meteoroloji quraqlığın minimal su sərflərinə təsiri ən güclü, mak-
simal su sərflərinə isə ən zəif olmuşdur. Minimal yay su sərflərinin empirik 
təminatları çayların əksəriyyəti üçün 70-95% arasında dəyişir. 

1971-ci ildə iqlim şəraiti çay axımının formalaşması üçün əlverişli olma-
sa da, çaylarda quruma hadisəsi çox geniş yayılmamışdır. Müşahidə məlumat-
larının təhlili göstərir ki, rütubətlənmə şəraiti zəif olan rayonların bəzi çayları 
qurumuşdur: Ataçay-Altıağac, Sumqayıtçay-Sumqayıt, Ceyrankeçməz-Səngə-
çal, Mətələçay-Xəlfələr, Şabrançay-Zeyvə, Göytəpə-Göytəpə (Prişib), Boy-
kandul-Boykandul, Şinapadərə-Tatyanoba. 

1971-ci ildə müşahidə olunmuş məlumatların təhlili göstərir ki, bütün 
məntəqələrdə illik yağıntının miqdarı normadan 3-51% az olmuşdur və bu rə-
qəm orta hesabla 27% təşkil edir. 

1971-ci ildə Azərbaycanın bütün çaylarında axımın kəskin azalmasının 
səbəblərindən biri də əvvəlki, 1970-ci ilin quraq olmasıdır (Məmmədov və 
b.,2000). 

2000-ci ildə respublikanın əsas su arteriyası olan Kür çayının sululuğu 
təqribən üç dəfə azalmışdır. Buna görə də suvarılan torpaqların sahəsi və elek-
trik enerji hasilatı azalmış, bir çox kiçik çaylar qurumuşdu. Kürün səviyyəsi 
kəskin aşağı düşdüyündən, balıqların kürüsü məcranın quru hissəsində qızmar 
günəş şüaları altında məhv olmuşdu. 

Müəyyən olunmuşdur ki, minimal yay axımı üçün orta modul əmsalı 
vahidə yaxındır (k=1,02). Lakin yaz gursulu və payız daşqın dövrlərinin mak-
simal su sərflərinin orta axım modulu çox kiçikdir və K=0,40. Bu isə o de-
məkdir ki, maksimal axım öz normasının cəmi 40%-ni təşkil etmiş və başqa 
sözlə 2000-ci ildə öz norması ilə müqayisədə 60% azalmışdır. Azərbaycanın 
əksər çaylarında illik çay axımının 60-70%-nin yaz gursulu dövrdə keçdiyini 
nəzərə alsaq, onda baxılan ildə çayların sululuğunun kəskin azalmasının 
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səbəbi aydın olar. 2000-ci ildə Azərbaycanın bərpa olunan su ehtiyatlarının 
kəskin azalma səbəblərindən biri də əvvəlki 1999-cu ilin quraq keçməsidir 
(Иманов и др., 2002). 

2014-cü ildə müşahidə olunmuş meteoroloji quraqlığın axım göstərici-
lərinə təsiri 22 çay üçün qiymətləndirilmişdir. Ümumi nəticəni əks etdirən 12 
çay üçün bu göstəricilər cədvəl 15.2-də verilmişdir. Bu cədvəldən göründüyü 
kimi, 4 axım göstəricisinin hər biri üçün bütün çayların ortalaşdırılmış axım 
modulları vahiddən kiçikdir, yəni baxılan ildə çayların sululuğu normadan az 
olmuşdur. 

İllik axımın azalması 16% təşkil etmişdir ki, bu da illik yağıntıların azal-
ması (17.8%) ilə yaxşı uzlaşır. 4 çayın illik axım modulu vahiddən böyükdür 
(Ağsu, Təngərud və s.). 

Ən çox azalma çayların maksimal axımında qeydə alınmışdır (58%). Bu, 
ilin soyuq dövründə çay hövzələrində qar örtüyünün zəif və bu səbəbdən, yaz 
gursulu dövründə axım həcminin az olması ilə əlaqədardır. Çayların əksəriy-
yəti üçün axım modulu 0.2-0.4 arasında dəyişir, empirik təminatlar isə 85%-
dən böyükdür. Məsələn, Kürəkçay (Çaykənd məntəqəsi) üçün maksimal su 
sərfinin empirik təminatı 98.6%, Qudyalçay (Qırız) üçün isə 98.0% təşkil edir. 
Bu, o deməkdir ki, bu su sərflərinin təkrarlanma dövrü böyükdür – müvafiq 
olaraq 71 və 50 ildə 1 dəfədir. 

Çayların yay minimal su sərfləri norma ilə müqayisədə 33% az ol-
muşdur. Yalnz 4 çayın minimal yay axım modulu vahiddən böyük qiymətə 
malikdir (Gəncəçay, İstisuçay və s.). 

Qış minimal su sərfləri yay minimal su sərfləri ilə müqayisədə cüzi 
azalmışdır (8%). Bu, payız dövründə yağıntıların miqdarının normadan çox 
olması ilə izah oluna bilər (şək. 15.5). 

Beləliklə, meteoroloji quraqlığın çay axımına təsirinin təhlili aşağıdakı 
nəticələrə gəlməyə əsas verir: 

1. Quraq illərdə Qil, Qmax, Qyay və Qqış müvafiq normaya bərabər, ondan
az və çox ola bilər; 

2. Elə bir müşahidə məntəqəsi yoxdur ki, orada quraq illərin hamısında
axımın bütün xarakteristikaları normadan az olsun; 

3. Quraqlıq, baxılan axım xarakteristikaları arasında minimal axıma ən
güclü, maksimal axıma isə ən zəif təsir göstərir; 

4. Meteoroloji quraqlığın çay axımına təsirinin dərəcəsi quraqlığın il da-
xilində müşahidə olunduğu vaxtdan və onun davamiyyətindən asılıdır. 
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16. TRANSSƏRHƏD ÇAYLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ 
 
 

16.1. BEYNƏLXALQ ÇAY HÖVZƏLƏRİ 
 
İki və daha çox dövlətin ərazisindən axan və ya onları ayıran çaylar bey-

nəlxalq və ya transsərhəd çaylar adlanır. Dünyada 263 belə çay var və onların 
sutoplayıcı sahələri birlikdə qurunun 45%-ni təşkil edir. Beynəlxalq çay höv-
zələrində dünya əhalisinin 40%-i yaşayır. 19 çay hövzəsi 5 və daha çox ölkə-
nin ərazisini əhatə edir. Məsələn, Dunay çayının hövzəsində 17 ölkə yerləşir. 
Konqo, Niger, Nil, Reyn və Zambezi çayları 9-11 ölkədən keçir (Кожаков, 
Сарсембеков, 2006). 

Beynəlxalq çay hövzələrində 145 ölkə yerləşir. Belə çaylar Avropa və 
Afrikada daha çoxdur, müvafiq olaraq 69 və 59 çay (cədvəl 16.1). 

 
C ə d v ə l   16.1 

Qitələr və materiklər üzrə transsərhəd çayların sayı 

№ Qitə və materiklər 
1978-ci ildə qeydə 

alınıb 
2002-ci ildə 

dəqiqləşdirilib 
1 Afrika 57 59 
2 Asiya 40 57 
3 Avropa 48 69 
4 Şimali Amerika 33 40 
5 Cənubi Amerika 36 39 

Cəmi 214 263 
 
Bir çox ölkələrdə su ehtiyatlarının çox hissəsi transsərhəd çayların pa-

yına düşür: Misirdə 97%, Niderlandda 89% və s. (cədvəl 16.2). 
 

C ə d v ə l   16.2 
Transsərhəd su ehtiyatlarına malik ölkələr 

№ Ölkə 
Transsərhəd su 
ehtiyatları, % 

№ Ölkə 
Transsərhəd su 
ehtiyatları, % 

1 Misir 97 16 Nigeriya 68 
2 Macarıstan 95 17 İraq 66 
3 Mavritaniya 95 18 Albaniya 53 
4 Botsvana 94 19 Qazaxıstan 52 
5 Bolqarıstan 91 20 Uruqvay 52 
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6 Niderland 89 21 Almaniya 51 
7 Qambiya 86 22 Portuqaliya 48 
8 Kamboca 82 23 Banqladeş 42
9 Rumıniya 82 24 Tailand 39
10 Lüksemburq 80 25 Avstriya 38 
11 Suriya 79 26 Pakistan 36 
12 Konqo 77 27 İordaniya 36
13 Sudan 77 28 Venesuela 35 
14 Azərbaycan 72 29 Seneqal 34
15 Paraqvay 70 30 Belçika 33 

Dünyanın səth suları ehtiyatlarının təqribən yarısı (19000 km3) 25 ən iri 
çayın payına düşür və bunlardan 20 çay beynəlxalq çay statusuna malikdir. 

Transsərhəd çay hövzəsinin su ehtiyatlarının çirklənmə və tükənmədən 
mühafizəsi, sudan tarazlı istifadə və ölkə iqtisadiyyatının inkişafı hövzə döv-
lətlərinin regional əməkdaşlığının səviyyəsindən və effektivliyindən asılıdır. 
Bu dövlətlərin maraqlarının yaxınlaşdırılması transsərhəd çay sularından birgə 
istifadə haqqında qəbul edilmiş ümumi beynəlxalq-hüquqi sənədlərə və əla-
qələndirilmiş regional su siyasətinə əsaslanmalıdır. 

16.2. TRANSSƏRHƏD ÇAY SULARINDAN İSTİFADƏ  
VƏ ONLARIN MÜHAFİZƏSİNİN  

BEYNƏLXALQ-HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ 

Beynəlxalq çay eyni zamanda sərhəd çaydırsa, onda sərhəd xətti çayın 
ortası hesab olunur. Sərhəd çaylarının hüquqi rejimi dövlətlərarası müqaviləyə 
görə müəyyən edilir. Dövlətin öz ərazisi daxilində təbii şəraiti dəyişdirməsinin 
qonşu dövlətin ərazisində təbii şəraitə mənfi təsir göstərməsi beynəlxalq hüquq 
normalarına ziddir. 

Beləliklə, beynəlxalq çay sularından istifadədə hövzə ölkələrinin maraq-
larını təmin etmək üçün beynəlxalq – hüquqi tənzimləmə mexanizmi tələb 
olunur. Çayın yuxarı və aşağı axınlarında yerləşən ölkələrin maraqları adətən 
üst–üstə düşmür və bu səbəbdən qonşu ölkələr arasında bağlanan müqavilə 
kompromis xarakterli olur. 

Transsərhəd su axınları və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi 
üzrə Konvensiyaya görə “transsərhəd sular” dedikdə, iki və daha çox dövlətin 
sərhəddini keçən və ya belə sərhəddə yerləşən sular başa düşülür (Конвен-
ция…,1992). Belə sulara həm səth, həm də yeraltı sular aid olunur. “Beynəl-
xalq su axını” o deməkdir ki, onun hissələri müxtəlif dövlətlərdə yerləşir. 
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Konvensiyada beynəlxalq çay hövzəsində yerləşən dövlətlərin sulardan birgə 
istifadəsi və onların mühafizəsi üzrə regional əməkdaşlığın və bütün hövzə 
dövlətlərinin ümumi hüquqi normalara riayət etmələrinin vacibliyi vurğulanır. 
Konvensiyada həmçinin hövzə ölkələri arasında sudan istifadə və onun bölüş-
dürülməsi ilə əlaqədar konfliktlərin qarşısının alınması və əməkdaşlıq mexa-
nizmi göstərilir: hövzə dövlətləri iqtisadi inteqrasiyanı təmin edən regional 
təşkilat yaratmalı, Konvensiyaya imza atmalı, onu ratifikasiya, qəbul və təsdiq 
etməli, və nəhayət, ona qoşulmalıdırlar. 

Transsərhəd sulardan istifadədə ikitərəfli, regional və çoxtərəfli əmək-
daşlığın vacibliyi beynəlxalq su axınları haqqında bir sıra müqavilə, protokol 
və konvensiyalarda öz əksini tapmışdır. Bəzi mühüm sənədlər aşağıda gös-
tərilir: 

 Beynəlxalq çay sularından istifadə qaydaları (1966); 
 Transsərhəd su axınları və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və 

istifadəsi üzrə Konvensiya (1992); 
 Su ehtiyatları və tarazlı inkişaf haqqında Dublin bəyannaməsi; 
 Avropa Birliyinin Su Çərçivə Direktivi (2000); 
 Su təsərrüfatı fəaliyyətində ekosistem yanaşmanın rəhbər prin-

sipləri (1993); 
 Transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi 

üzrə Konvensiya (1994) və s. 
Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan və yuxarıda göstərilən bu və 

digər sənədlər transsərhəd hövzələrdə birgə istifadə olunan su ehtiyatlarının 
kəmiyyət və keyfiyyəti ilə bağlı münaqişələrin həllinin beynəlxalq – hüquqi 
əsasını təşkil edir. 

“Beynəlxalq çay sularından istifadə qaydaları”na (Правила…, 1966) 
görə transsərhəd çayların su ehtiyatlarının hövzə dövlətləri arasında bölüş-
dürülməsində aşağıdakı prinsiplər əsas götürülməlidir: 

 Ekoloji su buraxmaları çıxmaq şərti ilə çay axımının bərabər bö-
lüşdürülməsi; 

 Su ehtiyatlarının sutoplayıcı sahələrə mütənasib bölüşdürülməsi; 
 Çay sularının dövlətlərarası müqavilələr əsasında bölüşdürül-

məsi. 
Bir çox sahələrdə, xüsusən də kənd təsərrüfatında su çatışmazlığı yeni 

konsepsiya işlənməsinin vacibliyini göstərir. Bu konsepsiyalardan birinin 
müddəaları belədir (Валехов, 1996): 

1. Transsərhəd çaylarından istifadə edərkən ilk olaraq “ədalətli pay” 
müəyyən olunmalıdır; 

2. Bütün qonşu dövlətlər üçün optimallıq meyarı təyin olunmalıdır; 
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3. Axımın bölüşdürülməsinin optimallaşdırılmasında “əks kompro-
mis” üsulundan istifadə edilməlidir.

