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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИИ

Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Георгиади А.Г., Зайцева И.С. 
Институт географии РАН, город Москва, Россия, 

koronkevich@igras.ru

Abstract. The indicators of the efficiency of water use in Russia are analyzed.
For some of them, a comparison is made with world indicators. Among the indicators
considered are the ratio of water withdrawal to gross domestic product (GDP) and
gross regional product (GRP), specific indicators of water consumption in individual
sectors of the economy, the ratio of the volume of water used to the size of river
flow, including taking into account the environmental component, dilution rate
sewage by river runoff resources, a number of indicators of the effectiveness of water
resources regulation.

Ключевые слова: водные ресурсы, использование, эффективность, Россия
и ее регионы, мир.

Введение

В связи с практически повсеместной существенной антропогенной нагруз-
кой на водные ресурсы все большую актуальность приобретают вопросы эф-
фективности их использования. Для этого применяется большое число
показателей. Все их охватить в одной статье нереально. В данной работе рас-
сматриваются лишь некоторые из них. Это – отношение водозабора к величине
валового внутреннего продукта и валового регионального продукта, удельные
показатели расходования воды в отдельных отраслях хозяйства, отношение
объемов используемой воды к величине речного стока, в том числе с учетом
экологической составляющей, кратность разбавления сточных вод, ряд пока-
зателей регулирования стока. В полной мере оценить эффективность исполь-
зования водных ресурсов в какой-либо одной стране, в данном случае в России,
замыкаясь лишь в границах этой страны, недостаточно. Поэтому данные по
России сопоставлены, если имеется соответствующая информация, с общеми-
ровыми. Кроме того, считаем важным показать внутрироссийское распределе-
ние величин рассматриваемых показателей – по федеральным округам,
субъектам Российской Федерации, ряду речных бассейнов.
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Многие из рассматриваемых показателей эффективности использования
водных ресурсов освещены в ряде публикаций, частично указанных в данной
статье. Но результаты их применения нередко противоречивы, как, например,
в оценке эффективности использования воды в расчете общего расходования
водных ресурсов, отнесенных к величине ВВП России в начале 2000-х гг., что
будет показано в статье. Мы учитывали наиболее достоверные, на наш взгляд,
данные. Отметим еще, что в большинстве публикаций по теме, анализируется,
как правило, весьма ограниченное число показателей. В данной статье осве-
щается комплекс наиболее репрезентативных, как нам представляется, пока-
зателей для суждения об эффективности использования водных ресурсов в
России.

Материал и методика исследований

Основная задача статьи – обобщение подчас противоречивых данных об
эффективности использования водных ресурсов в России, ряде ее регионов и
речных бассейнов, анализ показателей этой эффективности и их сравнение с
мировыми данными.

Исходными материалами для нашего исследования послужили данные гид-
рологических наблюдений, сведения, содержащиеся в различных статистиче-
ских справочниках, и литературные данные [3-6, 9, 13 и др.]. Основной метод
исследований – географо-гидрологическое обобщение статистических данных,
содержащихся в исходных материалах.

Описание исследований

Анализ отношения общего расхода воды к величине ВВП показывает, что
на 1000 долл. ВВП в России воды расходуется почти в 2,6 раза меньше, чем в
мире в целом, соответственно 12 и 31 м3. Во многом это объясняется тем, что
в России гораздо меньше, чем в мире, расходуется воды на нужды орошаемого
земледелия, продукция которого оценивается существенно ниже, чем промыш-
ленная и получаемая в сфере услуг.  Это во многом объясняет и различия в
удельном водопотреблении в федеральных округах (ФО) России (табл. 1). Наи-
большее количество воды на единицу ВРП расходуется в Южном и северо-
Кавказском ФО, где большие площади орошаемых земель, а наименьшее – в
Центральном ФО, характеризующемся, в отличие от них, гораздо большим
развитием промышленности и сферы услуг.

Отметим, что, главным образом из-за меньшего развития орошения, соот-
ветствующий показатель общего использования воды в России был значи-
тельно ниже, чем в сссР в целом за сопоставимые годы.



В последние годы в России отмечается снижение показателя удельного во-
допотребления, рассчитываемого по отношению расхода воды к величине ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности
(ППс) в долларах (рис. 1). По данным Международного валютного фонда
(МВФ) к настоящему времени он снизился в 5 раз по сравнению с 2000 г., а
по данным Всемирного банка (ВБ) – приблизительно в 3 раза, что объясняется
структурной перестройкой хозяйства – снижением доли водоемких про-
изводств, в том числе орошаемого земледелия, введением ряда мер по эконо-
мии воды, частичным выходом «на свет» теневой экономики.

В каждой стране существуют нормы расходования воды, достижение кото-
рых считается показателем ее эффективного использования. При этом неже-
лательно как не достижение этой нормы, так и ее превышение. сами нормы
при этом подчас несовершенны и нередко меняются во времени. Например,
применительно к сельской местности раньше достаточно было 30-50 л/сут на
человека, сейчас же в элитных городских условиях нормы водопотребления
на порядок выше. Впрочем, в условиях дефицита водных ресурсов намечается
тенденция снижения этих норм, направленная на экономию воды. Это осо-
бенно четко прослеживается в орошаемом земледелии – крупнейшем мировом
водопотребителе. Нормы орошения при использовании приемов капельного,
внутрипочвенного орошения в 5-7 и более раз ниже, чем при поверхностном
орошении по бороздам. В орошаемом земледелии эффективность тем выше,
чем ближе к единице кпд оросительной системы.
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Табл. 1. Некоторые показатели использования воды в России (2015-2017 гг.)

Федеральный округ,
регион

м3/1000 руб. 
ВРП

В хозяйственно-бытовом
секторе, л/сут/чел

В орошении,
м3/га

Центральный 0,43 199 63
северо-Западный 1,28 187 5
Южный 2,10 222 4299
северо-Кавказский 5,80 258 2171
Приволжский 0,82 206 178
Европейская часть России 2,00 206 1979
Уральский 0,53 207 32
сибирский 1,04 199 277
Дальневосточный 0,49 241 2299
Азиатская часть России 0,70 209 480
Российская Федерация 0,92 206 1744



В России расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, приходящийся на
одного человека, несколько ниже, чем в среднем в мире (соответственно, 206
и 239 л/сут) и особенно меньше в орошаемом земледелии – 1744 и 10219 м3/га,
что объясняется, главным образом сравнительно северным расположением
страны и ее районов с развитым орошаемым земледелием, требующим мень-
шего количества воды для полива сельскохозяйственных культур. ситуация
по ФО России представлена в табл. 1.

Рассмотрим теперь соотношение общего водозабора за год с величиной
среднего многолетнего годового стока, как одного из индексов водно-эколо-
гического стресса (напряженности) – ИВЭН (water stress index-WSı) [14]. Как
видно из табл. 2, в России в настоящее время забирается из водных объектов
лишь около 1,5% общих ресурсов речного стока при примерно 10% в среднем
для всего мира. В большинстве федеральных округов этот показатель также
невелик. Только в северо-Кавказском ФО он превышает 40% из-за сравни-
тельно небольших ресурсов речного стока и большого расхода воды в орошае-
мом земледелии. Заметим еще, что здесь и наибольшие потери воды при
транспортировке, если судить по разнице водозабора и использования воды.

Остановимся несколько подробней на другом индексе водно-экологического
стресса, представляющего собой отношение величины водозабора к годовому
стоку, уменьшенному на величину экологического стока, т.е. к так называе-
мому свободному стоку [14]. 

Имеются разные трактовки экологического и свободного стока и предло-
жены различные методы их оценки [8, 11, 14 и др.]. Под экологическим стоком
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Рис. 1. Динамика удельного общего водопотребления в России 
(м3/1000$ ВВП по ППС) по оценкам МВФ и ВБ
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понимается минимальный экологически допустимый объем речного стока, не-
обходимый водным экосистемам для сохранения состояния устойчивого функ-
ционирования. согласно [2] экологически допустимый сток должен учитывать
объем воды, необходимый для нормального развития гидробионтов; выполне-
ние рекой ее природных функций; внутригодовую изменчивость стока; измен-
чивость стока по годам. Под свободным стоком, следовательно, понимается
сток, который можно использовать для различных хозяйственных нужд без
большого вреда для водных экосистем.

В статье для предварительных оценок экологического стока используется
метод пропорционального стока, предложенный В.В. Шабановым [8], в соот-
ветствии с которым экологический сток определяется с помощью эмпириче-
ских, постоянных для всех лет переходных коэффициентов для стока разной
обеспеченности. Для среднегодовых значений стока переходный коэффициент
принимался равным 0,7 [8]. 

На рис. 2 показан индекс стресса водных ресурсов субъектов РФ на уровне
2010-2013 гг. с учетом экологического стока. Бросается в глаза резкое несоот-
ветствие ситуации в наиболее обжитой части страны и в остальных регионах.
В наиболее обжитых районах с большой антропогенной нагрузкой уровень
экологического стресса очень высок, для многих из них даже с учетом тран-
зитного стока. Тем более, что уровень стресса в таких реках, как Волга и осо-
бенно Дон, также весьма высок (табл. 3), характеризуясь как высокий и очень
высокий на уровне 1990 г. и, соответственно, как средний и очень высокий на
современном уровне. Относительно благополучна ситуация в большинстве се-

Табл. 2. Некоторые показатели водозабора и использования воды в России
(2015-2017 гг.)

Федеральный округ, регион Водозабор Использование
% речного стока м3/чел % водозабора

Центральный 9,1 289 80
северо-Западный 1,7 752 95
Южный 4,3 686 65
северо-Кавказский 40,2 1105 63
Приволжский 2,9 307 86
Европейская часть России 5,3 486 77
Уральский 1,0 454 87
сибирский 0,6 420 88
Дальневосточный 0,1 306 85
Азиатская часть России 0,4 412 87
Российская Федерация 1,4 467 80



верных, сибирских и дальневосточных районов. Отметим, что за последние
30-40 лет индекс стресса снизился в среднем в 1,5-2 раза. 

Уровень экологического стресса характеризует в основном количественный
аспект проблемы. Для оценки качества вод использован такой показатель, как
кратность разбавления средним многолетним речным стоком сточных вод, об-
разующихся в результате водопотребления на различные хозяйственные
нужды (рис. 3). Картина в целом аналогична той, что представлена на рис. 2.
В ряде субъектов РФ в наиболее обжитой части страны кратность разбавления
менее 10, что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне загрязнения
природных вод. Этот же вывод можно сделать и в отношении речных бассей-
нов, особенно для бассейна Дона (табл. 4). Вместе с тем, ситуация выглядит
значительно лучше (в 1,5-2 и более раз), чем это было в прошлом при макси-
мальном уровне антропогенной нагрузки. Для северных, сибирских и дальне-
восточных районов ситуация выглядит относительно благополучной. Однако,
приходится констатировать, что данный показатель не совсем адекватно отра-
жает реальную ситуацию, «приукрашивая» ее. согласно [10], значительная
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Табл. 3. Оценка динамики стресса общих водных ресурсов в бассейнах 
некоторых рек РФ с учетом соотношения водозабора и свободного стока 

Табл. 4. Кратность разбавления сточных вод речным стоком

Река Индекс стресса на уровне 1990 г. современный индекс стресса 
Волга 0,508 0,255
Дон 1,503 0,810
Печора 0,015 0,010
северная Двина 0,037 0,019
Обь 0,102 0,072
Енисей 0,033 0,015
Лена 0,003 0,002

Река Всех сточных вод Загрязненных сточных вод
Уровень 
1990 г.

современный
период

Уровень 
1990 г.

современный
период

Волга 10 21 22 44
Дон 4 9 31 48
Обь 49 61 139 174
Енисей 125 273 197 711
Лена 1888 2529 3552 5741
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а – индекс стресса местных водных ресурсов, б – индекс стресса общих водных ресурсов
(местный плюс транзитный сток)

Рис. 2. Оценка современного стресса (напряженности) в состоянии водных 
ресурсов субъектов РФ, определенного по соотношению водозабора и 

свободного стока (средний многолетний сток минус экологический сток)



часть рек, относительно благополучных, если исходить из кратности разбав-
ления сточных вод, на многих своих участках имеет воду, характеризуемую,
как «загрязненная» или «грязная», в значительной мере из-за того, что водо-
хозяйственная статистика не учитывает так называемого диффузного (площад-
ного) загрязнения, формируемого на сельскохозяйственных полях и
урбанизированных территориях, влияние судоходства и, конечно, качество
очистки загрязненных вод. Резко ухудшается ситуация в маловодные годы. 

По кратности разбавления сточных вод речным стоком (в 70 раз) Россия в
три раза превосходит то, что имеет место в мире в целом [7], хотя реальное
состояние водных ресурсов, как уже отмечено выше, зависит от качества очи-
стки сточных вод и других указанных выше факторов.

Эффективность регулирования стока по ряду показателей представлена в
табл. 5. Большинство их относится к 2015 г. и лишь сведения о доли площади
водохранилищ в общей площади страны или речного бассейна – к 2000 г. [6,
9, 13].

среднемировой показатель регулирования стока составляет 15%. Отметим,
что к настоящему времени этот показатель несколько вырос, главным образом
за счет новых водохранилищ Китая. Показатели регулирования стока в России
превосходят среднемировые. Если сравнивать Волжско-Камский и Ангаро-
Енисейский каскады, то степень зарегулирования стока Волги выше.

В России энергетическая эффективность водохранилищ (отношение пол-
ного объема водохранилищ к выработке электроэнергии 4,5 млн.м3/МВт.ч) в
2,5 раза ниже, чем в мире, еще ниже она в бассейнах Волги и Енисея.

В России высока обеспеченность населения водными ресурсами водохра-
нилищ, превосходящая более, чем в 5 раз соответствующий показатель по
миру.

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Георгиади А.Г.,
Зайцева И.С. Некоторые показатели эффективности...

Su EhTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ PROblEMlƏRİ

1/202014

страна, реч-
ной бассейн

Регулирова-
ние речного

стока, % 

Полный
объем вдхр

(млн. м3)/вы-
работка гид-
роэнергии

(МВт.ч)

Полный
объем вдхр
(тыс. м3) на
душу насе-

ления

Выработка
гидроэнер-
гии (кВт.ч)
на душу на-

селения

Доля пло-
щади вдхр
от общей

площади, %

Россия
в том числе 
Волга
Енисей

24

82
68

4,49

5,31
6,10

5,36

3,43
146,8

1,24

3,43
146,8

0,33

2,19
0,59

Мир в целом 15 1,71 0,95 0,56 0,26

Табл. 5. Эффективность регулирования стока
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Рис. 3. Кратность разбавления сточных вод речным стоком: а – местным, 
б – общим речным стоком (с учетом транзитного)

Величина водного зеркала водохранилищ в общей площади страны (прибли-
зительно 0,3) несколько выше, чем в мире, при этом водохранилищами
Волжско-Камского каскада затоплено более 2% площади бассейна. 



сравнение водохранилищ мира и России показало, что на Россию, зани-
мающую по площади 13% территории суши, приходится 16% площади водо-
хранилищ мира, т.е. затопление земель при их создании в среднем в 1,2–1,3
раза превысило общемировые показатели. Если сравнивать удельные показа-
тели, т.е. площадь затопления, приходящуюся на 1 км3 полного и полезного
объёмов, то для России они таковы – около 60 и 138 км2, а для мира в целом –
56 и 90 км2. Это значит, что регулирование стока в России сопряжено в целом
с большими земельными издержками, поскольку большинство наших водо-
хранилищ создано, в отличие от многих других стран, на равнине. И, конечно,
надо иметь в виду и тот эколого-экономический ущерб, который сопровождал
создание гидроузлов. Расчёт общего баланса плюсов и минусов гидротехни-
ческого строительства – большая самостоятельная тема, далеко выходящая за
рамки данной статьи. Отметим лишь, что, например, Волжско-Камский каскад
водохранилищ в существующем виде вряд ли бы был создан в настоящее
время из-за целого ряда негативных последствий, которые уже давно обсуж-
даются и служат основанием для предложений по спуску водохранилищ, в
первую очередь, Рыбинского. Видимо, некоторая реконструкция каскада и ре-
жима его работы, в частности, в сторону большего удовлетворения экологи-
ческих требований, необходима. Но такие радикальные меры, как спуск
водохранилищ, вряд ли правомерны в настоящее время по целому ряду со-
ображений, которые были детально изложены еще в работе А.Б. Авакяна [1].
Он показал, что население, хозяйство уже адаптировались к современному за-
регулированному водному режиму Волги, гидроэлектростанции вырабаты-
вают более 40 млрд. кВт.ч в год наиболее ценной пиковой электроэнергии.
Затопленным землям невозможно возвратить их былую биологическую цен-
ность без чрезвычайно дорогостоящих мероприятий по рекультивации, так как
они покрыты слоем весьма загрязненных донных отложений. Не будь водо-
хранилищ, в значительной мере обезвреживающих и разбавляющих сточные
воды, а также загрязненный диффузный сток с водосборов, правда, с боль-
шими издержками в виде их эвтрофирования, Волга, особенно в межень, пре-
вратилась бы в непригодный ни для чего водоток. Это хорошо показано К.К.
Эдельштейном [12].

Выводы

Анализ показателей эффективности использования водных ресурсов сви-
детельствует о том, что удельная водоемкость экономики в России в настоящее
время ниже, чем в среднем в мире. Во многом это следствие относительно се-
верного расположения страны и ее районов с развитым орошаемым земледе-
лием, а также снижения в последние годы доли водоемких производств в
водохозяйственном балансе страны. По сравнению с началом 2000-х гг. расход
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воды на единицу ВВП снизился в 3-5 раз. Однако в отдельных, преимуще-
ственно южных, районах страны с развитым орошаемым земледелием ве-
личина показателей удельного расхода воды значительно выше
среднероссийских, и в них складывается напряженная гидроэкологическая и
водохозяйственная ситуация. Частично она решается регулированием стока,
степень которого превышает среднемировой показатель, но ценой большей
площади затопления земель, приходящейся на 1 км3 зарегулированных водных
ресурсов. В России сосредоточены большие ресурсы неиспользованного реч-
ного стока, но значительная часть из них загрязнена, несмотря на большее (в
3 раза) по сравнению с миром разбавление сточных вод ресурсами речного
стока. Без решения проблемы загрязнения рек и водоемов использование вод-
ных ресурсов нельзя считать высокоэффективным. 
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Abstract. The issues of optimizing the use of water resources of one of the
provinces of China (Guizhou) are considered. The main stages of the use of water
resources, the features of their use at the present stage are highlighted. The concept
and scientific substantiation of the need to develop a detailed hydrological zoning
of the province are substantiated.

Гуйчжоу, КНР, водные ресурсы, водопользование, возобновление, проб
Гуйчжоу, КНР, водные ресурсы, водопользование, возобновление, проблемы,
оптимизация, районирование.

Введение

Равнинная часть территории КНР отличается интенсивным сельскохозяй-
ственным освоением ее земельных и водных ресурсов. Увеличение численно-
сти населения предопределяет развитие земледелия и в горных районах.
Провинция Гуйчжоу расположена на юге страны и отличается горным рель-
ефом и муссонным климатом. Не смотря на климатические условия и, в соот-
ветствии с этим, достаточным количеством атмосферных осадков провинция
испытывает  недостаток водных ресурсов для сельскохозяйственного производ-
ства. Поэтому, как и большинство других горных районов КНР, оптимальное
использование водных ресурсов провинции является актуальной проблемой
[1-5].

В использовании водных ресурсов в КНР выделяется несколько этапов. Пер-
вый, древний, включает период последнего тысячелетия до нашей эры. В конце
ıv – середине ııı ст. до н.э. орошаемое земледелие достигло в стране высокого
уровня и стало основой экономики государства Цинь. Крупномасштабная ир-
ригация стала основным условием развития сельского хозяйства, а поливное
земледелие важнейшим фактором прогресса китайской цивилизации. Уникаль-
ная и самая древняя ирригационная система, построенная 2200 лет назад в про-



винции сычуань сохранилась до наших дней и пережила великие древние ир-
ригационные системы Древнего Рима, является самым масштабным гидроме-
лиоративным сооружением этой эпохи. 

Второй этап включает первое и второе тысячелетия нашей эры вплоть до
1949. Для нее были характерны реализация проектов по обузданию ряда рек
от наводнений, многие из которых играют важную роль в орошении. Приме-
ром такой системы может служить проект по борьбе с наводнениями и реше-
ние проблемы орошения пахотных земель в западной сычуани (бассейн р.
Миньцзян).

Третий, современный, этап начиная с 1949 года отличался реформирова-
нием устаревшей системы водопользования. Оросительные системы Китая яв-
ляются крупнейшими в мире. По разным оценкам они имеет площадь от 53,8
до 59,3 млн гектаров. К 2000 году, например, она оценивалась площадью в 48,0
млн га. Данные по площади в каждом году уточняются и не имеют реальной
оценки. Более половины посевных орошаемых площадей заняты в основном
зерновыми культурами и хлопчатником.

Территорию КНР условно можно разделить на три зоны орошения с разной
степенью увлажнения атмосферными осадками. К первой зоне многолетнего
орошения годовое количество осадков менее 400 мм и орошение необходимо
для сельского хозяйства в течение всего года. Это в основном северо-западные
засушливые регионы и часть среднего течения реки Хуан. Вторая зона отли-
чается влиянием муссонного климата и неравномерным распределением осад-
ков от 400 до 1000 мм. Орошение необходимо для обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции. Зона охватывает северо-восток Китая и рав-
нины ХунгХуай-Хай.

Третья зона отличается годовым превышением осадков 1000 мм, это зона
дополнительного орошения. Орошение необходимо для возделывания риса и
дополнительного орошения некоторых горных культур. Она охватывает сред-
нее и нижнее течения рек Чанг, Чжу, Минг и часть юго-западного Китая. В эту
зону входит и провинция Гуйчжоу.

Четвертый, перспективный этап определяется сроком до 2050 года и харак-
теризуется комплексным использованием поверхностных источников, даль-
нейшим активным совершенствованием оросительных систем, оптимизацией
использования поверхностных вод. 

Потенциал орошения в КНР составляет около 70 млн га. К 2050 году оро-
шаемое земледелие составит 66 млн га, из которых 63 млн га для однолетних
и продовольственных культур. Поверхностное орошение используется в ос-
новном для выращивания зерновых, овощей, хлопчатника. По данным на 2010
год эти культуры занимают 59,3 млн га, или 94,3 общей площади орошаемых
земель. 
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Материал и методика исследований

Публикации по исследованию территории провинции, как и всей террито-
рии КНР, достаточно ограничены. Для подготовки статьи были использованы
опубликованные  материал в КНР, а также некоторые фондовые материалы по
мониторингу водных ресурсов на территории провинции, представленные со-
искателем ученой степени, соавтором статьи. Анализ фактических материалов
позволяет объективно представить проблему регионального водопользования
на примере провинции Гуйчжоу.

В ходе исследования использовались как традиционные географические ме-
тоды исследований – описательный, картографический, сравнительно-геогра-
фический, математико-статистический, так и современные методы –
географического мониторинга и ГИс-технологий (использовались программ-
ные продукты ArcGıS и Adobe ıllustrator). 

Данные по орошаемым площадям являются объектом дебатов политиче-
ских и финансовых деятелей. В обеих областях данные по орошаемым пло-
щадям искажаются и используются в своих целях, поэтому с ними необходимо
обращаться с осторожностью.

степень влияния физико-географических факторов на различные гидроло-
гические характеристики поверхностного стока за разные периоды осреднения
(многолетний, годовой, сезонный, суточный) может существенно различаться.
Каждый из факторов изменяется в пространстве и во времени. Поэтому коли-
чественные характеристики стока как интегральные показатели отражают про-
странственно-временные закономерности их распространения в пределах
изучаемой территории. Принимая во внимание эти различия, нами использо-
вался метод наложения оцифрованных тематических карт, включая гидроло-
гические (использовались программные продукты ArcGıS и Adobe ıllustrator).

Важным моментом является временной характер гидрологических расче-
тов. собственно гидрологический принцип в гидрологическом районирова-
нии, выполненном в в Беларуси еще в середине 60-х годов, был реализован на
материалах мониторинга поверхностного стока на начало расчетного периода.
К сожалению, гидрологическое районирование с этого момента не изменялось
и даже не корректировалось. В тоже время на водосборах рек произошли су-
щественные изменения условий формирования стока, главными из которых
является трансформация природы водосборов вызванные мелиоративными
мероприятиями, увеличением антропогенной зарегулированности стока круп-
ных рек и местного стока. Рассмотренные аспекты и апробация методических
подходов гидрологического районирования территории Беларуси по данной
методике  были реализованы  на примере отдельной провинции Китая Гуй-
чжоу. В  основу районирования  таких небольших территорий  как провинция
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Гуйчжоу и Беларуси предложен побассейновый принцип средних по величине
рек.

Описание исследований

До 1980 года в КНР отмечалось снижение орошаемых земель дождеванием
из-за низкого качества оборудования и плохого управления водными ресурсами.
Дождевание используется в Китае с начала 50-х годов. Первый проект был за-
пущен в Шанхае в 1954 году. В 1976 году дождеванием было охвачено 67000
га и площади, охваченные дождеванием, увеличивались до  1980 г. Однако, с
этого момента из-за низкого качества оборудования и плохого управления были
заброшены большие площади орошаемых земель.

современное сельское хозяйство использует следующие оросительные си-
стемы: очень крупные (более 500000 му, или 33333 га), крупные (300000 –
500000 му, или 20000-33333 га), средние  (10000 – 300000 му, или 667 – 20000
га) и малые (менее 10000 му, или 667 га). 

Большие, крупные и средние оросительные системы, как правило, управ-
ляются специальными правительственными организациями. Малые, как прави-
ло, являются фермерскими хозяйствами. Некоторые небольшие пруды, колодцы
и насосные станции находятся в собственности физических лиц [6-7]. 

В конце ХХ и начале ХХı в. КНР реализует проекты и реформы по улучше-
нию орошения в крупных и средних орошаемых областях с хорошими водными
и земельными условиями, которые завершаются к 2020 году. Проекты
включали строительство новых и реконструкцию основных и второстепенных
каналов. Китай осуществляет обновление дренажных насосных станций в обла-
стях масштабного орошения. Активно проводится реабилитация, новое строи-
тельство, модернизация и реформирование работы малых водных источников,
каналов, насосных станций. Ускорилась реформа возделываемых земель малых
и средних оросительных систем. Китай способствует эффективному развитию
водосберегающих технологий орошения, переадресации и перекачки воды, а
также сбора дождевой воды[8-10].

Ирригационные проекты и водное хозяйство гарантирует продовольствен-
ную безопасность Китая. с 1949 года, после сокращения сельхозугодий разру-
шенных наводнениями, продовольственные потери сократились на 10,17 млн
тонн в год.

Потребность в орошении возникает при дефиците влаги, доступной для кор-
невой системы культур. Величина этого дефицита зависит от ряда факторов,
включая количество и характер осадков, стока и испарения в критические пе-
риоды для роста, вида, сорта, количества и даты посадки сельскохозяйственных
культур.  



Бурный рост экономики и возрастающая численность населения в КНР об-
остряет проблему водоснабжения. с одной стороны, отмечается рост потреб-
ности в воде, в особенности в сельском хозяйстве, с другой -  возрастающее
загрязнение поверхностных источников, доля которых в водоснабжении со-
ставляет около 97 %. Подземные источники составляют не многим более 3 %
(рисунок – 1).

По административным районам провинции Гуйджоу объемы потребляемой
воды с открытых источников колеблются от 7 до 23,5  единиц (здесь и далее
единица равна 100 млн м3). среди районов провинции по объемам заборов
воды выделяются Цзуньи (23,5), Цяньдуннань (13,3), Бицзе, Цзяньнань, Гуйян
(10 – 11 ед.).

Использование водных ресурсов также неравномерно, обусловленное в ос-
новном рельефом и пригодностью земель для возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Потребление объемов воды сельским хозяйством
колеблется от 4 до 14 условных единиц. Основными районами потребления
являются те же районы провинции Цзуньи (14,5), Цяньдуннань (8,8), Цзянь-
нань (7 усл. ед) и другие. На сельское хозяйство приходится более 50 % заби-
раемой воды из открытых источников. Второе место по потреблению занимает
промышленность (25-26 усл. ед.). На городское водоснабжение приходится
6,01 усл. ед., хозяйственно-бытовое 11,34 усл. ед. (таблица - 1). Для поддер-
жания экологического состояния водных объектов расходуется не многим
менее 1 % забираемых вод (рисунок – 2). Приведенные данные свидетель-
ствуют существенной роли поверхностных водных ресурсов провинции в
обеспечении сельского хозяйства.
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Рисунок –1. Виды использования поверхностных вод в КНР



средний расход воды на одного жителя по административным районам про-
винции колеблется в достаточно больших пределах, при высокой средней
норме расхода чуть меньше 300 м3 (рисунок – 3). Это достаточно высокий по-
казатель как для провинции Гуйчжоу, так и для всей страны в целом. По меж-
дународным стандартам недостаточное обеспечение водой на одного жителя
отмечается в районах городов Бицзе и Гуйян. Однако следует обратить вни-
мание на рациональность ее использования в условиях неравномерности тер-
риториального распределения и использования, высоким значениям испарения
по районам. Поэтому для оптимального обеспечения водоснабжения перво-
степенное значение имеет пространственное и временное распределение по-
верхностных водных ресурсов  и условия их возобновления.

Главная водораздельная линия неравномерно разделяет элементарные во-
досборы провинции, большая часть которых принадлежит к бассейну Янцзы
(рисунок – 3). 

При общем количестве атмосферных осадков  в провинции более 1000 мм
испаряемость на большей ее части составляет 1000 – 1250 мм. В соответствии
с приведенными данными дефицит водных ресурсов колеблется от 100 до 500
мм. Коэффициент стока варьирует в пределах 0,4 – 0,6, возрастая к востоку и
северо-западу  провинции до 0,5 – 0,6. В тоже время потребление воды на од-
ного человека варьирует в больших пределах: от 169 до 383 м3 на человека.
Наиболее водоемкими районами являются административные районы Ан-
шунь, Цзяньнань, Цяньдуннань, отличающиеся  большими объемами заборов
воды на сельское хозяйство и промышленность.
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Рисунок  2.  Сравнительная характеристика водопользования 
по административным районам  провинции (2016 г.).