Bu müddəaları əsas götürməklə yanaşı ekoloji axım tam təmin edil-
məlidir. 

İkinci meyardan istifadə edilməsi daha əlverişli hesab oluna bilər. 
“Əks kompromis” üsulunu tətbiq etdikdə dövlətlərarası sərhədlər nəzərə 

alınmadan çay hövzəsi vahid su təsərrüfat sistemi kimi qəbul edilir və “ədalətli 
pay” məlumatlarına görə qonşu dövlətlər qarşılıqlı hesablaşma sistemindən 
istifadə edərək “ədalətli pay” – dan kənara çıxmanı müvazinətləşdirirlər (Ва-
лехов, 1996). 

Helsinki Konvensiyasına qoşulmuş dövlətlər transsərhəd sulara istənilən 
mənfi təsirin aradan götürülməsi və ya onun maksimum azaldılması üzrə öh-
dəlik götürmüşlər. Konvensiyaya görə sudan istifadə elə təşkil olunmalıdır ki, 
gələcək nəsillər də ondan istifadə edə bilsin. Tövsiyə olunur ki, təsərrüfat təd-
birləri bütün hövzə miqyasında planlaşdırılsın. Çay hövzəsinə təkcə insanların 
iqtisadi maraqlarını ödəyən təbii obyekt kimi yox, həm də müxtəlif canlı or-
qanizmlərin yaşayış mühiti kimi baxılır. Beləliklə, çay və onun hövzəsi vahid 
ekosistemdir və bu su ehtiyatlarından istifadənin planlaşdırılmasında hökmən 
nəzərə alınmalıdır. 

Hazırda Kür və Araz hövzələrində su ehtiyatlarının idarə olunması isti-
qamətində beynəlxalq əməkdaşlıq çox aşağı səviyyədədir. Gürcüstan Respub-
likası və İran İslam Respublikasının müvafiq strukturları ilə əlaqələr qənaət-
bəxş hesab oluna bilməz. Bu qeyd olunanları 2000 – ci ildə bütün Cənubi Qaf-
qaz ölkələrində müşahidə olunan kəskin quraqlıq və 2003 – cü ildə Kürün aşa-
ğı axınında baş verən katastrofik subasma təsdiq edir. 

Hazırda Kür – Araz hövzəsində transsərhəd əməkdaşlığın lazımi səviy-
yədə olmaması siyasi və hüquqi problemlərlə əlaqədardır. Azərbaycan bu höv-
zədə Helsinki Konvensiyasına qoşulmuş yeganə dövlətdir. 

Transsərhəd çay sularının birgə və inteqrasiyalı idarə olunması nəticə-
sində: 

 Əhalinin su təchizatında istifadə olunan suların keyfiyyəti yaxşı-
laşar;

 Quraqlıq, daşqın, sel və subasmaların vurduqları maddi ziyan mi-
nimuma endirilər;

 Hövzə ekosisteminin tarazlı inkişafına şərait yaranar;
 Xəzər dənizi sularının çirklənməsi azalar.
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16.3. AZƏRBAYCANIN TRANSSƏRHƏD ÇAYLARININ 
PRİORİTET PROBLEMLƏRİ 

 
Cənubi Qafqaz dövlətlərinin (Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan), 

İran və Türkiyənin də daxil olduğu Kür çayı hövzəsi beynəlxalq su hövzə-
lərindən biridir. 

Kür çayı hövzəsinin ən böyük hissəsi, 28,14%-i (52,9 min km2) Azər-
baycanın, 21,28%-i (40min km2) İranın, 19,36%-i ( 36,4 min km2) Gürcüsta-
nın, 15,85%-i (29,8 min km2) Ermənistanın və 15,37%-i (28,9 min km2) 
Türkiyənin payına düşür. 

Azərbaycanın axımı olmayan Muğan-Salyan düzü və Şərqi Şirvanın 
16 min km2 çökək sahəsi də nəzərə alınarsa, onda ölkə ərazisinin 79,6%-i 
(68,9 min km2) Kür çayı hövzəsində yerləşir. Kür çayı hövzəsinin 65%-i və ya 
122,2 min km2-i dəniz səviyyəsindən 500 metr hündürlükdə yerləşir. Onun 
ümumi su ehtiyatlarının 72,73%-i qonşu ölkələr ərazisində, 27,27%-i isə Azər-
baycanda formalaşır. 

Qonşu ölkə ərazilərindən daxil olan çay suları ehtiyatları ümumi su ehti-
yatlarının üçdə iki hissəsini təşkil edir (cədvəl 16.3). Başqa sözlə, qonşu ölkə-
lərin ərazilərində formalaşan çay su ehtiyatları orada istifadə olunaraq qalıq 
sular kimi Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil olur. Buna görə də ölkə 
əhalisinin və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin su təminatı qonşu ölkələrin 
ərazisində formalaşan transsərhəd çay sularının kəmiyyət və keyfiyyətindən 
bilavasitə asılıdır. 

Hələ 1970-80-ci illərdə “Azdövsutəslayihə” LAB-nın rəhbərliyi ilə keç-
miş Zaqafqaziya Respublikalarının – Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın 
32 layihə və elmi tədqiqat institutlarının iştirakı ilə “Kür çayı hövzəsinin su 
ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemi” hazırlanmışdı. 

Su çatışmazlığı ilə yanaşı, transsərhəd çay sularının qonşu dövlətlərin 
ərazisində həddən artıq çirklənməsi və keyfiyyətinin pisləşməsi ölkədə sosial-
ekoloji gərginliyi gücləndirən əsas amillərdəndir. 

Bir çox onilliklər ərzində olduğu kimi, hazırda da qonşu dövlətlərin əra-
zisindən axan Kür, Araz, Oxçuçay və digər transsərhəd çaylar yüksək dərəcədə 
çirklənmiş şəkildə Azərbaycana daxil olur. 
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Yüksək dərəcədə çirklənməsinə görə Oxçuçay “ölü” çay adlanır. Ermə-
nistan tərəfindən işğal olunmuş ərazidə yerləşən bu çaya nəzarət etmək müm-
kün olmur. 

Müstəqillik qazandıqdan sonra demokratik dövlət yaratmaq yolunu seç-
miş Azərbaycan hazırda ətraf mühit sahəsində 14 Beynəlxalq Konvensiyaya 
qoşulmuş və onları ratifikasiya etmişdir. 

Transsərhəd çayların su ehtiyatlarından dayanıqlı istifadə sahəsində mü-
əyyən nailiyyətlər əldə etmək üçün Azərbaycan digər hövzə dövlətləri ilə qar-
şılıqlı əlaqələri 14 mart 2000-ci ildə ratifikasiya etdiyi “Transsərhəd su axın-
larının və beynəlxalq göllərin istifadəsi və mühafizəsi üzrə Konvensiya” ya 
uyğun qurur. 

Azərbaycan və Gürcüstan arasında transsərhəd çayların su ehtiyatlarının 
istifadəsi bu sahəyə rəhbərlik edən təşkilatlar arasında aparılan ikitərəfli danı-
şıqlar və müqavilələr əsasında tənzimlənir. 

Bu təcavüz nəticəsində 20% meliorativ və su təsərrüfat obyektləri, o 
cümlədən ümumi su tutumu 640 mln. m3 olan su anbarları işğal zonasında qal-
mışdır. 

Yalnız Sərsəng su anbarının işğalı nəticəsində 100 min hektar sahədə 
kənd təsərrüfatı bitkilərinə suvarma suyunun verilməməsi respublikanın bu re-
gionuna əvəzolunmaz zərər vurmuşdur. Bununla Sərsəng su anbarı aşağı axın-
da yaşayan 400 min əhalinin həyatı üçün real təhlükə yaradır. 

Azərbaycanla onun cənub qonşusu İran arasında işgüzar əlaqələr qurul-
muşdur. Araz çayının su və enerji ehtiyatlarından birgə istifadə üzrə İran-
Azərbaycan komissiyası yaradılmışdır. Bu komissiya tərəfindən hər il çayın su 
ehtiyatlarının birgə istifadəsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. 

Keçmiş SSRİ ilə İran Dövləti arasında 1963-cü il iyulun 27-də 
imzalanmış “Texniki və İqtisadi sahədə əməkdaşlıq” haqqındakı müqaviləyə 
uyğun olaraq 1971-ci ildə istifadəyə verilmiş Araz və Mil-Muğan su anbarının 
idarə edilməsi, istismarı, çayın su və hidroenerji ehtiyatlarından birgə istifadə 
edilir. Araz su anbarında tənzimlənmiş axım çayın yatağı ilə Mil-Muğan 
hidroqovşağına axıdılır. Mil-Muğan hidroqovşağında Araz çayının su ehtiyat-
larının bölüşdürülməsi aşağıdakı kimi qəbul edilmişdir (cədvəl 16.4). 

Azərbaycanın Rusiya ilə şimal sərhəddindən Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin 
və Abşeron yarımadası əhalisinin su təchizatında və bu zonada yerləşən tor-
paqların suvarılmasında mühüm rol oynayan Samur çayının su ehtiyatları 
Azərbaycan və Dağıstan (Rusiya) arasında 1967-ci il 7 oktyabr protokoluna 
uyğun olaraq 75% təminata uyğun olaraq bölüşdürülmüşdür. Bu halda ekoloji 
suburaxma ümumi su ehtiyatının 32% həcmində, yəni 559,9 mln. m3 müəyyən 
edilmişdir (cədvəl 16.5). 



16. Transsərhəd ÷aylarln idarə edilməsi 313 

C ə d v ə l   16.4 
Araz çayının su ehtiyatlarının Mil-Muğan hidroqovşağında bölüşdürülməsi haqqında 

məlumat (mln. m3) 

Araz çayının 
axımı 

O cümlədən 

İran Azərbaycan 
Ekoloji 

suburaxma 

2946,0 921,0 921,0 1104,0

Qeyd : Layihəyə görə suvarma üçün su tələbatı 2290,0 mln. m3 təşkil edir. 

C ə d v ə l   16.5 
Samur çayının su ehtiyatlarının Baş hidroqovşaqla bölüşdürülməsi, 

mln. m3 

75%-li təminat ilində 
çayın sərfi 

O cümlədən 

Azərbaycan Dağıstan 
(Rusiya) 

Ekoloji su 
buraxma 

1749,0 889,1 300,0 559,9 

Hazırda Samur çayının su ehtiyatlarından birgə istifadə edilməsi üzrə 
Azərbaycan və Rusiya arasında Beynəlxalq Konvensiyalara uyğun olaraq Sa-
ziş layihəsi hazırlanır. 

Su insanların rifahının yaxşılaşdırılması, yaşayış təminatı və inkişafı 
üçün ümumi sərvətdir. Ona görə də Cənubi Qafqazda su ehtiyatlarının səmə-
rəli istifadə və mühafizəsini təmin etmək üçün ilk növbədə hövzə ölkələri olan 
Ermənistan və Gürcüstan Respublikalarının Helsinki Konvensiyasına qoşul-
maları tezləşdirilməli və eyni zamanda, transsərhəd su ehtiyatlarının çirklən-
məsi və tükənməsi baş verən ölkələrə qarşı beynəlxalq təşkilatların himayəsi 
ilə iqtisadi sanksiyaların tətbiq mexanizmi hazırlanmalıdır. 

Hazırda Cənubi Qafqaz ölkələrində iqtisadiyyatın sabit inkişafı üçün 
çayların aşağı axınında yaranmış ekoloji vəziyyəti nəzərə almaqla, Kür çayı 
hövzəsinin su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxeminin ha-
zırlanması olduqca vacibdir. 
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17. SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI
İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ  
VƏ STRATEJİ FƏALİYYƏT PLANLARI 

Azərbaycanın Milli Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarə Edilməsi (SEİİ) 
üzrə Milli və Strateji Fəaliyyət Planları (MFP və SFP) BMTİP/QEF-in "Kür-
Araz çayları hövzəsində transsərhəd deqradasiyasının azaldılması" layihəsi 
(2011-2013-cü illər) çərçivəsində hazırlanmışdır. 

17.1. SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI  
İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI 

Su ehtiyatlarının səmərəli idarə edilməsi və bu istifadənin balanslaş-
dırılması, həmçinin çay hövzələrində ekoloji sabitliyin təmin edilməsi bu 
transsərhəd hövzədə ən vacib məsələlərdəndir. Layihənin uzun müddətli məq-
sədi ekosistem yönümlü yanaşma vasitəsilə Kür-Araz çayları hövzəsinin da-
yanıqlı inkişafını dəstəkləməkdir. 

Layihənin əsas məqsədi Transsərhəd Diaqnostik Analizin (TDA) nəticə-
lərindən və Strateji Fəaliyyət Proqramından (SFP) istifadə etməklə milli və re-
gional səviyyədə su siyasəti və su qanunvericiliyi, həmçinin institusional sa-
hədə islahatların həyata keçirilməsi yolu ilə transsərhəd Kür-Araz çay hövzəsi-
nin idarə edilməsini təkmilləşdirməkdir. 

Sovet dövründə, indiki Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC su ehtiyatla-
rının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemi hazırlamışdır. Bu kompleks 
sxem ilə SEİİ Planı arasında oxşarlıq var. Lakin məlumdur ki, SEİİ hövzə 
prinsipini əsas tutur, lakin kompleks sxemdə isə əsas ərazi vahidi su təsərrüfatı 
rayonu idi. 

BMTİP/QEF Kür-Araz Layihəsi çərçivəsində su sektorunun mövcud və-
ziyyəti mütəxəssislər tərəfindən təhlil edilmiş və TDA sənədi hazırlanmışdır. 
Bu sənədin təhlili və maraqlı tərəflərin nümayəndələri ilə görüşlər belə bir nə-
ticəyə gəlməyə əsas verir ki, hazırda ölkədə su ehtiyatları səmərəli idarə olun-
mur və bu prosesdə bir çox boşluqlar var: 

 Su ehtiyatlarının idarəedilmə səviyyəsi ölkənin iqtisadi inkişaf səviy-
yəsi ilə uyğun deyildir.
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 SEİİ yanaşmasından səmərəli istifadə edilmir və hövzə prinsipi tətbiq 

olunmur. 
 Su ehtiyatları haqqında məlumatlar köhnədir və onlar 1975-ci ilin 

məlumatları əsasında qiymətləndirilmişdir. 
 Artıq bir neçə ildir ki, təbii su mənbələrindən götürülən suyun miqdarı 

yerli su ehtiyatlarının miqdarından artıqdır. 
 Sel və quraqlıq kimi təhlükəli təbii hadisələr səmərəli idarə olunmur və 

ölkə iqtisadiyyatına zərər vurur. 
 Suyun keyfiyyəti antropogen təsirlər nəticəsində pisləşir, çayların təbii 

axımı azalır və bu da ekosistemlərin deqradasiyasına gətirib çıxarır . 
Yuxarıda göstərilən əsas problemləri həll etmək üçün Azərbaycanın Su 

Məcəlləsində müvafiq dəyişikliklər etməyə ehtiyac var. 
SEİİ yanaşması bu vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün mümkün vasitə kimi 

tətbiq edilə bilər. 
İnkişaf etmiş ölkələrdə bu cür planlar artıq hazırlanmış və həyata ke-

çirilir. Azərbaycan da bu müsbət beynəlxalq təcrübədən istifadə edə bilər. 
15 yanvar 2013-cü il tarixində Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Na-

zirlər Kabinetinin 2012-ci ilin sosial iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2013-
cü ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında Prezident su sektoru-
nun Azərbaycanda prioritet olduğunu qeyd etmişdir. 

Kür-Araz hövzəsinin aşağı axınında yerləşən Azərbaycanda əhali sürətlə 
artır. Nəticədə ərzaq, məişət ehtiyacları, enerji istehsalı və iqtisadi inkişaf, 
həmçinin ekosistemlər üçün əlavə su ehtiyatlarına ehtiyac getdikcə daha da 
artır. Azərbaycan son 10 ildə böyük iqtisadi və sosial inkişaf yaşayır, lakin da-
vamlı inkişafa dəstək verən, ərzaq, enerji, su və ekoloji təhlükəsizliyi məsələ-
lərində müəyyən problemlər yaşanır. Azərbaycanda iqlim dəyişmələri şəraitin-
də əhali və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin suya tələbatını ödəmək üçün 
əlverişli şərait yaradılmalıdır. 

 
SEİİ prosesi və MFP-nin strukturu 
SEİİ Planının hazırlanması prosesində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-

zirliyi aparıcı rol oynamış və prosesdə Azərsu ASC, Meliorasiya və Su Təsər-
rüfatı ASC, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Milli Məclisin Təbii 
Sərvətlər Energetika və Ekologiya Komissiyası və Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin Su Ehtiyatları üzrə Dövlət Agentliyinin ekspertləri fəal iştirak etmişlər. 

Bu sənəd 4 fəsildən ibarətdir. 
1-ci fəsil Planın əsaslandırılmasına həsr olunmuşdur. 
2-ci fəsildə su ehtiyatlarının kəmiyyəti, keyfiyyəti, su sektorunun insti-

tusional strukturu və maliyyələşdirilməsi haqqında məlumat verilir. 
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3-cü fəsildə əsas diqqət su sektorunda yerinə yetirilmiş islahatların ic-
malına yönəldilmişdir. 

4-cü fəsildə növbəti 20 il ərzində su ehtiyatlarının effektiv idarə edilməsi 
üçün inteqrasiyalı və razılaşdırılmış tədbirlər planı təqdim olunur. 

Su ehtiyatları və onlardan istifadə 
Məlumdur ki, Azərbaycanın yerüstü su ehtiyatları 30.9 km3 təşkil edir. 

Bunun 20.6 km3-i transsərhəd çayların, 10.3 km3 isə yerli çayların payına dü-
şür (Рустамов и Кашкай,1989). Samur və Astara çayları Kür-Araz hövzəsinə 
aid olmadıqları üçün, Azərbaycanda Kür-Araz hövzəsinin yerli su ehtiyatla-
rının korrekt kəmiyyəti 7.20 km3-dir. 1990-2010-cu illərdə Azərbaycan ərazi-
sindən Xəzər dənizinə orta illik axım kollektorların da axımını nəzərə almaqla 
18.7 km3 olmuşdur. 

Azərbaycanın yeraltı su ehtiyatlarının kəmiyyəti haqqında fərqli rəqəm-
lər var. Yeraltı suların orta çoxillik ehtiyatı 6.51 km3 kimi qiymətləndirilir 
(FAO, 2009). Lakin bunun 4,35 km3-i çayların yeraltı axımını təşkil etdiyi 
üçün, bunun yalnız 2.16 km3-i faktiki yeraltı su ehtiyatı hesab olunur. Lakin 
Azərbaycanın potensial yeraltı su ehtiyatları 9.00 km3, təsdiq olunmuş ehti-
yatları isə 4.38 km3 təşkil edir ki, bunun da 1.70 km3-i istifadə olunur (İmanov 
və Ələkbərov, 2013). 

2011-ci ildə Azərbaycanda su mənbələrindən ümumi götürmələr 
11,779.2 mln m3 təşkil etmiş və onun da 10,208.4 mln m3-i (86,7%) Kür-Araz 
hövzəsinin payına düşmüşdür. Eyni zamanda 2011-ci ildə ölkədə götürülən 
ümumi sudan istifadə 8,001.8 km3 olmuşdur ki, onun da 5,746.1 km3-i 
(71,8%) suvarma və kənd təsərrüfatı, 1,760.3 km3-i (22.0%) sənaye və isteh-
sal, 396,7 mln m3-i (4,9%) məişət və içməli su təchizatı məqsədlərinə sərf 
olunmuşdur (www.stat.gov.az). 

Yuxarıda qeyd olunan rəqəmlərdən göründüyü kimi, Azərbaycanda və 
eyni zamanda Kür-Araz hövzəsində əsas su istifadəçisi suvarma əkinçiliyidir 
və bu sektorda sudan bitkilərin vegetasiya dövründə (aprel-avqust aylarında) 
daha çox istifadə olunur. 

1990-2011-ci illərdə sudan istifadədə azalma baş verib. 1990-cı ildə 
8.6 km3, 1999-2001-ci illərdə 3,7 km3, 2002-ci ildən isə sudan istifadə artaraq 
5.7 km3-ə çatıb (2011) (www.stat.gov.az). Suvarılan sahələr indi 1,42 mln ha 
təşkil edir. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiy-
yəti bu rəqəmi 1,6 milyon hektara çatdırmağı planlaşdırır və buna görə də su-
varılan sahə 1,8 milyon hektara qədər genişləndiriləcək. 

Son illərdə əhali hər il orta hesabla 100000 nəfər artır. Aydındır ki, bu 
artım suya tələbatı artıracaq. Suvarma əsas su istifadəçisi olduğuna görə bu ar-
tım növbəti 10-20 il ərzində 10-20% ola bilər. 
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Ölkədə və Kür-Araz hövzəsində su itkiləri müvafiq olaraq 3,767.4 km3 

(32.0%) və 3,308.8 km3 (32,4%) təşkil edir (www.stat.gov.az) . 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda intensiv inkişaf planlaşdırılır. 

Məqsəd, Azərbaycanı kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracatçısına çevirməkdir. 
Təkmilləşdirilməmiş suvarma infrastrukturu və iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar 
kənd təsərrüfatında suya artan tələbat nəticəsində hövzədə sudan istifadə də 
artacaq. 

İqlim dəyişmələri də su ehtiyatlarının azalmasına gətirib çıxardığına gö-
rə, gələcəkdə bu amil təbii suların mühafizəsi və infrastruktur bərpa tədbirləri 
həyata keçirilərkən nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan Milli İqlim Dəyişmələri 
Mərkəzi tərəfindən iqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına təsiri qiymətləndiril-
mişdir. Bu hesablamalara görə 2050 və 2100-cü illərə kimi su ehtiyatlarının 
müvafiq olaraq 22.5 və 20.7% azalması proqnozlaşdırılır (TDA, 2013). 

 
Suyun keyfiyyəti və ekoloji axım 
Kür çayının Azərbaycan ərazisindəki hissəsinin yuxarı, orta və aşağı 

axınlarında çirklənmə səviyyəsi müxtəlifdir. Yuxarı axında Gürcüstanla sər-
həddə yerləşən Şıxlı-2 məntəqəsində çay suyunun çirklənməsi 2008-2012-ci 
illərdə azalmışdır. Aşağı axında Araz çayının qovuşması və yaşayış məntəqə-
lərindən, xüsusən də Şirvan və Salyan şəhərlərindən axıdılan sənaye və çirkab 
sularının təsiri nəticəsində mülayim çirklənmə müşahidə edilir. 

Araz çayının Saatlı (Novruzlu) müşahidə məntəqəsi üzrə aparılan beşil-
lik monitorinq işlərinin nəticələrinə əsasən 2008-ci ildə neft və neft məhsulla-
rının orta illik miqdarı fon səviyyəsini keçməmiş, fenolların və mis birləşmə-
lərinin orta illik miqdari isə 3 YVQH olmuşdur. 

BMTİP-QEF Kür-Araz Layihəsi milli səviyyədə suyun keyfiyyəti məlu-
matları əsasında Qaynar Nöqtələri müəyyən etmiş və təhlil apararaq hesabat 
hazırlamışdır. Yekun Yenilənmiş TDA-ya daxil edilmişdir və bu Regional 
SFP-nın həyata keçirilməsində nəzərə alınacaq. 

Suvarma əkinçiliyi geniş inkişaf etdiyinə və su ehtiyatları məhdud ol-
duğuna görə bitkilərin vegetasiya dövründə çaylardan çox su götürülür. Nəti-
cədə, çaylar quruyur və çay ekosistemləri gərginliyə məruz qalır. Bu səbəbdən 
çaylarda, o cümlədən onların qollarında ekoloji axımı təmin etmək lazımdır. 
Hazırda, ekoloji axım, ekosistemin idarə edilməsi üzrə müasir yanaşmaları nə-
zərə almayan köhnəlmiş metodlar əsasında hesablanır. Ona görə də qiymətlən-
dirilmə metodları hüquqi sənədlərdə öz əksini tapmalıdır və çayların ekoloji 
axımının qorunmasına nəzarət lazımdır. 
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İnstitusional çərçivə və qanunverici baza 
Azərbaycan Respublikasında su ehtiyatlarının idarə edilməsi ilə məşğul 

olan əsas təşkilatlar məlumdur. 
Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı genişləndirmək 

üçün yollar axtarır. Əməkdaşlıq üçün prioritet sahələr, Avropa Qonşuluq və 
Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində 2007-2013-ci illər üçün Ölkə Strategiya Sə-
nədində Azərbaycan Hökuməti və Avropa Komissiyası tərəfindən razılaşdırıl-
mışdır. Bu qarşılıqlı razılaşdırılmış Aİ/Azərbaycan Fəaliyyət Planı Azərbay-
canın beynəlxalq və Avropa norma və prinsiplərinə uyğun olaraq birgə razı-
laşdırılmış prioritetləri həyata keçirmək üzrə öhdəçilik götürdüyünü göstərir. 
Plan ətraf mühit, o cümlədən, su ehtiyatlarının idarə edilməsi sahəsində prio-
ritet tədbirləri müəyyən etmişdir. Avropa İttifaqında suların mühafizəsi üzrə 
qanunvericiliyin ən mühüm sənədi Su Çərçivə Direktividir. Su Çərçivə Direk-
tivi Avropa İttifaqında su ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə əsas prinsipləri, 
eləcə də əsas məqsəd və icra planını müəyyən edir. 

Azərbaycanda su siyasəti Milli Su Məcəlləsinə (1997) müvafiq həyata 
keçirilir. Bir sıra qanunlar və qaydalar Su Məcəlləsi əsasında qəbul edilmişdir. 

Ölkənin Su Siyasətinin əsasını aşağıdakılar təşkil edir: 
 Bütün əhali qruplarının keyfiyyət tələblərinə cavab verən təhlü-

kəsiz içməli su ilə təchizatı;
 İqtisadi tələbat və su ehtiyatlarının yenidən bərpası arasında ba-

lansın yaradılması;
 İndiki və gələcək nəsillərin ekoloji cəhətdən təmiz su ehtiyatla-

rından istifadə etmək hüququnun təmin olunması.
Su Sektorunun ümumi problemləri aşağıdakılardır: 

1. Su ehtiyatlarının miqdarının azalması və onların keyfiyyətinin
pisləşməsi;

2. Su ehtiyatlarından səmərəsiz istifadə;
3. Daşqın, sel və quraqlıq kimi təhlükəli hadisələrin effektiv idarə

olunmaması;
4. Təbii su ekosistemlərinin zəif qorunması;
5. Potensial iqlim dəyişmələrinin Azərbaycanın su ehtiyatlarına tə-

siri.
SEİİ-nin həyata keçirilməsi üçün maneələr aşağıdakılardır: 

1. Su İdarəçiliyində iştirak edən təşkilatlar arasında koordinasi-
yanın zəif olması;

2. SEİİ üçün müvafiq hüquqi bazanın zəif olması;
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3. Yerüstü və yeraltı suların kəmiyyəti haqqında obyektiv məlu-

matların olmaması, çaylarda təbii axımın və sudan istifadənin 
qeydiyyatı dəqiqliyinin aşağı olması; 

4. SEİİ yanaşması ilə yaxından tanış olan mütəxəssislərin sayının 
az olması; 

5. İçməli və irriqasiya su sistemlərinin rekonstruksiyasına böyük 
həcmdə maliyyə vəsaitinin tələb olunması. 