Общее количество водных ресурсов в провинции относительно велико, но
пространственное и временное распределение неравномерно, а в сухой период
сильно снижается. Из-за низкого экономического уровня инвестиций в про-
екты по развитию водного хозяйства степень освоения и использования вод-
ных ресурсов низкая и составляет всего 9,41 %. На сегодняшний день
существует мало проектов в области водоснабжения, а более 90 % реализо-
ванных проектов составляют небольшие локальные проекты. Мультифункцио-
нальные проекты мало способствуют накоплению и регулированию стока, не
способствуют эффективному использованию особенно местного стока. По-
этому большая часть формирующегося стока на территории провинции уходит
вместе с общим стоком рек в виде нерегулируемых паводков, зачастую попол-
няя карстовые воды.

Между социально-экономическим развитием провинции и использованием
водных ресурсов существует большой дисбаланс. Такие важные города, как
Гуйян, Аньшунь и Люпаншуй, расположены на водоразделах бассейнов рек
Янцзы и Чжуцзян. Поэтому водные ресурсы этих районов ограничены. На од-
ного жителя приходится очень мало воды. Например, объем водных ресурсов
на душу населения в Гуйяне составляет менее 1/3 от среднего по КНР. А эти
города являются главными экономическими центрами провинции Гуйчжоу.
Потребление воды в них велико, поэтому они испытывают серьезный дефицит
воды, особенно в засушливый период. согласно статистическим данным, ос-
новываясь на действующих стандартах водопользования, около 50 % городов
и поселков провинции ощущают в различной степени дефицит водных ресур-
сов. Вопросы гидротехнического строительства все больше увязываются с во-
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Рисунок 3. Средний расход воды на 1 жителя по административным 
районам провинции 



дообеспечением городов, и все меньше традиционной практикой орошения
сельскохозяйственных земель, т.е. осуществляется переход от сельскохозяй-
ственного гидрострительства к городскому типу. Поэтому решение проблемы
дефицита воды в городах будет самой важной задачей для развития и исполь-
зования водных ресурсов в ближайшей и далекой перспективе.

Эффективность использования водных ресурсов низкая, а уровень потреб-
ления воды на единицу ВВП далек от общенационального уровня. Во многих
местах используется традиционный режим орошения сельскохозяйственных
угодий, а коэффициент использования оросительной воды низкий, всего около
0,42, а расходы весьма серьезные.

Формирование поверхностных вод провинции обеспечивается атмосфер-
ными осадками. Основная масса атмосферных осадков приходится на период
дождей – апрель-август (рисунок 4). Осадки распределяются более-менее рав-
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Таблица 1. Объемы заборов воды из открытых источников и использованной
воды по отдельным видам деятельности (по состоянию на 2016 г.)

Админ.
центры

К-во водоснабжения 
(забора) воды

К-во использованной воды

По-
верх-
ностн
ые ис-
точ-
ники

Под-
зем-
ные

источ-
ники

Дру-
гие
ис-
точ-
ники

Общее
К-во

сель-
ское 
х-во

Земле-
делие,
лесо-

водство,
живот-
ново-
дство

Про-
мыш-
лен-

ность

Го-
рода,
по-
селк

и

Хозяй-
ствен.-
быто-

вое

Для
под-

держа-
ния

эколо-
гии

Общее
К-во

г. Гуйян 10,41 0,19 0,33 10,93 3,50 0,13 3,92 1,23 1,91 0,24 10,93

г. Цзуньи 21,54 0,33 0,00 21,88 14,52 0,50 3,33 1,17 2,18 0,18 21,88

г. Аншунь 7,50 0,69 Н.с. 8,19 4,59 0,29 2,22 0,35 0,69 0,05 8,19

Цяньнань 10,90 0,33 0,06 11,29 7,11 0,34 2,21 0,58 0,98 0,06 11,29

Цяньдун-
нань

13,03 0,41 Н.с. 13,44 8,83 0,26 2,52 0,65 1,10 0,08 13,44

г. Тунжэнь 8,05 0,37 Н.с. 8,42 4,61 0,32 2,00 0,47 0,95 0,06 8,42

г. Бицзе 10,82 0,14 0,28 11,25 3,96 0,50 4,02 0,79 1,88 0,11 11,25

г. Люнан-
шуй

76,12 0,44 0,05 7,61 2,59 0,17 3,26 0,58 0,92 0,09 7,61

Цяньси-
нянь

7,08 0,19 0,04 7,32 3,95 0,24 2,19 0,20 0,72 0,02 7,32

Вся про-
винция

96,46 3,08 0,77 100,31 53,66 2,75 25,68 6,01 11,34 0,88 10,31



номерно по провинции Гуйчжоу (рисунок 5). Пространственное формирование
поверхностных водных ресурсов осложняется рельефом территории провин-
ции и высокой степенью карстующихся пород на водосборах.

Анализ распределения объемов годового стока по административным цент-
рам свидетельствует о неравномерности формирования стока по администра-
тивным районам провинции Гуйчжоу, потенциальным потребителям водных
ресурсов.
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Рисунок 4. Распределение атмосферных осадков в бассейнах рек водосбора
Янцзы в маловодный 2016 год

Рисунок  5. Распределение атмосферных осадков по административным 
районам (2016 – маловодный год, 2015 – многоводный год)



Приведенные данные свидетельствуют о необходимости управления вод-
ными ресурсами, обращая внимание на разработку научных подходов рацио-
нального водопотребления, решения экологических вопросов. Одним из
научных приемов является гидрологическое и водохозяйственное райониро-
вание территории провинции. По аналогии с территорией Беларуси, для кото-
рой был положен бассейновый принцип с учетом региональных транс-
формаций стока нами предложено бассейновое районирование провинции
Гуйчжоу в КНР Рисунок 7).

Выводы

Детальное исследование условий формирования стока на примере терри-
тории с учетом их трансформации за последние 50 лет в Беларуси обусловил
необходимость изменения подходов в гидрологическом районировании. Апро-
бированная методика на примере территории Беларуси была применена по
аналогии на территории провинции Гуйчжоу. 

Результаты исследований особенностей формирования водных ресурсов на
региональном уровне свидетельствует о необходимости выделения гидроло-
гических районов на уровне бассейнов средних по величине рек. Бассейновый
принцип позволяет наиболее оптимально учитывать региональные особенно-
сти формирования водных ресурсов и планировать рациональное водопользо-
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Рисунок  6. Распределение объемов годового стока по административным 
районам



вание. В период глобального потепления и неустойчивых региональных изме-
нений климата бассейновый принцип является основой для рационального ис-
пользования поверхностных водных ресурсов в таких сложных природных
условиях, какими отличается провинция Гуйчжоу при недостаточности мате-
риалов мониторинга за водными ресурсами, сложным рельефом и закарсто-
ванностью территории.

Список литературы

1. Гидрогеология основа: Ван Дачжун и т.д. Издательство: Геологический
Издательский дом лит: 1995-06 ıSbN: 9787116017412. 水文地质学基础作
者: 王大纯 / 等出版社: 地质出版社出版年: 1995-06  

2. Берман, Ма Юэ, МакГиллифф и другие. Экономика природных ресурсов и
экологии. Пекин: China Economic Press, 2002. 伯曼，马越，麦吉利夫雷等
．自然资源与环境经济学．北京：中国经济出版社，2002．

3. Чэнь Цзяци, Ван Хао, Ян сяолю. Водные Ресурсы. Пекин: Science Press,
2002.陈家琦，王浩，杨小柳．水资源学．北京：科学出版社，2002．

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Лопух П.С., Ван Хао. Использование поверхностных
вод и проблемы водообеспечения провинции...

Su EhTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ PROblEMlƏRİ

1/202028

Рисунок  7. Предлагаемое районирование территории провинции Гуйчжоу 
по принципу «водосбор – гидрологический район»
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DEVELOPMENT OF WATER INFRASTRUCTURE 
IN THE KURA RIVER BASIN IN THE YEARS 
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Abstract. The article focuses on the main infrastructure projects implemented
in the water sector in the Azerbaijani part of the Kura basin over the past 30 years.
ıt has been displayed that during this mentioned period, 5 new water reservoirs with
a total capacity of 444 mln. m3 drinking water supply, agriculture and hydropower
generation have been put into operation. New arterial drinking water pipelines have
been constructed and reconstructed, drinking water supply of over 1 million people
has been improved. 6 new Waste Water Treatment Facilities have been constructed
using modern technologies and 115,000 people got access to centralized sanitation
systems. ırrigation of more than 100,000 hectares of areas has been improved and
new crop fields have been put into operation and arterial canals with 203 km of
length have been constructed. As a result, the productivity of agricultural crops in-
creased up to 20%.

The article also provides a brief overview of the local and transboundary water
resources of Azerbaijan, the results of the impact of their anthropogenic factors, use
and management of water resources.

Key words: transboundary water resources,  hydropower junctions,  irrigation,
water supply.

Introductıon

With the increase of population, industrial and agricultural development, the use
of the water resources in the world is increasing rapidly, in most regions and coun-
tries, water resources are running out and their quality is deteriorated. As a result of
global warming, the trend of reduction of water resources is observed in Azerbaijan
too. These impacts are expected to intensify in Azerbaijan, where the half of its ter-
ritory is situated in arid climatic condition and the agriculture which is the main
water user is developed rapidly. Therefore, the issue of the water security for the
country, namely, provision of all communities with adequate functioning drinking
water and drainage system, meeting water needs of the economy and protection of
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river and ecosystems is very actual. Nowadays, various engineering and non-engi-
neering measures are taken to solve this problem. This article is devoted to the in-
frastructure projects implemented in the water sector in the Azerbaijani part of the
Kura river basin over the past 30 years.

Description of the study

Water resources and their use: 66.5% (56700 km2) of the territory of the Republic
of Azerbaijan with an area of 86,600 km2 is situated in the Kura river basin (includ-
ing the Aras river basin). The surface water resources of the country are 30.9 km3,
and a significant part of them (66.7%), namely, 20.6 km3 is transboundary rivers,
33.3% or 10.3 km3 is local rivers (Rustamov & Kashkay, 1989). The total water re-
sources of the Kura river basin is 25.9 km3. 16.8 km3 of this is formed in the Kura
river basin and the rest of them, i.e., 9.1 km3 is formed in the Aras river basin. 9.39
km3 of water resources formed in the Kura river basin (Aras river basin is not in-
cluded) belongs to Georgia, 4.6 km3 to Azerbaijan and 1.54 km3 to Armenia (Water
Resources, 1988). 3.5 km3 runoff is formed in the Turkish part of Kura-Aras river
basin. 0.9 km3 of this belongs to Kura, 2.6 km3 to the Aras river basin, it constitutes
the 5% (70 km3)  of  transboundary water resources  of Turkey (Öziş Ü, y.Özdemir,
2009) and 2.59 % of total water resources (yıldız Mehmet and et al., 2007).

As it can be seen from the presented figures, the structure of the surface water
resources of Azerbaijan is not convenient.

ıf we take into consideration that total population of Azerbaijan is 10 million
people (www.stat.gov.az), then the transboundary surface water per capita in the
country will constitute 2060 m3 / year, and local waters - 1030 m3 / year.

Approved resources of the groundwaters were assumed to be as 4.38 km3 (Alak-
barov et al., 2008). 

Azerbaijan establishes its transboundary water policy on the basis of the uN
helsinki Convention on  "Protection and use of Transboundary Watercourses and
ınternational lakes" and with the bilateral agreements with neighbouring countries.
Azerbaijan has ratified this Convention in the year of 2000 and had joined the Pro-
tocol on “Water and health” in 2002. however, the non-alignment to the Convention
of Georgia and Armenia raises some serious problems in the field of use and pro-
tection of transboundary rivers.

Nowadays, the use of the transboundary rivers with Georgia, especially, water
resources of the Kura and Khram rivers, and Jandar lake, is regulated by bilateral
agreements. The Covenant on the and protection of Kura river is being developed
with support of the united Nations Economic Commission for Europe (uNECE).

ın accordance with the agreement signed between the former Soviet union and
the Government of ıran on July 27, 1963, “The ıran-Azerbaijan Permanent Com-
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mittee on the use of Water and Energy Resources of Aras River” annually carries
out the joint use of water and energy resources of Aras River and accomplishes solu-
tion of the problem. ın accordance with the agreement signed on February 23, 2016,
the Joint Technical Commission was established in order to conciliate the use of the
newly built Khudaferin and Maiden Tower hydropower junctions on the river Aras. 

With regard to the conflict with Armenia, the use and protection of water re-
sources of transboundary rivers are impossible. 8 water reservoirs with nearly 640
million m3 capacity and other amelioration and water facilities are left in the occu-
pied zone. The lack of irrigation water to 100,000 hectares from the Sarsang Water
Reservoir with 560 million km3 capacity caused irreparable damage to the areas
which are close to the frontline with occupied zone of the Republic.

Recent studies have shown that annual runoff of both transboundary and local
rivers of Azerbaijan is diminishing. ın 1991-2016, annual runoff in the crossing
point of Kura river (Salyan), which is not only the largest transboundary river of
Azerbaijan but also South Caucasus region, has decreased by 467 m3/sec or 54.7%
compared to conventional natural runoff (huseynov and ımanov, 2017). Comparison
of long-term and annual quantities of average water discharge for the periods cov-
ering until 1972 and 1973-2010 / 2011 has displayed that, as a result of human ac-
tivity, the annual runoff of local rivers of Azerbaijan has also decreased by 1,642
km3 (15.9%) (Иманов, 2016).

The total volume of water taken from natural water sources in 1991-2017, has
decreased in the range of 10.0-16.2 km3, including underground waters 1.54-0.51
km3. Agriculture is considered as the largest water consumer in the country, and the
share of its total water use in 2017 was 71.8%, the industry's 24.3%, and municipal
water supply’s - 3.2%. losses in irrigation canals and fresh water supply systems
are high (28.4%) (www.stat.gov.az).

The total area of land in the country which is convenient for agriculture is 4.75
million ha. 1.84 million hectares of this land belongs to crop fields, 2.68 million
hectares belongs to pastures and 0.23 million ha belongs to perennial herbs. The ir-
rigated area is 1.45 million hectares. There is a potential for this number to reach
1.60-1.65 million ha. ın 2017, in order to provide 10000 hectares new areas with ir-
rigated water, two water supply units with 8 m3/s total water discharge have been
constructed on Kura River.

Fresh water supply and waste water treatment facılıtıes: both the surface (rivers,
channels) and underground (springs, wills) water sources are used to provide pop-
ulation with fresh water in Kura river basin. ın  almost all major cities, in the center
of the districts, and in a small part of villages, intermittently operating centralized
water supply systems were established in 70-80s of the twentieth century. After the
establishment of “Azersu” OJSC in 2004, especially starting from 2011, projects
are being implemented systematically in this field (www. azersu.az). 
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ın 2007-2010 Oguz-Gabala-baku water pipeline was constructed in Kura river
basin with the aim to supply baku and Absheron peninsula with high uality and sus-
tainable fresh drinking water. Water is transported on its own flow through this
pipeline. This pipeline, with 262.5 km of length and 5 m3/s of discharge, has gone
down to the history as the largest infrastructure project implemented during the in-
dependence years of Azerbaijan.

ın Absheron peninsula, the Oguz-Gabala-baku water pipeline and the Jeyran-
batan ultrafiltered Water Treatment Facilities have accumulated more than 10 m3

of water per second, which has been processed on Kura water treatment facilities
and has enabled some of the water supplied to baku was transported to water supply
of the regions.

Thus, Shirvan-Mugan water pipeline, constructed in 2012-2013 supplies bilasu-
var, Salyan, Shirvan and hajigabul, and Sabirabad-Saatly water pipeline, which is
put into operation in 2014, supplies Sabirabad and Saatly with water. The residents
of more than 170 villages around these areas will benefit from these pipelines in the
future.

The Kulullu water facility with productivity of 450 l  per second, constructed on
the Girdmanchay riverbed and master pipelines constructed to Agsu, Kurdamir, ujar
and Zardab with 182 km length has substantially improved the water supply of these
towns.  besides the center of the regions, villages are also supplied with water. 

The water treatment device with 55 min m3/s fertility, in order to provide Min-
gachevir and yevlakh cities with high quality fresh drinking water has already op-
erated. Mingachevir is feeding on this source at the moment, in the next level
yevlakh and other villages will be provided with drinking water.

ımplementation of water and drainage projects are proceeded in 47 cities and re-
gional centers of the country. 19 of these projects are implemented at the expense
of the budget of the government, 12 of them are implemented at the expense of con-
cessional loans of the World bank, 5 of them by Japan ınternational Cooperation
Agency, 4 of them by Asian Development bank, 4 of them by ıslamic Development
bank, 2 of them by German Development bank, one of them by Saudi Development
bank. The activities in these areas have been started, construction of water supply
and drainage systems in 23 cities and regional centers and construction of water net-
works in 9 cities and regional centers have already been completed.

More than 7500 km of drinking water, 900 km drainage lines, 184 water storages
were constructed, 296 artesian and subartesian wells were drilled within the frame-
work of projects implemented in the regions. As a result of the activities done in the
regions, the number of population receiving water continuously increased by about
5 times and reached 45% (www. azersu.az).

ın order to improve the fresh water supply in Ganja, the arterial water pipeline
with 200 l per second productivity and 24.3 km length has been constructed from
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Goygol. Restoration and reconstruction works were carried out at the Gizilgaya
water resources, arterial water pipeline with a length of 4 km, three water reservoirs
with 12,000 m3 of total capacity and 6,9 km long inter-reservoir water line were
constructed. At present, a water treatment device with productivity of 140,000 m3

per day is constructed near the Shamkirchay water reservoir. Construction of the
Shamkirchay-Ganja arterial water pipeline with 27.5 km length has been completed
to supply Ganja with water from water treatment facility. 

The Shamkirchay-Shamkir arterial water pipeline with a length of 16.5 km was
constructed and put into operation in order to improve drinking water supply in
Shamkir, thus the city was provided with sustainable drinking water. 

Azersu OJSC implemented projects in 690 villages which are suffering from
drinking water problem and with  more than 871000 population

During the Soviet period, wastewater treatment devices were constructed in only
a few large industrial towns of the Kura river basin. but in the 90s of the 20th century,
they were not operating any more. ın 2014-2015, 6 new devices have been put into
operation. Wastewater is treated in these devices in accordance with the Eu Direc-
tive (91/271 / EEC). New devices are designed or constructed in other towns (www.
azersu.az).

ın 2016, “The Strategic Road Map for development of utility services in the Re-
public of Azerbaijan” has been approved. This document focuses in particular on
water supply and wastewater management and sets up “The establishing high-level
water management structure”  and “The reducing losses and ensuring efficiency in
water supply”  as strategic objectives.

Amelioration and water management facilities: Azerbaijan is an old agricul-
tural country. The Kura-Aras lowland which is considered its main agricultural base
is located inarid zone. The volume of annual evaporation in this area is approxi-
mately 3-4 times higher than the amount of precipitation that falls in a year. That’s
why obtaining harvest from agricultural plants without any artificial irrigation  is
impossible in these areas.

The area of the Kura-Aras plain is 2.2 million hectares, and currently, 1.04 million
hectares are irrigated areas. Comprehensive amelioration measures were carried out
on 532,000 hectares of area. More than 73% of the irrigated areas of the country
are provided with irrigation water from Kura-Aras rivers, which is one of the most
important conditions to display the effective use and actuality of protection of mwa-
ter resources of these rivers. 

ın order to supply the territories in Kur-Aras plain, irrigation canals, various water
reservoirs were constructed, underground and ground waters were used. Socio-eco-
nomic development and other state programs of regions adopted during the inde-
pendence years of Azerbaijan have been always in focus. During these years,
Azerbaijan Amelioration and Water Economy OJSC implemented numerous signif-
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icant projects to improve water supply and ameliorative conditions of areas, expand
the irrigated areas and protection of agricultural areas against floods and mudflows
in Azerbaijan with limited water resources (Ahmadzadeh, 2003, Ahmadzadeh and
hashimov, 2016; Azizov and hasanaliyev, 2001).

yenikend water reservoir has been put into operation in 2000. ıts main source is
Kura river. The Goshgar River, the right tributary of Kura river, also flow into the
water reservoir. The total capacity of the yenikend water reservoir is 158 million
m3, the operating capacity is 136.3 million m3. Four hydroelectricity units with the
power of 37.5 thousand kvt each were installed on the dam of the reservoir. 150,000
kvt of energy can be produced  when all aggregates work at the same time. 6000
hectares of area in Samukh region is provided with irrigation water through the
Garasakal canal with a length of 12 km and takes water from the reservoir. The
water reservoir is being used for irrigation, electricity generation and fishing.

Jeyirli water reservoir has been put into operation in 2001 in the village of Jeyirli,
Shaki region. however, its source is the Jeyirli arterial canal. The total volume of
the water reservoir is 1.23 million m3, its operating capacity is 1.13 million m3. The
water discharge of the canal is 1 m3/s. The water reservoir was constructed for irri-
gation purposes.

Water reservoir named after heydar Aliyev (vaykhir) has been put into operation
in 2005. The total capacity of the reservoir is 100 million m3, its operating capacity
is 90 million m3.  3 canals take water from the reservoir and transmit it to the areas
to be irrigated with its flow. 16.8 thousand hectares (6,900 hectares of newly irri-
gated areas) are provided with irrigation water from the reservoir. 

Shamkirchay water reservoir was constructed in 2014 on the Shamkirchay, the
right tributary of Kura river. ıts total capacity is 164.5 million m3, its operating ca-
pacity is 156.3 million m3. Shamkirchay water reservoir is used for irrigation, water
supply and production of energy. On 01.04.2019, 1.04 billion m3 of water was ac-
cumulated in the water reservoir, and 1.0 billion m3 of it was used for these purposes.
Water accumulated in Shamkirchay water reservoir is transmitted through the right
and left coastal canals and nourishing canals with the length of 60.5 km. At the same
time, by nourishing canal, additional water is transmitted to the Shamkir machine
canal, which was constructed in the 80s of the last century. As a result of putting
into operation this water reservoir, water supply of 54000 hectares of areas in
Shamkir, Goygol, Samukh and Goranboy regions was improved and 17000 hectares
of new areas were used in agriculture. Through the right and left coastal canals of
Shamkirchay, 1.6 m3/sec drinking water was transmitted to the Ganja, Shamkir, and
the Nebiaaghali settlement of the Samukh district. At the dam of the water reservoir,
6 hydromechanical turbines, each with a capacity of 4073 kW were constructed.
besides that, it is planned to transmit 0.5 m3/s of water to the river from the basin
of hydropower station.
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Construction of Tovuzchay water reservoir was completed in 2015. The dam of
the water reservoir was constructed at the joint area of Tovuzchay and Akhinjanchay
rivers. ıts total capacity is 20 million m3 and its operating capacity is 18 million m3.
Metal pipelines with a length of 6948 m were constructed from the water reservoir,
in order to feed the right coast of Agstafa water canal. 17 thousand hectares of area
in Tovuz region and 2.9 thousand hectares of area in Shamkir district is irrigated by
the right coastal canal of Agstafa. Since the river flow in a reservoir constructed on
the Tovuzchay River in the territory of Armenia is adjusted, the river flows into the
territory of Azerbaijan is two times less than conditional - natural flow. Tovuzchay
almost dries up in summer. At the same time, in order to improve the water supply
of the population of Tovuz, a capping device with a capacity of 100 l /s was con-
structed  on the riverbed of Tovuzchay river.

ın order to take the irrigation water from the rivers and transfer them to the irri-
gation canal, water intake devices have been constructed on them. At present, nearly
20 large and medium-sized hydro junctions are under operation. A water intake de-
vice was put into operation in 2010 on Alijanchay river. The New Jeyirli canal with
the actual water runoff of 1 m3/s takes its start from this device. As a result of the
construction of the hydropower station, water supply of 3.0 thousand hectares of
area was improved. Goychay water intake facility was put into operation in 2010
on the river with the same name and provide 7069 hectares with irrigation.

The first part of the Main Mil-Mugan collector (59 km) was put into operation
in 1994, the second part (52.7 km) to the Aras River in 2000 and the third part (28.1
km) in 2006. ıts length is 139.8 km, and the maximum submersible capacity is 107
m3/s. As a result of operation of the collector, the ameliorative condition of 500
thousand hectares of area on the right bank of Kura River in the Kura-Aras lowland
was improved, and the unrestricted flow of the drainage water from 76,800 hectares
of amelioration area was provided. ıntegrated construction of a fish protection device
was constructed in the collector in Azerbaijan for the first time. Approximately 1.73
km3 of groundwater with an average of 6.1 g/l of mineralisation directly flows  into
the Caspian Sea through this collector. 

With the completion of the construction of the yeniqol canal of Aras river in 2018
with length of 54.2 km, consumption of 46 m3/s, 52,638 hectares of irrigated areas
in the ımishli, bilasuvar and Saatly regions were included to the crop circulation,
and the construction of distribution canals is proceeding to provide irrigation water
to the crop fields.

ın order to improve the water supply of 11498 hectares area of Sabirabad region
canal "h”, provide 13400 hectares of area in the western part of Neftchala district
with irrigation water Neftchala arterial canal were constructed and put into operation
in 2018. Construction of the upper Mil canal, which provides Fuzuli, beylagan and
Agjabadi regions in the Aras river basin with irrigation water continues. Two pump



stations were constructed on the Kura river and put into operation in 2018 to provide
newly irrigated areas of Sabirabad and bilasuvar regions with irrigation water. 

At present, the projects on reconstruction of the upper Shirvan Canal are imple-
mented (122.23 km of length, 78 m3/s of submersible capacity). More than 125,000
hectares of areas in yevlakh, Agdash, Zardab, Goychay, Kurdamir, ısmayilli, Agsu,
ujar, Shamakhi and hajikabul districts were provided with irrigation water through
the upper Shirvan canal operated in 1958. The uninterrupted use of the existing
canal for about 60 years, the annual loss of water up to 323 million m3, it becomes
difficult to provide the areas with irrigation water and their amelioration condition
has deteriorated and degraded. With the restoration of the existing part of the canal
and its extension to 67 km with the increasing its submersible capacity up to 180
m3/h and the prevention of water losses, additional 106,000 hectares of newly irri-
gated areas will be put into operation. At the same time, improvement of the ame-
liorative condition of the areas located in the ecological and canal zones of lake
hajigabul will be achieved.

ın order to get efficient use of water resources in our country with limited water
resources, in 1997 the paying use of the irrigation water in Azerbaijan began, and
Water user Association was created (hereinafter referred to as the unions) on the
principle of voluntary ownership of land. At present, 453 Water user Associations
have been established in 1.38 million hectares of irrigated land.

At the same time, in order to prevent water losses in irrigation networks, the im-
provement of water supply in 15 districts and 263 villages, in the 164,791 hectare
areas and ameliorative condition of 102,137 hectares where Water users unions
serve in 2005-2018, as well as land water supply has been improved as a result of
renovation and restoration works of irrigation and drainage networks in the 132,811
hectare areas in 163 villages and 12 districts of Kura- Aras rivers. ın addition, im-
provement of the ameliorative condition of 99,658 hectares of these lands has been
achieved. As a result, the productivity of agricultural crops increased up to 20%.
Within the framework of this project, the bahramtapa Main hydro Junction was re-
stored on Aras River, which serves approximately 140,000 hectares areas of ımishli,
Saatly and Sabirabad districts. 

Conclusion

ın the period 1991-2019, a number of regional and local projects were imple-
mented to ensure the sustainable development of the water sector in the Kura river
basin of Azerbaijan. 5 new water reservoirs have been constructed with the total
water capacity of 444 million m3. During this period, more than 1 million people
were provided with drinking water, and 115,000 people got access to sanitation. ır-
rigation of 114 thousand hectares of areas have been improved, new crop fields have
been put into operation, and 203 km long main canals have been constructed. As a
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result, the productivity of agricultural crops increased up to 20%. The implementa-
tion of all of these infrastructure projects is aimed at improving the socio - economic
situation of the population in the Kura river basin of Azerbaijan, improving the eco-
logical situation through the efficient use of water resources and to creating abun-
dance of food in the country. Along with flowing water, the construction of new and
modern Wate Water Treatment Facilities in the regions has a positive effect on the
ecological status of the Kura river and the Caspian Sea.
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Abstract. The Nakhchivan Autonomous Republic is one of the shallow regions.
Within the republic, the liquid runoff of the studied rivers is studied relatively fully.
For the series of observations of suspended sediment discharges, they are reduced
to long periods using the dependences Rg = f (qg) and Rmes = f (qmes). The intra-
annual distribution of suspended sediment runoff on the studied rivers is similar to
the intra-annual flow regime. Rivers carry the bulk of suspended sediment (75-95%
of annual runoff) during the spring-summer flood. An increase in the flow rate of
suspended sediment begins in April, reaching a maximum in May. Then it decreases
sharply and in June reaches a minimum. A slight increase in the flow of suspended
sediment is observed during autumn rains. based on the long rows obtained by the
runoff of water and suspended sediment, long-term runoff changes were estimated
using the linear trend method. ıt was revealed that the flow of water and suspended
sediment of the studied rivers decreases.

Açar sözlər: Naxçıvan MR, su və asılı gətirmələr axımı, axım sıraları, illik və
fəsillik paylanma, statistik təhlil, müasir trendlər.

Giriş

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 400-ə qədər çay vardır. bunlardan 334-
nün uzunluğu 5 km-dən az, 31-i 6-10 km, 24-ü 11-25 km, 7-si 26-50 km, 3-ü 51-
100 km və 1-i isə 101 km-dən artıqdır. Çaylardan ən böyükləri Arpaçay, Nax-
çıvançay, Əlincəçay, Gilançay və Ordubadçaydır. Muxtar Respublika ərazisində
iqlimin kontinentallığı ilə əlaqədar çay şəbəkəsi zəif inkişaf edərək, sıxlığı 0,32
km/km2-ə çatır [5]. buna baxmayaraq ərazinin səthi çaylarla intensiv parçalanmışdır.
Çayların dərələri dərin olub, v-şəkillidir, yamacları əsasən çılpaqdır. Çay dərələrinin
yamaclarında qaymadaşı-çaydaşı çöküntülərinin olması, Naxçıvan çaylarının inten-
siv eroziya fəaliyyətinə şahidlik edərək, onları gətirmələrlə zənginləşdirir. Su
ehtiyatları qıt olan və bu ehtiyatların əsasını təşkil edən ərazi çaylarından səmərəli
istifadə olunması onların gətirmələr axımının öyrənilməsini tələb edir.  



Tədqiqat materialları və metodları

Muxtar Respublika çaylarının sülb axımına aid  ədəbiyyat və stasionar müşahidə
məlumatlarının təhlili ilə müəyyən olunmuşdur ki, su sərfi üzərində aparılmış
müşahidələrin  davamiyyəti  eyni olmayıb, 3-66 il arasında dəyişir.  Müşahidələr
Ordubadçayda 1937-ci ildən, Gilançay və Əlincəçayda 1938-ci ildən, Naxçıvan-
çayda isə 1940-cı ildən başlansa da 1950-ci ilədək epizodik olmaqla, fasilələrlə
aparılmışdır. Asılı gətirmələr sərfi üzərində müşahidələr 1951-ci ildən başlasa da,
su sərfi üzərindəki müşahidələrdən qısa olmaqla epizodik və fasilələrlə aparılmışdır.
Tədqiqat aparılmasında Еkоlоgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fоnd və arхiv
matеriallarından və müəlliflərin apardıqları tədqiqatların nəticələrindən istifadə
olunmuşdur. Tədqiqatın aparılmasında statistik, hidrоlоji охşarlıq mеtоdlarından
istifadə оlunmuşdur.

Tədqiqatın şərhi

Tədqiq olunan çaylarda asılı gətirmələr sərfi 1953-1994-cü illər ərzində nisbətən
ardıcıl və qısa fasilələrlə öyrənilmişdir. beləliklə, su sərfi üzərində müşahidələr
ardıcıl və fasiləsiz aparıldığından tədqiqat 1960-2016-cı illəri (57 il) əhatə edən sta-
sionar müşahidə sırasına əsasən yerinə yetirilmişdir. Müşahidə məlumatlarının vahid
uzun sıraya gətirilməsi məqsədilə daha uzun müşahidə sırasına malik olan (2016-cı
ilədək) çay məntəqələri seçilmişdir. belə çay məntəqələrinə Naxçıvançay-qarababa,
Cəhriçay-Payız, Əlincəçay-Ərəfsə, Gilançay-Nurqut və Ordubadçay-Nüsnüs aiddir.
qeyd edilən məntəqələr dayaq məntəqələri kimi qəbul edilərək, həmin məntəqələrlə
qısa sıralı məntəqələrin paralel illərinin orta aylıq su sərfləri arasında qurulmuş
əlaqələrə əsasən qısa sıralar uzadılaraq eyni dövrə gətirilmişdir (şəkil 1). 
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Şəkil 1. Naxçıvançayın Qarababa (uzun) və Biçənək (qısa) məntəqələrinin çoxillik
orta aylıq su sərfləri arasında əlaqə 

3

3



Daha sonra paralel illər üçün su və asılı gətirmələr sərflərinin orta aylıq qiymətləri
arasında qurulmuş parabola şəkilli Ray=f(qay) və Ray, qısa=f(Ray, uzun) əlaqə-lərinə
görə asılı gətirmələrin axım sıraları da uzadılaraq davamiyyəti 57 ilə (1960-2016)
bərabər olan eyni dövrə gətirilmişdir (şəkil 2). 

Ray=f(qay)  əlaqələrinin əsasən parabola şəklində olmasının səbəbi yaz-yay
dövründə çayların asılı gətirmələr sərflərinin su sərflərinə olan nisbətinin vahidə
bərabər olmamasıdır. hətta bəzi hallarda Ray=f(qay)  əlaqələri bir neçə qoldan ibarət
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Şəkil 3. Ordubadçayın-Nüsnüs (uzun) və Nəsirvazçayın-Nəsirvaz (qısa)
məntəqələrinin çoxillik orta aylıq asılı gətirmələr sərfləri arasında əlaqə

Şəkil 2. Çoxillik orta aylıq asılı gətirmələr və su sərfləri arasındakı Ray=f(Qay)
əlaqəsi

3
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olur. bu isə ayrı-ayrı aylarda asılı gətirmələr axımının müxtəlif cür formalaşması
ilə izah olunur. Əlaqələrin əksəriyyətinin korrelyasiya əmsalı kifayət qədər sıx olub,
0,84-0,99 arasında dəyişir. Regionun qısa sıralı asılı gətirmələr sərfinə malik olan
çaylarının uzun sıralı çayları ilə çoxillik orta aylıq asılı gətirmələr sərfləri arasındakı
Ray, qısa=f(Ray, uzun) əlaqəsi Ordubadçayla Nəsirvazçayın timsalında şəkil 3-də
verilmişdir.

Su və asılı gətirmələr sərflərindən ibarət paralel müşahidə sıralarının uzunluğu
nə qədər çox olarsa, orta çoxillik dövr üçün asılı gətirmələrin hesablanma dəqiqliyi
də bir o qədər artır. uzadılmış sıralara əsasən ərazi çaylarında su və asılı gətirmələr
axımının çoxillik orta qiymətləri hesablanmışdır (cədvəl 1). 

qeyd edək ki, Küküçay, Parağaçay və vənəndçayda asılı gətirmələr sərfi üzərində
stasionar müşahidələr aparılmadığından, həmin çayların çoxillik orta asılı gətirmələr
sərfi C.h.Məmmədovun [13] təklif etdiyi düsturla müəyyən olunmuşdur.

Asılı gətirmələrin il ərzində qeyri-bərabər axımı çayların qidalanmasında iştirak
edən qar və yağış sularının nisbətindən asılıdır. bu nisbət dağlıq ərazilərdə
yüksəklikdən asılı olaraq dəyişir. Azərbaycanın dağ çaylarının asılı gətirmələr
axımının il ərzində paylanması S.h.Rüstəmov [5], S.A.Axundov [8], regional

Sıra
sayı

Çay – məntəqə hövzə-
nin

sahəsi,
F, km2

höv-
zənin

orta yük-
səkli-yi,

m

Çoxillik  orta
Müşahidə olunan

sərf
uzadılmış sıraya
görə alınan sərf

Su, 
m3/s

Asılı gətir-
mələr, kq/s

Su,
m3/s

Asılı gətir-
mələr, kq/s

1 Naxçıvançay-biçənək 94 2420 1,89 0,17 1,83 0,15
2 Naxçıvançay-qarababa 449 2060 4,47 2,31 4,47 1,12
3 Cəhriçay-Payız 348 1870 1,27 1,04 1,27 0,53
4 Əlincəçay-Ərəfsə 137 2230 1,17 0,111 1,17 0,10
5 Gilançay-Nurqut 94,9 2620 2,08 0,09 2,08 0,12
6 Gilançay-biləv 299 2360 4,23 0,33 4,21 0,37
7 Gilançay-başdizə 394 2100 3,31 1,50 3,35 1,63
8 Küküçay-Kükü 52,1 1,20 0,082 0,87 0,074
9 Düylünçay-Məzrə 31,8 2470 0,40 0,015 0,41 0,015

10 Parağaçay-behrud 16,3 3070 0,43 0,08 0,40 0,08
11 Parağaçay-biləv 49,2 2510 0,81 0,12 0,72 0,10
12 vənəndçay-Danagirt 63,7 0,85 0,11 0,82 0,11
13 Nəsirvazçay-Nəsirvaz 36,1 2690 0,95 0,014 0,96 0,013
14 Ordubadçay-Nüsnüs 31,6 2400 0,32 0,07 0,32 0,038

Cədvəl 1. Su və asılı gətirmələr sərflərinin çoxillik orta qiymətləri
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tədqiqatlar isə G.b.baxşəliyev [9], F.A.Əyyubova [16] və M.A.Abduyev [7]
tərəfindən aparılmışdır. bu tədqiqatlar göstərir ki, asılı gətirmələr axımının əsas
hissəsi yaz-yay dövründə keçərək gətirmələrin illik axım həcminin 70-90%-ni təşkil
edir. bu əsasən ilin soyuq dövründə toplanmış qarların əriməsindən və yazda yağan
yağışların hesabına baş verir.

Asılı gətirmələr axımının il ərzində paylanması, hövzəyə daxil olan suyun eroziya
proseslərinin inkişafında ən böyük amil olması ilə əlaqədar maye axımın
paylanmasına uyğun gəlir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının çaylarında intensiv
eroziyaya səbəb olan daşqınlar suyun və gətirmələrin ən böyük kəmiyyəti ilə
müşayiət olunur. bununla belə onların kəmiyyətləri arasında düz proporsionallıq
yoxdur. Gətirmələr sərfinin dəyişməsi böyük qeyri-bərabərliklə fərqlənir [6].
Xüsusilə, yaz-yay gursululuğu və yağış daşqınları zamanı asılı gətirmələr sərfi
kəskin dəyişir.

Gətirmələr sərfinin artması yazda temperaturun yüksəlməsinə uyğun qarların
əriməsi və intensiv yay-payız yağışları zamanı hövzə səthindən aşınma
məhsullarının sürətli yuyulması nəticəsində baş verir.  quraq yayda (iyulun axırı,
avqustda) və səthi axımın məhdudlaşdığı qışda asılı gətirmələr axımı məcra
eroziyası hesabına formalaşdığından minimal kəmiyyətlə xarakterizə olunur. 

Su sərfinin maksimal qiymətinə gətirmələr sərfinin maksimal qiyməti həmişə
uyğun gəlmir. bəzən su sərfinin cüzi artımı asılı gətirmələrin xeyli yüksəlməsinə,
bəzən isə kiçik artımına səbəb olur. bu hövzənin yamaclarındakı aşınma
məhsullarının qarların ərinti suları və yağışlarla məcraya daxil olması ilə izah oluna
bilər. Aparılan tədqiqatlar [6, 8, 9, 13] göstərir ki, Azərbaycanın dağ çaylarında asılı
gətirmələr sərfinin kəskin artımı əsasən intensiv yağışlar dövründə hövzə səthinin
sürətli yuyulması zamanı müşahidə olunur. qarların ərinti sularından və yağışlardan
formalaşan yaz-yay gursululuğu dövründə asılı gətirmələr sərfinin az və ya çox
artması çay hövzəsində axımın yığılması ilə əlaqədardır. Axımın çox yığılması ilə
asılı gətirmələr sərfinin kəskin artımı, nisbətən kiçik yığılma nəticəsində isə
(yüksəklikdən asılı olaraq qarın ərimə vaxtının müxtəlif olması) suyun artması asılı
gətirmələr sərfinin az artımı ilə müşayiət olunur. bundan başqa bəzi hallarda yay-
payız dövründə su sərfinin artımı ilə hövzə səthində toplanmış qırıntı materialları
əvvəlki daşqınlarla aparıldığından çayda bulanıqlıq az artır.

Naxçıvan çaylarında asılı gətirmələr axımının orta aylıq paylanması şəkil 4-də
verilmişdir. 

qrafiklərdən göründüyü kimi, demək olar ki, bütün çaylarda yazın gəlişi, qarların
əriməsi və yağışların düşməsi  ilə gətirmələr və su axımı artır. yay və qış aylarında
su və gətirmələr axımı əhəmiyyətli dərəcədə azalır. yağıntıların il ərzindəki rejiminə
uyğun olaraq Naxçıvan çayları illik asılı gətirmələr axımının əsas hissəsini (75-95%)
yaz-yay gursululuğu dövründə axıdırlar. Gətirmələr axımının artımı apreldə (bəzən
martın sonunda) başlayır və mayda maksimuma çatır. Sonra azalaraq, iyunda (və



ya iyulda) minimuma çatır. Payız (oktyabr-noyabr) yağışları zamanı gətirmələr
axımının nisbətən artımı müşahidə olunur. 

Demək olar ki, bütün çaylarda qış ayları (dekabr-fevral) asılı gətirmələr axımının
minimal kəmiyyəti ilə xarakterizə olunur. 

Tərəfimizdən həmçinin fəsillik asılı gətirmələr axımının (illik axıma görə %-lə)
kəmiyyəti də hesablanmışdır. Çayların fəsillik asılı gətirmələr axımını rahat
müqayisə etmək məqsədilə qış – dekabr-fevral; yaz – mart-may; yay – iyun-avqust;
payız – sentyabr-noyabr təqvim fəsilləri qəbul edilmişdir. Ərazinin xarakterik
çaylarında asılı gətirmələr axımının illik axıma görə fəsillik paylanması cədvəl 2-
də verilmişdir.
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Şəkil 4. Asılı gətirmələr (R) və su (Q)axımının aylıq paylanması

Cədvəl 2. Asılı gətirmələr axımının illik axıma görə fəsillik paylanması

Sıra
sayı

Çay – məntəqə Çay
hövzəsinin
sahəsi, km2

hövzənin
orta

yüksəkliyi,
m

Fəsillər
qış

Xıı-ıı
yaz

ııı-v
yay 

vı-vııı
Payız 
ıX-Xı

1 Naxçıvançay– biçənək 94 2420 1,7 71,2 21,4 5,7
2 Naxçıvançay- qarababa 449 2100 3,6 72,6 19,5 4,3
3 Cəhriçay-Payız 348 1870 2,5 68,3 25,3 3,9
4 Əlincəçay-Ərəfsə 133 2230 7,4 60,1 22,1 10,4
5 Gilançay-Nurqut 94,9 2620 3,8 73,1 17,3 5,8
6 Gilənçay-biləv 299 2360 4,1 63 28,3 4,6
7 Gilənçay-başdizə 394 2100 10,6 62,5 13,3 13,6
8 Nəsirvazçay– Nəsirvaz 36,1 2690 9,0 42,1 38,5 10,4
9 Düylünçay – Məzrə 124 1740 6,4 49 31 13,6
10 Ordubadçay-Nüsnüs 34 2400 1,7 80,9 15,4 2,0
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Asılı gətirmələr axımının fəsillik paylanması da ayrı-ayrı fəsillərdə çayların
gətirmələrlə zənginləşməsinin müxtəlifliyindən asılı olaraq qeyri-bərabərliyi ilə
fərqlənir. yüksək dağlıq zona qarların gec əriməsi ilə yazda gətirmələr axımının
kiçik kəmiyyəti, nisbətən alçaq zona isə qarların tez əriməsi və yağışlarla əlaqədar
gətirmələr axımının böyük kəmiyyəti ilə xarakterizə olunur.  

Asılı gətirmələr axımının fəsillik paylanması bəzi çayların timsalında şəkil 5-də
verilmişdir. qrafiklərin təhlili göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
çaylarında asılı gətirmələr axımının üstünlüyü yazda müşahidə olunur və bu fəsildə
çaylar illik gətirmələrin həcminin 60-80%-ni  axıdırlar. 

Ətraf mühitə  antropogen  təsirin güclənməsi çayların sülb axımının həcmini
artıran su-eroziya proseslərini sürətləndirir. Çayların rejiminə təsərrüfat fəaliyyətinin
təsirinin qiymətləndirilməsi çoxillik axım sıralarının statistik  təhlilini tələb edir
[208]. belə  təhlil illik axımın dəyişmə tendensiyasını əks etdirərək, axımın fərq  in-
teqral əyrilərini qurmağa,  xətti trendin parametrlərinin hesablanaraq statistik
qiymətlərinin yoxlanmasına və onları qrafiki göstərməyə, müxtəlif dövrlər ərzində
statistik  xarakteristikaları hesablamağa  və müqayisə  etməyə imkan verir.

Azərbaycan çaylarının maksimal axım[12, 14], minimal axım [10], orta illik axım
[15], kimyəvi  axım [2], regional ərazi çaylarının axım sıralarının statistik təhlili [1,
3, 4] aparılsa da, gətirmələrin  axım sıralarının statistik təhlilinə dair tədqiqat işi
yerinə yetirilməmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası çaylarının daha çox müşahidə
sırasına malik olan çay-məntəqələrinin məlumatlarına əsasən su və asılı gətirmələr
sıralarının statistik təhlili tərəfimizdən aparılmışdır. bu mədsədlə su və asılı
gətirmələr sərfi üzərində 40 ildən çox müşahidə sırasına malik olan çay-məntəqələri
seçilmişdir.
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Şəkil 5. Asılı gətirmələr axımının fəsillik paylanması



Tədqiq olunan çaylarda çoxillik su və asılı gətirmələrin sərf sıralarının statistik
təhlili göstərir ki, bu kəmiyyətlərin dəyişilmə tendensiyası bir mənalı deyildir. belə
ki, ərazinin əksər çaylarında  həm su, həm də asılı gətirmələrin axım sıralarının çox-
illik  tərəddüdündə əhəmiyyətli  mənfi  trend qeydə alınmışdır. bununla belə
müxtəlif çay məntəqələrində  trendin kəmiyyəti  bir-birindən kəskin fərqlənir. 1952-
2013-cü illər üçün alınmış trendə görə Naxçıvançayın  qarababa məntəqəsində çox-
illik orta su sərfi 6,83 m3/s-dən 2,18 m3/s-yə düşməklə, 3 dəfədən çox azalmışdır.
Su sərfinə uyğun olaraq asılı gətirmələr sərfi 3,12 kq/s-dən 0,2 kq/s-yə düşməklə,
15 dəfədən çox azalmışdır. 

Gilançayın Nurqut məntəqəsi istisna olmaqla Naxçıvanın digər çaylarında asılı
gətirmələrin axım sıralarının çoxillik tərəddüdündə əhəmiyyətli mənfi  trend
alınmışdır. Gilançayın asılı gətirmələr sıralarının 1961-2012-ci illər üçün alınmış
trendinə görə 0,04 kq/s-dən 0,062 kq/s-yə çataraq 1,5 dəfədən çox artmışdır. həmin
dövrdə su sərfinin artımı 2,0 m3/s-dən 2,26 m3/s-yə çataraq, cəmi 1,2 dəfə artmışdır. 

Parağacayın biləv məntəqəsində  su sərfinin kəmiyyətində demək olar ki,
dəyişiklik olmamışdır. həmin məntəqədə asılı gətirmələr sərfi üzərində müşahidələr
aparılmadığından onun hansı istiqamətdə dəyişməsi haqqında birmənalı fikir
söyləmək çətindir. bununla belə Gilançayın qolu olan Parağaçayda fiziki coğrafi
şəraitin oxşar olduğunu nəzərə alıb asılı gətirmələr axımının Gilançayın gətirmələr
rejiminə uyğun olduğunu, yəni Gilançaydakı kimi asılı gətirmələr axımının artdığını
söyləmək olar.  

Statistik təhlil nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, ərazi çaylarında  su və asılı
gətirmələr axımı çoxillik dövr ərzində əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmışdır.
bu dəyişiklikləri öyrənmək məqsədilə 1960-2016-cı illəri əhatə edən axım sıraları
2 dövrə (1960-1990 – ı dövr və 1991-2016 – ıı dövr) bölünərək su və asılı gətirmə-
lərin sərf qiymətləri bölünmüş 2 dövr  üzrə təyin edilmişdir (cədvəl 3).

Su EhTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ PROblEMlƏRİ

Abduyev M.A. Naxçıvan çaylarının su və asılı gətirmələr
axımında müasir trendlərin qiymətləndirilməsi

46 1/2020

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Çay-məntəqə q, m3/s -azalma
+artma,

%

R, kq/s -azalma
+artma,

%
1960-1990 1991-2015 1960-1990 1991-2015

Naxçıvançay-biçənək 2,24 1,45 -35 0,17 0,06 -65
Naxçıvançay-qarababa 4,73 3,06 -35 0,93 0,22 -76
Cəhriçay-Payız 1,21 1,37 +13 0,75 0,28 -63
Əlincəçay-Ərəfsə 1,18 1,13 -4 0,11 0,10 -9
Küküçay-Kükü 1,21 0,29 -76 0,082 0,074 -10
Gilançay-Nurqut 2,02 2,17 +7 0,044 0,064 +45
vənəndçay-Anagut
(Danagirt)

0,90 0,73 -19 0,12 0,11 -8

Parağaçay-biləv 0,77 0,81 +5 0,12 0,10 -17
Ordubadçay-Nüsnüs 0,37 0,26 -30 0,041 0,040 -2

Cədvəl 3. Su və asılı gətirmələr sərfinin dəyişməsi
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Cədvəldəki məlumatların təhlili göstərir ki, tədqiq olunan ərazi çaylarında asılı
gətirmələr axımının çoxillik gedişi su sərfinin gedişinə əsasən uyğundur. belə ki,
1960-1990-cı illəri əhatə edən ı dövrdə Naxçıvançayda su sərfi biçənək məntə-
qəsində 2,24 m3/s, qarababa məntəqəsində isə 4,73 m3/s təşkil edir. 1991-2015-ci
illəri əhatə edən ıı dövrdə həm biçənək, həm də qarababa məntəqəsində su sərfi
35% azalmış və qeyd edilən məntəqələr üzrə müvafiq olaraq 1,45 m3/s və 3,06 m3/s
olmuşdur. Su sərfinin azalmasına uyğun olaraq asılı gətirmələr sərfi də ı dövrlə
müqayisədə ıı dövrdə orta hesabla 70% azalmışdır. qeyd edilənlər trend əlaqəsi ilə
də öz təsdiqini tapmışdır (şəkil 6).

Ərazi çaylarından yalnız Parağaçay, Gilançay və Cəhriçayda ı dövrlə müqayisədə
ıı dövrdə su sərfinin 5-13% artımı müşahidə olunur. Gilançayda su sərfinin 7%
artımına mütənasib olaraq, asılı gətirmələr sərfi 45% artmışdır. ı dövrdə asılı
gətirmələr sərfinin orta qiyməti 0,044 kq/s olduğu halda, ıı dövrdə 1,45 dəfə artaraq
0,064 kq/s olmuşdur.  Su və asılı gətirmələr sərflərinin illik gedişi qrafikdə (şəkil 7)
zəif müsbət trendlə müşayət olunur.

Cəhriçay üçün qurulmuş su və asılı gətirmələr sərflərinin gedişi qrafikindən
görünür ki, 1952-2016-cı illəri əhatə edən su sərfinin müşahidə sırasına əsasən
müsbət trend alınmışdır. 64 illik müşahidə sırasına əsasən alınmış trendə görə
Cəhriçayın su sərfi 0,35 m3/s-ilə 3,44 m3/s arasında dəyişməklə, ı dövrlə müqayisədə
ıı dövrdə 13% artmışdır. Su sərfinin artımının əksinə ıı dövrdə asılı gətirmələr
sərfində 63% azalma müşahidə olunmuşdur (şəkil 8).

Şəkil 6. Naxçıvançayın Qarababa məntəqəsində su (Q) və asılı gətirmələr (R)
sərflərinin illik gedişi və trend əlaqəsi



Ordubadçayın Nüsnüs məntəqəsində 1959-2016-cı illəri əhatə edən su və asılı
gətirmələrin sərf sıralarında mənfi trend müşahidə olunur. bununla belə daha kəskin
azalma su sərfində özünü göstərməklə, trend əlaqəsinə görə 0,41m3/s-dən, 0,22 m3/s-
yə enərək, 1,86 dəfə azalmışdır. Asılı gətirmələrin sərf sırasında isə çox zəif mənfi
trend özünü göstərir (şəkil 9).   
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Şəkil 7. Gilançayın Nurqut məntəqəsində su (Q) və asılı gətirmələr (R) sərflərinin
illik gedişi və trend əlaqəsi 

Şəkil 8. Cəhriçayın Payız məntəqəsində su (Q) və asılı gətirmələr (R) sərflərinin illik
gedişi və trend əlaqəsi



Cədvəldəki Ordubadçayın Nüsnüs məntəqəsinə aid olan məlumatların təhlili
göstərir ki, asılı gətirmələr axımının çoxillik gedişi su sərfinin gedişinə əsasən
uyğundur. belə ki, 1960-1990-cı illəri əhatə edən ı dövrdə Ordubadçayda su sərfi
0,37 m3/s təşkil edir. 1991-2015-ci illəri əhatə edən ıı dövrdə su sərfi 30% azalaraq
0,26 m3/s olmuşdur. Su sərfinin azalmasına uyğun olaraq asılı gətirmələr sərfi də ı
dövrlə müqayisədə ıı dövrdə orta hesabla cəmi 2% azalmışdır. qeyd edilənlər trend
əlaqəsi ilə də öz təsdiqini tapmışdır. 

Küküçayın Kükü və vənəndçayın Danagirt məntəqələrində də ı dövrlə
müqayisədə ıı dövrdə su sərfinin azalması müşahidə olunur. Xüsusilə, Küküçayda
axımın azalması əhəmiyyətli dərəcəyə çataraq 1991-2015-ci illəri əhatə edən ıı
dövrdə, ı dövrlə müqayisədə 4 dəfədən çox azalmışdır ki, bu da 76% təşkil edir.
vənəndçayda isə axımın azalması nisbətən kiçik olub, 19%-ə çatır. hər iki çayda
asılı gətirmələr sərfinin kəmiyyətləri yuxarıda qeyd edilən empirik düsturla
(Məmmədov, 1985) hesablanmışdır. bütövlükdə asılı gətirmələr rejiminin
dəyişilməsi əsasən su sərfinin rejiminə uyğun gəldiyindən onların da axımının
azalması müşahidə olunur.  

Nəticə

Müəyyən olunmuşdur ki, Naxçıvan çaylarında illik asılı gətirmələr axımının əsas
hissəsi (75-95%) yaz-yay gursululuğu dövründə keçir. Gətirmələr axımının artımı
apreldə (bəzən martın sonunda) başlayır və mayda maksimuma, iyunda (və ya
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Şəkil 9. Ordubadçayın Nüsnüs məntəqəsində su (Q) və asılı gətirmələr (R) sərflərinin
illik gedişi və trend əlaqəsi



iyulda) isə minimuma çatır. Payız (oktyabr-noyabr) yağışları zamanı gətirmələr
axımının nisbi artımı müşahidə olunur və qış ayları (dekabr-fevral) asılı gətirmələr
axımının minimal kəmiyyəti ilə xarakterizə olunur. Ərazinin tədqiq olunan 9
çayından yalnız 3-ündə su sərfinin kəmiyyətində ı dövrlə müqayisədə ıı dövrdə 5-
13% arasında artım müşahidə olunur ki, bu da öyrənilən çayların 33%-ni təşkil edir.
Çayların 67%-də ıı dövrdə su sərfinin 4-76% arasında azalması qeydə alınır. Asılı
gətirmələr sərfinin kəmiyyətində isə yalnız Gilançayda 45% artım müşahidə olunur
ki, bu da ıı dövrdə çay hövzəsində SES tikintisi ilə əlaqədar aparılan işlərlə bağlı
ola bilər. Digər çaylarda asılı gətirmələr rejiminin dəyişilməsi su sərfinin rejiminə
uyğun olaraq azalma ilə xarakterizə olunur.  
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Giriş

Çay axımının öyrənilməsində genetik metodlar əsasən hövzədə axımı
formalaşdıran fiziki-coğrafi amillərin, proseslərin təhlilinə və  axımın ayrı-ayrı
hidromorfometrik elementlərdən asılılıqlarının tədqiqinə əsaslanır. lakin,  hövzənin
hidrometeoroloji şəraiti üzərində aparılan sistematik müşahidə sıraları çay
hövzəsinin fiziki-coğrafi, o cümlədən, hidrometeoroloji şəraitinin statistik göstəricisi
hesab olunur. Riyazi qanunlara riayət edilməklə belə statistik sıraların təhlili çay
axımının öyrənilməsində, yeni qanunauyğunluqların aşkarlanmasında müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. Çünki çoxillik  müşahidə məlumatları əsasında tərtib olunmuş
istənilən hidroloji və  meteoroloji sıralar özündə ərazinin hidrometeoroloji şəraitinin
statistik proseslərinin göstəricisini əks etdirir. hidrometeorologiyada statistik
təhlillərə əsaslanan elmi tədqiqatlar keçən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq daha
geniş vüsət almış və bu sahədə böyük uğurlar əldə edilmişdir [1, 5]. Statistik
sıralarda bircinsliyin təyin olunmasında əlavə müşahidə məlumatlarının kəmiyyət
göstəriciləri və müşahidələrin reprezentativliyi təmin etmək şərtləri də yoxla-
nılmalıdır. bu sahədə respublika ərazi çaylarında bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır ki,
bu tədqiqatlarda əsasən kəmiyyət göstəricilərinin  dəqiqləşməsindən çox, mövcud
sıraların müxtəlif meyarlarla bircinsliyinin yoxlanılmasına üstünlük verilmişdir. 

hadisələrin zaman paylanmasının və təkrarlanmasının qanunauyğunluqlarını
öyrənmək üçün hidrometeoroloji tədqiqatlarda və hesablamalarda istifadə olunan
statistik metodların tətbiqinin bir sıra xüsusiyyətləri vardır.

(Səh. 52-59)
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Abstract: ın the article there is analyzed the change of annual and seasonal flows
of rivers, also main climate indicators (temperature, precipitation) by the mathemat-
ical statistic methods. There have been defined the homogenous of statistical ranges
by criteria of vilcocson, Student and Fisher and accordance methods (method of
moments, quintile)   of curve distributors. ın the territory there have been hold gen-
eralized analyses of statistical and meteorological elements. The graphic of linkage
variation co-efficiency (Cv) of annual and seasonal discharge has been presented.
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bir sıra tədqiqatlarda [1, 4] bu tələblərin xüsusiyyətləri üç qrupa ayrılır. birinci
qrupa məhdud müşahidə məlumatları zamanı əsas məsələ kimi lazımi riyazi
modellərin seçilməsi tələbi daxil edilir ki, bunlar eksperimental məlumatlarla
uyğunluq təşkil etməlidir. burada sıraların bərpasına, uzadılmasına xüsusi diqqət
yetirilir ki, bundan sonra paylanma əyri parametrlərinin hesablanma imkanları
yaranır. Statistik metodların tətbiqində ikinci vacib tələb statistik və fiziki baxımdan
hidrometeoroloji statistik sıraların, müşahidə məlumatlarının bircinsli olması, daha
doğrusu, bircinslilik şərtini ödəməsidir. Üçüncü tələb sıradaxili əlaqələrin olmasıdır
ki, bu da hidroloji sıraların modelləşdirilməsinə imkan verir. 

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və hesablama metodları

Tədqiqat işinin aparılması üçün Ekolojiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli
hidrometorologiya Departamentinin materiallarından istifadə olunmuşdur. hesabla-
malar riyazi statistikanın momentlər, kvantil və həqiqətə bənzər üsullarla apa-
rılmışdır.