Aşağıdakı məsələlər SEİİ üzrə ən yaxşı təcrübələrin tətbiqi məqsədi-
lə cari milli səyləri tamamlamaq üçün zəruridir: 

1. İnstitusional potensialın gücləndirilməsi; 
2. Elmi və analitik potensialın gücləndirilməsi; 
3. Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakının gücləndirilməsi. 

SEİİ Planının prioritet məsələləri 
Azərbaycan üçün SEİİ Planı Milli Su strategiyasının bir hissəsini yerinə 

yetirmək və Azərbaycan Milli Su Siyasəti Dialoq prosesi üçün fəaliyyət planı 
kimi xidmət edəcək. Bu plan nazirliklər, səhmdar cəmiyyətlər, təşkilatlar və 
digər maraqlı tərəflərlə geniş məsləhətləşmələr əsasında su ehtiyatlarının idarə 
edilməsi ilə bağlı vacib məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu 
Plan beş prioritet məsələni və digər vacib problemlərin həlli üzrə tədbirləri sü-
rətləndirməlidir. Prioritet məsələlərin həlli üçün əsas ehtiyaclar da müəyyən 
olunacaq. Əsas prioritet məsələlər aşağıdakılardır: 

1. Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin yaxşılaşdırılması üçün 
institusional dəstək. 

2. Təkmilləşdirilmiş səmərəli istifadə üçün infrastruktur həllər. 
3. Su ehtiyatlarının mühafizəsi üçün iqlim dəyişmələrinə adapta-

siya. 
4. Su ekosistemlərinin mühafizəsi. 
5. Suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması. 

SEİİ üzrə Milli Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqi və qiymətləndi-
rilməsi nəzərdə tutulur. 

 
 

17.2. SU EHTİYATLARININ İNTEQRASİYALI  
İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ STRATEJİ FƏALİYYƏT PLANI 

 
SFP sənədi dörd bölmədən ibarətdir. 
SFP-nın 1-ci bölməsi (giriş) SFP-nin məqsədi və dörd Ekoloji Keyfiyyət 

Məqsədləri (EKM) göstərilmişdir. 
Müxtəlif sektorlarda suya artan tələbatı ödəmək üçün su mənbələrindən 

götürülən suların növündən asılı olmayaraq, onlardan istifadəni balanslaşdı-
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rarkən Kür çayı hövzəsində insanların ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılması 
və hövzənin zəngin, rəngarəng ekosistemlərinin qorunması çox vacibdir. 

Kür hövzəsi üçün Strateji Fəaliyyət Proqramı (SFP) region ölkələrinə su 
ehtiyatlarının davamlı və inteqrasiyalı idarə edilməsinin (SEİİ) təkmilləş-
dirilməsinə konkret tədbirlər vasitəsilə yardım etmək üçün hazırlanmış bir sə-
nəddir. SFP sənədi milli və transsərhəd prioritetləri əks etdirir. Bu tədbirlər ra-
zılaşdırılmış görünüş və bu görünüşü dəstəkləyən ekosistemin keyfiyyət məq-
sədlərinə cavab verir. 

BMTİP-QEF "Kür-Araz hövzəsində transsərhəd deqradasiyasının azal-
dılması" layihəsi (BMTİP-QEF Kür Layihəsi) rəsmi olaraq hövzə ölkələrini 
aşağıdakı məsələlər üzrə dəstəkləmək məqsədi ilə həyata keçirilmişdir: 

1. Kür hövzəsinin ümumi transsərhəd su ehtiyatlarına olan əsas təh-
lükələri və səbəbləri müəyyən etmək;

2. Milli və transsərhəd səviyyədə bu təhlükələri aradan qaldırmaq
üçün su siyasəti, hüquqi və institusional islahatlar və investisiya-
lar üzrə dayanıqlı planlar hazırlamaq və onları həyata keçirmək.

Strateji Fəaliyyət Proqramı milli prioritetlər və ümumi transsərhəd prob-
lemlər arasında birbaşa əlaqələri əks etdirən istiqamətverici sənəd kimi nəzər-
də tutulur. Milli prioritetləri və onları həll etmək üçün ətraflı planlar Azərbay-
canda SEİİ üzrə Milli Plan və Gürcüstan Milli SEİİ Planı kimi yardımçı sə-
nədlərdə öz əksini tapır. Bu Milli Planlarda hər bir ölkənin öz potensialından 
və mövcud ehtiyatlarından asılı olaraq ata biləcəyi mümkün addımlar göstərilir. 
SFP isə ümumi problemləri və onların həlli üçün ümumi vasitələri təqdim edir. 

SFP-nın əsasını 2007-ci ildə Milli Əlaqələndiricilər tərəfindən başçılıq 
edilən BMTİP-QEF-in Rəhbər Komitəsi tərəfindən razılaşdırılmış Hövzənin 
Görünüşü və dörd EKM təşkil edir və bunlar 2013-cü ildə yenidən təsdiq edil-
mişdir. Hövzənin razılaşdırılmış uzunmüddətli məqsədi bütün hövzə ölkələ-
rində ekosistem xidmətlərini, iqtisadi rifahı, sağlamlığı və təhlükəsizliyi tə-
min etmək üçün transsərhəd deqradasiyasının azaldılması və ətraf mühitin 
idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi vasitəsilə Kür çayı hövzəsində davamlı 
inkişafa nail olmaq və ekosistem funksiyalarını təmin etməkdir. 

Dörd razılaşdırılmış EKM aşağıdakılardır: 
 Su əldə etmək və ekosistem xidmətlərini təmin etmək üçün su

ehtiyatlarının davamlı istifadəsinə nail olmaq;
 İndiki və gələcək nəsilləri təmiz su ilə təmin edəcək və Kür höv-

zəsində ekosistem funksiyalarını qoruyacaq su keyfiyyətinə nail
olmaq;

 Kür hövzəsində davamlı şəkildə əsas ekoloji və sosial-iqtisadi
xidmətləri göstərəcək ekosistemlərə nail olmaq və onları qoru-
maq;
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 Daşqın və iqlim dəyişmələrinin infrastruktur, sahilyanı ekosis-

temlərə və icmalara mənfi təsirlərin azaldılmasına nail olmaq. 
SFP-nın 2-ci bölməsi TDA (Transsərhəd Diaqnostik Analiz) və SFP-nın 

hazırlanması üçün müasir metodologiyanı təsvir edir və TDA-nın milli məlu-
matlara əsaslanan mühüm nəticələrini ümumiləşdirir. 

SFP-nın 3-cü bölməsi razılaşdırılmış Ekosistemin Keyfiyyət Məqsəd-
lərinə (EKM) nail olmaq üçün hazırlanmış nəticələri təsvir edir. Burada hər bir 
nəticə üçün bir sıra fəaliyyət növləri və onların hər biri üçün sıralanmış priori-
tetlər, yerinə yetirilmə müddəti və fayda sahəsi göstərilir. Onlar ümumi olsalar 
da, bu səylərdə əməyi olan iki yüzdən çox maraqlı tərəfin gərgin əməyi nəticə-
sində tərtib edilib. 

SFP-nın 4-cü bölməsi gözlənilən nəticələrin hüquqi aspektlərini təsvir 
edir və SFP-nın həyata keçirilməsi üçün institusional mexanizmlər təklif edir. 
Hüquqi aspektlər su ehtiyatlarının təkmilləşdirilmiş idarə edilməsi ilə bağlı öl-
kələrin ümumi beynəlxalq öhdəliklərinə, həmçinin milli planlarda milli hüquqi 
və tənzimləyici çərçivəyə əsaslanır. 

 
Strateji Fəaliyyət Proqramının hazırlanması üçün atılan addımlar 
 
Yenilənmiş TDA və SFP Metodologiyası 
QEF-in beynəlxalq çaylar üçün TDA/SFP-nın hazırlanmasında "ən yaxşı 

təcrübə" yanaşması Kür hövzəsi üçün istifadə edilən metodologiyanın əsasını 
təşkil edir. TDA metodologiyası aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

1. İştirakçı ölkələrin mütəxəssisləri ilə transsərhəd problemlərin 
müəyyənləşdirilməsi və prioritetləşdirilməsi; 

2. Müəyyən edilmiş problemlərin səbəb-nəticə əlaqələrinin, o cüm-
lədən, problemin kökündə olan əsas səbəblərin təhlilinin 
aparılması; 

3. Ekoloji təsirlər və hər bir problemin sosial-iqtisadi nəticələri haq-
qında məlumatların toplanması və mübadiləsi; 

4. İnstitusional struktur, qanunlar, qaydalar və proqnozlaşdırılan in-
vestisiyaların təhlilinin başa çatdırılması; 

5. Əsas mənfi təsirlərin aradan qaldırılması və şəraitin yaxşılaşdırıl-
ması üçün tövsiyələrin hazırlanması. 

Yenilənmiş TDA su ehtiyatları üzrə milli və transsərhəd planların hazır-
lanması üçün mövcud vəziyyətin təsviri kimi mühüm funksiyanı yerinə yetirir. 

QEF-in beynəlxalq sular üzrə ən yaxşı təcrübələrinə uyğun olaraq SFP, 
Hövzənin Görünüşünü müəyyən etmək üçün dörd EKM-nə əsaslanır. Bu məq-
sədlərin həyata keçirilməsindən 10 ümumi nəticə gözlənilir. Hər bir gözlənilən 
nəticəyə, qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün tələb olunan fəaliyyətlər 
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daxildir. Bu fəaliyyətlər ölkələr tərəfindən geniş müzakirə olunmuş və vaciblik 
dərəcəsinə görə sıralanmışdır. Bunlar Kür hövzəsinin ümumi su ehtiyatlarının 
təkmilləşdirilmiş idarə edilməsi istiqamətində təlimat kimi nəzərdə tutulmuş-
dur. 

Məqsədlərin tam həyata keçirilməsi üçün 20 ilə qədər vaxt sərf ediləcə-
yinə görə, təqdim edilən cari tövsiyələr yüksək prioritetli məsələləri əhatə edir. 
Onlar Kür hövzəsində təkmilləşdirilmiş SEİİ-nin məqsədlərinə nail olmaq 
üçün keçid mərhələni səciyyələndirir. Milli Əlaqələndiricilərin tövsiyələrinə 
əsasən SFP daha çox ümumi məsələləri əks etdirir, lakin Milli Planlar icra 
müddəti və gözlənilən maliyyə baxımından daha ətraflı və spesifik olacaq. 
SFP-da qeyd edilən fəaliyyətlər: qısa müddətli təxminən 3-5 il, orta müddətli 
6-10 il və uzun müddəti 10 ildən çoxdur. 

Çay axımının müasir dəyişmələri 
TDA-da çay axımında, xüsusilə hövzənin aşağı hissəsində əhəmiyyətli 

dərəcədə ümumi azalma ilə bağlı faktlar verilir. Axımın qeydiyyatı aparılan 
stansiyaların sayının azalması və müşahidə məlumatlarında uyğunsuzluqlar 
hazırki və gələcək inkişafda çətinliklər yaradır. Bu problem ölkələr tərəfindən 
həll edilməlidir. Bundan başqa, TDA mövcud çay axımının azalması, eko-
sistemlərin deqradasiyası ilə bağlı təsirləri, iqlim dəyişmələrinə yönəlmiş sə-
bəb-nəticə təhlili nəticəsində müəyyən edilmiş boşluqlar, məsələn, mövcud eh-
tiyatlar barədə etibarlı məlumata tələbat və s. su ehtiyatlarının idarə edilməsi 
üçün inteqrasiyalı plana ehtiyac olduğunu göstərir. 

TDA-da çay axımının dəyişməsi üzrə təhlil, su sərfləri üzərində yerinə 
yetirilmiş çoxillik müşahidə məlumatlarına əsaslanır. Kür çayı hövzəsinin hid-
roloji rejimi bir sıra təbii və antropogen amillərin təsiri nəticəsində formalaşır. 
Mövsümi və illik axım həcmi adətən dəyişən iqlim amilləri, xüsusilə tempe-
ratur və yağıntıları, eləcə də buxarlanmanı əks etdirir. Kür hövzəsində insanlar 
qədim dövrlərdən sudan istifadə edir, iqlim dəyişmələrinin çay axımına təsir-
lərini artan sugötürmələrdən ayırmaq çətin olsa da, son iqlim dəyişmələrinin 
sübutu bu dəyişmələrin çay axımına təsirini təsdiqləyir. 

Hövzə ölkələrində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri 
üzrə Çərçivə Konvensiyası üzrə Milli Danışıqlarının ikinci mərhələsində 
1960-cı ildən bəri orta illik yağıntıların miqdarında ciddi dəyişikliklərin oldu-
ğunu göstərir. Bu dəyişikliklərin davam edəcəyi gözlənilir və TDA-nın trend 
təhlilində ölkələr tərəfindən iqtisadi və sosial inkişaf planları həyata keçirildi-
yinə görə, mövcud su ehtiyatlarına ciddi təsirlərin gözlənildiyi göstərilmişdir. 

Kökdə duran səbəblər 
Çay axımının azalması su ehtiyatlarının idarə edilməsi üçün maliyyənin 

artırılması və bütün səviyyələrdə sudan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasını 



17. Su ehtiyatlar¯n¯n inteqrasiyal¯ idarə edilməsi ³zrə milli ... 325 

 
tələb edir. Axımın azalmasının ən mühüm səbəblərindən biri hövzədə su ehti-
yatlarının idarə edilməsi üzrə məhdud potensialdır. 

Bu potensialın artırılmasının yolları bunlardır: daha effektiv idarəetmə 
(tənzimlənmə, hüquqi, mühafizə və institusional potensial), sektorlararası tək-
milləşdirilmiş koordinasiya, məlumat mübadiləsində milli səviyyə və transsər-
həd əməkdaşlıq, kadr potensialının artırılması, SEİİ üzrə müasir yanaşmalar 
üçün müvafiq təhsil təlimləri, avadanlıq təchizatı və monitorinqin təkmilləş-
dirilməsi. 