Tətqiqatın şərhi

Fəsli axım və temperatur sıralarının bircinsliliyinin təyini. Göstərildiyi kimi,
təsadüfi dəyişənlərdən ibarət olan  statistik sıraların bircinsliliyinin təyini və sıraların
bircins olması şərti sonrakı statistik  əməliyyatların aparılmasının əsasını təşkil edir.
bunu nəzərə alaraq, böyük qafqaz  ərazi çaylarının illik və fəsli axımından, habelə
fəsli temperatur və fəsli yağıntılardan təşkil olunmuş statistik sıraların bircinsliyi
yoxlanılmışdır. Sıraların bircinsliyinin  yoxlanılmasında əsasən Fişer, Styudent,
vilkokson meyarlarından istifadə edilir [3]. Sıraların bircinsliyi fiziki və statistik
üsullarla aparılır və bu zaman əgər hidroloji xarakteristikaları formalaşdıran amillər
kifayət etməzsə, onda bircinsliliyin təyini staistik üsullar vasitəsilə həyata keçirilir.
hidroloji sıralarda sıradaxili bircinsliyin olmaması çay axımının genetik qeyri-
bircinsliliyilə bağlıdır. lakin bəzi hallarda axıma antropogen təsirlərdə axım
sıralarının qeyri-təbii bircins olmasına səbəb ola bilər. qeyri-təbii bircins sıra o
sıralar hesab olunur ki, orada çay axımının formalaşmasına təsir göstərən amillərin,
xüsusən, qida mənbələrinin rolu böyük olur və bir-birindən asılı olmayan hidroloji
sıra kəmiyyətləri bircinsliyi təyin edən meyar göstəricilərinə və ya onların hədd
dəyişmələrinə cavab vermir.

Ərazi çaylarının illik və fəsli axım göstəricilərinin statistik sıralarının bircinsliyi
Styudent və vilkokson meyarlarına görə yoxlanılmışdır. vilkokson meyarı bəzən
qısa sıralar üçün də istifadə edilir və bu sıralar özü iki sıraya (x), (y) ayrılır. Cədvəl
1-də ərazi çaylarının fəsli axım sıralarının bircinsliyinin vilkokson meyarına əsasən
yoxlanılmasının nəticələri göstərilmişdir (P=1% və P=5% etibarlılıq dərəcələrinin
göstəricisidir).
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Cədvəl 1-dən göründüyü kimi əksər ərazi çaylarının çoxillik fəsli axımlarından
tərtib olunmuş sıralar bircinslilik şərtini ödəyir. yalnız bu şərtlər Əyriçay və Kür-
mükçay üçün ödənilmir. bunu çayların axımında həm yağış, həm də qar sularının
qarışıq şəkildə iştirak etməsi və bəzi hallarda yeraltı axımda rolunun artması ilə izah
etmək olar.

Hidrometeoroloji elementlərin paylanma əyrilərinin parametrlərinin təyini.
Tədqiq olunan ərazidə müasir iqlim dəyişmələrinin təsirini kompleks öyrənmək
üçün statistik təhlillər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Kifayət qədər bircins sıraya malik
illik və fəsli su sərflərinin, yağıntıların, temperaturların paylanma əyri parametr-
lərinin (riyazi ortanın (X), variasiya əmsalının (Cv), asimmetriya əmsalının (Cs)
təyini və onların ərazi üzrə müqayisəli təhlilinin aparılması hidrometeoroloji
proseslərin dəyişmə dinamikasının öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

bunun üçün hidroloji xarakteristikaların əsas hesablanmasına olunan tələb pay-
lanma əyri parametrlərinin təyini zamanı bu və ya digər hesablanma metodlarının
düzgün seçilməsidir. Tədqiq olunan ərazinin mürəkkəb oroqrafik quruluşa malik
olması təbii ki, hidrometeoroloji şəraitin və bu şəraiti rəqəmlərdə əks etdirən
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N Çay, məntəqə P=1% P=5% qeyd
a.b y.b  a.b y.b 

1. qusarçay-quzun 31,0 140,4 112 39,1 128 112 Ödənilir
2. qudyalçay-qırız 29,3 106,0 85,1 33,0 100 85,1 --
3. quruçay-Susay 42,6 151 136 50,0 142 136 --
4. vəlvələçay-Təngəaltı 23,6 118 77,1 42,0 106 771 --
5. Derkçay-Derk 18,8 87,1 66,0 26,1 122 66,0 --
6. Əyriçay- baş-Daşağıl 41,3 82,0 95,1 56,1 80 95,1 Ödənilmir
7. balakənçay-balakən 32,6 156,0 122,1 46,0 113 122,1 Ödənilir
8. Əyriçay-mənsəb 31,8 114 93,3 41,6 99,0 93,3 --
9. Əlicançay-qayabaşı 19,9 91,1 86,0 36,5 88,8 36,5 --
10. Damarcıq-mənsəb 27,3 108 96,0 39,0 100 96,0 --
11. Kürmükçay-Sarıbaş 47,8 86,1 127 38,9 95,1 127 Ödənilmir
12. Talaçay-Zaqatala 25,6 113 99,1 31,8 109 99,1 Ödənilir
13. Göyçay-Göyçay 30,1 104,6 93,1 39,3 99,6 93,1 --
14. Türyançay-Savalan 20,8 77,8 61,6 41,3 70,6 61,6 --

Cədvəl 1. Vilkokson meyarına əsasən çayların fəsli axımının bircinslilik
şərtini ödəyən parametrlər

- hesablanmış; a.b- aşağı böhran;  y.b - yuxarı böhran qiymətləri



Kazımova S.E. böyük  qafqazın iqlim  göstəriciləri 
və çay  axımının statistik  təhlili

Su EhTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ PROblEMlƏRİ

müşahidə məlumatlarının böyük aralıqlarda dəyişməsinə səbəb olur .Odur ki, ərazi
çaylarının illik axımlarının, temperatur və yağıntı sıralarının paylanma əyri
parametrlərinin təminat faizlərinin hesablanmasında riyazi statistikanın müxtəlif
üsullarından istifadə edilmişdir. Əsasən isə momentlər, kvantil və ən çox həqiqətə
bənzər üsullardan istifadə edilmişdir.

Məlumdur ki, momentlər üsulu ilə X, Cv, Cs-i təyin etdikdə sıraların
uzunluğundan asılı olaraq variasiya və assimmetriya əmsallarına həmişə mümkün
düzəlişlər edilməlidir. Əgər Cv0,5 olarsa, onda xətalar az olur və belə düzəlişlərə
ehtiyac duyulmur [1, 4].

Əgər Cv>0,5 olarsa, onda xətalar arta bilir və paylanma əyri parametrlərinin
hesablanmasında kvantil və ya ən çox həqiqətə bənzər üsullardan istifadə edilir. bu
zaman əsas tip seçilən paylanma əyriləri S.N.Kritski-Menkelin üç parametrli
qamma-paylanma əyriləri olur. 

Ən çox həqiqətə bənzər üsulla təyin edilmiş paylanma əyri parametrləri Cs=2Cv
olarkən binominal asimmetrik əyrilər və S.N.Kritski-M.F.Menkelin üç parametrli
qamma-paylanma əyriləri üçün istifadə edilə bilər [1].

böyük qafqazın şimal-şərq və cənub yamacı çaylarının illik və fəsli axım
göstəricilərinin, habelə illik fəsli yağıntıların, illik fəsli temperaturların statistik
parametrləri momentlər üsulu ilə təyin edilmişdir. hesablanmaların nəticələri cədvəl
2-də verilmişdir.

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi tədqiq olunan ərazi çaylarının illik su sərflərinin
variasiya əmsalı (Cv) cənub yamacda Talaçay-Zaqatala (Cv=0,19),  şimal-şərq ya-
macda 0,22 (qudyalçay-Xınalıq) ilə 0,94 (vəlvələçay-Təngəaltı) arasında dəyişir.
Asimmetriya əmsalı (Cs) isə – 2,52 (qaraçay-Rük) ilə 5,3 (vəlvələçay-Təngəaltı)
arasında dəyişir. variasiya və asimmetriya əmsallarının yüksək diapazonda
dəyişməsi, böyük qiymətləri göründüyü kimi vəlvələçay-Təngəaltı məntəqəsi (müt-
ləq yüksəkliyi 1870 m) üçün səciyyəvidir. Cv-nin ən kiçik qiyməti (Cv=0,22) qud-
yalçay-Xınalıq məntəqəsi üçün alınmışdır. bu məntəqənin mütləq yüksəkliyi
h=2960 m-dir və görünür ki, axımın formalaşmasına və dəyişkənliyinə yüksəklik
amilinin təsiri özünü hidroloji sıraların statistik parametrlərində də biruzə verir. bəzi
hallarda asimmetriya əmsalının mənfi qiymət alır. Misal üçün, cədvəl 2-dən görün-
düyü kimi Cs-in mənfi qiyməti (-0,56) həm Əyriçaya (h=2040), həm qaraçay-Rük
(h=2600 m, Cs=-2,52), qusarçay-quzun (h=2940 m, Cs=-0,39) məntəqələrinə aid-
dir. Ümumiyyətlə, ərazi çayları üçün Cv-nin orta qiyməti 0,42-yə bərabərdir.

qış fəsli axımının variasiya əmsalları Cv=0,22 ilə (qudyalçay-qırız) 0,86 (qay-
nar-mənsəbə yaxın) arasında, asimmetriya əmsalı Cs=-0,44 (qudyalçay – Xınalıq)
ilə 2,54 (vəlvələçay-Təngəaltı) arasında dəyişir. Cv və Cs-in qış fəsli üçün dəyişmə
qiymətləri illik axımın dəyişmə qiymətlərinə uyğun gələrək hər iki halda müvafiq
olaraq, Cv-in minimal qiymətləri qudyalçaya, Cs-in maksimal qiymətləri vəl-
vələçaya aiddir. 
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qış fəsli üçün Cv-in orta qiyməti Cv=0,39-dur. yaz axımının variasiya əmsalları
Cv=0,20 (qudyalçay-Xınalıq) ilə 0,59 (qaynar-mənsəbə yaxın),  Cs isə -0,68
(qusarçay-quzun) ilə 4,54 (qudyalçay-Küpçal) arasında dəyişir. yaz fəsli üçün Cv-
in orta qiyməti 0,37-yə bərabərdir.
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56 1/2020

Su EhTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ PROblEMlƏRİ

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Məntəqə Məntəqə-
nin hün-
dürlüyü,
m, bS 

Müşa-
hidə
illəri

Orta
çoxillik
su sərfi

Orta
kvadratik

yayın-
ma, σ

vari-
asiya

əmsalı,
Cv

Asim-
metriya
əmsalı,

Cs

Cs/Cv

Xarmidorçay-Xaltan 1380 36 0,37 0,20 0,33 1,584 3,0
qusarçay-quzun 2940 37 10,3 2,87 0,28 -0,393 -2,5
qudyalçay - qırız 2590 35 8,6 3,75 0,44 1,780 4,1
qudyalçay - Küpçal 2400 38 6,68 2,57 0,39 0,858 2,2
quruçay - Susay 1930 28 0,87 0,79 0,91 4,092 4,5
Ağçay - Suxtaqalaqışlaq 1480 25 0,28 0,10 0,36 0,546 1,5
Ağçay -Cek 2590 27 2,56 0,85 0,38 1,418 3,8
vəlvələçay - Nohurdüzü 2020 24 2,83 0,69 0,25 0,970 4,0
vəlvələçay - Təngəaltı 1870 35 4,97 4,66 0,94 5,290 5,6
qaraçay - Rük 2600 33 1,87 1,34 0,72 -2,525 -3,5
Derkçay - Derk 2050 24 0,14 0,04 0,29 0,271 0,9
qudyalçay - Nizovaya 1820 17 2,86 1,13 0,39 0,821 2,1
qudyalçay - Xınalıq 2960 28 3,39 0,74 0,22 0,829 3,8
Çaqacuqçay - Rustov 1450 36 0,79 0,42 0,53 2,368 4,5
Əyriçay - baş-Daşağıl 1560 40 3,08 0,88 0,29 1,242 4,4
balakənçay - balakən 1560 31 4,16 1,94 0,47 2,727 5,9
Əyriçay - mənbə 1040 38 15,2 4,56 0,3 -0,560 -1,9
Xınalıqçay - Xınalıq 2780 25 0,52 0,18 0,34 0,650 1,9
Əlicançay - qayabaşı 990 32 6,08 1,64 0,27 0,736 2,7
Damarcıq - mənsəb 1860 39 1,54 0,47 0,31 0,317 1,0
qaynar - mənsəb 2040 30 0,41 0,24 0,59 1,511 2,5
hammançay - İlisu 2380 23 1,50 0,41 0,28 1,088 3,9
Çxodurmaz - mənbə 2210 29 0,7 0,29 0,41 0,756 1,9
Kürmüxçay - Sarıbaş 2440 25 2,07 0,95 0,46 2,670 5,8
Talaçay - Zaqatala 1710 37 4,02 0,74 0,19 0,946 5,1
Kunaxaysu - Sarıbaş 2370 22 0,96 0,65 0,68 3,171 4,7
Alazan - Əyriçay 30 105,9 33,7 0,32 -1,381 -4,3

Cədvəl 2. Ərazi çaylarının illik su sərflərinin statistik parametrləri  (Q, m3/s)
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yay axımının  variasiya əmsalları 0,31 (qaraçay-Rük) ilə 0,95 (Çaqacuqçay-Rus-
tov), asimmetriya əmsalı isə 0,18 (qaraçay-Ruk) ilə 2,88 (qudyalçay-Küpçal)
arasında dəyişir.

yay fəsli üçün Cv-nin orta qiyməti 0,53-ə bərabərdir. Payız axımının variasiya
əmsalının dəyişkənliyi 0,21 (qudyalçay-Xınalıq) ilə 0,89 (Xarmidorçay-Xaltan)
arasında Cs-lə isə -0,11 (qusarçay-quzun) ilə 2,5 (Kunaxaysu-Sarıbaş) arasındadır.
Payız fəsli axımı üçün Cv-nin orta qiyməti 0,44-ə bərabərdir.

Ərazidə orta illik yağıntı və fəsli yağıntıların statistik təhlili göstərir ki, statistik
parametrlər çox da böyük aralıqlarda dəyişmir. ıllik yağıntılarda Cv=0,17 (Şəki) ilə
0,36 (Mingəçevir), Cs/Cv nisbəti isə -2,7 (qəbələ)  ilə 3,3 (Mingəçevir) arasında
dəyişir. Cv-nin orta qiyməti isə Cv=0,24 təşkil edir.

variasiya əmsalının ən böyük qiyməti yay fəslində düşən yağıntılar üçün
səciyyəvidir: Cv=0,54. Digər fəsillərdə yağıntıların variasiya əmsalları  demək olar
ki, üst-üstə düşür: payız və yaz fəsilləri üçün Cv=0,36,  qış fəsli üçün isə Cv=0,35-
dir.  Cs-2Cv qiyməti  ən  çox  yay  fəsli  yağıntılarına  uyğun  gəlir,  digər  fəsillərdə
Cs2Cv olur.

hidrometeoroloji ünsürlərin statistik təhlilləri göstərir ki, regional iqlim
dəyişmələri özünü fiziki dəyişmələrlə yanaşı statistik dəyişmələrdə də biruzə verir.
bu dəyişmələr həm çayların illik və fəsli axımında, həm də temperaturların fəsli
göstəricilərində yağıntılara nisbətən daha aydın görünür.

Tədqiq olunan ərazinin hidrometeoroloji ünsürlərinin statistik təhlili göstərir ki,
illik axım və yağıntı sıraları üçün statistik kəmiyyətlərin təyinində momentlər üsulu,
fəsli axım, yağıntı və temperaturların statistik kəmiyyətlərinin təyinində üç para-
metrli qamma paylanması üçün ən çox həqiqətə bənzər üsul daha yaxşı nəticə verir.

Ərazi çaylarının fəsli axımının variasiya əmsallarının illik axımın variasiya
əmsallarından asılılıq qrafiklərinin Cvil=f(Cvqış), Cvil=f(Cvyaz), Cvil=f(Cvyay),
Cvil=f(Cvpayız) təhlili göstərir ki, bütün hallarda hər iki Cv-lər arasında zəif
qradiyentlə artma tendensiyası vardır (şəkil 1). yəni, fəsli axımların dəyişmə
dinamikası illik axımın dəyişmə dinamikasına uyğundur.

Oxşar təhlillər yağıntı və temperatur üçün də aparılmışdır. Əgər fəsli yağıntıların
Cv-i ilə illik yağıntının Cv-si arasında əlaqə Cvil=f(Cvf) zəif qradiyentli düzxətli

Cədvəl 3. Su sərfi, yağıntı və temperaturun çoxillik və fəsli sıralarının
dəyişkənlik əmsallarının (Cv) qiymətləri

hidrometeoroloji
ünsürlər

İllik Fəsillər üzrə
yaz yay payız qış

Su sərfi 0,42 0,37 0,53 0,44 0,39
yağıntı 0,24 0,36 0,54 0,36 0,35
Temperatur 0,11 0,20 0,11 0,11 0,55
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Şəkil 1. İllik (Cvil) və fəsli axımın variasiya əmsalları  (Cvf) arasında paylanma
qrafikləri, Cvi=  f(Cvf).



artımı özündə əks etdirirsə (şəkil 1),  temperaturların göstəricilərində bu belə de-
yildir. yəni, qış və yay fəsli temperaturların variasiya əmsalları illik temperaturların
variasiya əmsallarından asılı olaraq, azalmağa daha çox meyillidir. bunun əksinə
olaraq, payız temperaturlarının Cv-si ilə illik temperaturların Cv-si arasında artma,
yaz fəslində isə çox hallarda sabitlik müşahidə edilir. 

Nəticə

1. Reprezentativ (1970-2016-cı illər) hidrometeoroloji məlumatların genetik və
statistik təhlili, onlar arasında fıziki asılılıqların müəyyən edilməsi zamana görə
hidroloji proseslərin dəyişkənliyini əks etdirə bilərək, kifayət qədər kəmiyyət
xarakteristikalarının alınmasına səbəb olur.

2. Ərazi çaylarının illik və fəsli axımlarının statistik sıralarının bircinsliyi Styu-
dent və vilkokson  meyarlarına görə yoxlanılmışdır. vilkokson meyarı bəzi hallarda
Styudent meyarına nisbətən təsadüfləri azaltmaq baxımından üstünlük təşkil edir.
vilkokson metodu bəzən qısa sıralar üçün də istifadə edilir və bu sıralar özü iki
sıraya (x), (y) ayrılmaqla sıranın ümumi orta kvadratik meyletməsi (t) bu sıraların
orta kvadratik meyletmələri ilə (tx, ty) üst-üstə düşür: t=tx=ty.

3. hidrometeoroloji ünsürlərin statistik təhlilləri göstərir ki, regional iqlim
dəyişmələri özünü fiziki dəyişmələrlə yanaşı statistik dəyişmələrdə də büruzə verir.
bu dəyişmələr həm çayların illik ve fəsli axımında, həm də temperaturların fəsli
göstəricilərində yağıntılara nisbətən daha aydın görünür.

4. qış və yay fəsli temperaturların variasiya əmsalları illik temperaturların vari-
asiya əmsallarından asılı olaraq, azalmağa daha çox meyillidir. bunun əksinə olaraq,
payız temperaturlarının Cv-si ilə illik temperaturların Cv-si arasında artma, yaz
fəslində isə çox hallarda sabitlik müşahidə edilir.
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Giriş

Kür çayının axımı Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan Respublikası
ərazisində formalaşır. Kür çayı üzərində yerləşən Mingəçevir su anbarının böyük
su təsərrüfatı əhəmiyyəti vardır. Su anbarından su təchizatında, əkin sahələrinin
suvarılmasında, enerji istehsalında və s. istifadə edilir. Mingəçevir su anbarının is-
tismar qaydalarının tərtib olunması üçün ilk növbədə anbara daxil olan qalıq axım
müəyyən edilməlidir. bu baxımdan təqdim edilən məqalədə Kür çayı və onun
qollarının keçdiyi ölkələrdə (Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan) çay axımı, sudan
istifadə, su itkilərinə dair məlumatlar analiz edilmişdir. Tədqiqat zamanı çay axımı
və onun üzərində yerləşən su anbarlarının fiziki parametrlərinə baxılmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki, əsas su istifadəçiləri irriqasiya və energetikadır. Kür çayının
qalıq axımı və su anbarının cari fiziki parametrləri müəyyən edildikdən sonra su
anbarından aşağıda yerləşən su işlədiciləri və tələbatçılara uyğun Mingəçevir su
anbarının nizamlama qabiliyyəti təhlil edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, cari
vəziyyətdə Mingəçevir su anbarı yalnız illik tənzimləmə qabiliyyətinə malikdir.

Suya artan tələbat Mingəçevir su anbarının çoxillik tənzimləmə qabiliyyətini illik
tənzimləməyə çevirmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, 2012-ci ildən bəri suvarma
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norması sahələrə kəsir ilə verilib və su anbarında növbəti illərə ehtiyat həcm
toplanmayıbdır. bütövlükdə 2013-cü ildən bəri Kür çayında qalıq axım tələbatı
ödəyə bilmir. Su istehlakçıları tərəfindən götürülən axım həcmindən sonra (qay-
tarılmayan axım) çayda qalan suyun miqdarı qalıq axım kimi xarakterizə edilir [4].

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

Kür çayının Mingəçevir məntəqəsində qalıq axımı və su anbarının nizamlama
qabiliyyətini öyrənmək üçün ilk növbədə layihə sənədləri araşdırılmışdır. Təqdim
edilən məqalədə aşağıdakı məlumatlardan istifadə edilmişdir:

- Mingəçevir su anbarı üzrə Texniki layihə;
- suvarmaya götürülən suyun miqdarı;
- su anbarının həcmi;
- hidroloji müşahidə məlumatları və s.
Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində riyazi statistik metodlardan istifadə

olunmuş, su təsərrüfatı hesablamaları aparılmışdır.

Tədqiqatın şərhi

Mingəçevir hidrotexniki qovşağı Azərbaycanın ən iri su anbarı olmaqla, 1953-
cü ildə istismara verilmişdir. hal-hazırda su anbarı vasitəsilə yüz minlərlə hektar
torpaq sahəsi suvarılır, respublika əhəmiyyətli şəhərlərin enerji tələbatı ödənilir.
hidrotexniki qovşaq yaradılana kimi bir neçə layihələr olmuşdur. 30-cu illərdə tərtib
olunmuş “Kiçik Mingəçevir” layihəsi qəbul olunmadıqdan sonra layihə dəyiş-
dirilmiş və qərara alınmışdır ki, layihələndiriləcək su anbarı Kür-Araz ovalığında
suvarmaya  ehtiyacı olan  ərazilərin  su tələbatını tam təmin etsin.  bu baxımdan
ilkin mərhələlərdə  layihələndirilmiş  su anbarının  ölçüləri  yenidən  təhlil edilmiş-
dir. 

Tərtib olunan yeni layihədə üç əsas müddəa öz əksin tapmalıydı:
 su anbarında toplanan su ehtiyatı Kür-Araz ovalığında 1,0 mln. ha ərazini su-

varma suyu ilə təmin etsin;
 su anbarının həcmi ilə Kür çayının axımının çoxillik nizamlanması təmin

edilsin;
 irriqasiya sistemində öz axınlı suvarma təmin olunsun.
1930-1940-cı illərdə tərtib olunmuş layihəyə əsasən Mingəçevir su anbarının

göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul olundu:
 Su anbarının faydalı həcmi - 9 mlrd. m3, o cümlədən:

• suvarmaya tələbat (brutto) - 5 mlrd. m3;
• Mingəçevirdən mənsəbə qədər Kür çayı üzərində gəmilərin hərəkətini

təmin etmək üçün su anbarında əlavə saxlanan ehtiyat həcm - 2 mlrd. m3;

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Su EhTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ PROblEMlƏRİ

1/2020 61

Qarayev N.Ə., Rəcəbov R.F., Abbasov S.A. Kür çayının
axımı və Mingəçevir su anbarının nizamlama...



• Kür çayının aşağı axınında fəlakət daşqınların təsirinin azaldılması
məqsədilə su anbarında əlavə ehtiyat həcm - 2 mlrd. m3;

 Su anbarının ölü həcmi. hidroloji hesablamalar əsasında müəyyən
olunmuşdur ki, il ərzində, orta hesabla Mingəçevir hidroloji məntəqəsindən
25,2 mln. t asılı və dib çöküntüləri keçən halda ölü həcm 14 mln. m3 təşkil
edəcəkdir. bu halda 100 il üçün su anbarının hesabı ölü həcmi 1,4 mlrd. m3

təşkil edəcəkdi (13%, ümumi həcmdən).
 Su anbarının ümumi həcmi - 10,4 mlrd. m3 (ilkin layihədə).
 Su anbarında suyun layihə səviyyəsi - 74,5 m.
 bəndin qaşının layihə səviyyəsi - 80,0 m.
İrriqasiya sisteminin layihələndirilməsi zamanı çoxsaylı mübahisələrin yaranması

bir-birindən fərqli variantların yaranmasına səbəb oldu. Məlum oldu ki, suvarma
şəbəkələrində öz axınlı rejimi təmin etmək üçün su anbarında suyun layihə səviyyəsi
qaldırılmalıdır: yuxarı Mil-qarabağ (sonradan yuxarı qarabağ) və yuxarı Şirvan
kanallarının çıxış başlıqları mümkün qədər yuxarı səviyyələrdə yerləşməli idi.

Nəticədə 1945-1948-ci illərdə yeni layihə tərtib olundu və su anbarında suyun
layihə səviyyəsi 85,63 m-ə qaldırıldı. Sağ sahildə yerləşən yuxarı qarabağ kanalının
çıxış başlığının astanası 56,0 m səviyyəsində layihələndirilən zaman suvarma
şəbəkəsində öz axınlı rejim təmin olunurdu.

yeni layihə üzrə suyun layihə səviyyəsi qalxdığı halda su anbarı şərq
istiqamətində genişləndi. Xanabad kəndinin yanında torpaq bənd layihələndirildi
və yuxarı Şirvan kanalının başlığı yerləşdirildi.

yeni layihə ilə yuxarı Şirvan kanalının çıxış başlığının astanası 60,0 m
səviyyəsində yerləşdirildi və bu suvarma şəbəkəsində öz axınlı rejimini tətbiq
etməyə imkan verdi.

beləliklə, suvarma kanallarının giriş başlıqlarının astanalarının səviyyələri yuxarı
qarabağ kanalı üçün 60,00 m bS və yuxarı Şirvan kanalının başlığı üçün isə 65,33
m bS müəyyən edildi.

layihə üzrə kanalların hesabı sərfləri yuxarı qarabağ kanalı üçün 113 və yuxarı
Şirvan kanalı üçün 78 m3/s qəbul olunmuşdu.

yeni layihədə su anbarının yeni ölçüləri müəyyən oldu:
 Su anbarının ölü həcmi. Ölü həcmin səviyyəsi su anbarında minimal

səviyyələrdə yuxarı Şirvan kanalının giriş başlığının hesabat sərfinin
buraxılması əsasında təyin olundu. bu hesablamalar əsasında ölü həcmin sə-
viyyəsi 67,0 m qəbul olundu. Nəticədə su anbarının ölü həcmi 7,37 mlrd. m3

alındı [4].
 Su anbarının faydalı həcmi. Faydalı həcm ilkin layihədəki kimi qəbul olundu

- 9 mlrd. m3.
 Su anbarının ümumi həcmi: 16,37 mlrd m3. Su anbarında suyun normal layihə

səviyyəsi 85,63 m-ə qədər çatdırılmalı idi.

Qarayev N.Ə., Rəcəbov R.F., Abbasov S.A. Kür çayının
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layihə üzrə bəndin hidromexaniki yuma üsulu ilə tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
bəndin mərkəzində gil torpaqdan az sukeçirən özək yaranacaqdı. Özəyin üstünün
səviyyəsi su anbarında qərarlaşan fəlakət daşqın səviyyəsindən yuxarıda yerləşməli
idi.

hidromexaniki üsulla su ilə torpağın qarışığı (pulpa) borular ilə iki tərəfdən ver-
ilirdi. 79,0-cu səviyyəyə qədər bəndin gövdəsi layihədə verilmış texnologiya üzrə
qaldırıldı. bu səviyyədən yuxarı pulpanın iki tərəfdən verilməsi mümkün olmadı.
bəndin tikilməsi üçün seçilmiş hidromexaniki yuma üsulu ilə işi başa çatdırmaq
mümkün oldı. bəndin və özəyin üst hissələrini tamamlamaq üçün layihə əvəzləndi
- pulpa bir boru ilə verilməyə başlandı. lakin, torpağın sukeçirməyə qarşı qabiliyyəti
layihənin tələblərinə cavab vermədi – bəndin üst hissəsi zəif sukeçirmə əmsalları
göstərirdi.

Tikintini vaxtında başa çatdırmaq üçün üst hissəni sökməmək şərti ilə təsdiq
olunmuş layihənin iki mərhələyə bölünməsi təklif olundu:

 1-ci mərhələ. Carı plan – kəsir ilə qəbul olunan layihə.
Su anbarında normal su səviyyəsi 83,5 m, fəlakət su səviyyəsi 85,5 m.
1-ci mərhələdə su anbarının faydalı həcmi 7,7 mlrd. m3 təşkil edəcəkdir. 

 2-ci mərhələ. Perspektiv plan – əlavə tədbirlərlə təsdiq olunmuş layihəni başa
çatdırmaq.
Su anbarında normal su səviyyəsi 85,63 m, fəlakət su səviyyəsi 88,63 m.
2-ci mərhələdə su anbarının faydalı həcmi layihədə qəbul olunmuş kimi 9,0
mlrd. m3-ə qədər çatdırılacaqdı.

bəndin üst hissəsi 1-ci mərhələdə təklif olunmuş tədbirlər əsasında başa
çatdırıldı. lakin, tədqiqatlar göstərdi ki, özəyin üst hissəsi yenə də sukeçirmənin az
olması tələbinə cavab vermir. bu o deməkdir ki, 83,0 m səviyyəsindən yuxarı
sukeçirməyən özək yoxdur. Nəticədə Energetika Nazirliyinin 31 dekabr 1954-cü
ilin qərarı yerinə yetirilmədi - özəyin qaşı fəlakət daşqın səviyyəsinə (85,5 m) qədər
çatdırılmadı. Mingəçevir bəndi kəsir ilə istismara qəbul olundu.

1986-cı ildə bakıhidrolayihə institutunda 2-ci mərhələnin layihə işlərinin ilkin
mərhələsi başlandı, lakin başa çatdırılmadı.

beləliklə, Mingəçevir su anbarının müasir göstəriciləri aşağıdakı kimi oldu:
 Su səviyyələri:

• Normal su səviyyəsi (istismar səviyyə) - 83,0 m;
• Fəlakət daşqın səviyyəsi (maksimal) - 83,5 m (əsaslandırılmalıdır);
• Ölü həcm səviyyəsi (minimal istismar) - 67,0 m (layihə üzrə).

qeyd. Ölü həcmin səviyyəsi müasir tələblərə uyğunlaşdırılmalıdır:
- Kür çayının aşağı hissəsinə ekoloji axımın buraxılması;
- “Azərbaycan” istilik elektrik stansiyasının su ilə təminatı; 
- yuxarı Şirvan kanalına hesabı sərfin buraxılması.
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 Su anbarının həcm göstəriciləri:
• Tam həcm (83,0 m səviyyəsində) - 15,05 mlrd. m3;
• Faydalı həcm (ölü həcm 67,0 m səviyyəsində) - 7,68 mlrd. m3;
• Ölü həcm (67, 0 m səviyyəsində) - 7,37 mlrd. m3.

beləliklə, ilkin layihədə nəzərdə tutulan 9,0 mlrd. m3 yerinə yeni yaradılmış su
anbarının faydalı həcmi 7,68 mlrd. m3 təşkil etdi. İlkin layihədə nəzərdə tutulmuş
həcmdən kəsir isə 1,32 mlrd. m3 təşkil etdi. bu o deməkdir ki bəndin tikilməsində
yaranmış nöqsanlar nəticəsində su anbarının nizamlama qabiliyyəti ilkin layihədə
nəzərdə tutulan həcmdən 12% az alındı.

Kür çayı və onun axımından istifadə

Mingəçevir su anbarının layihəsinin su təssərüfatı hesablamaları Kür çayının 26
il ərzində (1912–1938) əldə olunmuş müşahidələri əsasında aparılmışdı.

Kür çayının axım həcmini təhlil etmək üçün Mingəçevir məntəqəsinin 2018-ci
ilə qədər bərpa olunmuş axım sırası tərtib olunmuşdur.

Məlum olduğu kimi istifadəçilər əsas 2 kateqoriyaya bölünürlər:
1. Su istifadəçiləri – energetika, balıqçılıq. İstifadə olunmuş su mənbəyə

qaytarılır.
2. Su istehlakçıları – irriqasiya, su təchizatı. İstehlakçılar tərəfindən istifadə

olunmuş su çaya qaytarılmır.
Kür çayının suyundan dörd ölkə ərazisində istifadə edilir: Türkiyə, Gürcüstan,

Ermənistan və Azərbaycan.

Türkiyə ərazisində Kür çayı axımının istifadəsi

2000-ci illərin əvvəlində Türkiyə Dövlət Su işləri İdarəsinin tapşırığı ilə Təməlsu
şirkəti Ardahan vilayətində Kür çayının axımın istifadəsi ilə əlaqədər Master Plan
tərtib etmişdi [1].

Cədvəl 1. Kür çayının Mingəçevir məntəqəsi üçün 1%, 25%, 50% 75% və 98%
təminatlı axım həcmləri

İlkin layihə məlumatları (1912-1926-cı illər)

İlkin layihənin axım təsnifatı Maksimal Orta maksimal Orta Orta minimal Minimal

Axım həcmi, mlrd. m3 19,920 14,463 13,106 11,085 6,844

bərpa olunmuş hidroloji məlumatlar (1912-2018-ci illər)

Təminatlar, % 1 25 50 75 98-99

Axım həcmi, mlrd. m3 19,005 14,254 12,141 10,720 8,483
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Türkiyə hökumətinin su idarələrinin hidroloji məlumatına əsasən Gürcüstan
sərhəddində Kür çayının orta çoxillik sərfi 28,75 m3/s təşkil edir.

Aparılmış su təsərrüfatı hesablamalarında aşıdakı şərtlər nəzərə alınmışdır:
• Su anbarının həcmindən itkilər - 5%;
• 1 ha torpağın illik suvarma norması:

- netto (sahədə paylanan) - 3000 m3;
- brutto (mənbədən götürülən) - 3600 m3; 
- Ardahan obasında suvarmaya ehtiyacı olan sahə - 34 865 ha. 

• Çoruh çayına yönləndirilən axım həcminin hesablanmasında aşağıdakı
göstəricilərdən istifadə olunub:
- illik istehsal olunan elektrik enerjisi - 310 mln. kvt.saat;
- quraşdırılmış güc - 140 Mvt;
- basqı (brutto) - 652 m;

• beşikkaya su anbarında suvarmaya qalan su - 43,2 mln. m3. 
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Cədvəl 2. Yeni tikilən və planlaşdırılan hidrotexniki qurğuların və 
su anbarlarının siyahısı

Adı qidalanması Su anbarının
həcmi,
mln. m3

İstifa-
dəçilər

Su-
varma
sahəsi, 

ha

Orta illik
təbii
axım,

mln. m3

qaytarıl-
mayan
axım,

mln. m3
tam faydalı

Altınbulaq
su anbarı  

laustan çayı
- Kür çayının

qolu
22,19 22,0 İ

14 726

-23,11

Karasu 
su anbarı

qarasu çayı -
Kür çayının

qolu
11,16 11,0 İ -11,56

Durancam 
su anbarı

bağırsaq
çayı - Kür

çayının qolu  
36,00 32,0 İ/E 7 042 -33,80

beşikkaya 
su anbarı*

Kür çayı
274,60 260,0 Təxminən 216,8 mln. m3

Çoruh çayına yönləndirilir -273,73

hasköy, Dağ evi,
Ardıçdərə və 
Çataldərə su-
qəbuledici qurğuları

Kür çayının
qollarında

- - İ 19 147 -68,93

burmadərə su
anbarı

Kür çayının
qolu 10,79 10,5 İ 2 632 -11,04

Avçılar su-
qəbuledici qurğusu

Kür çayının
qolu - - İ -

Koroğlu su anbarı 

Kür çayı 72,76 - E -3,64
Kayabeyi su anbarı

Kür çayı 147,87 - E -7,40
Gürtürk su anbarı. 

Gürcüstan ilə
Türkiyə birlikdə

Kür çayı
221,0 - E -11,05

Cəmi 992,49 43 547 906,66 -444,26

qalıq axım (Türkiyə-Gürcüstan sərhədində 906,66 – 444,26)

Qeyd: * İ – İrriqasiya; * E – Energetika



Gürcüstan ərazisində Kür çayı axımının istifadəsi

Gürcüstan ərazisində hidroloji məlumatlara əsasən Kür çayı hövzəsində axımın
orta illik həcmi aşağıdakı kimidir:

 daxili çaylar və qollar - 7,35÷7,45 mlrd. m3;
 qanıx transsərhəd çayı olduğuna görə axımı Gürcüstanda və Azərbaycanda

yerləşən hövzələrdən toplanır. hidrometrik müşahidə məntəqələrinin
məlumatına əsasən qanıx çayının axım həcmi və sərfləri:

Gürcüstan ərazisində:
• Çiauri hidrometrik məntəqəsində (1925-1986) - 1,96 mlrd. m3 (su

sərfi 62 m3/s);
Transsərhəd hissə:

• Zemo (yuxarı) Kedi hidrometrik məntəqəsində - 3,03 mlrd. m3 (su
sərfi 96,1 m3/s);

• Tsiteli (qırmızı) Sabatlo hidrometrik məntəqəsində (Əyri çayın
mənsəbindən 1,7÷2,0 km aşağıda) - 3,420 mlrd. m3 (sərf
108 m3/s); 
Azərbaycanın ərazisində:

• Tomullu hidrometrik məntəqəsində (1947-1950) - 3,70 mlrd. m3 (sərf
117 m3/s);

Transsərhəd hissədə Gürcüstan ərazisindən qanıx çayı qollar qəbul etmir. Çoxlu
sayda bulaqların və yeraltı suların həcmi 30% həcmində qəbul olunarsa qanıx ça-
yının Gürcüstan ərazisində axım həcmi 1,96+(3,7-1,96)×0,30=2,5 mlrd. m3 təşkil
edir.

beləliklə, Gürcüstan ərazisində Kür çayının hövzəsindən orta hesabla ildə 9,9
mlrd. m3 həcmdə axım toplanır [3].

Kür çayının Gürcüstan ərazisində yerləşən üç qolu transsərhəd çaylarıdır: Posxof
çayı (Türkiyə - Gürcüstan), Debed çayı (Ermənistan - Gürcüstan) və qanıx çayı
(Gürcüstan - Azərbaycan) [3].
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Cədvəl 3. Şərqi Gürcüstan ərazisində Kür çayı və onun qolları üzərində tikilmiş və
fəaliyyət göstərən həcmi 1,0 mln. m3 artıq olan su anbarları [2]

Adı Su mənbəyi Su anbarın
həcmi, mln. m3

İs-
tifa-
dəçi-
lər

Su-
varma
sahəsi,

ha

Orta illik
təbii
axım,

mln. m3

qaytarıl-
mayan
axım,

mln. m3tam faydalı

Jinvali su anbarı Araqvi çayı 520,0 370,0 İ -396,0

Sion su anbarı qabırrı çayı 325,0 290,0 E/İ -306,25

Tsalka su anbarı Ktsia-Xrami çayı 312,0 292,0 E/İ -307,6
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Jinvali su anbarı Araqvi çayı 520,0 370,0 İ -396,0
Sion su anbarı qabırrı çayı 325,0 290,0 E/İ -306,25
Tsalka su anbarı Ktsia-Xrami çayı 312,0 292,0 E/İ -307,6
Tbilisi su anbarı
(məcradan kənar)

qabırrı çayı 308,0 160,0 İ -175,4

lakbe su anbarı lakbe çayı, İori
çayının qolu

140,0 133,0 İ -140,0

Dalis Mtis və
lakbe su
anbarları

qabırrı çayı 140,0 133,0 İ -140,0

Algeti su anbarı Algeti çayı 65,0 60,0 İ -63,25
Candar su anbarı
(məcradan kənar)

qabırrı çayı 52,0 23,0 İ -25,6

Zonkar su anbarı Patara liaxvi çayı 40,3 39,0 İ -41,0

Zemo-Avçal 
su anbarı

Kür çayı 12,0 3,0 E -3,6

Dmanis (İakublo)
su anbarı

Sarfdərə çayı
(Maşavera ç.qolu)

11,0 11,0 İ -11,55

Kumis su anbarı
(məcradan kənar)

Kür çayı, N/S 11,0 4,0 İ -4,55

Nadarbazevi su
anbarı (məcradan
kənar)

Didi liaxvi N/S 8,2 7,2 İ -7,61

Narekvavi su
anbarı

Narekvavi çayı,
Ksani çayının qolu

6,8 5,6 İ -5,94

Pantiani su anbarı Maşavera çayı,
Xrami çayının qolu

5,36 5,26 İ -5,52

Kuşis-xevi su
anbarı

Kuşis-xevi çayı,
İori çayının qolu

4,0 2,27 İ -2,47

Kudiqora (lapia-
nis) su anbarı

Duruci çayı, 
qanıx çayının qolu

3,6 3,0 İ -3,18

Tavtskaro su
anbarı

yuxarı Samqori
kanalından boru,
qabırrı çayı

3,36 3,0 İ -3,16

Telet-tskali su
anbarı

1,6 1,1 İ -1,18

Mtis-Dzir su
anbarı

Mamutlu dərə çayı, 3,3 2,95 ST -3,11

Cədvəl 3-ün davamı



qeyd olunmalıdır ki, əsas suvarmaya ehtiyacı olan ərazilər Gürcüstanın şərqində
Kaxetiya və cənubunda Kvemo Kartli vilayətlərində yerləşir.

Kaxetiya vilayətindən Kür çayının iki əsas qolu axır – qanıx və qabırrı.
qabırrı çayı üzərində yerləşən iki su anbarında nizamlanmış axım ilə yuxarı və

Aşağı Samqori kanalları qidalanırlar. bundan başqa qabırrı çayının axımı ilə Tbilisi
və Candar gölləri təmin olunur. Demək olar ki, qabırrı çayının 90÷95% axımı
nizamlanıb və istifadə olunur.

hal-hazırda qanıx çayı üzərində və qollarında axımı nizamlayan su anbarları
yoxdur. Mövcud sugötürücü qurğular və kanallar ilə təqribən 67 min ha sahə su-
varılır. Müasir şəraitdə Gürcüstan ərazisində qanıx çayından təqribən 240 mln. m3,
yəni orta illik axımın təqribən 10%-i suvarmada istifadə olunur.

Kaxetiya vilayətində üzümçülük istehsalının artırılmasına Gürcüstan hökuməti
tərəfindən dəstək verilir. qanıx çayının hövzəsində gələcəkdə suvarılan əkin sahəsi
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Zres su anbarı qırxbulaq çayı,
Paravani çayının
qolu

2,08 1,28 İ -1,38

Krançis-xevi su
anbarı

Krançis-xevi çayı,
qabırrı çayının
qolu

1,92 1,26 -1,36

Oktyabr su
anbarı

Pşavis-xevi (Stori)
çayı, qanıx çayının
qolu

1,75 1,5 İ -1,59

Çala su anbarı Patmasuri çayı,
bursa çayının qolu,
qanıx çayının qolu

1,7 1,4 İ -1,48

Tsxenis-Ça
(ude) su anbarı
(məcradan kənar

Zazalo-xevi çayı,
kanal ilə

1,5 1,45 İ -1,52

Marabda su
anbarı 

Marabda çayı, 
Algeti çayının qolu

1,2 1,2 ST -1,26

Çeremis su
anbarı

Çermis-xevi çayı,
qanıx çayının qolu

1,2 0,92 İ -0,98

Cəmi 1983,9 1557,4 432 610 9 900 -1 656,54
Nizamlanmamış axımın istifadəsi. qanıx çayından mövcud kanallarla
götürülən axım

-240

qalıq axım (Gürcüstan ərazisində 9900 – 1656,54 – 240) 8 003,46

Cədvəl 3-ün davamı

İ – irriqasiya, E – energetika, ST – su təchizatı



150 min ha-a çatdırıla bilər. bu halda suvarmaya tələb olunan axım həcmi 600 mln.
m3 təşkil edəcəkdir. bu layihəni həyata keçirmək üçün qanıx çayının bəzi qollarında
(İlto, Stori, lopota, Çelti) nizamlayıcı su anbarları yaradılmalıdır. hazırda bu
istiqamətdə işlər hökumət səviyyəsində aparılır.

yaxın gələcəkdə (2035-2040-cı illərdə) qanıx çayının Gürcüstan ərazisində
formalaşan axımının təqribən 30%-i suvarma məqsədi ilə istifadə olunacaqdır.

Kvemo Kartli vilayətində suvarmaya ehtiyacı olan təqribən 45 min hektardan
22,3 min hektarı suvarılır.

Xrami (Ktsiya) çayı üzərində yerləşən mövcud Xrami (Tsalka) su anbarının
faydalı həcmi hövzədə yerləşən əkin sahələrini suvarma suyu ilə tam təmin etməyə
kifayət edir. Əlavə suvarmaya ehtiyacı olan sahələr Algeti və Maşavera çayları
hövzələrində yerləşir. bu çayların üzərində yerləşən mövcud su anbarları təqribən
80,32 mln. m3 həcmində axımı nizamlamaq qabiliyyətindədir. Gələcəkdə əlavə
sahələrin suvarma suyu ilə təmin olunması üçün çaylardan təqribən 81,7 mln. m3

həcmində əlavə axım tələb olunacaqdır. 
beləliklə, müasir dövrdə Kür hövzəsində Gürcüstan ərazisindən qalıq axım

8003.46 mln. m3 təşkil edir. Gələcəkdə qanıx, Algeti və Maşavera çayları hövzə-
lərindən suvarma məqsədi ilə əlavə təqribən 700 mln. m3 həcmində axım gö-
türüləcəyi halda orta illik axımın qalıq həcmi 7303.46 mln. m3 təşkil edəcəkdir.

Ermənistan ərazisində Kür çayı qollarının axımından istifadə
Ermənistan ərazisində axımı formalaşan çaylar Debed, Ağstafaçay, həsənsu,

Tovuzçay, Axıncaçay, Xaçıcur-Fandaxlinka (Zəyəm çayının qolu) çaylarıdır.
Xrami çayının qolu olan Debed çayının axım həcminin 1,0596 mlrd. m3-i

Ermənistan ərazisində formalaşır [5].
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Cədvəl 4. Ermənistan ərazisindən axan çaylar  üzərində mövcud su anbarları və
axımın istifadə həcmləri

Adı Su mənbəyi Su anbarının
həcmi, mln. m3

İs-
tifa-
dəçi-
lər

Su-
varma
sahəsi,

ha

Orta illik
təbii
axım,

mln. m3

qaytarıl-
mayan
axım,

mln. m3tam faydalı
lORİ vilayəti 52 900

Debed çayının hövzəsi 1 59,6
Taşir su anbarı Taşir çayı, Dzor-

aget çayının qolu
5,4 5,0 İ/E -5,27

Dzoraget su
anbarı

Dzoraget çayı,
Debed çayının
qolu

0,27 0,2 İ -0,22

Texut dağ-mədən
anbarı

Şnox çayı, Debed
çayının qolu

- DM - -



Perspektivdə lori və Tavuş vilayətlərində əkin sahələrinin 125,9 min hektara
çatdırılması gözlənilir. Su ilə təmin etmək üçün Debed çayının hövzəsində Dzoraget
çayının Çknax (qara) qolunda 130 mln. m3 həcmində Armanis su anbarı və Ağstafa
çayının hövzəsində Coğas çayının Əskipara qolunda təqribən 25 mln. m3 həcmində
Əskipara su anbarının layihələri işlənilir [6].

beləliklə, Ermənistanın ərazisində istifadə olunan və qaytarılmayan axım həcmi
gələcəkdə təqribən 450 mln. m3 olması gözlənilir. bu həcmdən artıq suvarma suyuna
Ermənistanın adı çəkilən vilayətlərində ehtiyacı yoxdur.
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Mets-Ayrum dağ-
mədən anbarı

Naxadağ çayı,
Debed çayının
qolu

- DM - -

TAvuŞ vilayəti 34 600

Ağstafa çayının hövzəsi 256,0

İcevan su anbarı Ağstafa çayı 1,5 1,5 İ -1,58
Coğaz su anbarı Əskipara- Coğas

çayı, Ağstafa
çayının qolu

45,0 43,0 İ -45,25

həsənsu çayının hövzəsi 46,3
həsənsu su
anbarı  

həsənsu çayı 14,0 11,2 İ -11,70

Tovuz çayının hövzəsi 19,0
Tovuz su anbarı  Tovuz çayı 12,0 10,0 İ -10,60

Axınca çayının hövzəsi (Tovuz
çayının qolu)

93,0

Axınca su anbarı Axınca çayı 1,2 1,0 İ -1,06

Zəyəm çayın hövzəsi
başkənd su
anbarı

Xaçıcur çayı, Zə-
yəm çayın qolu

1,1 1,0 İ -1,06

Cəmi 79,37 71,9 87 500 1 473,9 -76,74

Nizamlanmamış axımın istifadəsi. Mövcud kanallarla götürülən axım -315,00

qalıq axım (1473,9 – 76,74 – 315,0) 1157,84

Cədvəl 4-ün davamı

İ – İrriqasiya; E – energetika; DM – dağ-mədən.



Azərbaycan ərazisində Kür çayı axımının istifadəsi

hesablamalarda aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmışdır:
• Sızma və buxarlanma itkiləri su anbarının həcmindən 10% təşkil edir;
• 1 ha torpağın illik suvarma norması:

- netto (sahədə paylanan) - 3500 m3;
- brutto (mənbədən götürülən) - 4200 m3; 
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Adı Su mənbəyi Su anbarının
həcmi, mln. m3

İstifa-
dəçilər

Suvarma
sahəsi,

ha

Orta illik
təbii
axım,

mln. m3

qaytarıl-
mayan
axım,

mln. m3tam faydalı
İncəsu su
anbarı İncəsu çayı 2,6 2,4 İ 3,47 2,53

Coğasçay su
anbarı

Coğas çayı, Ağs-
tafa çayının qolu 20,0 19,0 İ 39.10 -21,0

Ağstafaçay
su anbarı Ağstafa çayı 120,0 111,0 İ 274,36 -123,0

Tovuzçay su
anbarı

Tovuz və Axınca
çayılarının
qovuşmasında

37,0 35,0 İ 21,76 -38,70

Axıncaçay su
anbarı Axınca çayı 14,0 12,0 İ 78,21 -13,40

Əsrik çayı 14,19
Zəyəm çayı İ 171,24
Şəmkirçay su
anbarı Şəmkir çayı 164,5 156,3 E/İ 269,63 -172,75

Cəyir çayı 17,98
Zağalı su
anbarı qoşqar çayı 0,9 0,8 DM 51,72 -0,89

Gəncə çayı 129,93
Kürək çayı 127,09
Goran çayı 77,89
Cəmi 102 918 1 273,13 -372,27
Nizamlanmamış axımın istifadəsi. 
Kür çayından və qollarından mövcud kanallarla götürülən axım -62,52

qalıq axım (1273,13-372,27-62,52) 838,34

Cədvəl 5. Kür çayının qollarının qalıq axımı

İ – İrriqasiya; E – Energetika; DM – Dağ-mədən.
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Adı Su mənbəyi Su anbarının
həcmi, mln. m3

İstifa-
dəçilər

Suvarma
sahəsi,

ha

Orta illik
təbii
axım,

mln. m3

qaytarıl-
mayan
axım,

mln. m3tam faydalı
balakən çayı 118,58
Katex çayı 287,44
Tala çayı 117,94
Muxax çayı 225,17
Kürmük çayı 162,41
Əyriçay su
anbarı Əyriçay 80,6 67,0 438,35 -67,81

Cəmi 80 616 1 349,89 -67,81
Nizamlanmamış axımın istifadəsi. 
qanıx çayından və qollarından mövcud kanallarla götürülən axım -338,58

qalıq axım (1385,87-67,81-338,58) 943,50

Adı yerləşməsi
(qidalanması)

Su anbarının
həcmi, mln. m3

İstifa-
dəçilər

Suvarma
sahəsi,

ha

Orta illik
təbii
axım,

mln. m3

qaytarıl-
mayan

axım, mln.
m3tam faydalı

Şəmkir su
anbarı Kür çayı 2 680,0 1 425 E/İ -268,00

Maşın kanalı İ -74,72
yenikənd su
anbarı Kür çayı 158.5 136,3 E -15,85

qarasaqqal-
arx kanalı İ -110,38

Ceyrançöl
N/S İ -17,66

Gəncə gil
kombinatı -37,84

Cəmi 2 838,5 1 561,3 -524,45
Nizamlanmamış axımın istifadəsi. Tovuz və Şəmkir nasos
stansiyaları (Ceyrançöl sahələrinin suvarılması)

6400 -26,88

qalıq axım -551,33

Cədvəl 6. Qanıx çayının qollarının qalıq axımı

Cədvəl 7. Gürcüstan-Azərbaycan sərhəddindən Mingəçevir su anbarına qədər Kür
çayından istifadə olunan və qaytarılmayan axım

İ – İrriqasiya; E – Energetika.

İ – İrriqasiya; E – Energetika.



beləliklə, müasir dövrdə Kür çayı və onun qollarında suyun istifadəsi nəticəsində
Mingəçevir su anbarına çatdırılan axımın həcmi 10 539 mln m3 təşkil edir.

Kür çayı hövzəsində Mingəçevir məntəqəsinə qədər suyun istifadəsi üzrə per-
spektiv planlar aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:

 Türkiyə. Ardahan vilayətində suvarma sahəsi məhdud olduğundan Kür çayı
suyundan istifadənin artırılmasına ehtiyac yoxdur.

 Gürcüstan. Kaxetiya vilayətində suvarma sahələrini artırmaq üçün qanıx
çayının qollarında su anbarlarının tikilməsi planlaşdırılır (İlto, Stori, lopota,
Çelti qollarında). qanıx çayından təqribən 600 mln. m3 əlavə axım götürülə
bilər. Kvemo Kartli vilayətində suvarma sahələrini artırmaq üçün Xrami
çayının Maşavera qolundan əlavə 80 mln. m3 axım gələcəkdə götürülə bilər.
beləliklə, Gürcüstan ərazisində gələcəkdə əlavə 700 mln. m3 axımın
götürülməsi gözlənilir.

 Ermənistan. Debed və Ağstafa çaylarının üzərində yeni su anbarlarının
tikilməsi gözlənilir. lori və Tavuş vilayətlərində suvarma sahələri az olduğuna
və dağlıq relyefin mürəkkəbliyinə görə istifadə olunan və qaytarılmayan
axımın həcmi təqribən 250 mln. m3-dən artıq olmayacaqdır.

 Azərbaycan. Mingəçevir su anbarına qədər Kür çayının qollarından yalnız
Əyriçayın aşağı axınında su anbarının tikilməsi mümkündür. Topoqrafik
məlumatlara əsasən, su anbarının maksimal həcmi 50-60 mln m3 ola bilər
(şəkil 2).

beləliklə 2030-2040-cı illərdə Kür çayının Mingəçevir su anbarına qədər olan
hissəsindən əlavə olaraq təqribən 800 mln. m3 həcmində axım götürülə bilər.
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Ərazi Ərazidə
formalaşan təbii
orta illik axım,

mln. m3

Ərazidə istifadə
olunan və

qaytarılmayan
axım, mln. m3

Orta illik qalıq
axım, mln. m3

İstifadə olunan
axımın təbii

axıma nisbəti, 
% 

Türkiyə 907 444 463 49,0%

Gürcüstan 7 400 1 656 5 504 25,6%

qanıx çayı 2 500 240 2 260 9,6%

Ermənistan 1 474 392 1082 26,6%

Azərbaycan 1 273 986 287 77,5%

qanıx çayı 1 386 406 943 29,3%

CƏMİ 14 940 4 124 10 816 27,6%

Cədvəl 8. Mingəçevir su anbarına qədər Kür çayının axımı



Mingəçevir su anbarından itkilər

buxarlanma itkiləri. hidrometeoroloji məlumatlara əsasən Mingəçevir su
anbarının səthindən orta çoxillik buxarlanma 1000÷1100 mm təşkil edir. Su
anbarının çoxillik orta səviyyəsi 76,5÷77,0 m olduğu halda su səthinin sahəsi 520
km2 təşkil edir. 

beləliklə, su anbarından ildə orta hesabla 546 mln. m3 həcmində su buxarlanır.
Filtrasiya itkiləri. Su anbarından Kür çayına qaytarılmayan filtrasiya itkilərinin

hesablanması mürrəkəbdir və aşağıdakı kimi təsvir oluna bilər:
• bəndin bünəvrəsində məcra yataqlarında formalaşan;
• su anbarında su ilə yan yamacların kontaktında.
Orta hesabla su anbarından filtrasiya itkiləri 408 mln. m3 təşkil edir.
buxarlanma və filtrasiya itkiləri su anbarında hesabi səviyyə 77,0 m olduqda

toplam ildə 954 mln. m3 təşkil edir.

Qarayev N.Ə., Rəcəbov R.F., Abbasov S.A. Kür çayının
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Şəkil 2. Əyriçay üzərində inşası mümkün olan su anbarının yerləşmə sxemi və 
xarakterik göstəriciləri



Mingəçevir su anbarında faktiki qalıq axım

Mingəçevir su anbarından itkilər nəzərə alınan halda orta illik axımın faktiki
qalıq həcmi 9585 mlrd m3 təşkil edir (cədvəl 9).

Cədvəl 9. Mingəçevir su anbarında Kür çayının faktiki orta illik axım həcmi, mlrd. m3

Mingəçevir su anbarından su tələbatına ayrılan axımın həcmi

bilavasitə Mingəçevir su anbarından götürülən orta illik axım həcmi 3.92 mlrd.
m3 təşkil edir (cədvəl 10).

Cədvəl 10. Mingəçevir su anbarından götürülən suyun orta illik həcmi, mlrd. m3

beləliklə, Mingəçevir məntəqəsindən mənsəbə qədər Kür çayının orta illik
axımından faktiki qalan axım cəmi 9,585 – 3,92 = 5,665 mlrd. m3 təşkil edir.

Kür çayının aşağı hissəsində axımın tələbatı

Əsas fiziki tələbatçılar:
 Kür çayının aşağı hissəsində mexaniki suvarma üçün nasos stansiyaları;
 hacıqabul rayonunun Talış kəndində Kür su kəmərinin suqəbuledicisi.

Cədvəl 11. Kür çayının aşağı hissəsində axımın orta illik tələbatı, mlrd. m3

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

Qarayev N.Ə., Rəcəbov R.F., Abbasov S.A. Kür çayının
axımı və Mingəçevir su anbarının nizamlama...

Su EhTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ PROblEMlƏRİ

1/202076

Mingəçevir su anbarına qədər orta illik axımın həcmi 10,539

Mingəçevir su anbarından orta illik itkilər 0,954

Mingəçevir su anbarında orta illik axımın faktiki qalıq həcmi 9,585

yuxarı qarabağ irriqasiya kanalı 2,45

yuxarı Şirvan irriqasiya kanalı 1,46

Mingəçevir və yevlax şəhərinin su təchizatı 0,01

Cəmi 3,92

Kür çayının aşağı hissəsində mexaniki suvarma üçün nasos
stansiyaları:

Orta illik tələbat

yevlax – Şirvan 2,368
Şirvan – mənsəb 0,793
hacıqabul rayonunun Talış kəndində Kür su kəmərinin suqəbuledicisi 0,12
CƏMİ 3,281



Şirvan şəhərində “Cənub” istilik elektrik stansiyasının soyutma sisteminin suyu
Kür çayından götürülür və bir hissəsi Kür çayına geri qaytarılır. Soyutma sisteminin
sahilyanı nasos stansiyasının layihəsində çayda suyun səviyyəsi düz seçilmədiyinə
görə nasoslar qeyri stabil rejimdə işləyirlər. Nəticədə istilik stansiyası tam gücü ilə
işləmir. Nasosların stabil işləməsi üçün stansiyanın qarşısında çayda suyun səviyyəsi
qalxmalıdır. Stansiya üçün əlverişli səviyyəyə uyğun  su sərfi 100 m3/s təşkil
etməlidir.