Bütün ölkələr su ehtiyatlarının effektiv idarəçiliyinə nail olmağa çalışır. 
Hövzədə monitorinq sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə və məlumat idarəetmə 
sistemlərinin müasirləşdirilməsinə ehtiyac var. Ekosistem, su elektrik stansiya-
ları, kənd təsərrüfatı, məişət sularından istifadə, balıqçılıq kimi digər tələbatla-
rın ödənilməsi üçün mövcud yerüstü və yeraltı su ehtiyatlarının həcmi haq-
qında aydın təsəvvürün olması vacibdir. Hövzədə su ehtiyatlarına mövcud və 
proqnozlaşdırılan tələbatlar haqqında məlumat olsa da, bu məlumatlar su ehti-
yatlarının effektiv idarə edilməsi üçün yetərli deyil və onların ödənilməsi tələb 
olunur. Hövzədə suyun əhəmiyyəti, onun düzgün idarə olunması və qorun-
masına tələbat haqqında ümumi məlumatlandırmanın da təkmilləşdirilməsinə 
ehtiyac var. 

TDA-nın 6-cı Fəslində (trend analizdə) göstərilmişdir ki, milli səviyyədə 
sektorların suya tələbat planları hazırlanarkən digər sektorların müvafiq plan-
ları nəzərə alınmır. Müxtəlif sektorlar tərəfindən sudan istifadə ilə əlaqədar 
göstərilən xidmətlərin xərcləri haqqında məlumat azdır və hazırda hövzədə bu 
dəyərin qiymətləndirilməsi yerinə yetirilir. Bu, hövzədə daha dayanıqlı inkişaf 
üçün potensialı məhdudlaşdırır. İqlim dəyişmələrinin təsirləri nəzərə çarpacaq 
olduğu üçün su çatışmazlığının müxtəlif sektorlara və ölkələrə təsir ehtimalı 
artır. Bu, hər iki ölkənin su, ərzaq, enerji təhlükəsizliyinə və ətraf mühitinə 
təhlükə yaradır. Şək.17.1-də çay axımının dəyişmə səbəbləri və təkliflər gös-
tərilir.  

Təsirlər 
Çay axımının azalmasının ətraf mühitə əsas təsirləri: 
 Çay ekosistemlərinin və təbii landşaftların deqradasiyası; 
 Balıqların kürü tökməsi kimi bioloji proseslərin zəifləməsi; 
 Üzvi çirkləndiricilər üçün çayların təbii təmizləmə qabiliyyətinin 

azalması və bütün çirkləndiricilərin qatılığının artması və onların aşa-
ğı axına doğru daşınması; 

 Yeraltı su ehtiyatlarının qidalanmasında və rejimində dəyişikliklər, 
sulu laylar və çaylar arasında qarşılıqlı əlaqə nəticəsində suyun key-
fiyyət və kəmiyyətinə mənfi təsirlər. 
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Çay axımının azalmasının əsas sosial-iqtisadi təsirləri su təchizatı və di-
gər məişət məqsədlərini, o cümlədən iqtisadiyyatın digər sahələrinin ehtiyac-
larını ödəmək üçün kifayət qədər və keyfiyyətli su əldə etmək imkanının az 
olmasıdır: 

 Suvarma suyunun çatışmazlığı ilə əlaqədar bəzi ərazilərdə kənd təsər-
rüfatı torpaqlarının məhsuldarlığının azalması və bununla bağlı kənd
təsərrüfatı sektorunda gəlirlərin azalması;

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinə mənfi təsir və çirklənmiş
su ilə suvarma nəticəsində əhalinin sağlamlığına təsirlər;

 Kanalizasiya sistemlərinin vəziyyətinin pis olması nəticəsində su ilə
keçən yoluxucu xəstəliklər, suyun təmizlənməsi ilə bağlı xərclərin art-
ması;

 Hidroenerji sektorunda investisiyalardan gözlənilən faydaların azal-
ması;

 Çatışmayan yerüstü suları əvəz etmək üçün yeraltı su ehtiyatlarından
daha çox və qeyri-səmərəli istifadə;

 Su anbarlarının bəndləri kürütökmə yollarını bağladığı üçün kom-
mersiya balıq populyasiyalarının itirilməsi.

Şək. 17.1. Çay axımının variasiyası və azalması transsərhəd məsələsi üçün səbəb–
nəticə diaqramı 
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Suyun keyfiyyətinin pisləşməsi 
Suyun keyfiyyətinin pisləşməsi milli və transsərhəd məsələdir. O, milli 

səviyyədə həll edilir və transsərhəd səviyyədə suyun keyfiyyət standartlarının 
uyğunlaşdırılmasından fayda əldə ediləcək. Hazırda Azərbaycan və Gürcüstan-
da suyun keyfiyyəti müxtəlif standartlara görə qiymətləndirilir. Aİ SÇD meto-
dologiyası hövzədə təkmilləşdirilmiş və müqayisə edilən nəticələrin əldə edil-
məsi üçün güclü baza təmin edir. Ölkələr bu istiqamətdə müəyyən işlər görür. 
Suyun keyfiyyətinin pisləşməsi ekosistemlərin deqradasiyasına səbəb olur, 
insan sağlamlığına və işçi qüvvəsinə mənfi təsir göstərir və Ümumi Daxili 
Məhsulu azaldır. Suyun keyfiyyətinin pisləşməsinin əsas səbəbləri torpaq, ha-
va və suya çirkləndiricilərin atılmasıdır. Nəticədə istifadəyə yararlı su ehtiyat-
ları azalır və çirkləndiricilərin qatılığı artır. Çirklənmənin qarşısını almaq üçün 
mövcud tənzimləmə mexanizmləri aşağı səviyyədədir Buna görə, qərar qəbul 
edənlər üçün təkmilləşdirilmiş məlumata və çirklənmənin azaldılması üçün isə 
aydın stimullara ehtiyac var. Bu problemin kökdə duran səbəbi hövzənin çay 
sistemlərində suyun çirklənməsinin real xərcləri haqqında cari məlumatın 
olmamasıdır. 

Çay hövzəsində suyun keyfiyyətinin pisləşməsi hövzə ölkələri üçün 
artan ciddi problemdir. Belə ki, hər bir ölkə sosial-iqtisadi inkişaf planlarını 
reallaşdırmaq üçün ildən-ilə daha çox sudan istifadə etməli olacaq. Bu proses 
hövzədə suyun kəmiyyət və keyfiyyətinə iqlim dəyişmələrinin gözlənilən 
təsirləri ilə əlaqədar daha da intensivləşəcəkdir. Yerüstü suların keyfiyyətinə 
çay hövzəsinin hidromorfoloji və hidrogeoloji xüsusiyyətləri də təsir göstərir. 

Kür çayına çirkləndiricilər sənaye və dağ-mədən müəssisələri, əkin sahə-
lərindən axınlar, şəhərlərin məişət tullantı poliqonlarından və s. mənbələrdən 
daxil olur. Bu gün Kür hövzəsində bir çox şəhərlərin və iri sənaye müəssisə-
lərinin tullantı sutəmizləyici qurğuları yoxdur. Mövcud tullantı sutəmizləyici 
qurğular tullantı sularının təmizlənməsi üçün kifayət deyil. Hər iki ölkədə 
əvvəlcə milli səviyyədə və sonra isə transsərhəd səviyyədə çaylar çirklənir. 

Yenilənmiş TDA-da milli məlumatlara əsasən Azərbaycan və Gürcüs-
tanda suyun keyfiyyət göstəriciləri, onların zamana görə və əsas çaylar boyu 
dəyişmə tendensiyaları təhlil olunmuşdur. 2013-cü ildə BMTİP-QEF-in Kür-
Araz Layihəsi milli hökumətlər tərəfindən təqdim edilən məlumatlar əsasında 
hövzədə suyun keyfiyyətini səciyyələndirən Qaynar Nöqtələr üzrə hesabat 
hazırlamışdır. Suyun keyfiyyətinin pisləşməsi ilə bağlı TDA-nın səbəb-nəticə 
təhlili şək. 17.2-də verilir. 

Kökdə duran səbəblər 
Suyun keyfiyyətinin pisləşməsinin kökündə duran səbəbləri bilmək qərar 

verənlər üçün etibarlı informasiya, milli iqtisadiyyat və səhiyyə üçün su və çay 
sistemlərində çirklənmənin real xərcləri barədə təsəvvürlər üçün lazımdır. Mo-
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nitorinq orqanları tərəfindən toplanan məlumatlar qiymətlidir. Lakin onların 
mövcud təhlil və təqdimatı qərar qəbul edən şəxslərə çirklənmənin azaldılması 
üzrə effektiv qaydaların hazırlanması və həyata keçirilməsinə kömək üçün ye-
tərincə deyil. Eyni zamanda keyfiyyətə güclü nəzarət və keyfiyyət təminatı ol-
malıdır. Nəzarət laboratoriyaları təşkil olunmalı və ən yaxşı beynəlxalq təcrü-
bələr əsasında avadanlıqların müntəzəm kalibrləşməsi həyata keçirilməlidir. 
Bundan əlavə, qərar qəbul edən şəxslərə təqdim olunan məlumatlar məzmunlu 
və ən yaxşı təcrübələrə əsaslanmalı, məlumat mübadiləsi və su ehtiyatlarının 
təkmilləşdirilmiş idarə edilməsi üzrə qəbul edilən qərarlara dəstək olmalıdır. 

Şək. 17.2. Suyun keyfiyyətinin pisləşməsi transsərhəd məsələsi üçün səbəb–nəticə 
diaqramı 

Həmçinin, təcrübə göstərir ki, texniki səviyyədə qərar qəbul edənlər mo-
nitorinq və qanunvericiliklə, su ehtiyatlarının təkmilləşdirilmiş idarə edilməsi 
ilə əlaqədar artan xərcləri digər qərar qəbul edənlərə əsaslandırmağı bacar-
malıdırlar. Bu məlumatlara suyun çirklənməsi ilə bağlı dövlət xərcləri də daxil 
olmalıdır. Daha yaxşı məlumatlandırılmış qərar qəbuletmə olmadan, suyun 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına dövlət büdcəsinin boş yerə xərclənməsi kimi 
baxıla bilər. Suyun keyfiyyətinin pisləşməsi və sosial-iqtisadi xərclər, ekoloji 
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dəyər və ÜDM-ın itirilməsi, torpaqların məhsuldarlığının azalması ilə bağlı 
xərclər, çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinin mümkün xərcləri arasındakı əla-
qələr hesablanmalı və qərar qəbul edənlərə çatdırılmalıdır. 

 
Təsirlər 
Suyun keyfiyyətinin pisləşməsinin ətraf mühitə əsas təsirləri: 

 Biogen maddələrin (azot birləşmələrinin) miqdarının artması və 
evtrofikasiya nəticəsində ekosistemlərin məhsuldarlığının dəyiş-
məsi ilə xarakterizə edilən ekosistemlərin deqradasiyası; 

 Ekosistemlərin növ tərkibində dəyişikliklər, o cümlədən su flora 
və faunasının endemik və nadir növlərinin itirilməsi, invaziv 
növlərin çoxalması və zərərvericilərə qarşı həssaslığın artması; 

 Daşqın zonalarında artan torpaq çirklənməsi və çirkləndiricilərin 
aşağı axın istiqamətində yayılması; 

 Yeraltı su ehtiyatlarına dəyən ziyan və bu suların çirklənməsi. 
 
Suyun keyfiyyətinin pisləşməsinin sosial-iqtisadi təsirləri: 

 Su ilə keçən xəstəliklərin tez-tez baş verməsi nəticəsində əmək 
məhsuldarlığının əhəmiyyətli dərəcədə itirilməsi. Bu, nəinki, bü-
tün iqtisadi məhsuldarlığa mənfi təsir göstərir, eyni zamanda sə-
hiyyənin büdcəsini gərginləşdirir və zərər çəkənlərin ailə üzv-
lərinə təsir edir; 

 Su, sənaye və məişətdə istifadədən əvvəl bahalı təmizləmə tələb 
etdiyinə görə iqtisadi inkişafda itkilər; 

 Çirklənmiş torpaqların az məhsuldar olması və lazımi istehsal 
səviyyəsini təmin etmək üçün aqro-kimyəvi tədbirlərə xərclərin 
artması; 

 Suyun keyfiyyətinin pisləşməsi balıqçılıq, ekoturizm və ümumi 
turizmin potensial gəlirlərində itkiyə səbəb ola bilər; 

 Hövzədə sosial-iqtisadi inkişaf sürətləndikcə, çirklənmiş çay su-
larından istifadə ilə əlaqədar ümumi xərclər əhəmiyyətli dərəcədə 
artacaq. 

Suyun keyfiyyətinin pisləşməsi istifadəyə yararlı su ehtiyatlarını azaldır 
və onun təmizlənməsi üçün xərcləri artırır. Müəyyən çaylarda adekvat miq-
darda suyun olmasına baxmayaraq, bu sular keyfiyyətsiz olduğu üçün yararsız 
ola bilər və su qıtlığına gətirib çıxara bilər. 
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Ekosistemlərin deqradasiyası 
Ekosistemlərin deqradasiyası bütün hövzədə müşahidə olunur. Bu, insan 

fəaliyyətinin birbaşa və dolayı təsirləri nəticəsində çay axımının azalması və 
suyun keyfiyyətinin pisləşməsi ilə bağlıdır. Ekosistemlərin vəziyyətini səciy-
yələndirən mövcud məlumatlarda bir çox boşluqlar var. Bu da, deqradasiyanı 
adekvat qiymətləndirməyi çətinləşdirir. Lakin bu faktdır ki, bütün hövzədə növ 
zənginliyinin itirilməsi və biomüxtəliflikdə azalma qeyd olunur. Bunların sis-
tematik hesablanması üçün daha çox məlumata ehtiyac var. Ekosistem funk-
siyalarının azalması, ekosistemlərin insan fəaliyyətinin təsirlərini minimum 
endirmə qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir. Bu ekosistem xidmətlərinin azal-
masına gətirib çıxarır və o da öz növbəsində gəlirlərdə azalma, habelə höku-
mət və yerli icmaların xərclərinin artmasına səbəb olur. Ekosistemlərin deqra-
dasiyası yuxarıda göstərilən ümumi səbəbləri ilə yanaşı, digər səbəbləri də var: 
təbii ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə, torpaq ehtiyatlarının qeyri-səmərəli idarə 
olunması, təbii ərazilərin fraqmentasiyası və itirilməsi, ekosistemlər haqqında 
informasiya çatışmazlığı və s. 