1995-ci ildə tərtib olunmuş Mingəçevir qovşağının istismar qaydalarında
balıqçılıq təssərüfatının tələbi ilə mənsəbdə suyun sərfi 65 m3/s-dən az olmamalı
idi. bu sərfi mənsəbdə ekoloji axımın həddi kimi qəbul edirik.

bütün bunları nəzərə almaqla şəkil 3-də Kür çayının aşağı hissəsinin sxemi
göstərilib.

Sxemdən aydın olur ki, Kür çayının aşağı hissəsində orta illik axım tələbatı
5,6÷5,7 mlrd. m3 təşkil edir. qeyd etmək lazımdır ki, alınan rəqəm ən minimal
tələblərə uyğundur.

layihənin əvvəlki mərhələsində (1930-cu ilin layihə sənədlərində) Kür çayının
aşağı hissəsinə buraxılan minimal su sərfi mənsəbdə 104 m3/s müəyyən edilmişdir.

Qarayev N.Ə., Rəcəbov R.F., Abbasov S.A. Kür çayının
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Şəkil 3. Kür çayının aşağı hissəsində suyun paylanma sxemi



1991-1995-ci illər üçün Mingəçevir su anbarının İstismar qaydalarına əsasən
Kür çayının aşağı hissəsinə il ərzində buraxılan axımın həcmi 6,4 mlrd. m3 nəzərdə
tutulmuşdur.

Müasir dövrdə Mingəçevir su anbarının tənzimləmə qabiliyyəti
Mingəçevir su anbarının faydalı həcmi (ölü həcmin layihə səviyyəsindən 67,0

m) 7,68 mlrd. m3-dir. Müasir dövrdə Mingəçevir su anbarından və Kür çayının aşağı
hissəsində ümumi suya tələbat 9,57 mlrd. m3 təşkil edir, o cümlədən:

• bilavasitə su anbarından 3,92 mlrd. m3;
• Kür çayının aşağı hissəsində 5,65 mlrd. m3.
Son dövrdə Kür çayının Mingəçevir məntəqəsinə qədər orta illik axımın faktiki

qalıq həcmi 9,585 mlrd. m3 təşkil edir. Kür çayının ekoloji axımı 75 m³/s olduğu
halda il ərzində nizamlanmamış axım Kür çayının mənsəbində 2,365 mlrd. m3

olacaqdır. Su anbarı il ərzində 9,585-2,365=7,22 mlrd m3 həcmində axımı nizam-
lamalıdır. bu onu göstərir ki, su anbarının faydalı həcmi 7,68 mlrd. m3 yalnız illik
nizamlama qabiliyyətinə malikdir.

beləliklə, suya tələbatın artması nəticəsində Mingəçevir su anbarının çoxillik
tənzimləmə qabiliyyəti, demək olar ki, illik tənzimləməyə çevrilib. Son dövrlərdə
bir-birinin ardınca azsulu illər müşahidə olunur. bu, kənd təsərrüfatı üçün su
çatışmazlığı riskini artırır. Şəkil 4-də son 20 il üçün Kür çayının Mingəçevir
məntəqəsində müşahidə olunmuş qalıq axımın əyrisi göstərilmişdir. 2011-ci ilin so-
nundan əyri orta illik təbii axımın suvarma üçün əsas tətbiq olunan hesabı 75%
təminatlı həcmindən aşağıya yönəlib və növbəti illərdə bu xətdən yuxarıya
keçməyib. bu o deməkdir ki, 2012-ci ildən bəri suvarma norması sahələrə kəsir ilə
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Şəkil 4. Mingəçevir məntəqəsində qalıq axımın illər üzrə dəyişmə dinamikası



verilib və su anbarında növbəti illərə ehtiyat həcm yığılmayıb. bütövlükdə 2013-
cü ildən bəri Kür çayında qalıq axım tələbatı ödənilə bilmir.

2017-ci ildə qalıq axım hətta orta illik təbii axımın 98% təminatlı həcmindən az
oldu.

Nəticə və təkliflər

- Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, Kür çayının Mingəçevir məntəqəsinə qədər
tələbatın artması nəticəsində su çatışmazlığının təsiri son 6 ildə (2013-2019)  daha
kəskin hiss olunur.

- Kür çayının orta axınında axımın çoxillik tənzimləməsini bərpa etmək üçün ilk
növbədə 1987-ci ildə tikilmiş 1,425 mlrd m3 faydalı həcmi olan Şəmkir su anbarı
tam təmir olunub istismara qayıtmalıdır.

- Mövcud irriqasiya kanallarında sızmaya qarşı konstruksiyalar layihələndirilib,
tikilməlidir.

- qazax-Goranboy rayonları ərazisində suvarmaya tələbatı optimallaşdırmaq üçün
Şıxlı məntəqəsində Kür çayı üzərində supaylayıcı bəndin texniki iqtisadi
əsaslandırması variantına baxılmalıdır. Şəmkirçay su anbarındakı su isə şəhərlərin
və kəndlərin içməli su ilə təminatını yaxşılaşdırmağa yönəldilməlidir.

- Müasir dövrün su tələbatına uyğun Kür çayı və onun qollarının axımlarının istifadə
qaydası tərtib olunmalıdır.

- Müasir dövrdə Kür çayı üzərində yerləşən su anbarlarının istifadə qaydaları tərtib
edilməlidir.
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Giriş

Son dövrlərdə qeyri-neft sektorunda, xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı
məqsədilə yeni informasiya texnologiyalarının və intellektual sistemlərin geniş
tətbiqi müşahidə olunur. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsi prosesində
yüksək məhsuldarlığı və keyfiyyəti təmin etmək üçün innovasiyalı layihələr işlənilir
və tətbiq olunur [1, 2]. Mövcud layihələrin müqayisəli təhlili əsasında müəyyən
edilmişdir ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması prosesində onların
keyfiyyətinə və məhsuldarlığına təsir edən regionun meteoroloji və torpağın ge-
ofiziki göstəriciləri tam şəkildə nəzərə alınmır. 

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına göstərilən dövlət qayğısı, məhsul
istehsalçılarına verilən subsidiyalar kənd təsərrüfatı bitkilərinin (çayçılığın
misalında) inkişafı üçün də geniş imkanlar yaradıb [3]. bu sahənin daha da inkişaf
etdirilməsi üçün “Azərbaycan Respublikasında  2017-2026-cı illərdə çayçılığın
inkişafına dair Dövlət Proqramı”-nın layihəsinin həyata keçirilməsi məqsədi qoyu-
lub. bu məqsədlə çayçılığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı görülən işlərin

(Səh. 80-86)
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sürətləndirilməsi, əkin sahələrinin Azərbaycanın digər dağlıq ərazilərində də
artırılması nəzərdə tutulur. Dünyada çay istehsalı ilə məşğul olan ölkələrin
müqayisəli təhlili  göstərir ki, Azərbaycan çay istehsalına görə aşağı göstəricilərə
malikdir [4]. bu problemin aradan qaldırılması üçün qeyri-hamar relyefli ərazilərdə
keyfiyyətli və məhsuldar çay kollarının yetişdirilməsi məsələsi tədqiqatın
aparılmasını zəruriləşdirir. bu məqsədlə, çayın yetişdirilməsi prosesində onun
keyfiyyətinin və məhsuldarlığının artırılmasını təmin edən, bitkinin suvarma
tələbatını təyin edən intellektual cihazın işlənməsi elmi cəhətdən aktual məsələ hesab
olunur.

bununla əlaqədar olaraq, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması prosesində re-
gionun meteoroloji və torpağın geofiziki göstəricilərini kompleks şəkildə nəzərə al-
maqla, suya tələbatı tam təmin edə bilən intellektual cihazın işlənməsi məsələsi
qoyulur.   

Azərbaycanın bölgələrində salınmış çay plantasiyalarında yetişdirilən çay
kollarının məhsuldarlığının və keyfiyyətinin artırılması üçün bitkinin bioloji
xassələrinə, havanın meteoroloji və əkin torpağının geofiziki göstəricilərinə
əsaslanan çoxfunksional intellektual avtomatlaşdırılmış suvarma (çay yarpaqlarının
və çay kollarının köklərinin suvarılması) cihazı işlənilməlidir.  

Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika

[5] – də göstərildiyi kimi, dibçək bitkilərinin suvarılması üçün nəzərdə tutulan
qurğu su üçün borucuqdan, su çənindən, şarnir və iki bərabər hissəyə ayrılmış
arakəsmədən ibarətdir. borucuqdan çıxarılmış iki sifon vasitəsilə bitkilərin
suvarılması təmin olunur. 

burada fərqlənən cəhət ondan ibarətdır ki, bitkinin suvarılması üçün su norması
əvvəldən müəyyən edilir, lakin bitkinin suvarma prosesində suya tələbatı dəqiq
müəyyən olunmur. bundan başqa  suyun verilməsi norması əvvəlcədən konstruktiv
tələblərə görə təyin edilir.  

[6] ədəbiyyat məmbəyindən məlumdur ki, otaq bitkilərinin suvarma qurğusu
mayeni qəbul edən çəndən və onun üzərində yerləşdirilmiş çevik sifonlu borucuqdan
ibarətdir.  Göstərilən qurğunun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, qurğunun
mürəkkəb konstruksiyası tətbiq sahəsindən asılı olmayaraq, bir dibçəyə xidmət
etmək imkanına malikdir. bu prinsipə əsaslanaraq, az norma ilə su sərfi müəyyən
edilir. 

Texniki mahiyyətinə görə, təklif olunan ixtiraya ən yaxın prototip qurğu [7] otaq
bitkilərinin suvarılması üçün istifadə olunan qurğudur. bu qurğu  aşağıdakı
hissələrdən ibarətdir: su yığmaq üçün çən, sifonlu borucuq və maye üçün dozator. 

Konusvari şəkildə hazırlanmış çəndə daha çox əhəmiyyətə malik olan hissə suyu
yığan çəndir, suyun paylaşdırılması vəzifəsi sifonlu borucuğun üzərinə düşür. Doza-
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torun səthi və su çəni bir yerdə sifon borucuqla birləşdirilir. Sifon borucuğunun ucu
su yığmaq üçün qaba, digər ucu isə çənə birləşdirilir. 

Prototip qurğu aşağıdakı kimi işləyir: verilmiş su borucuqlar vasitəsilə maye
dozatoruna daxil olur, sifonlu borucuqlar vasitəsilə çənə tökulur. Çən suvarılan
dibçəkdən  yuxarıda yerləşdirilir ki, su öz təzyiqi ilə axaraq ayrı-ayrı sifonlu boru-
cuqlar vasitəsilə bitkiyə su versin. Sifonlu boruların hündürlüyündən asılı olaraq,
borucuqlar çənin daxilində yerləşdirilir və  müxtəlif maye sərfinə malikdir. Sifon
borucuqlarının  sayı suvarılan bitkilərin sayından asılıdır. Çənin tutumu  ümümi su
sərfinə bərabər olmalıdır. qurğu eyni vaxtda iki və daha çox dibçəyi suvara bilir. 

Prototip qurğunun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, dibçəklərin yerləşmə
məsafəsindən asılı olaraq borucuqların sayı çoxalır və konstruksiyası mürəkkəbləşir.
verilmiş  su balansı əvvəlcədən təyin edilir. Dibçəklərin faktiki suyu mənimsəmə
dərəcəsi müəyyən edilmir. Avtomatik idarəetmə prosesi tam müəyyən edilmir.

[8]-də təklif edilən prototip qurğu bağ şəraitində əkilən güllərin avtomatik
suvarılmasını təmin edir. qurğunun əsas hissələri su çəni, idarəedici blok, torpağın
su balansını müəyyən edən verici, paylaşdırıcı su boruları və damcılayıcı vasi-
tələrdir. qurğunun iş prinsipi: güllərin əkildiyi torpaq sahəsinin su balansını ölçən
vericidən cari analoq siqnallar idarəetmə blokuna ötürülür; əkin sahəsinin suya
tələbatından asılı olaraq, su çənindən lazımi həcmdə su damcılayıcı xəttə ötürülür;
bitkinin su normasını təmin edənə qədər suvarılma prosesi davam edir.

Prototip qurğunun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, suvarma prosesində
havanın temperaturu və nisbi rütubətliyi kimi cari meteoroloji parametrlər nəzərə
alınmır. Meteoroloji və geofiziki göstəricilərdən asılı olaraq avtomatik suvarma
üsulları seçilmir. 

Prototip suvarma qurğularının müqaisəli təhlili nəticəsində aşağıdakı məsələlər
qoyulmuşdur:

- Çay plantasiyasının suvarma tələbatını təmin edən intellektual cihazın quruluş
sxeminin qurulması;

- Suvarma tələbatını təmin edən intellektual cihazın avtomatlaşdırılmış
idarəetmə sisteminin əməliyyatlarının planlaşdırılması.

Tədqiqatın şərhi

Çay plantasiyalarının yetişdirilməsi prosesində çay yarpaqlarının keyfiyətinə təsir
edən əməliyyatlar kolların vaxtında kifayət qədər suvarılması, aqrotexniki işlərin
aparılmasıdır. lakin, çay kolları spesifik uzun müddətli yetişdirilən bitki olduğuna
görə suvarma prosesində bitkinin bioloji xüsusiyyətləri, əkin sahəsinin torpağ növü
və metereoloji göstəriciləri nəzərə alınmalıdır. bununla əlaqədar olaraq, qoyulan
məsələyə əsasən çay plantasiyasının suvarma tələbatını təmin edən intellekt cihaz
təklif edilmişdir (şəkil 1a, 1b).  
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Cihaz aşağıdakı hissələrdən ibarətdir. 1-su çəni; 2-su mənbəyi; 3-kommunikasiya
xətləri; 4-torpağın su balansını ölçən verici; 5-havanın nisbi rütubətini ölçən verici;
6-havanın temperaturunu ölçən verici;   7-idarəetmə bloku;  8-termotənzimləyici;
9-proqramlaşdırılan məntiqi kontroller; 10-elektrik su əks klapanı; 11-mərkəz-
dənqaçma nasosu; 12-borunu su çəni ilə birləşdirən mufta; 13-yağışvari  suvarma
səpələyicisi; 14-azonvari  suvarma səpələyicisi.

Təklif olunan suvarma tələbatını
təmin edən intellektal cihaz vasitəsilə su
çəninə (1) su mənbəyindən (2) fasiləsiz
olaraq su verilir. (3) kommunikasiya
xətləri ilə (4) torpağın su balansını
ölçən vericidən, (5) havanın nisbi
rütubətini ölçən vericidən, (6) havanın
temperaturunu ölçən vericidən alınan
cari analoq siqnallar (7) intelektual
idarəetmə blokunda emal olunur. 

İntellektual cihazın idarəetmə sis-
teminin avtomatlaşdırılmasını təmin
etmək üçün çay plantasiyasının əkin
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Şəkil 1a. Çay plantasiyasının suya tələbatını təmin edən intellektual cihazın quruluş
sxemi

Şəkil 1b. Çay plantasiyasının suya
tələbatını təmin edən intellektual cihazın

görünüşü



sahəsinin su balansını ölçən, ətraf mühitin metereoloji göstəricilərini (havanın tem-
peraturu, nisbi rütubətliliyi) vericilər, termo tənzimləyici, əks klapanlar, proq-
ramlaşdırılan məntiqi kontroller (PMK) və naqillər istifadə olunur.  PMK-ya yazılan
proqram (ZelioSoft əsasında) vasitəsi ilə (şəkil 2) intellektual cihazın vericilərinin,
termotənzimləyicinin, əks klapanların və suvarma sisteminin icra mexanizminin (su
nasosu) funksiyaları təmin olunur [9].

Çay kolunun səmərəli suvarılmasını yerinə yetirmək və uyğun olaraq idarəetmə
sistemini  qurmaq üçün aşağıdakı məqsəd funksiyası təyin olunur [10]: 

burada  f1 , f2, f3 - məqsəd funksiyasının parametrləridir (havanın temperaturu, əkin
sahəsində torpağın su balansı, işıqlılıq intensivliyi);                                 - çayın suva-
rılması üçün buraxıla bilən havanın extremum temperatur göstəriciləri
(min(xht_1)=11.50C, max(xht_2)=180C); çay əkin sahəsində torpağın su balansının
göstəriciləri (min(xsb_1)=1h/80000 m3, max(xsb_2)=1h/100000 m3); çayın suvarılması
üçün buraxıla bilən havanın maksimum temperaturu (max(xii_1)= 250C).

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin (çay kollarının nümunəsində) tələbatlarından ası  lı
olaraq, (8) termotənzimləyici, (5) havanın nisbi rütubətliyini ölçən verici və (4) tor -
pağın su balansını ölçən verici üçün sərhəd məhdudiyyətləri qoyulur. Mi sal üçün,
çay kollarının bioloji xassələrinə uyğun olaraq, temperatur rejimi 250 C-dən kiçik,
nisbi rütubətlik 60% -dən aşagı olduqda yağışvari, 60%-dən yuxarı olduqda
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Şəkil 2. PMK-ya yazılan vizual idarəetmə proqramının təsviri



azonvari  suvarma üsulu seçilir. 1 m3 torpaq sahəsi üçün maksimum 0,125 m3 su
tələb olunur.   

İdarəetmə siqnalları (9) proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerə (PMK) ötürülür.
Suvarma üsulunu seçmək üçün su xəttində  yerləşdirilmiş (10) 2 ədəd elektrik su
əks klapanları emal siqnallarına uyğun olaraq qoşulur və (11) mərkəzdənqaçma
nasosu vasitəsilə (12) su çəni ilə birləşdirən mufta təzyiqlə sistemə (13) yağışvari
və (14) azonvari suvarma səpələyicinin köməyi ilə su vurur. Torpağın tələb olunan
su balansı təmin olunduqdan sonra suvarma prosesi dayandırılır.   

Suvarma tələbatını təmin edən intellektual cihaz [11], prototip cihazlardan onunla
fərqlənir ki, torpağın su balansını ölçən vericinin, havanın temperatur və nisbi
rütubəti vericisinin, yağışvari və azonvari suvarmanı tənzimləyən 2 ədəd elektrik
əks klapanının, yağışvari və azonvari suvarma damcılayıcılarının,  suvarma
cihazının intellektual idarəetmə blokunun tətbiqilə yerinə yetirilib   (şəkil 3).

beləliklə, suvarılma prosesində kənd təsərrüfatı bitkilərinin bioloji xassələri,
regionun meteoroloji və torpağın geofiziki göstəriciləri əsasında suvarma üsulu
seçilərək suya tələbatı tam təmin edə bilən intellektual cihazın işlənməsi  məqsədə-
uyğundur.

Nəticə

1. Çay plantasiyasının suvarma tələbatını təmin edən intellektual cihazın quruluş
sxemi təklif edilmişdir;

2. Suvarma tələbatını təmin edən intellektual cihazın proqram təminatı qurularaq,
avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin əməliyyatları planlaşdırılmışdır.
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Giriş

bazar iqtisadiyyatının sürətlə dəyişən mühitində  müəssisələr dəyişən rəqabət
münasibətləri şəraitində və mürəkkəb istehsal strukturu ilə əlaqədar daha da operativ,
səmərəli və eynilə strateji idarəetmə qərarları qəbul etmək çağrışı ilə üzləşir. bu isə
ilk növbədə, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hər bir müəssisədə qərarların
çevik qəbul edilməsini və bu qərarların strateji qiymətləndirilməsi üçün təkmil in-
formasiya-idarəetmə uçot sistemi mühitinin yaradılmasını şərtləndirir. belə ki,
yalnız müəssisənin əsas layihəndirmə, istehsal və satış fazaları üzrə yaxşı təşkil
edilmiş etibarlı, relevant uçot informasiya və nəzarət-koordinasiya sisteminin
olması, həmin müəssisənin uzunmüddətli dövrdə fəaliyyətinə zəmanət verən zəruri
faktorlardandır. Respublikamızda xidmətlərin kütləviliyi ilə fərqlənən ictimai xidmət
sektorunun müəssisələrində istehsal resurslarından istifadənin səmərəliyinin artırıl-
masının reqlamentləşdirilməsi, ictimai məhsulların istehsalı və xidmətlərin
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göstərilməsi üzrə istifadə olunan cari və uzunmüddəli aktivlərin effektivliyinin
yüksəldilməsi üçün təkmil uçot informasiya sisteminin formalaşdırılmasına ehtiyac
duyulur. burada başlıca məqsəd kimi, istehsal xərclərinin səmərəliliyinin yük-
səldilməsində çevik prudensial idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi, təsərrüfat
subyektlərinin fəaliyyətinin maliyyə dayanıqlılığının möhkəmləndirilməsi və yeni
çağdaş dövrün tələblərinə müvafiq olaraq fəaliyyətin bütün mərhələləri üzrə
əsaslandırılmış konsolidasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsidir.

Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika

Tədqiqat aparılmasında “Azərsu” ASC-nin və müəllifin apardığı tədqiqatların
nəticələrindən istifadə olunmuşdur. Təcrübədə korrelyasiya və reqressiya təhlil
metodlarından, riyazi statistika, qrafik metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın şərhi

Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini mənfəətlə başa vurması üçün onun
qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən biri də istehsalın və ya göstərilən xidmətlərin
optimal səviyyəsinə nail olmaqla əldə olunan gəlirin həmin gəlirin əldə olunmasına
çəkilən istehsal və hesabat dövrünün xərclərini üstələməsidir. bu baxımdan
istehsalın idarəedilməsi və fəaliyyətin rentabelliyinin təmin edilməsi məqsədilə bir
sıra təsərrüfat göstəricilərinin - istehsalın həcmi, istehsal xərcləri və əməliyyat
mənfəət kimi göstəricilərin dərindən öyrənilməsi və tədqiq edilməsi müəssisənin
qarşısında hər zaman prioritet olaraq qalır. 

bu strateji məqsədlərə nail olunması üçün isə öncə istehsal həcminin
planlaşdırılan səviyyələri üzrə çəkilən istehsal məsrəfləri reqlamentləşdirilməli və
bununla da məhsul vahidi üzrə maya dəyərinin hesablanmasına xüsusi diqqət
yetirilməlidir. Təcrübədə maya dəyərinin kalkulyasiyası üçün iki yanaşma nəzərdən
keçirilir ki, onlar da aşağıdakılardan ibarətdir. 

Xərclərin toplanması yanaşması-istehsal məsrəflərinin məhsulun maya dəyərinə
aid edilməsini müəyyən edir. 

Xərclərin təqdimatı yanaşması-istehsal və hesabat dövrünün xərclərinin xarici
maliyyə hesabatlarında və ya qərarların operativ qəbul edilməsi üçün daxili
idarəetmə hesabatlarında necə əks etdirilməsini müəyyənləşdirir. 

bu  yanaşmalar üzrə nəzərdə tutulan prosedurlar iki başlıca metoddan birinin
tətbiqi ilə yerinə yetirilir: 

• “Absorpşn” kosting sistemi;
• Marjinal xərc sistemi  (direkt kosting və ya dəyişən xərc kosting sistemi). 
hər iki metod hazır məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasında eyni məlumat

bazasından istifadə etsə də, həyata keçirilən prosedurlar və metodiki təminatlar
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tamamilə bir birindən fərqlənir. O da xüsusi olaraq vurğulanmalıdır ki, hər iki metod
fərdi və kütləvi istehsalat proseslərində və xidmətlərin göstərilməsində istifadə oluna
bilər.

“Absorpşn kosting”  maya dəyərinin hesablanmasında ənənəvi metod olmaqla
qəbul olunmuş uçot prinsipləri uyğun olaraq bütün istehsal xarakterli xərc
komponentlərini (birbaşa material xərcləri, birbaşa əmək haqqı xərcləri, dəyişən və
sabit qaimə xərclərini)  istehsal xərcləri kimi nəzərə alaraq hazır məhsulun maya
dəyərinə aid edir. bu  baxımdan bəzən “absorpşn” kosting  bir sıra ədəbiyyatlarda
“full kosting – məcmu xərclərin bütünlüklə maya dəyərinə aid edilməsi” sistemi
kimi də adlandırılır.

Direkt kosting xərc - həcm - mənfəət asılılıqlarını, kritik istehsal səviyyəsini, kri-
tik satış həcmini analiz etməklə modelin istifadəsini bir qədər asanlaşdırır. bir qayda
olaraq, dəyişən istehsal xərc idarəetmə sistemi istehsalatda istehsal məsrəflərinin
toplanması metodu olmaqla, özündə ancaq dəyişən istehsal xərclərini (birbaşa ma-
terial və əmək haqqı xərclərini və şərti dəyişən qaimə xərclərini) birləşdirir. bu
sistemdə sabit istehsal xərcləri hesabat dövrünün xərcləri kimi nəzərdən keçirilir.
bu xüsusiyyətinə görə də dəyişən xərc sistemi üzrə hazırlanmış “Məcmu gəlirlər
haqqında” hesabatda məcmu dəyişən xərclər satışın maya dəyərindən şərti sabit is-
tehsal üstəlik xərclər qədər fərqlənir. İnzibati və satış sferasında yaranan əməliyyat
xərcləri “absorpşın kostinq” sistemində olduğu kimi dirket-kostinq sistemində də
hesabat dövrünün məsrəfləri kimi qəbul edilir [1,2].
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İstehsal səviyyəsinin optimallaşdırılması, istehsal xərclərinin səmərəliyinin
qiymətləndirilməsi, qısamüddətli və uzunmüddətli relevant əməliyyat qərarların
qəbul edilməsi, satışın strukturnun yenidən nəzərdən keçirilməsi kimi vacib korpo-
rativ düzəlişlərin edilməsi üçün direkt kostinq sisteminin tətbiqi aşağıdakıların
həyata keçiriməsini təkidlə tələb edir. 

• İstehsalatda optimal səviyyəni müəyyənləşdirməklə zərərsizliyin təhlili;
• Xərc-istehsal həcmi – mənfəət asılılıqlarının təhlili;
• İstehsalın səviyyəsindən asılı olaraq dəyişən əsas məsrəf komponentləri hesab

olunan dəyişən və daimi xərclərin təhlili;
• İstehsal ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi ilə proqnoz gəlir və kritik gəlir

səviyyəsi kimi mühüm iqtisadi göstəricilərin müəyyən edilməsi;
• İstehsalın maya dəyərinin təhlil edilməsi hədəf və ya planlaşdırılan mənfəət

səviyyəsini müəyyənləşdirir.
bu iki uçot-kalkulyasiya sistemi üzrə təqdim edilən əməliyyat mənfəəti arasında
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olan asılılıqları aşağıdakı formulaların köməyi ilə daha aydın izah etmək
mümkündür:

Əm (absor. kost.) - Əm (direkt kost.) = Xsi-dövr. sonu – Xsi-dövr. əvvəli (1)
burada; 
Əm –hesabat dövrü üzrə təqdim edilən əməliyyat mənfəəti;
Xsi-dövr. sonu – Xsi-dövr. əvvəli - hesabat dövrünün sonu və əvvəli üzrə sabit istehsal

xərcləri.
bu formulalardan  aydın olur ki, hesabat dövründə sabit istehsal xərcləri cari

hesabat dövrünün xərci kimi direkt kostinq metodunda mənfəət marjasını azaldır,
“absorpşn” kostinq sistemində isə həmin xərclər gələcək hesabat dövrü üçün təxirə
salınır. bununla yanaşı xərc uçot sistemləri arasında əlaqəni izah etmək üçün  daha
iki alternativ formuladan da istifadə olunur.

Əg- (absorpşn kostinq) - Əg (direkt kostinq)= İh- Sh x (2)

burada: Əg - hesabat dövrü üzrə əməliyyat gəliri;
İh   - hesabat dövründə istehsal olunmuş məhsulun miqdarı;
Sh - hesabat dövründə satılmış məhsulun miqdarı.

və ya 

Əg- (absorpşn kost.) - Əg (direkt kost.) = - x (3)

Daimi istehsal xərclərinin dərəcəsi “absorpşn” kostinq metodunda istehsalat ilə
bağlı olan sabit xərclərin maya dəyərinə aid edilməsi və ya hazır məhsul qalığının
artırılması və ya gələcək hesabat dövrü üçün kapitallaşdırılmasını müəyyən etmək
üçün istifadə olunan əmsaldır. hazırda təcrübədə bir sıra korporativ məqsədlərdən-
qiymətqoyma, müəssisənin səhmdarlar üçün hesabatlılıq, xarici maraqlı tərəflər
üçün maliyyə hesabtlılığı, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və vergi qoyma nəzərə
alınmaqla sabit istehsal xərclərinin dərcəsini müəyyən etmək üçün aşağıdakı de-
naminator (pay, bölgü) səviyyəsini təyin edən metodlardan biri istifadə oluna bilər
[5,6]:

• Müəssisənin maksimum layihə üzrə istehsal gücləri və ya əməliyyat fəaliyyəti;
• Müəssisənin mövcud praktiki istehsal həcmi (qaçınılmaz boşdayanmalar və

digər praktiki təsərrüfat dayanmaları nəzərə alınmaqla) ;
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• Normal fəaliyyət (uzunmüddətli müşahidələr əsasında dövri və tsiklik olan
fəaliyyət dəyişmələri) 

• Master büdcə fəaliyyət denaminator səviyyəsi isə qarşıdakı büdcə ili üzrə
nəzərdə tutulan fəaliyyət səviyyəsidir.

Sabit istehsal xərclərinin bölgüsündə seçilmiş metodların hər biri müəssisənin
əməliyyat fəaliyyətinin nəticələrinə və əmtəəlik hazır məhsul kimi cari aktivlərin
strukturuna fərqli təsir göstərir ki, bu da istehsalın həcminin variasiyası formulunun
tətbiqini tələb edir.

=                     - x (4)

beləliklə, “absorpşn” kostinq metodu ilə hazırlanmış müəssisənin gəlir haqqında
bəyanatında seçilmiş denaminator səviyyəsinə müvafiq olaraq satışın maya
dəyərindən hesablanmış istehsalın həcminin varisiaysının miqdarı qədər düzəlişlər
edilməsi məqsədəuyğun hesab olunur. 

Maya dəyərinin kalkulyasiya üzrə geniş yayılmış “aborpşn” kostinq və “direkt”
kostinq modellərinin ən əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də xərclərin
təsnifləşdirilməsidir. belə ki, absorpşn kostinq modelində xərclər müəssisənin
həyata keçirdiyi təsərrüfat funksiyaları üzrə istehsal, xidmət, marketinq və inzibati-
administrativ xüsusiyytətlərə görə təsnifləşdirilsə də, direkt kostinq modelində isə
əksinə olaraq xərclərin təsnifləşdirilməsi ancaq istehsalın həcmində baş verən
dəyişikliklərin xərclərin miqdarına təsiri ilə əlaqədar olaraq qarışıq xərclərdən sabit
və dəyişən xərclərin ayrılması kimi xarakterizə olunur.