Bu gün Kür hövzəsinin təbii ekosistemlərinin böyük hissəsi insan fə-
aliyyəti nəticəsində transformasiya olunmuşdur. Hövzənin yalnız dörddə bir 
hissəsi təbii vəziyyətdədir və 12 faizdən az bir hissəsi toxunulmayan bitki (me-
şə) örtüyüdür. Bu gün Cənubi Qafqazda təbii tuqay meşələrinin təxminən 5%-i 
qalmışdır. Ənənəvi qış otlaqları kimi istifadə edilən təbii çöllər tükənmiş və 
onların torpaqlarının keyfiyyət və növ tərkibi dəyişdiyinə görə bu çöllər ya-
rımsəhraya çevrilmişlər. Bundan başqa, Kür-Araz ovalığının təbii çöl və ya-
rımsəhraları başlıca olaraq suvarma kənd təsərrüfatının inkişafı nəticəsində 
deqradasiyaya uğramışdır. 

Kür-Araz hövzəsində bioloji müxtəlifliyin itirilməsi ekosistemlərinin 
deqradasiyasının daha bir göstəricisidir. Bir neçə məməli heyvan növləri, o 
cümlədən aran ekosistemlərində və tuqay meşələrində zolaqlı kaftar artıq tü-
kənmək üzrədir. Ümumiyyətlə, iri ətyeyən, eləcə də ot yeyən heyvanların sayı 
ötən əsr ərzində çox azalmışdır. Son illərdə şabalıd və ağcaqayın ağacları kimi 
qiymətli ağac növlərinin sayı azalmışdır. Kiçik kestrel və İmperator qartalı 
kimi bir neçə quş növünün sayında əhəmiyyətli dərəcədə azalma qeydə 
alınmışdır. 

Son 50 il ərzində Xəzər dənizindən Kür çayına daxil olan nərə balıqla-
rının sayının azalması müşahidə olunur. Çayın yuxarı axınında nərə balıqla-
rının kürü tökdüyü yerlərin əhəmiyyətli hissəsi su anbarları və onların bəndləri 
tikildikdən sonra əlçatmaz olmuşdur. 1950-ci illərdən bəri su anbarlarının ti-
kintisi Kürün orta və yuxarı axınında olan çay balıq növlərinin tərkibində də 
dəyişikliyə səbəb olmuşdur. Bu, bəzi balıq növlərinin o cümlədən, Xəzərdə 
ilan balığı, Mingəçevir su anbarından yuxarıda Kür, Alazani/Qanıx, 
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İori/Qabırrı çaylarında Xəzərin qızıl balığının yox olmasına səbəb oldu. Aşa-
ğıdakı şək. 17.3 ekosistemin deqradasiyasını səciyyələndirir və TDA-nın sə-
bəb-nəticə təhlilinə əsaslanır. 

Şək.17.3. Ekosistemin deqradasiyası transsərhəd məsələsi üçün səbəb–nəticə 
diaqramı 

Kökdə duran səbəblər 
Ekosistemlərin deqradasiyasının əsas səbəbi-ekoloji şəraitin pisləşməsi, 

canlıların yaşayış yerlərinin fraqmentasiyası və məhvidir. Kür hövzəsində bu 
hadisələr əsasən 1950-ci ildən sonrakı iqtisadi fəaliyyətlə bağlıdır (Ессекин, 
2006). Bu tendensiya insanlara göstərilən ekosistem xidmətləri funksiyalarının 
dəyərləndirilməməsinin ekosistemin deqradasiyası üçün kökdə duran səbəb 
olduğunu göstərir. 

Əhalinin artımı, urbanizasiya və gəlir əldə etmək üçün mübarizə, ekosis-
temlərin deqradasiyasının aparıcı səbəbidir. Kənd yaşayış məntəqələrinin bir 
hissəsində yoxsulluq və bununla bağlı ərzaq problemləri, alternativ enerji 
mənbələrindən istifadə imkanının olmaması, torpaq, su və digər təbii ehtiyat-
ların effektiv idarə olunmaması belə vəziyyəti yaradan əlavə səbəblərdir. Kür 
çayı hövzəsində ekosistem xidmətlərinin effektiv iqtisadi qiymətlən-
dirilməməsi, bu köhnə təcrübənin davam etməsinə və hövzədə ekosistemlərin 
hələ də deqradasiyasına imkan verir. 
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Təsirlər 
Ətraf mühitə təsirlər: 

 Çay hövzələrinin axım formalaşan əsas hissələrində yerüstü və
yeraltı suları təmizləmək üçün lazım olan mühafizə funksiyaları
və təbii filtrasiyanın itirilməsi;

 Çay axımın dəyişməsi;
 Kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaq sahələrinin qazılması və tor-

pağın strukturunun pozulması nəticəsində subasarların su-ba-
taqlıq ekosistemlərinin itirilməsi, həm də çay su ekosistemlərinin
öz-özünü təmizləmə potensialının azalmasına səbəb olur;

 Daşqın, eroziya və ziyanvericilərin kəskin artması kimi təbii
proseslərə qarşı müqavimətin zəifləməsi;

 Su mikro və makroflora və faunasında dəyişikliklər üzvi tul-
lantıların və digər çirkləndiricilərin parçalanmasına təsir etdiyinə
görə, çirklənməni idarə etmək üçün su mühitində təbii tənzim-
ləmə xidmətlərinin azalması;

 Bitki örtüyünün deqradasiyası eroziya proseslərinə gətirib çıxarır
və o da öz növbəsində torpağın münbitliyinin itməsinə səbəb olur
ki, bu da gələcəkdə hər hansı bitki bərpa tədbirlərinə mane ola-
caq.

Sosial təsirlər: 
 İnsanların rifahının mühüm tərkib hissəsini təşkil edən ərzaq,

sığınacaq, təmiz hava və su, şəxsi təhlükəsizlik, təbii fəlakətlər-
dən qorunma kimi əsas tələbatları təmin edən ekosistem xidmət-
lərinin itirilməsi;

 Ət, balıq, yanacaq, odun, dərman və su daxil olmaqla insanlar
üçün dəyərli xidmətlər göstərən təbii, bioloji, kimyəvi və fiziki
ekosistem proseslərinin itirilməsi;

 Təbii tuqay meşələrinin azalması nəticəsində daşqınlardan insan
həyatına ziyan riskinin artması;

 Hövzədə təmiz və sağlam ətraf mühit və eko-turizmdən istifadə
imkanlarının itirilməsi;

 Yaxşı sosial infrastruktur olan, həmçinin istirahət və təhsil məq-
sədləri üçün istifadə edilən çay ekosisteminin itirilməsi.

Daşqınlar 
Daşqın hadisəsi Kür hövzəsində geniş yayılmışdır. Daşqınlar ilk öncə 

təbii prosesdir və ekosistemlərin təbii və sağlam fəaliyyətinə kömək edir. La-
kin, iqlim dəyişmələri və əhalinin artımı da bu hadisələrin tezliyini və sərt-
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liyini artırır. Daşqınların mənfi təsirlərinə əmlak və insan həyatının itirilməsi 
misal ola bilər. Bu hadisələr dövlət büdcəsindən infrastrukturun bərpasına, 
zədələnmiş və ya məhv olmuş əmlak üçün kompensasiyasına və ÜDM üçün 
əlavə xərclərə gətirib çıxarır. Iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar əlavə səbəblər 
hövzənin bəzi ərazilərində otlaqlardan hədsiz istifadə və meşələrin qırılması 
səbəbindən ekosistemlərin deqradasiyası, eləcə də daşqının təsir zonalarında 
tikinti işlərinin aparılmasıdır. Əlavə səbəblərə misal kimi daşqınlara cavab 
strukturlarının köhnəlmiş yanaşmalardan istifadəsi və təsirə məruz qalan 
ərazilərdə yuxarı və aşağı axın icmaları arasında koordinasiyanın olmaması da 
göstərilə bilər Bu sahədə kökdə duran əsas səbəb daşqını idarəetmədə müasir 
təcrübələrin olmamasıdır. 

Çayların axımı və hidravlik xüsusiyyətlərinə insanın təsiri kəskinləşsə də, 
daşqın iqlim ilə bağlı təbii hadisədir. Daşqınlar zamanı subasarlarda torpaqlar 
lillə zənginləşir, balıqların kürü tökməsi üçün şərait yaxşılaşır, su-bataqlıq 
ekosistemlərində su təzələnir. Lakin bu faydalara baxmayaraq, daşqınlar 
adətən, insanların həyat və əmlak itkisi ilə nəticələnən və ətraf mühitə ziyan 
vuran təhlükəli hadisə hesab edilir. İnsanlar subasarlarda məskunlaşıb kənd 
təsərrüfatı ilə məşğul olduqda, daşqınlar onlar üçün real təhlükəyə çevrilir. 
İqlim dəyişmələri daşqın riskini daha da artırır. 

Kür hövzəsində daşqın əslində transsərhəd problemdir. Yüxarı axında 
çayın rejimində və hidravlik xüsusiyyətlərində baş verən dəyişikliklər faktiki 
olaraq aşağı axında daşqın riski və daşqın təhlükəsinə təsir göstərir. Hövzənin 
bütün hissələrində bir çox əhəmiyyətli dəyişiklik edildiyini nəzərə alaraq, daş-
qın riskinin idarə edilməsinə transsərhəd məsələ kimi baxılmalıdır (şək.17.4).  

 
Kökdə duran səbəblər 
Azərbaycan və Gürcüstanda yüksək daşqın riskinin kökdə duran səbəbi 

daşqından qorunma üzrə köhnəlmiş lokal struktur həllərə əsaslanan yanaş-
manın tətbiqidir. Halbuki, inteqrasiyalı milli daşqın idarəetmə planlarının hə-
yata keçirilməsində əsas diqqət transsərhəd çay hövzəsi səviyyəsində qarşılıqlı 
tədbirlərə edilməlidir. Daşqının effektiv idarəetmə planı, daşqının miqyası və 
tezliyini, həmçinin onun vurduğu zərərin azaldılması üçün struktur və qeyri-
struktur tədbirlərdən istifadəni nəzərdə tutmalıdır. Daşqın mürəkkəb prosesdir 
və onun idarə edilməsi planı çox sektorlu olmalıdır. Çayların hidroloji və hid-
ravlik xüsusiyyətləri, su və torpaq ehtiyatlarından istifadə və subasarlarda fə-
aliyyət, əmlakın dəyərləri, sosial-iqtisadi faktorlar, ekoloji şərait və bir çox 
məsələlər haqqında milli və transsərhəd səviyyədə məlumatların bir araya gə-
tirilməsi üçün təşkilatlar koordinasiya edilməlidir. Kəsişən məsələ kimi iqlim 
dəyişmələrinin daşqının tezliyi, gücü və vurduğu ziyana təsiri məhduddur. 
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Şək. 17.4. Daşqın transsərhəd məsələsi üçün səbəb–nəticə diaqramı 

Temperatur, yağıntılar, daşqın və leysan yağışlarının ölkələrdə yerinə 
yetirilmiş təhlilləri bu hadisələrin intensivləşməsinə dəlalət edir. Bütün bunlar 
qeyd olunan qanunauyğunluqların kökündə qlobal iqlim dəyişmələrinin 
olmasının göstəricisidir. 

Təsirlər 
Daşqının ekoloji təsirləri müsbət və mənfi ola bilər: 
Ətraf mühitə müsbət təsirlər: 

 Su-bataqlıq ekosistemlərində və çay sahili su obyektlərində su
kütlələri, o cümlədən biogen maddələr, genetik müxtəliflik və çö-
küntülərin təzələnməsi;

 Biogen maddələrin torpaq örtüyünün səthində, o cümlədən suba-
sarlarda və yeni yaranmış allüvial torpaqlarda yayılması:

 Çay yatağında yığılmış çöküntülərin nəql olunması.
Ətraf mühitə mənfi təsirlər: 

 Zəif drenaj nəticəsində suyun durğun qaldığı yerlərdə daşqın və
subasma riskinin artması;

 Katastrofik daşqın dövründə çox sayda fauna növləri və bitkilərin
məhvi;
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 Fövqəladə daşqınlar zamanı eroziyanın artması və torpağın mün-
bitliyinin itirilməsi.

Daşqının sosial- iqtisadi təsirləri: 
 İnsan həyatı və əmlakın itirilməsi, bitkilərin məhv olması, kənd

təsərrüfatı sahələri və otlaq torpaqlarına ziyan vurulması, infra-
strukturun dağılması su və elektrik təchizatı, nəqliyyat və rabitə
şəbəkələri, təhsil və səhiyyənin normal fəaliyyətinin pozulması;

 Daşqının birbaşa və dolayı yolla su təchizatı sistemlərinə vur-
duğu zərərə görə su ilə keçən xəstəliklər yayıldığına görə, sağ-
lamlığın pisləşməsi; təsirə məruz qalan insanların sağlamlığına
qısa və uzunmüddətli təsirlərə səbəb ola bilən tibbi xidmətin əl-
çatan olmaması;

 İlkin təcili yardım, əhalinin köçürülməsi, infrastruktur bərpası və
s. daxil olmaqla, yardım və bərpanın yüksək xərcləri;

 Ehtiyatların itirilməsinə, mal və xidmətlərin yüksək xərclərinə,
həm də inkişaf ləngimələrinə səbəb ola bilər.

Məsələlər arasında əlaqələr 
Hövzədə iqlim dəyişməsi kəsişən məsələ kimi, iqlim dəyişməsinin proq-

nozları və onun yuxarıda göstərilən dörd transsərhəd problemə mümkün təsir-
lərinin nəzərdən keçirilməsi yolu ilə həll edilir. İqlim dəyişmələrinin tempe-
ratur və buxarlanmanın artmasına, yağıntıların isə azalmasına və buzlaqların 
əriməsinə səbəb olacağı gözlənilir. 

Şək.17.5.Transsərhəd məsələlər arasında əlaqələr 
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Əvvəllər müzakirə olunmuş hər bir transsərhəd məsələ üçün səbəb-nə-
ticə təhlilində qeyd edildiyi kimi, bu məsələlər çox vaxt üst-üstə düşür. Hər bir 
məsələnin digər məslələrə qarşılıqlı təsirləri var. Təbii şəraiti dəyişən ekoloji 
sistemlər üçun bu məsələlərin mürəkkəbliyi xarakterikdir. Səbəb-nəticə təhlil-
lərində bu məsələlər arasında əlaqələr təhlil edilir. Lakin məsələlər arasında 
elə əlaqələr də var ki, onlar da nəzərə alınmalıdır. 

Yuxarıdakı diaqram (şək.17.5) transsərhəd məsələlərin bir-birinə təsir-
lərinin qrafik təsvirini verir. Dairələr arasında oxlar təsir əlaqələri göstərilir. 
Oxun rəngi təsir edən məsələyə cavabdır. Oxların ölçüsü və şəffaflığı təsir 
gücünü əks etdirir. 

Çay axımının dəyişməsi və suyun keyfiyyətinin pisləşməsi arasında sıx 
əlaqə var. Su ehtiyatlarının azalması suda çirkləndiricilərin qatılığının artması 
ilə nəticələnir. Daşqın zamanı suyun keyfiyyəti mənfi təsirə məruz qalır. Belə 
ki, bu zaman torpaqdan, nöqtəvi və qeyri-nöqtəvi mənbələrdən çay sisteminə 
çirkləndiricilər daxil olur. Əksinə, suyun keyfiyyətinin pisləşməsi nə çay axımı, 
nə də daşqına təsir göstərmir. Çayda böyük zibil qalaqları daşqına təsir edə 
bilər, lakin bu məsələ layihənin “suyun keyfiyyətinin pisləşməsi”çərçivəsindən 
kənardır. 

Suyun keyfiyyətinin pisləşməsi və ekosistemin deqradasiyası arasında 
əlaqələr daha mürəkkəbdir və bir-birindən asılıdır. Bu, səbəb-nəticə təhlillərin-
də müəyyən edilib, lakin bu əlaqələrə əlavə diqqət yetirilməlidir. Yuxarıdakı 
şəkildə göstərildiyi kimi, suyun keyfiyyətinin pisləşməsi ekosistemlərə mənfi 
təsir göstərir və bu da öz növbəsində ekosistemin deqradasiyasına səbəb olur. 
Keyfiyyətsiz su çay sisteminin optimal fəaliyyət göstərmə potensialını azaldır. 
Çay sistemində faydalı və çox müxtəlif olan flora və fauna növləri keyfiy-
yətsiz suda inkişaf edə bilməz. Bundan əlavə, pis keyfiyyətli su balansı ya-
radan daha tolerant növlərin artmasına gətirib çıxarır ki, bu da ekosistemlərin 
normal balansını pozur. Suyun keyfiyyətinin pisləşməsi suvarılan əkin sahə-
lərində torpaqlara mənfi təsir göstərir. Bütövlükdə, ekosistemlər suyun key-
fiyyətinin pisləşməsi və çay axımının azalması nəticəsində təhlükə altında olur. 

Transsərhəd məsələlərin həlli üçün ümumi tələbatlar 
Qeyd edildiyi kimi, transsərhəd, eləcə də bəzi digər məsələlər arasında 

əlaqə var. Səbəb-nəticə təhlili çərçivəsində bir neçə ümumi səbəb müəyyən 
edilmişdir. Əgər, onlar düzgün həll olarsa, bu məsələlərin bəzi aspektləri də 
həll ediləcək və əlaqəli məsələlərlə bağlı şərait yaxşılaşacaq. Ümumi səbəblər 
ümumi tələbatları əks etdirir və Kür hövzəsi ölkələri bundan faydalana bilər və 
nəticədə hövzədə deqradasiyanı azalda bilər. Bu ümumi tələbatlar aşağıda-
kılardır: 

 Qərar qəbul edən şəxslər üçün məlumatın keyfiyyətinin yaxşılaş-
dırılması;
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 Su ehtiyatlarının iqtisadi dəyərinin müəyyən edilməsi və suyun
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;

 Ekosistem xidmətlərinin real dəyərinin qiymətləndirilməsi;
 Sektorlar arasında su ehtiyatlarının istifadəsi üzrə planların koor-

dinasiyasının təkmilləşdirilməsi;
 Suyun keyfiyyəti və kəmiyyəti üzrə monitorinq proqramlarının

təkmilləşdirilməsi, o cümlədən müasir avadanlıqlardan və ən
yaxşı təcrübələrdən istifadə potensialının gücləndirilməsi;

 Potensialın inkişafı və transsərhəd koordinasiyanın dəstəklən-
məsi.

Bu məsələlərin çoxu, təbiət etibarilə milli və transsərhəd məsələlərdir. 
Belə ki, çayın yuxarı axınında suyun götürülməsində artım həm ölkə daxilində, 
həm də ölkələr arasında çayın aşağı axınında iqtisadi və sosial tələbatlar üçün 
su əldə etmək imkanına mənfi təsir edir. Su qıtlığı artdığına görə ərzaq, su, 
enerji və ətraf mühitin təhlükəsizliyi insan təhlükəsizliyinə problem yaranır. 
Mövcud ehtiyatlardan səmərəli istifadənin optimallaşdırılması və gələcək nə-
sillərin rifahı üçün su ehtiyatlarının təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması istiqa-
mətində təcili addımlar atılmalıdır. 

İnstitusional struktur və potensialda boşluqları dolduran bu ümumi tələ-
batlar BMTİP- QEF Kür-Araz layihəsinin SEİİ/SFP komponenti üzrə həyata 
keçirdiyi Potensiala Tələbatın Qiymətləndirilməsində əks olunub. Hazırda 
BMTİP-QEF layihəsi Milli SEİİ Planlarının hazırlanmasına, habelə onların 
həyata keçirilməsi üçün potensialın inkişafına dəstək verir. Lakin, onun gələ-
cəkdə davamlı olması üçün bu ümumi tələbatların həlli üzrə öhdəliklər hər iki 
hövzə ölkələri tərəfindən qəbul edilməlidir. Hər iki ölkə bu boşluqları dol-
durarsa, iqtisadi xərclər nəzərə alınmaqla və faydalar əldə etməklə çay hövzə-
sinin uğurlu idarə edilməsi daha asan olacaq. 

Strateji Fəaliyyət Proqramının həyata keçirilməsi üçün Görünüşün 
məqsədləri, nəticələr və fəaliyyətlər 

Görünüş razılaşdırılmış dörd Ekosistem Keyfiyyət Məqsədləri tərəfindən 
dəstəklənir. Onlar da öz növbəsində 10 nəticəyə çatmaqla həyata keçirilir. Bu 
bölümün sonunda nəticələr və onlarla bağlı yerinə yetiriləcək fəaliyyətlər təf-
silatı ilə aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Ümumiləşdirilmiş məqsəd və nəticələr 
ilə SFP-nın strukturu aşağıda göstərilir (şək.17.6): 
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Şək. 17.6. Ümumiləşdirilmiş məqsəd və nəticələr ilə Strateji Fəaliyyət Planının 
strukturu 

Aşağıda EKM-lər və onlara nail olmaq üçün nəzərdə tutulan fəaliyyətlər 
göstərilir. 

EKM №1: Su əldə etmək imkanının təmin edilməsi və ekoloji sistem 
xidmətlərinin qorunması üçün su ehtiyatlarının davamlı istifadəsinə nail ol-
maq. 

1. Hidroloji İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi.
2. Su itkilərinin azaldılması.

EKM №2: Indiki və gələcək nəsillər üçün təmiz sudan istifadə imkanını 
təmin etmək və Kür hövzəsində ekosistem funksiyalarını gücləndirmək üçün 
suyun yaxşı keyfiyyətinə nail olmaq. 

3. Suyun keyfiyyət monitorinqinin təkmilləşdirilmiş proqramı.
4. Çirklənmənin azaldılması və qarşısının alınması.
5. Suyun keyfiyyət standartlarının uyğunlaşdırılması.

EKM №3: Kür çayı hövzəsində davamlı olaraq əhəmiyyətli ekoloji və 
sosial-iqtisadi xidmət göstərəcək ekosistemlərə nail olmaq və onları qorumaq. 

6. Çay ekosistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.
7. Çay ekosistemlərinin mühafizəsi və bərpası.
8. İnkişaf planlarında çay ekosistemlərinin əhəmiyyətinin nəzərə alın-

ması. 



17. Su ehtiyatlar¯n¯n inteqrasiyal¯ idarə edilməsi ³zrə milli ... 339 

EKM №4: Daşqın və iqlim dəyişmələrinin infrastruktura, sahilyanı 
ekosistemlərə və icmalara mənfi təsirlərinin azaldılmasına nail olmaq 

9. Daşqın və quraqlıq risklərinin azaldılması.
10. İqlim dəyişmələrinə razılaşdırılmış adaptasiya.

Strateji Fəaliyyət Planının icra tədbirləri 
SFP hər bir ölkənin mövcud hüquqi və institusional, eləcə də transsərhəd 

strategiyanı həyata keçirilməsini dəstəkləyə biləcək bazası əsasında hazırlan-
mışdır. SFP-nın hazırlanması və tədricən həyata keçirilməsi ölkələrin üzv ol-
duqları müxtəlif beynəlxalq sazişləri və milli səviyyədə bu sazişlər üzrə öhdə-
liklərini yerinə yetirmək üçün səylərini dəstəkləyəcək. Bura hər iki ölkədə su 
ehtiyatlarının istifadəsi və idarə edilməsi ilə bağlı mövcud milli qanun və qay-
daların genişləndirilməsi və su ehtiyatlarının idarə edilməsi, ətraf mühitin qo-
runması və Kür hövzəsində qarşılıqlı öhdəliklərlə bağlı transsərhəd tədbirlərin 
dəstəklənməsi daxildir. 

SFP-da göstərilən məqsəd və gözlənilən nəticələr hövzə ölkələrinin milli 
və beynəlxalq səviyyədə su ehtiyatlarının idarə edilməsini təkmilləşdirmək 
məqsədilə öz öhdəliklərini gücləndirmək üçün ortaq tələblərinə əsaslanır. 
Məqsədlər və gözlənilən nəticələr ölkələrin hər biri tərəfindən artıq razılaş-
dırılmış beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün tələb olunan yerli hüquqi 
aspektlər və fəaliyyətlərdən meydana gəlmişdir. Bu hüquqi və institusional 
tədbirlər hövzədə su ehtiyatlarının daha səmərəli və faydalı idarə edilməsi təc-
rübələri istiqamətində təkmilləşdirilə və gücləndirilə bilər. Aşağıdakı bölmə-
lərdə SFP-nın həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq hüquqi və institusional baza 
daha ətraflı şərh edilir. 

Nəzərə alınır ki, hər iki ölkə bu prioritetlərə iddialıdır və bəzi hallarda 
ölkələr bunu həyata keçirmək üçün milli və transsərhəd səviyyədə xarici dəs-
tək və donor tərəfindən maliyyələşdirilən təşəbbüslərdən faydalanacaq. 

Hüquqi baza 
Artıq Kür hövzəsində su ehtiyatlarının və ətraf mühitin idarə edilməsi 

üçün bir sıra milli və beynəlxalq mexanizmlər var. SFP hövzə dövlətlərinə 
həm mövcud beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün öz milli hüquqi ba-
zalarını təkmilləşdirməyə, həm də öz milli öhdəliklərini gücləndirməyə yardım 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Artıq bir sıra Konvensiya və Protokollar hər iki öl-
kə tərəfindən imzalanmışdır. 

Hövzə ölkələri BMT-nin Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə müvafiq öh-
dəliklər götürüb. Bu öhdəliklər birbaşa su ehtiyatlarının idarə olunması ilə 
bağlıdır və bu, hövzədə davamlı və təhlükəsiz gələcəyi və o cümlədən, aşağı-
dakı öhdəlikləri təmin etməyə kömək edəcək: 
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 Yoxsulluq və aclığın aradan qaldırılması;
 Uşaq ölümü hallarının azaldılması;
 Ətraf mühitin davamlılığının təmin edilməsi.

Bu öhdəliklər birbaşa su ehtiyatlarının idarə edilməsi ilə bağlıdır və SFP-
nın dəstək göstərməyə çalışdığı ətraf mühit və su ehtiyatlarının idarə edilmə-
sində ən yaxşı təcrübələrin tətbiqindən asılıdır. 

İnstitusional mexanizmlər 
SFP transsərhəd su ehtiyatlarının istifadəsi və idarəetmə strategiyalarının 

uyğunlaşdırılması üçün tövsiyələrin hazırlanması və tədbirlərin təklifi zamanı 
ölkələr mövcud olan müxtəlif milli və transsərhəd institusional tədbirləri nə-
zərə alır. Kür-Araz Layihəsinin ilkin mərhələsi TDA və SFP üzərində gördüyü 
işlər vasitəsilə müxtəlif hövzə dövlətlərinin hökumətləri ilə birgə işgüzar əla-
qələr yaratmağa nail olub və beləliklə də bu planın hansı mövcud institusional 
təşkilatlar vasitəsilə həyata keçiriləcəyi məlumdur. Layihənin hər bir ölkədə 
əməkdaşlıq etdiyi və tövsiyələr ünvanlandırdığı əsas dövlət orqanları aşağıda-
kılardır: 

 Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, İqtisadi İn-
kişaf Nazirliyi, Tarif Şurası, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərsu
ASC, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC.