İstehsal xərclərinin daimi və dəyişən xərclərə bölünməsi direkt kostinq sisteminin
birinci əsas xüsusiyyətidir ki, təcrübədə 3 metoddan daha geniş istifadə olunur;

- Fəaliyyət həcminin yuxarı və aşağı həddinin müəyyən edilməsi metodu;
- Regressiya analizi statistik metodu;
- qrafik metod.
İstehsala çəkilmiş sabit və dəyişən xərclər komponentləri müəyyən etmək üçün

əvvəla istehsalın həcmi və xərclər arasında olan xətti asılılığın formulunu göstərmək
lazımdır:

X   = Xdaimi + X  ̅dəyişən x q  (5)

burada: X – ümumi  istehsal xərcləri (asılı dəyişən)
Xdaimi -  daimi xərclər,
X  ̅dəyişən - məhsul vahidinə düşən dəyişən xərc, və 
q - istehsalın həcmi (xərc drayveri və ya sərbəst dəyişən)
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buradan da aşağıdakı bərabərlikləri tapmaq olar:

X= Xdaimi + Xdəyişən (6)

və ya 
X= (X d̅a +X  ̅də) x q (7)

Daimi və məhsul vahidinə düşən dəyişən istehsal xərclərinin dəyişməz qalıdığı
məhsul istehsalının relevant periodunda yuxarı və aşağı hədd metodunun tətbiqi
aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır.

1. Dövr ərzində istehsalın həcmi və xərclərin miqdarında qeydə alınmış ən yuxarı
və ən aşağı hədlər müvafiq olaraq müəyyən edilir;

2. İstehsalın həcmində və xərclərin miqdarında  olan səviyyə fərqləri müəyyən
edilir;

3. Məhsul vahidinə düşən dəyişən xərc səviyyəsini müəyyən etmək üçün xərc
fərqi istehsalın həcmində hesablanan fərqə bölünür;

4. Məhsul vahidi üzrə dəyişən xərcin səviyyəsini istehsalın maksimum və mini-
mum hədlərinə vurmaqla  hər iki istehsal səviyyəsi üzrə ümumi dəyişən xərc
müəyyən edilir;

5. Ümumi xərclərdən ümumi dəyişən çıxılmaqla ümumi daimi xərcin miqdarı
müəyyən olunur;

6. Daimi və məhsul vahidinə düşən dəyişən xərclər istehsal funksiyasının xətti
asıllıq tənliyində yerinə qoyularaq asılı və sərbəst dəyişənlərin bərabərlik tənliyi qu-
rulur.

beləliklə, dövr ərzində fəaliyyətin həcmində olan dəyişikliklərə uyğun olaraq
ümumi isteshal xərclərinin miqdarındakı dəyişiklikləri aşağıdakı bərabərliyin
köməyi ilə izah etmək olar:

∆ X= X daimi + (X d̅əy x ∆q )    (8)

Direkt kostinq sistemində müəssisənin əməliyyat fəaliyyətinin nəticələrinin
çoxpilləli tərtibi, yəni mənfəət marjası və əməliyyat mənfəətinin  ayrı-ayrıqlıqda
təqdim edilməsi bu sistemin ikinci əsas xüsusiyyəti hesab olunur.

Satış həcmi – Dəyişən xərclər= Mənfəət marjası
Mənfəət marjası – Daimi xərclər= Əməliyyat mənfəəti

İstehsal və maliyyə uçotunun inteqrasiyası direkt kostinq sisteminin üçüncü əsas
xüsusiyyəti hesab olunur.

Fəaliyyətin həcmi, satış və əməliyyat mənfəəti arasında qarşılıqlı asılılıq və
əlaqənin öyrənilməsi direkt kostinq sisteminin dördüncü xüsusiyyəti kimi çıxış edir.
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bu məqsədlə təcrübədə korrelyasiya və reqressiya təhlil metodlarından, riyazi sta-
tistika, qrafik metodlardan istifadə edilir ki, bunlar da aşağıdakıların əldə edilməsini
təmin edir:

- istehsal xərclərinin müəssisənin fəaliyyətinin həcmindən və ya istehsal
güclərindən asıllığını müəyyən etmək;

- smeta bərabərliyi metodundan istifadə etməklə istehsalın həcmindən asılı olaraq
müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin mənfəət və ya zərərlə yerinə yetirilməsi
haqqında informasiya əldə etmək;

- istehsalın həcmi və ya kritik istehsal həcmlərinin səviyyəsidən asılı olaraq maya
dəyərini və ya ayrıca məhsul növünün maya dəyərini proqnozlaşdırmaqla,
müəssisənin strateji vəzifələrinin müəyyən edilməsi;

Xərclər, istehsal və ya xidmətlərin həcmi, mənfəət arasında asılılıqların öyrə-
nilməsi müəssisənin qeyri müəyyənlik və risk şəraitində təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı
daha dəqiq strateji qərarlar qəbul etməsinə şərait yaradır. Adətən bu qərarlar hər
hansı məhsul növünün istehsalının həcmi, onun satış bazar qiyməti, həmin məhsulun
istehsalına çəkilən dəyişən xərclər, məhsulun satışından gözlənilən əməliyyat
mənfəəti və mənfəət marjasının həcmi və faizi, hədəf mənfəətinin planlaşdırılması,
istehsal güclərindən effektiv istifadənin müəyyən edilməsi kimi göstəricilərlə bağlı
olur. Zərərsizlik nöqtəsinin təhlili kimi adlandırılan xərc-həcm-mənfəət analizi
istehsalın həcminin elə kritik səviyyəsini müəyyən edir ki, məhsul satışından əldə
olunan gəlir, həmin məhsulun istehsalına çəkliən xərclərə bərabər olsun [3, 4]. 

Zərəsizlik nöqtəsinin müəyyən edilməsi üçün təcrübədə 3 metoddan daha geniş
istifadə olur. bərabərlik metodu, marjinal gəlir metodu, qrafik metod.

Zərərsizlik nöqtəsinin xərc-mənfəət bərabərliyi metodu vasitəsilə müəyyən
edilməsi aşağıdakı formulanın köməyi ilə yerinə yetirilir:

Satışlar  = Sabit xərclər + Dəyişən xərclər + Əməliyyat mənfəəti

beləliklə, 
p x q= Xda + (X  ̅dəy x q) +Əm (9)

burada, p - məhsul vahidinin qiyməti
q - istehsal olunan məhsulun  və ya fəaliyyətin həcmi,
Əm - mənfəət vergisindən qabaq əməliyyat mənfəətidir.

burada Əm = 0 olduğundan, zərəsizlik nöqtəsi – qz.n. aşağıdakı qaydada
hesablanır:  

q z.n. =  Xda / (p-X  ̅ dəy)      (10)
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Formuladan göründüyü kimi zərərsizlik nöqtəsinin müəyyən edilməsi üçün dövr
ərzində yaranan daimi xərclər, məhsul vahidinin qiyməti və həmin məhsul vahidi
üzrə çəkilmiş dəyişən xərcin fərqinə nisbəti kimi müəyyən olunur.  

Marjinal gəlir metodu ilə zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması yuxarda qeyd
olunduğu kimi məhsul vahidi üzrə satış qiyməti və dəyişən xərc arasındakı fərqin
daimi xərclərin örtülməsi prinsipinə əsaslanır. bu zaman mənfəət marjası və mənfəət
marjasının dərəcəsi anlayışlarından istifadə olunur.

mmarja = p -  X  ̅ dəy , m  ̅marja = p -  X  ̅ dəy / p  (11)
q z.n. = Xda +Əg / mmarja (natural ifadədə) (12)
q z.n. = Xda + Əg / m  ̅marja (dəyər ifadəsində) (13)

burada:  mmarja - mənfəət marjası,   m  ̅marja - mənfəət marjası dərəcəsi 

Çoxçeşidli məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsində zərərsizlik nöqtəsinin
hesablanması zamanı adətən təcrübədə orta çəkili mənfəət marjası dərəcəsindən
istifadə olunur. Orta çəkli mənfəət marjası dərəcəsi müəsssisə üzrə ümumi satışda
hər bir məhsul çeşidinin faiz payı, həmin məhsul çeşidi üzrə mənfəət marjasının
dərəcəsinin hasilinə uyğun hesablanır. 

İstehsal müəssisələrində olduğu kimi xidmət müəssisələrində də zərərsizlik
nöqtəsinin hesablanması və ya xərc-həcm-mənfəət göstəricilərinin qarşılıqlı
əlaqələrinin təhlili bir sıra strateji qərarların verilməsinə geniş imkanlar yaratmaqla,
müəssisəsdə istehsalın optimal həcminin müəyyən edilməsi, hədəf  və ya arzuolunan
mənfəətinin planlaşdırılmasına geniş imkanlar yaradır. buna nail olmaq üçün isə ilk
növbədə istehsalın və ya satışın həcminin müəyyən edilməsinə,  satış qiyməti,
dəyişən və daimi xərclərin dəyişməsinin əməliyyat mənfəətinə təsiri, məhsul
çeşidinin və ya satışın strukturunun dəyişməsinin satış mənfəətinə təsirinin
öyrənilməsinə nəzər yetirilməlidir [6,7].

Su təchizatı xidmət müəssisəsinin hesabat məlumatlarına əsasən 2017-ci il üzrə
satışın həcmi 13106.6 min m³, xidmətin dəyəri 6785.7 min manat,  illik xərclər
6169.6 min manat, ondan daimi xərclər 868.2 min manat olmuşdur.

1. Mənfəət marjası (mmarja);
mmarja = p -  X  ̅ dəy ;    mmarja= 0,517-0,404= 0,113
m  ̅marja = p -  X  ̅ dəy / p; m  ̅marja= 0.113/0.517= 21,85% (14)
2. Kritik satış həcminin hesablanması (qkrıtik);
qkritik = Xda / (p-X  ̅ dəy) = Xda / mmarja

qkritik = 868,2/ (0,517-0,404)=  868,2/0,12 = 7 666,3 min m3 (15)
3. Kritik satış həcmindən gəlir (G kritik);
G kritik = Xda / mmarja x p= q kritik x p və ya G kritik =  Xda / m  ̅marja

G kritik = 7666,3 x 0,517= 3970 min manat
G kritik =  868,2 / .2185= 3970 min manat (16)
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4. Kritik satış qiyməti ( pkritik);
pkritik = Xda / q + X  ̅ dəy

pkritik = 868,2/13106,6 + 0.404 =  0,471 (17)
5. Minimal marjial gəlir (gmin);
gmin = Xda / G
gmin = 868,2 / 6785.7 = 12.8 % (18)
6. Hədəf mənfəətin əldə olunması üçün göstərilən xidmət həcminin və

dəyərinin planlaşdırılması (Mhədəf):  Göstərilən xidmət üzrə hədəflənən və ya
planlaşdırılan  vergidən qabaq illik satış mənfəəti 900 min manat olarsa;

p x q= Xda + (X  ̅dəy x q) +Əm

M hədəf = p x q - (X  ̅dəy x q) - Xda

q hədəf = (Xda+M hədəf)/(p-Xdəy) = (868.2+900)/(0,517-0,404)
= 15647,8 min m3 (naturalda) (19)
q hədəf = (Xda+M hədəf)/(m  ̅ marj) = (868.2+900)/(0.2185) = 8092,4 
( dəyərlə)    (20)

Xərc-xidmətlərin həcmi -mənfəət üzrə əlaqələrin təhlili əsasında hədəflənən
vergidən qabaq  illik 900,0 min manat mənfəətin əldə edilməsi üçün su təchizatı
idarəsi tərəfindən proqnozlaşdırılan dövr üzrə 15647.8 min m3 və ya 8092.4 min
manatlıq xidmətlərin göstərilməsi planlaşdırılmışdır.  

Zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması üzrə marjinal gəlir metodu üzrə hesablanmış
göstəricilərin qrafik təsvir metodunun köməyi ilə də təqdim etmək olar (şəkil 1 və
2). Şəkil 1 və 2-də xidmətlər üzrə satışdan daxil olan gəlir və xidmətlərin
göstərilməsi üzrə dövr ərzində yaranan cəmi birbaşa və daimi xidmət xərcləri qrafik
olaraq təsvir edilir. qrafik təsvir metodu xərc-həcm-mənfəət asıllığını və mənfəət-
həcm qrafik asıllığını əks etdirir. belə ki, bu metodun əsasında istehlakçılara
göstərilən xidmətin  həcmində olan kəmiyyət dəyişikliklərinin satışdan əldə edilən
daxilolmalara və xidmət üzrə birbaşa və daimi xərclərə təsirinin qrafik təsviri
dayanır.

Microsoft Excell office proqramı ©”  vasitəsilə verilən xidmətlərin həcmi və
çəkilən birbaşa xidmət və hesabat dövrünün  daimi xərcləri barədə məlumatlar
əsasında tərtib edilmiş qrafik təhlillərdən əyani şəkildə görünür ki, göstərilən su
təchizatı xidmətlərinin həcmi 7666,3 min m3 olduqda əldə olunan gəlir kritik
səviyyəyə, 3970,0 min manata çataraq, həmin gəlirin əldə edilməsinə çəkilən
məsrəflərlə bərabərləşir və tarazlıq nöqtəsində  zərərsizlik nöstəsini əmələ gətirirlər
(şəkil 1). 

“Xərc-həcm-mənfəət qrafik təhlili” modelinin modifikasiyası kimi hesab olunan
“Mənfəət-həcm asılılığınını qrafik təsviri” modelində göstərilən xidmətin həcminin
kəmiyyət dəyişmələrinə qarşı əldə edilən daxilolmalar və çəkilən xərclərin xətti
qrafik təsviri əvəzinə hesablanan əməliyyat mənfəətinin qrafik təsviri verilmişdir
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Şəkil 1. “Xərc-həcm-mənfəət” əlaqəsinin təhlilinin qrafik modeli
Mənbə: Xidmət müəssisəsinin xidmətlərinin həcmi və xərcləri üzrə  məlumatları əsasında 

müəllif tərəfindən hesablanmış  və tərtib edilmişdir.

Şəkil 2. Mənfəət –həcm  əlaqəsinin qrafik modeli
Mənbə: Xidmət müəssisəsinin xidmətlərinin həcmi və xərcləri üzrə  məlumatları əsasında 

müəllif tərəfindən hesablanmış  və tərtib edilmişdir.



(şəkil 2). Şəkil 2-dən də aydın olur ki, seçilmiş struktur üzrə fəaliyyətin həcmi “0”
bərabər olduqda hesablanmış əməliyyat mənfəəti daimi xərclərin miqdarına 868,2
min manata, fəaliyyətin həcmi  7666.3 min m3 olduğu halda hesablanan əməliyyat
mənfəəti zərərsizlik nöqtəsinə və ya “0”-a bərabər olur. 

Nəticə 

Təsərrüfat fəaliyyətinin və ya göstərilən ictimai xidmətlər üzrə “Məsrəf-həcm-
mənfəət” və ya onun modifikasiyası hesab olunan “həcm-mənfəət” təhlillərinin
aparılması ilə xidmətlər üzrə çəkilən əməliyyat xərclərinin kritik səviyyəsi müəyyən
edilmişdir. Ənənəvi metodlarla yanaşı istehsal xərclərinin hesablanmasının “direkt
kostinq” metodundan istifadə etməklə müəssisədə göstərilən xidmətlərin həcmi və
əməliyyat xərcləri arasında “zərərsizlik nöqtəsi” hesablanmış və onun əsasında
“Marjinal gəlir” hesabatı hazırlanmışdır. bununla yanaşı, xidmət müəssiələri üçün
təsərrüfat fəaliyyətinin və ya göstərilən xidmətlərin təmin edilməsinə çəkilən
əməliyyat xərclərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün əsas səmərəlilik
kriteryalarının metodiki təminatı tədqiq edilmiş və onun əsasında mənfəət marjası,
mənfəət marjasının faizi, xidmətlər üzrə kritik satış həcmi, kritik satış həcmindən
əməliyyat gəliri, kritik satış qiyməti, hədəf mənfəəti  kimi səmərəlilik kriteryaları
hesablanmışdır.
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Introduction

Analysis of the ecological status of rivers, particularly sediments, is a difficult
and complex problem. There is as yet standardized method that would allow for the
assessment of the ecological status of rivers. ın the case of small water reservoirs
of small capacity makes them more vulnerable to human pressure, changes in
weather conditions than the big lake. because of the random research and very ex-
tensive literature on the subject it is difficult to present the results obtained to the
situation prior to the period of intensification of agriculture (pesticides, herbicides,
insecticides), commercial fish farming and, as well as effects related to the general
tourism, automotive and fashion new/invasive organisms to a variety of garden
ponds leak into the environment. biomarkers used based on the analysis of mac-
robenthos (Kownacki 2000a, b, Czerniawska-Kusza 2005), but are impossible to
use as an universal bioindex. This is due to the properties of macrobenthos, namely
the majority of the group of organisms used in the assessment of environmental
constitute insect larvae that occur seasonally, which limits the duration of the study.
ın addition, the organisms are relatively large, often occur in assemblages and are

(Pp. 99-116)
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Abstract. The paper presents a new method of ecological status of rivers, partic-
ularly sediments,  assessment based on meiobenthic assemblages analysis. Fresh-
water meiobenthic organisms, also called meiofauna are small invertebrates and a
separate functional group. They are a sensitive indicator of changes in the aquatic
environment. Analyses are conducted for the relative scale taking into account the
minimum, maximum on the parameters in the obtained results: N10 – the number
of individuals per 10 cm², Ntaxa – number of identified major meiobenthic taxa and
a new algorithm bw to calculate the balance of taxa present in the assemblage. The
method allows to determine the degree of purity/degradation of the studied rivers
or their fragments, as well as to compare the results.
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culations. 



actively on the move. Therefore, they do not show differences of sites located within
a short distance. ın the case of small reservoirs, the situation is even more compli-
cated because a number of macrobenthos taxa/individuals in this type of reservoirs
occurs in a small number or occasionally, or not at all. ın order to assess the ecologi-
cal status of small fresh water reservoirs near lake Wdzydze used meiobenthos (Woj-
tasik 2010, 2013a, b), an assemblage of organisms commonly found in all types of
waters. 

Meiobenthos assemblages is composed of small aquatic invertebrates of different
systematic assignment. There are many criterion of size definition of meiobenthos
(Wojtasik 2016). Most accepted criterion is given as the limits of dimensions 0.042–
1 mm (Pfannkuche and Thiel 1988). The following are the freshwater meiobenthos
(meiofauna) various ranks of the regular invertebrates: Turbellaria, Rotifera, Nema-
toda, Oligochaeta, Conchostraca, Cladocera, Copepoda, Ostracoda, including among
other things ınsecta larvae Diptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Arachnida,
Tardigrada, Gastropoda and bivalvia. Part of major meiobenthic taxa is constant
(present by virtue of size and bind with an aqueous medium throughout the on-
togeny), while a part of meiobenthos operating (changing the size of the body, and
also by the lack of binding with an aqueous medium for the entire duration of de-
velopment). Meiobenthos organisms are a separate functional group and a functional
group are a sensitive indicator of change in the aquatic environment (Warwick 1990,
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Fig. 1. Changes in abundance and taxonomic diversity of meiobenthic assemblages
occurring different areas: lakes, fresh water reservoir, rivers and marine 

environment (Wojtasik 2013) 



Särkkä 1992, Giere 1993, 2008). Many species belonging to the group of animals
were used as bioindicators (Mezquita et al. 1999, Martins et al. 2007, Wojtasik 2012,
2015). The meiobenthos belong pioneering taxa resistant to changing or extreme
physical and chemical conditions (Wojtasik and Cieszynska 2008, Wojtasik et al.
2019), many of which appear in very different aquatic environments (Wojtasik 2007,
2009ab, Wojtasik et al. 2009) as eutrophic or polluted water bodies (Wojtasik 2008).
ın addition, meiobenthic taxa react to local changes in environmental conditions by
creating specific, characteristic assemblages for specific small area (Wojtasik et al.
2009, 2010, 2013ab, 2017).

Conducting research based on meiobenthic assemblages enables a fast sort reser-
voirs tested for their similarity and ecological status. The method allows to deter-
mine the degree of purity/degradation of closely spaced groups of reservoirs and/or
a similar hydrological types. Method for assessing the ecological status based on
the analysis of major meiobenthic taxa previously tested for various freshwater
reservoirs, including Czorsztyński and Sromowiecki dam reservoirs (Wojtasik
2009ab), lakes of Kaszubski and Wdzydzki landscape Park (Wojtasik 2007, 2013b)
and rivers (Wojtasik et al. 2009)

ın this work shown three examples of ecological status of different rivers in
Poland and possibility of analysis of their ecological condition by meiobenthic as-
semblages MeioEco.

Material and methods

Analyses were performed based on the developed methodologies for assessing
the ecological status by meiobenthos assemblages (Wojtasik 2010, 2013ab), which
for a two-dimensional analysis of the abbreviated form shown in Figure 2. Analyses
are conducted for the relative scale taking into account the minimum, maximum on
the parameters in the obtained results: N10 – the number of individuals per 10 cm2,
Ntaxa – number of identified major meiobenthic taxa. Arithmetic means calculated
for maximum and minimum values of both parameters, the boundaries of the inter-
vals (Fig. 2).

Analysis also included is a new algorithm developed bW (Wojtasik 2013ab, Wo-
jtasik et al. 2016) to calculate the balance of taxa present in the assemblage. The al-
gorithm of taxonomic balance (bW) used is different from that previously used such
as the Shannon-Wiener index, Pielou, Margalef, Simpson indexes. These indicators
mathematical impose restrictions not allowing for placement in the analysis of a
single taxon/individual (because of the use of logarithms, or the possibility of a 0 in
the denominator, as a result of the calculating). The proposed algorithm does not
impose any restrictions on mathematical calculations. The maximum value is 1,
while the minimum is 0 for one taxa in assemblage or greater than 0, the value bW
ratio is in the range [0, 1]. 
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bW factor is described by the following formula:   

(1)

where:
N – the number of all individuals in a sample
ni, nj – the number of individuals of i-th and j-th taxon 
0≤…≤ni≤nj≤…≤nM≤N, where M – the number of taxa in one sample
The taxa are sorted in order of increasing number of individuals in succeeding

groups
tu distinguish from N – the number of individuals, in this case (N) stands for nat-

ural numbers.
k – describes the of taxa group in a following way:
k = 1 for (nM - nM – 1)
k = 2 for (nM – 1 - nM – 2)
k = M-1 for (n 2 - n1)
bw indicator assumes a maximum value equal to 1 when all the taxa present are

represented by the same number of individuals. The lower the ratio, the stronger is
the dominance of one of the taxa. The value of the maximum and minimum bW is
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Fig. 2. A. Course of changes in abundance and taxonomic diversity occurring with
the development of the fresh water reservoir until it is degraded diagram shows four
areas: 1 – low density of settlement and low biodiversity (the area in initial stage of
development or degraded), 2 – low density settlement, high biodiversity (area rela-

tively stable, mostly low-trophic, at steady state), 3 – high density settlement and high
biodiversity (reservoir reaches the maximum level of eutrophication, the balance

may be upset and will further increase eutrophication – degradation), 4 – high settle-
ment  density, low biodiversity (progressive degradation of sediment)

B. Changes of ecological status for different environments/

A b



the extent of our audit. The arithmetic average of the maximum and minimum values
of the border ranges between equilibrium and its absence in the meiobentic assem-
blages.

Samples collection

Samples for tests of quantitative and qualitative analyzes were collected tube
with generally a diameter of 2.5 cm from the surface sediment layer (0–10 cm).
Samples were preserved in 70% ethanol and stained with rose bengal (Rose bengal
sodium salt, Sigma No. R3877-5G). The prepared material after washing on a sieve
with a mesh of 0.042 mm was subjected to detailed analysis in terms of which the
major meiobenthic invertebrates. The analyzed material was flushed out of the frame
using a mesh of 1.0 mm to separate meiobenthos of macrobenthos. The samples
were analyzed using a stereomicroscope. To assess the size of the animals were used
including Petri dish with grids of 1 and 2 mm. ınvertebrates that periodically occur
in meiobenthic assemblages (Turbellaria, Oligochaeta, larvae of ınsecta, Mollusca)
and their dimensions theoretically allowed to pass through the mesh with a mesh of
1 mm were included into meiobenthos. All representatives of the permanent
meiobenthic invertebrates (Rotifera, Ostracoda, Copepoda, Cladocera) counted ir-
respective of the dimensions to meiobenthic assemblages.

Result and Discussion
Example 1.
A stream
Samples were collected on 23 May 2015 form stream on Karkonosze Mountains

(South Poland). For each station were collected only one sample.

Table 1. Meiobenthic invertebrates od sampling station of the stream 
on Karkonosze Mountains
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Taxa / parametr Station / numer of meiobenthic individuals
1 2 3 4 5

Rotifera 1 1
Nematoda 2 2 1
Oligochaeta 2 1 1
Cladocera 1
Copepoda 1
Ostracoda 1
Diptera larvae 6 4 3 2
Ephemeroptera larvae 2
bivalvia 1
N 1 12 6 9 4
N10 2,04 22,4 12,22 18,33 8,15
Ntaxa 1 5 3 5 3
bw 0 0,595 0,5 0,853 0,75
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Fig. 3. 2D analysis of N10 and Ntaxa factors, 

A view of the stream, the waterfall Podgórna
and a small reservoir (a station No. 1)

Sampling stations No. 2 (between rocks)
and No. 3 (on a sand sediment of the

stream)

legendEcological status of the river
as a result of a 3D analysis

Fig. 4. A view of the stream and the waterfall, ecological status of the stream: 3D
analysis of N10, Ntaxa and Bw factors (photo: B. Wojtasik)



The samll pond under the waterfall is the initial phase of the trophy. This area is
extremely poor in invertebrates (red colour). The rocky banks of the stream have a
greatest biodiversity (green colour). The sandy bottom of the central part of the
stream is a developmental phase of the trophy (blue colour).

Example 2
Roztocze, South-East Poland (data after Wojtasik et al. 2009)
The Roztocze region, particularly Central Roztocze, is characterised by a great

diversity of environmental conditions, including the water reservoirs and rivers
(buraczyński (ed.) 2002). These rocks are exposed on the surface or they are covered
by loess and sands. The material was collected in August and the first part of Sep-
tember 2008 from rivers Wieprz (W1-W6), Świerszcz (S1-S8). Sediment samples
with bottom water were taken from surface 10 cm2. Rivers Świerszcz and Wieprz
shown on Fig. 6. The results of meiobenthic analysis shown on table 5.
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Table 2. Description of the MeioEco analysis presented in Figure 4
Stations N10 Ntaxa bw Ecological status

1 low low unbalance initial development phase of trophy

3; 5 low high balance Trophy increase

2; 4 high high balance high trophy, maximum for the 
examined stations

Fig.  5. Ecological status of the river, interpolation of the data
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The Świerszcz River The Wieprz River
Fig. 6. Roztocze National Park, Poland (photo: B. Wojtasik)

Fig. 7. Location of sampling stations in Central Roztocze, S1–S8 Świerszcz River,
W1-W6 Wieprz River (after Wojtasik et al. 2009), 

Major 
meiobenthic

taxa

Świerszcz River, stations Wieprz Rriver, stations

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 W1 W2 W3 W4 W5 W6
Turbellaria 1 1 1 4 16 3 2 6 1
Rotifera 2 2 25 2 12 4 5 8 7 50 6 16 6 1
Nematoda 9 1 2 6 5 45 1 59 1 21
Oligochaeta 3 4 8 2 6 1
Cladocera 1

Table 4. Major meiobenthic taxa of Świerszcz and Wieprz rivers, Roztocze,
Poland (Wojtasik et al. 2009)



Number of meiobenthic individuals and biodiversity were higher for Wieprz river.
Maximum major meiobenthic taxa and number of individuals was observed for sta-
tion W2. The lowest number of major meiobenthic taxa and number of individuals
was for station S2. Numbers of individuals for Świerszcz river was in range 3 – 45,
for Wieprz river 13 – 187 individuals / 10 cm2. Number of major meiobenthic taxa
was from 2 to 5 (Świerszcz river) and from 3 to 9 (Wieprz river). Detail are presented
on figures 8A and 8b 
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Copepoda 1 10 1
Ostracoda 2 2 4 4 24 1 3
ınsecta larvae
Diptera 4 5 1 1 21 4

ınsecta larvae
without Diptera
Tardigrada 6 12
bivalvia 4 8 1 2
Gastropoda 2 1

Table. 5. Parametres N10, Ntaxa and Bw calculated for samples of meiobentic taxa,
Świerszcz and Wieprz rivers, Roztocze, Poland

Stations Parameters Stations Parameters
N10 Ntaxa bw N10 Ntaxa bw

S1 7 3 0.643 W1 16 3 0.844
S2 3 2 0.667 W2 187 9 0.893
S3 45 5 0.580 W3 19 8 0.838
S4 6 4 0.917 W4 88 6 0.440
S5 25 5 0.673 W5 13 3 0.808
S6 23 5 0.837 W6 24 4 0.167
S7 9 4 0.611
S8 15 3 0.700

Fig. 8. 2D analysis N10 and Ntaxa of meiobenthic assemblages of sampling stations:
A. Wieprz River, B. Świerszcz River; areas of the graph: I – low numbers of individ-

uals and low biodiversity, II - low numbers of individuals and high biodiversity, 
III – high numbers of individuals and high biodiversity, IV – high numbers 

of individuals and low biodiversity, 



Figures 9 and 10 shown 3D analyzes carried out independently for two rivers
Wieprz and Świerszcz. Figure 11 shown 3D comparative analyzes for all data ob-
tained for both rivers.
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Fig. 9. Ecological status of Wieprz river, 

Table 6. Description of the MeioEco analysis presented in Figure 10,

Stations N10 Ntaxa bw Ecological status

W6 low low unbalance Degradation

W1; W5 low low balance Degradation, initial phase of
re-colonisation

W3 low high balance Trophy increase with taxo-
nomic balance

W4 low high unbalance Trophy increase without tax-
onomic balance

W2 high high balance high trophy, maximum for
the examined stations
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Fig. 9. Ecological status of Świerszcz and Wieprz rivers., 3D analyzes carried out in-
dependently for the rivers A. part of Wieprz River, B.  Świerszcz River,

Table 7. Description of the MeioEco analysis presented in Figure 10,

Stations N10 Ntaxa bw Ecological status

S1; S2;
S8 low low unbalance Degradation

S4; S6 low high balance Trophy increase with taxo-
nomic balance

S7 low high unbalance Trophy increase without tax-
onomic balance

S3; S5 high high unbalance
high trophy, maximum for
the examined stations, the
early stages of degradation
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Fig. 10. Ecological status of Świerszcz and Wieprz rivers, 3D comparative analyzes
for all data obtained for both rivers,

Table 8. Description of the MeioEco analysis presented in Figure 10,

Stations N10 Ntaxa bw Ecological status

W6 low low unbalance Degradation

S1 – S8;
W1; W5 low low balance

initial development phase of
trophy, area of re-colonisa-

tion

W3 low high balance Trophy increase with taxo-
nomic balance

W4 low high unbalance Trophy increase without tax-
onomic balance

W2 high high balance high trophy, maximum for
the examined stations



Performed analyzes show the possibility of describing changes in ecological sta-
tus, even if the variation is small (Świerszcz River) or compared Świerszcz to an-
other river, Wieprz River (Fig. 9).