 Gürcüstan Respublikasının Ətraf Mühit Nazirliyi, Enerji Na-
zirliyi, Əmək Nazirliyi, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Regional İnkişaf və İnfrastruktur Na-
zirliyi, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Na-
zirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Enerji və Su Təchizatının
Tənzimləyici Komissiyası və yerli özünüidarəetmə təşkilatları.

Əvvəl qeyd edildiyi kimi, hökumətlərarası koordinasiya və əməkdaşlığın 
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə hövzə ölkələri arasında müxtəlif transsərhəd ins-
titusional mexanizmlər var. Bu mexanizmlər aşağıdakılardır: 

 Gürcüstanın Ekologiya Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının
Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Dövlət Komitəsi (ha-
zırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi) arasında Kür çayı
hövzəsinin vəziyyətinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi üzrə
pilot layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu (1997);

 Gürcüstan və Azərbaycan hökumətləri arasında Ətraf mühitin
mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq Sazişi (1997).
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Əgər hövzədə ölkələr arasında əlavə ikitərəfli sazişlər başa çatırsa, SFP 

iştirakçı ölkələrin tələbi ilə onlara dəstək göstərmək üçün xidmət edəcəkdir. 
Belə hallarda SFP-nın həyata keçirilməsi, bu Proqramda nəzərdə tutulan təd-
birlər vasitəsilə və milli prioritetlərə uyğun olaraq bu sazişlərin möhkəmlən-
məsinə xidmət etməlidir. 

Ümumiyyətlə, hövzədə su ehtiyatlarının daha səmərəli, ədalətli və qar-
şılıqlı fayda ilə idarə edilməsi təcrübələri zamanı qarşiya çıxan əsas çətinliklər 
koordinasiya məsələsi, məlumatların toplanması və mübadiləsi və bu istiqa-
mətdə lazımi islahatlar və təşəbbüslərə ehtiyaclardır. TDA, SFP, Milli SEİİ 
Planları və Milli Fəaliyyət Planında olan tövsiyələrin çoxu bu əsas məsələlərin 
ətrafında mərkəzləşib və əsas fəaliyyətlərin kəsişən problemlərə yönəlməsi 
nəzərdə tutulub. 

 
İnstitusional mexanizmlərin həyata keçirilməsi üçün təklif olunan 

fəaliyyətlər 
Hövzə ölkələrində BMTİP-QEF-in Kür-Araz Layihəsi və digər donorlar 

tərəfindən maliyyələşdirilən layihələr vasitəsilə transsərhəd su ehtiyatlarından 
istifadə və idarəetmə təcrübəsinin uyğunlaşdırılması təşviq edilir. SFP höku-
mət tərəfindən razılaşdırılmış hövzənin görünüşü və TDA-da olan tövsiyələr, 
SFP-da olan məqsəd və gözlənilən nəticələr və hər bir ölkənin Milli Planında 
genişləndirilmiş milli səviyyəli icra planının detalları ölkələrdə qurulan ef-
fektiv işgüzar əlaqələrin saxlanmasını dəstəkləyir. 

SFP-də bir çox layihələrin koordinasiya orqanı vasitəsilə həyata ke-
çirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu günə qədər bununla bağlı layihələr BMT, Aİ, ATƏT, Ətraf Mühitin 
Təhlükəsizliyi, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, BMT-nin Avropa İq-
tisadi Kommisiyası, Dünya Bankı və Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən, elə-
cə də bir çox ikitərəfli donorların bir-biri ilə koordinasiyası vasitəsilə həyata 
keçirilir. Əksər hallarda bu layihələrin Milli Əlaqələndiriciləri eyni şəxslər 
olur və bu layihələr qeyri-rəsmi əməkdaşlıq edir. SFP bu koordinasiyanı dəs-
təkləmək və yardım etmək, milli və transsərhəd səviyyədə əməkdaşlıq üçün 
tənzimləyici bazanın hazırlanması üçün xidmət göstərə bilər. Beynəlxalq do-
norlar arasında yüksək səviyyəli koordinasiya, Milli Əlaqələndiricilərin vax-
tına az tələbat və hər bir ölkə daxilində səylərin təkmilləşdirilmiş səmərəliliyi, 
habelə ölkələr daxilində və onların arasında koordinasiya və məlumat mü-
badiləsi üçün geniş imkanlar olacaq. Həmçinin, layihələr arasında hər hansı 
potensial üst-üstə düşmələrin qarşısı alınacaq və onların milli və paylaşılan 
transsərhəd məqsədlərə nail olmaq istiqamətində uyğunlaşdırılmış şəkildə bir-
birini tamamlamasını və işləməsini təmin edəcək. 
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Eyni zamanda donorlar və hökumətlər tərəfindən həyata keçirilən milli 
layihələr Milli Planlar çərçivəsində və lazım gələrsə, xüsusi Milli Plan çərçi-
vəsində davam etdiriləcək. Ölkələr su ehtiyatlarının effektiv idarə edilməsi 
istiqamətində irəlilədikcə, bu, milli səviyyədə prioritetlərin də reallaşmasına 
imkan verəcək. Donorlar hər bir ölkədə ayrılıqda və ya birgə fəaliyyətləri ilə 
layihələrin milli və transsərhəd aspektlərini dəstəkləyirlər. Hazırda bu tənzim-
ləmə müəyyən dərəcədə qeyri-rəsmi şəkildə mövcud olsa da, SFP-nın həyata 
keçirilməsi hövzədə geniş səylərin, eləcə də milli səviyyədə səylərin koor-
dinasiyasına həm dəstək olacaq və həm də bütün səviyyələrdə səmərəliliyi 
artıracaq. 

Şək.17.7 bu işgüzar əlaqələri və layihənin işinin təşkilində və istiqamət-
ləndirilməsində SFP-nın Rəhbər Komitəsinin mərkəzi təşkilati rolunu nümayiş 
etdirir. 

Maraqlı tərəflərin cəlb olunması və ictimaiyyətin iştirakı 
QEF-in beynəlxalq su layihələri arasında SFP-nın hazırlanmasına daha 

çox sayda maraqlı tərəf cəlb edilib. Bu, Noyabr 2011 və Oktyabr 2013-cü il 
arasında uzun bir müddət ərzində bütün səviyyələrdə maraqlı tərəflər ilə geniş 
məsləhətləşmələr vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Bu maraqlı tərəflərə bir çox 
nazirliklərin nümayəndələri, dövlət strukturları, universitetlər, özəl sektor, 
beynəlxalq qurumlar, QHT-lər və digər maraqlı tərəflər və milli ekspertlər 
daxildir. 

Şək. 17.7. Strateji Fəaliyyət Planının həyata keçməsi üçün təşkilati struktur 
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Ümumilikdə bu prosesə təxminən 260 maraqlı tərəf cəlb olunmuşdu. 

Onların 20 nəfəri beynəlxalq ekspertlər, 240-ı isə region nümayəndələri idi. 
Gələcəkdə SFP-nın həyata keçirilməsində maraqlı tərəflər ilə geniş məsləhət-
ləşmələr və onların cəlb edilməsi tendensiyasının möhkəmlənməsi və təşviq 
edilməsinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. 

Həmçinin, milli hökumətlər, SFP-nın icra təşkilatları və vətəndaş cəmiy-
yəti arasında davamlı məsləhətləşmələr və geniş ictimaiyyətin məlumatlan-
dırılması gözlənilir. Bu, su ehtiyatlarının istifadəsi və idarə edilməsi ilə bağlı 
qərarların qəbul edilməsi proseslərində ictimaiyyətin fəal iştirakını, xüsusilə də 
Milli Su Siyasəti Dialoqları və ya illik QHT Forumları kimi forumlarda və-
təndaşları və vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin artan iştirakını təmin edəcək. 

Dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları milli və transsərhəd ehtiyacların 
ödənilməsi, Kür hövzəsində su idarəetmə təcrübələrinin uyğunlaşdırılması, su 
və ətraf mühitlə bağlı mövcud beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilməsi pro-
sesinin mühüm hissəsi olacaq. Bu prosesdə Ictimaiyyətin iştirakı beynəlxalq, 
milli və yerli səviyyədə tələb olunur: 

 Beynəlxalq səviyyədə iştirak bütün Kür hövzəsi ölkələrində 
fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsinə və su ehtiyatlarının idarə edil-
məsində gender yanaşması və ya daha effektiv ekoloji məlumat-
ların toplanması və idarə edilməsi kimi hövzə əhəmiyyətli mə-
sələlərin həllinə yönəlmişdir. 

 Milli səviyyədə iştirak su ehtiyatlarının idarə edilməsində milli 
prioritet və tələbatları həll etmək üçün hər bir ölkənin qanunve-
ricilik bazasının və institusional potensialın artırılması prosesini 
nəzərdə tutur. Bu iştirak həmçinin, SFP/Milli Fəaliyyət Planla-
rının həyata keçirilməsinin monitorinqində ictimaiyyətin daha 
geniş maraqlı tərəflərinin cəlb edilməsinə yönəlir. 

 Yerli səviyyədə iştirak ətraf mühitin mühafizəsində ictimaiyyətin 
fəal iştirakını təbliğ edir və su ehtiyatlarının istifadəsi və idarə 
edilməsi məsələlərinin təsirinə məruz qalanlara müvafiq səlahiy-
yət verir. Bu, ictimaiyyətin iqlim dəyişmələrinə adaptasiya prob-
lemlərinin həllində iştirakına əsaslanaraq, su ilə bağlı daha böyük 
layihələrə ictimai məsləhətləşmələrin daxil edilməsi üçün qiy-
mətləndirmə prosesinin yaxşılaşdırılması və su ehtiyatlarının tək-
milləşdirilmiş idarə edilməsi səylərinə başlamaq üçün əhəmiy-
yətlidir. 

Maraqlı tərəflərin bütün səviyyələrdə fəal iştirakının təbliği SFP-nın 
tövsiyə etdiyi müxtəlif fəaliyyətlər vasitəsilə davam etdiriləcək: 

 SFP və Milli Planların həyata keçirilməsində ictimai təşəbbüs-
lərin dəstəklənməsi və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəal və sə-
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mərəli iştirakının təmin edilməsi üçün milli hüquqi bazanın güc-
ləndirilməsi; 

 Kür hövzəsində Milli Su Siyasəti Dialoqlarında hökumət və
qeyri-hökumət təşkilatlarının davamlı iştirakı;

 Su ehtiyatlarının istifadəsi və idarə edilməsində müxtəlif milli və
transsərhəd prioritetləri müzakirə etmək üçün Kür Layihəsinin ev
sahibliyi etdiyi davamlı QHT Forumları;

 Su ehtiyatlarından istifadə və idarəetmə strategiyaları üzrə infor-
masiyanın yayılması və ictimai məlumatlandırma kompaniyala-
rının keçirilməsi;

 Hər iki ölkədə Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarə Edilməsi üzrə
əlaqələndirilmiş magistr proqramlarının hazırlanması, həyata ke-
çirilməsi və genişləndirilməsi üçün davamlı dəstək;

 Hər iki ölkənin təhsil proqramlarında ekoloji yanaşmanın güclən-
dirilməsi.

Bu yanaşmalar və tövsiyələr, SFP və Milli Planlar həyata keçirilərkən su 
ehtiyatlarının istifadə və idarə edilməsinin hər bir səviyyəsində qarşılıqlı fay-
dalanmanı təmin edəcək. Bu, beynəlxalq təcrübələrə, hövzə ölkələrində möv-
cud beynəlxalq öhdəliklərə və Kür hövzəsində su ehtiyatlarının idarə edilməsi 
təcrübələrinin uyğunlaşdırılması üzrə razılaşdırılmış məqsədlərə uyğundur. 

SFP-nın həyata keçirilməsinin Monitorinqi və Qiymətləndirməsi 
SFP hazırlanan müddət ərzində, onun həyata keçirilmə mərhələsində 

monitorinq və qiymətləndirmə vəzifələrini yerinə yetirəcək heç bir müvafiq 
beynəlxalq orqan yox idi. Ölkələrin hər birində nazirliklər Azərbaycan və Gür-
cüstan üçün Milli SEİİ Planları əsasında əlaqələndirici milli tədbirlərin həyata 
keçirilməsində məsuliyyət daşıyır. Ona görə də SFP həyata keçirilməsi üzrə 
Monitorinq və Qiymətləndirmə bu milli səviyyəli planlar çərçivəsində hazırla-
nacaq. SFP-nın həyata keçirilməsi üçün milli və transsərhəd səviyyədə ölkə-
lərə dəstək təmin edəcək gələcək donor layihələri onların monitorinqi və qiy-
mətləndirilməsi və həmçinin hövzədə işləyən digər donorlar ilə açıq və aydın 
danışıqlar və koordinasiyanı qorumaq üçün məsuliyyət daşıyacaq. Bu, ölkələrə 
donorların koordinasiyasından və bölüşdürülən təcrübələrin öyrənilməsindən 
faydalanmaq imkanı verəcək. 

Əgər, SFP ilə bağlı olan ikitərəfli təşkilatlar, o cümlədən Gürcüstan və 
Azərbaycan arasında mümkün ikitərəfli komissiya formalaşsa, bu orqanlar, 
onların bölüşdürülən prioritetləri ilə sıx əlaqəsi olan SFP-nın komponentlərinə 
nəzarəti təmin edə bilər. Milli səviyyədə monitorinq və qiymətləndirmə SFP-
nın həyata keçirilməsinə nəzarət üçün əsas mexanizm olacaq. 
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