Example 3. 
Kacza River, Gdynia City, North Poland (after Wojtasik 2016b)
Gdynia is not a very big city (about 250000 people). ıt is located on a baltic sea-

side. Forests and baltic Sea surround the city. A small Kacza River (27 km) flows
through the city and flows into the baltic Sea. The research included sites in the
lower course of the river. The stations were on a built-up part of the city: buildings
(No. 1, No. 2, No. 3, No. 6), gardens (No. 4), along the roads (No. 5, No. 7), under
a road bridge (No. 3), in a park (No. 8) and at the point where it enters the baltic
(No. 9). Some of stations of the Kacza River shown on Fig. 11. 

Parameters ph and O2, of bottom water were similar on the sampling stations
Conductivity was growth from station No. 1 to station No. 9. Temperature was
growth to station No. 6 (max value 16.6oC). Result of analysis of physical and chem-
ical parameters shown on table 9. Results of analysis of meiobenthic assemblages
shown on table 10, 11 and the figure 12.
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Fig. 11. Sampling stations, Kacza River, Gdynia, Poland, 21.06.2016 
(photo: B. Wojtasik)

No.1

No.3 No.5

No.6 No.7 No.9
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Station T [oC] C [µS/cm] ph O2 [%] O2 [mg/l]

1 11.8 490.5 8.123 98.0 10.43

2 12.2 491.5 8.220 97.6 10.53

3 12.7 515.0 8.175 98.2 10.47

4 13.6 536.5 8.169 98.9 10.40

5 14.6 561.5 8.220 100.2 10.13

6 16.6 556.0 8.210 99.8 10.11

7 16.0 562.5 8.265 102.2 10.17

8 15.4 549.5 8.180 95.7 9.72

Table 9. Physical and chemical parametres of bottom water of sampling stanions,
Kacza river, Gdynia, Poland

Table 10. Major meiobenthic taxa of sampling stations of Kacza River, 
Gdynia, Poland, 

Taxa / parametr
Station / numer of meiobenthic individuals

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Turbellaria 1 3 3 12 4 21 1 11 4

Rotifera 1 1 12 1 34 1 2 1

Nematoda 2 7 3 43 26 76 9 57 4

Oligochaeta 7 6 34 66 53 17 85 7

Cladocera 1 6

Copepoda 2 1

Ostracoda 2

ınsecta larvae Diptera 5 17 10 1 2

ınsecta larvae (-Diptera) 1

Tardigrada 1 1

N 3 24 13 128 107 188 28 158 16

N10 2.04 16.33 8.84 87.07 72.79 127.89 19.05 107.48 10.88

Ntaxa 2 6 4 9 5 7 4 6 4

bw 0.667 0.910 0.718 0.835 0.526 0.778 0.571 0.657 0.750



Within the city there are dynamic changes in the ecological state of the river.
This applies even to short sections of the river. Posts that show degradation are fol-
lowed by rapid reconstruction of trophy (No. 4). The next station (No. 5) shows pro-
gressive degradation. however, at the station No. 6 there is an increase in trophy,
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Fig. 12. Analysis 3D of meiobenthic assemblages (MeioEco), the Kacza River, 
Gdynia, Poland

Table 11. Description of the MeioEco analysis presented in Figure 12,
Stations N10 Ntaxa bw Ecological status

1; 7 low low unbalance Degradation

3; 9 low low balance Degradation / initial development phase
of trophy. area of re-colonisation

2 low high balance Trophy increase with taxonomic balance

4; 6 high high balance high trophy. maximum for the examined
stations

8 high high unbalance high trophy in the early stages of degra-
dation

5 high low unbalance low trophy. progress of degradation



resulting from the runoff of waters rich in biogenic substances from intensively cul-
tivated gardens. Trophy is lowered to a degradation level (No. 7) at the site where
the river passes under a busy road. The reconstruction of trophy, but with a disturbed
taxonomic balance occurs in the next station (No. 8). The estuary of the river shows
the initial state of trophy development. This area is a zone of mixing fresh water
(river) and sea, brackish water (baltic Sea).

Conclusion

The three examples of the use of the meiobenthos assemblages in the analysis of
the ecological status of rivers show the great possibilities of this method. Even in a
very poor mountain stream there is diversity of ecological status. The ability to com-
pare the ecological status of different rivers (Roztocze, example 2) allows to quickly
determine the increase in eutrophication at the inflow of nutrients (Wieprz river).
Compared to the Świerszcz river passing through forest areas. however, in the case
of cities, the MeioEco method allows determining zones vulnerable to degradation,
intense anthropogenic impact. The MeioEco analysis is very important part of the
comprehensive method for protecting water reservoirs and rivers: assessment of the
ecological status, diagnosis of repair methods and remediation (Wojtasik,
Wiśniewski 2014).
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Giriş

Sutoplayıcının səthində axan ərinti və yağış sularının torpaq hissəciklərini
hərəkətə gətirməsi eroziya prosesi adlanır. bu hissəciklər çay məcrasına düşdükdə
gətirmələr axımı əmələ gətirir. Gətirmələr axımı haqqında məlumatlar su anbarları
və kanallar layihələndirilərkən onların lillənməsinin hesablanması, suyun
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, məcra proseslərinin öyrənilməsi  üçün vacibdir.

Gətirmələr axımının formalaşması təbii (iqlim, geomorfoloji və s.) və antropogen
amillərdən asılıdır. Onun kəmiyyətinə çayın illik axımı və onun il ərzində
paylanması, gursululuq axımı və yağış daşqınlan da təsir göstərir. Gətirmələr
axımının formalaşmasında səth axımının rolu daha böyükdür.

Şirvan hidroloji rayonu Kür çayının bir sıra sol qollarını - Əlicançay, Türyançay,
Göyçay, Girdimançay və Ağsu çaylarını əhatə edir. bu çayların qidalanmasında
yeraltı suların payı 40-60%, yağış sularının payı isə 20-30%-ə çatır. Çayların yuxarı
axınında dərələr v şəkillidir və  dib eroziya üstünlük təşkil edir. Aşağı axında
gətirmə konusları formalaşmışdır. Çayların əksəriyyəti suvarma ilə əlaqədar yay
aylarında Kürə çatmır. Gətirmə konusunda yerləşən təsərrüfat sahələri vaxtaşırı baş
verən sellərin dağıdıcı təsirinə məruz qalır (Rüstəmov, 1960).

(Səh. 117-126)

ŞİRVAN ÇAYLARINDA GƏTİRMƏLƏR AXIMININ
TƏDQİQİ

Nuriyev A.A.
Bakı Dövlət Universiteti, anar_nuri@yahoo.com 

Abstract. Sedimentation flow information is important for designing reservoirs
and canals. Shirvan rivers selected as research area. Shirvan hydrological region
covers a number of left tributaries of the Kura River - Alijanchay, Turyanchay, Goy-
chay, Girdimanchay and Agsu rivers. The hydrological information of monitoring
stations up to 2017 used for calculation. Changes in water discharge and it’s trends
analyzed. For all rivers korrelation curves established betwenn sedimentation flow
and water flow. based on this relationship, new formula proposed for estimation of
sedimentation flow.  Turbiduty degree calculated for each station then tirbudity map
developed for Shirvan Rivers by the implementation of GıS. .

Açar sözlər: Şirvan çayları, gətirmələr axımı, su sərfi, bulanıqlıq dərəcəsi,
bulanıqlıq xəritəsi. 



Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodlar 

Tədqiqatda Şirvan çayları üzərində müxtəlif dövrlərdə fəaliyyət göstərmiş və
hazırda fəaliyyət göstərən 26 hidroloji müşahidə məntəqəsinin su və asılı gətirmələr
sərfləri haqqında məlumatlardan istifadə olunmuşdur. Su sərfləri haqqında
məlumatlar müşahidələr başlandığı ildən 2017-ci, asılı gətirmələr sərfləri haqqında
isə 1994-cü ilə kimi olan dövrləri əhatə edir.  Eyni zamanda müəllifin apardığı çöl
tədqiqatlarının nəticələri və arxiv materialları da  təhlil edilmişdir. Tədqiqatda sta-
tistik təhlil metodundan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın şərhi

Şirvan zonasının  dağlıq və düzənlik hissələrinin həm geoloji, həm də geomor-
foloji xüsusiyyətləri bir - birindən fərqlənir. Dağlıq ərazidə Mezozoy erasının yura
və Təbaşir, düzənliklərdə isə Kaynozoy erasının üçüncü və dördüncü dövr süxurları
yayılıb. 

Şirvan  düzü  ərazidə ən böyük geomorfoloji vahiddir. O, Mingəçevir su anbarın-
dan hacıqabul gölünə qədər 180 km məsafədə uzanır və maksimal eni 55 km təşkil
edir. Şirvan düzünün şimal hissəsi çayların geniş gətirmə konuslarından və
konuslararası düzənliklərdən ibarətdir. Türyançay, Göyçay və Girdmançayın gətirmə
konusları daha böyükdür. Gətirmə konusları qabarıq səthlidir və  burada çay
dərələrinin dərinliyi  4-5 m, aşağı kənarları  yelpikvaridir. Çayların gətirmə konus-
larında ayrılan qollar boyunca akkumulyativ tirələr qarasu yatağına qədər uzanır.
bu istiqamətdə tirələrin nisbi hundürlüyü və eni azalır. Çaylardan ayrılan daha kiçik
qollar boyu mürəkkəb formalı daha kiçik tirəciklər əmələ gəlmışdır. Gətirmə
konuslarının yuxarı hissəsində iri çaqıl, orta hissədə çaqıl və qum, ətəklərində isə
qum, qumluca və daha narın çöküntülər yığılmışdır (Müseyibov, 1998). 

Şirvan düzünün Kürətrafı zonası mütləq yüksəkliyi “0” metrdən aşağı olan al-
lüvial düzənlikdir. burada əsas relyef formaları allüvial hamar düzənlik, qarasu
yatağı, Küryanı qabarıq akkumulyativ yaldır. Mikroformalar əsasən yataqboyu tirə
və təpəciklərdən, tirələrin  yalındakı kiçik yataqlardan (qobular), Kürün sol sahili
boyu əksər halda nalvari formada olan axmazlardan ibarətdir.

bulanıqlıq və asılı gətirmələr axımının il ərzində paylanması çay şəbəkəsinə daxil
olan eroziya materialının həcmindən və çayın su rejimindən asılıdır. yaz gursululuğu
müşahidə olunan çaylarda sutoplayıcının səthindən yuyulan gətirmələr su rejiminin
bu fazasıınn birinci yarısında çay şəbəkəsinə daha çox daxil olur. bu zaman
gətirmələrin tərkibində xırda fraksiyalar üstünlük təşkil edir (<0,005 mm). Müəyyən
bir vaxtdan sonra hövzədə aşınma məhsullarımn miqdarı və çaya daxil olan
gətirmələrin miqdarı azalır, lakin su sərfləri isə artmaqda davam edir. Gursululuğun
ən böyük sərfı keçdikdə gətirmələrin iriliyi artır. bu, eroziya materiallarının yarğan
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və qobulardan daxil olması, habelə çay məcrasının yuyulması ilə bağlıdır. lakin
axının bu eroziya fəaliyyəti sutoplayıcınm səthindən gətirmələrin azalmasını kom-
pensasiya etmir. bu səbəbdən, yaz gursululuğu müşahidə olunan çaylarda, adətən,
asılı gətirmələr sərfinin maksimumu su sərfinin maksimumundan əvvəl qeydə alınır.
Kiçik çaylarda hər iki maksimum eyni vaxtda müşahidə olunur. bəzən isə gətirmələr
sərfinin maksimumu su sərfinin maksimumundan bir qədər sonra müşahidə olunur.
bu, kiçik çaylarda fəal məcra prosesləri ilə əlaqədardır.

Asılı gətirmələrin illik rejiminə görə Azərbaycan çayları aşağıdakı qruplara
bölünür (Abduyev, 1998):

1. Asılı gətirmələr axımı əsasən yazda, yayda və payız aylarında (aprel, oktyabr
və ya noyabr) müşahidə olunan çaylar. bu qrupa Şirvan çayları istisna olun-
maqla,  böyük qafqazın qalan çayları aiddir. bu dövrdə illik asılı gətirmələr
axımının təxminən 80-90% - i keçir.

2. Asılı gətirmələr axımı əsasən yazda və yayda (aprel-iyul, bəzən avqust) keçən
çaylar. bu qrupa Kiçik qafqaz və Naxçıvan ərazisi çayları aid edilir. bu
dövrdə Kiçik qafqaz çayları illik asılı gətirmələrin 90-95%, Naxçıvan çaylari
isə 75-95 %-ni axıdır. 

3. Asılı gətirmələr axımı əsasən yaz-yay (aprel-iyun) və qismən payız (sentyabr-
noyabr) aylarında müşahidə olunan çaylar. yay minimumu avqust ayına
təsadüf edir. bu qrupa Şirvan çayları (Oğuzçay-Ağsuçaya kimi) aiddir. Aprel
– iyul aylarında keçən asılı gətirmələrin miqdarı  illik axımın 60-70%,
sentyavr-noyabrda isə 25-35%-ni təşkil edir. Meteoroloji şəraitdən asılı olaraq
bəzi illərdə payız daşqınları dövründə asılı gətirmələrin həcmi yaz
fəslindəkindən artıq ola bilər. 

4. Asılı gətirmələr axımı əsasən yaz və payızda keçən  çaylar. bu qrupa lənkəran
ərazisi çayları aid edilir və onlar da asılı gətirmələr axımının il ərzində
dəyişmə xüsusiyyətlərinə görə öz növbəsində iki hissəyə ayrılır:

a) asılı gətirmələrin çox hissəsi (40-60 %) yazda keçən çaylar  (hövzələri
boladıçaydan şimalda yerləşən çaylar);  b) asılı gətirmələrin əsas hissəsi (55
- 85%) payızda keçən çaylar  (hövzələri boladıçaydan cənubda yerləşən çay-
lar).  

beləliklə, bir çox hidroloji göstəricilərdə olduğu kimi, gətirmələrin axımının
mövsümlər üzrə  dəyişməsində də müəyyən çoğrafi qanunauyğunluq müşahidə
edilir. Asılı gətirmələr axımının çox hissəsi yüksək sutoplayıcıya malik çaylarda
yayda, alçaq sutoplayıcılarda isə yaz və payızda keçir.

Şəkil 1-də Şirvan zonasının  hidroqrafik şəbəkəsi və çaylar üzərindəki
hidrometrik  məntəqələrin sxemi göstərilmişdir. 

Orta illik su sərfləri sıralarının statistik parametrləri momentlər metoduna görə
hesablanmışdır. bu sıraların statistik bircinsliyi Fişer və Styudent meyarlarına görə
qiymətləndirilmişdir (cədvəl 3).

Nuriyev A.A. Şirvan çaylarında gətirmələr 
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Şəkil 1. Şirvan çayları üzərində müşahidə məntəqələrinin sxemi.

№ Çaylar Məntəqə Sutoplayıcı
sahə, km2

Sutoplayı-
cının orta

hündürlüyü,
m

Su sərfi, 
m3/s

Gətirmələr
sərfi, kq/s

1 2 3 4 5 6 7
1. Ahohçay Xanagah 66.4 1660 1951-2017 1953-1994
2. Əlicançay qayabaşı 708 990 1958-2014 1962
3. Əlicançay Xalxal 66.7 1920 1948-1957 -
4. Əlicançay Xanabad 1160 740 1936; 

1938-1944;
1948-1958

-

5. Əlicançay Xaldan 1210 710 1931-1932 -
6. bumçay bum 96 2240 1947-1966 1962-1966
7. Dəmiraparançay qəbələ 126 2430 1947-2017 1962-1994
8. Dəmiraparançay Savalan 433 1260 1935; 1938-

1941
-

Cədvəl 1. Şirvan çayları üzərindəki müşahidə məntəqələri və müşahidə
dövrləri
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1 2 3 4 5 6 7
9. Oğuzçay Oğuz 30.6 1620 1938, 1948-

1957
1951-1957

10. Tikanlıçay Tikanlı 120 2380 1947-1957,
1973-1974;
1980-1988;
1990-1995,
2005-2017

1980-1991

11. Türyançay Savalan 1340 1280 1930-1932;
1935-1967

1930, 1931,
1935, 1941.
1944-1945,
1948, 1950-
1960, 1967

12. Türyançay hidroqovşaq 1420/ 1440 1120 1968-1981;
1985-2017

-

13. Ağçay Filfili 99.0 2320 1947-1962 1963
14. Göyçay Göyçay 1480 970 1929-1930;

1934-1942,
1947-2017

1929, 1930,
1934-1937,

1941, 
1950-1960, 
1964-1989

15. Göyçay buynuz 308 1940 1942; 
1948-1974

1962-1973

16. vəndamçay vəndam 69.4 2130 1958-1966 1962-1966
17. Əyriçay İsmayıllı 88.2 940 1958-1975 1959-1972,

1974-1975
18. Girdimançay bruydal 78.8 2260 1960-1962 1960-1962
19. Gidrimançay qəndab 326 1870 1949-1962 -
20. Girdimançay Külüllü 453 1570 1929-1931;

1938; 1940
-

21. Ağsuçay Ağsu 367 1030 1929-1941,
1947-1972

1930, 1962-
1970

22. laza laza 4.03 1820 1961-1967 1963-1967

23. Girdimançay qaranohur 352 1820 1966-1988,
1990-1992,
1994-2017

1966-1994

24. qarasu Zərdab 6610 - 1975; 
1977-1978;
1981-1995

-

25. Səngərçay Çayqovuşan 146 - 1979-1990 1979-1990
26. Səngərçay qalacıq 43.2 2050 1967-1974 1967-1974



Ərazi çaylarının orta illik su sərfləri arasında əlaqələrin korrelyasiya əmsalları
hesablanmış və korrelyasiya matrisi tərtib edilmişdir (cədvəl 2).

Orta illik su sərfləri sıralarının statistik parametrləri momentlər metoduna görə
hesablanmışdır. bu sıraların statistik bircinsliyi Fişer və Styudent meyarlarına görə
qiymətləndirilmişdir (cədvəl 3).

Qeyd: (+)  sıra bircinsdir;
(-)  sıra qeyri-bircinsdir.
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Cədvəl 2. Orta illik su sərflərinin korrelyasiya matrisi

n/n Çay – məntəqə 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Əlicançay-qayabaşı 1 0,8 0,78 0,20 0,59 0,08 0,33 0.73

2. Əlicançay-Xalxal 1 0,18 0,85 0,96 0,65 0,57 0.88

3. Əlicançay-Xanabad 1 0,5 0,15 0,43 0,33 0.58

4. Türyançay-Savalan/Su qovşağı 1 0.26 0.58 0.20 0.24

5. Göyçay-buynuz 1 0.49 0.31 0.28

6. Göyçay-Göyçay 1 0.58 0.04

7. Ağsuçay-Ağsu 1 0.25

8. Girdimançay-qəndab/qaranohur 1

Cədvəl 3. Orta illik su sərfləri sıralarının statistik parametrləri

Statistik
parametrlər

Ağsuçay-
Ağsu

Əlicançay-
qayabaşı

Girdi-
mançay-

qaranohur

Göyçay-
Göyçay

Türyançay-
Su qovşağı

Əlicançay-
Xanabad

Sıranın
uzunluğu

33 53 57 71 76 68

Orta çoxil-
lik su sərfi

1.85 5.52 5.28 13.1 12.01 3.86

Cv 0.55 0.29 0.32 0.26 0.38 0.28
Cs 2.09 0.5 0.89 1.31 1.7 0.7

Fişer
meyarı

- - + - + +

Styudent
meyarı

- + + + - +



Şirvan çaylarının orta illik su sərflərinin çoxillik tərəddüdlərini araşdırmaq
məqsədilə fərq - inteqral əyriləri qurulmuş, xətti trend analizi yerinə yetirilmiş, illik
axımın dəyişmə istiqaməti müəyyən olunmuşdur (şəkil 2 və 3).  

Şəkil 2-də göründüyü kimi, Girdimançayın orta illik su sərflərinin fərq-inteqral
əyrisində bir neçə müxtəlif sululuqlu faza (ortasulu, azsulu və çoxsulu fazalar) aydın
seçilir. 80-ci illərin axırlarından başlayaraq orta illik su sərfləri azalır.

Çayın orta illik su sərfləri sırasında statistik baxımdan əhəmiyyətli xətti trend
aşkarlanmayıb. lakin 80-ci illərin axırlarına kimi axında artım, sonrakı dövrdə isə
azalma müşahidə olunur.

Nuriyev A.A. Şirvan çaylarında gətirmələr 
axımının tədqiqi
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Şəkil 2. Girdimançayın (Qaranohur məntəqəsi) orta illik su sərflərinin 
fərq-inteqral əyrisi

Şəkil 3. Girdimançayın (Qaranohur məntəqəsi) orta illik su sərflərinin xətti
trendi 



Digər çayların orta illik axımında da son 30-40 ildə azalma baş vermişdir. yalnız
Göyçayın  (Göyçay məntəqəsi) illik axımı üçün artım  səciyyəvidir.

Şirvan çaylarında gətirmələr üzərində müşahidələr 1994-cü ildə dayandırılmış,
lakin su sərflərii üzərində davam etdirilmişdir. Asılı gətirmələr sərfləri sıralarını
bərpa etmək məqsədilə çayların orta sutkalıq su sərfləri və asılı gətirmələr sərfləri
arasında əlaqə qrafikləri qurulmuşdur (şəkil 4). 

bu əlaqələrin sıxlığı kifayət qədər yüksək olduğuna görə, bütün çayların  asılı
gətirmələr sərfləri sıraları uzadılmışdır. 

Şirvan çayları üçün orta çoxillik asılı gətirmələr və su sərfləri arasında regional
əlaqə alınmışdır (şəkil 5).
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Şəkil 4. Girdimançayın (Qaranohur məntəqəsi) orta sutkalıq su  və asılı gətimərlər
sərfləri arasında əlaqə qrafiki.

Şəkil 5. Şirvan çayları üçün su və  asılı gətimərlər sərfləri arasında əlaqə qrafiki



bu əlaqənin riyazi ifadəsi aşağıdakı kimidir: 

R=1.17*q1.33 (1)

burada R – asılı gətirmələr sərfi; q – su sərfidir.
bu düsturdan istifadə etməklə müşahidə məlumatları olmayan Şirvan çaylarının

orta çoxillik asılı gətirmələr sərfləri hesablanmışdır. 
Asılı gətirmələr sərflərinin məlumatlarına əsasən bütün çayların bulanıqlıq

dərəcəsi təyin olunmuşdur. Azərbaycan üçün belə xəritə ilk dəfə S.h.Rüstəmov
tərəfindən tərtib edilmişdir (Rüstəmov, 1960). Daha sonra  əlavə müşahidə
məlumatlarından istifadə edərək  S.A.Axundov (Ахундов, 1978)  yeni bulanıqlıq
xəritəsi tərtib etmişdir. O, bulanıqlıq dərəcəsinə görə  9 zona ayırmışdır: <50; 50-
100; 100-300; 300-500; 500-1000; 1000-2000; 2000-4000; 4000-8000 və  >8000
q/m3. 

26 müşahidə məntəqəsinin məlumatlarından istifadə edərək, Coğrafi İnformasiya
Sisteminin tətbiqi ilə Şirvan zonası üçün çayların yeni bulanıqlıq xəritəsi tərtib
edilmişdir (şəkil 6).

Xəritədə ərazi çaylarının bulanıqlığı 6 qradasiyada verilmişdir: 300-500; 500-
1000; 1000-2000; 2000-3000; 3000-4000 və  >4000 q/m3. 

Nuriyev A.A. Şirvan çaylarında gətirmələr 
axımının tədqiqi
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Şəkil 6. Şirvan çaylarının bulanıqlıq xəritəsi



Nəticə 

Şirvan çaylarının asılı gətirmələr və su sərfləri haqqında müşahidə məlumatları
toplanaraq təhlil olunmuşdur. Çayların bu xarakteristikalarının çoxillik
tərəddüdlərinin analizi göstərir ki, 80-ci illərin axırlarından başlayaraq orta illik su
sərfləri azalır. Çayların orta sutkalıq su sərfləri və asılı gətirmələr sərfləri arasında
əlaqə qrafiklərinə görə asılı gətirmələr sərfləri sıraları uzadılmışdır. Şirvan çayları
üçün orta çoxillik asılı gətirmələr sərfi və su sərfləri arasında regional əlaqə
alınmışdır. bu əlaqədən istifadə etməklə müşahidə məlumatları olmayan çayların
orta çoxillik asılı gətirmələr sərfləri hesablanmışdır. CİS tətbiqi ilə Şirvan zonası
üçün çayların yeni bulanıqlıq xəritəsi tərtib edilmiş və bulanıqlığın ərazi üzrə pay-
lanma qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir. 
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Giriş

Taxtakörpü su anbarının suyunun kimyəvi və bioloji təmizliyini təmin etmək ak-
tual  məsələlərdən biridir. 

İşin məqsədi qusarçay, qudyalçay, vəlvələçay və Samur-Abşeron kanalının dib
çöküntülərinin tərkibinin öyrənilməsidir.

Su hövzələri antropogen fəaliyyətdən və təbii proseslərdən çirklənə bilər. Su
mənbələrində davamlı olaraq yaranan çöküntülər, toksiki xarakter daşımasından
asılı olmayaraq, suyu çirkləndirir. Su hövzəsində bu çöküntülərin olması suyun
göyərməsinə, şəffaflığın aşağı düşməsinə və pis qoxunun əmələ gəlməsinə səbəb
olur. 

bioloji məhsuldarlığın artması suyun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini aşağı salır,
balıqlara təsir edir və başqa hidrobionitlərin və mikroorqanizmlərin əmələ gəlmə-
sində böyük rol oynayır.

Su mənbələrinə tökülən çaylar özləri ilə çoxlu mineral maddələr və biogen
elementlər gətirirlər. belə mənbələrdə  isti vaxtlar planktonların inkişafı  üçün
əlverişli şərait yaranır. bu da orada olan üzvi maddələrin parçalanmasını
sürətləndirir və suyu üzvi mənşəli məhsullarla zənginləşdirir.

(Səh. 127-133)

TAXTAKÖRPÜ SU ANBARINI QİDALANDIRAN
MƏNBƏLƏRDƏ DİB ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN 

SANİTAR-KİMYƏVİ VƏ MİKROBİOLOJİ
GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏHLİLİ

1Qənbərov E.S., 2Abdullayev Ş.N., 1Hümbətova R.B., 1Qurbanova L.G.
1Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

2“Azərsu” ASC “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu, Bakı, Azərbaycan,
e-mail: shamsabdullalb@mail.ru

Abstract. Ensuring the chemical and biological purity of the water in the
Takhtakorpu reservoir is an urgent issue. One of the important part of water studying
is researches providing in composition of the bottom sediments. ın this article, the
water quality of the channels and rivers feeding the Takhtakorpu reservoir was stud-
ied, the degree of contamination of rivers sediments was determined, the salt content
and bacteriological properties were investigated. The results of analysis of the water
and sediments of the Gusarchay, Gudyachay, valvalachay and Samur-Absheron
channel were compared.

Açar sözlər: Taxtakörpü su anbarı, dib çöküntüsü, anionlar, kationlar, adsorb-
siya, mikrobioloji göstəricilər. 



Dib çöküntüləri okean və dəniz sularında çox öyrənilmiş, təmiz su mənbələrində
isə az tədqiq edilmişdir. Təmiz su mənbələrində aparılan tədqiqatlar göstərmişdir
ki, dib çöküntülərində üzvi maddələr  və mikroelementlər  çirklənmiş su mənbə-
lərində daha mürəkkəb tərkibə malik olurlar. Çirklənmiş suların dib çöküntülərində:
karbohidrogenlərin, üzvi turşuların, spirtlərin, mikroelementlərin  olması antropogen
təsirləri göstərir. Təmiz su obyektlərinin dib çöküntülərində isə su təbəqələrinə
nisbətən yuxarıda göstərilən maddələrin miqdarı  çox olur  [3, 4].

Son 50 il ərzində su obyektlərində antropogen  təsirlərin artmasından suyun
keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün monitorinqlər keçirilmişdir  [1, 2].

Monitorinqlər zamanı, bioloji  kütlənin və fitoplanktonun növ tərkibinin öyrə-
nilməsində alınan nəticələr proqnozun verilməsində, anbarın bioloji məhsul-
darlığının artmasında və suyun sanitar-gigiyenik vəziyyətinin qiymətləndirilməsində
istifadə olunur. 

Son 10 ildə aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, fitoplanktonun biokütləsi >100
q/m3 olmuşdur. bu şərait əsasən dib çöküntülərində üzvi maddələrin çox olduğu
dövrdə, su mübadiləsinin az olduğu yerdə və çayın suyunun az təsir etdiyi müddətdə
(çalxalanma az olduğu yerdə) özünü göstərir [2].

Fitoplanktonları iyul, avqust aylarında öyrənmək üçün bir sıra tədqiqatlar
aparılmışdır. bu zaman oksigen, xlorofil, ph, temperatur, şəffaflıq və həmçinin
planktonun tənəffüs göstəriciləri öyrənilmişdir. Alınan nəticələr sübut etmişdir ki,
xlorofilin miqdarı 22500 mq\m3 çox olan hallarda oksigen sıfıra düşmüş və balıqlar
tam yoxa çıxmışdır. belə vəziyyət yay aylarında (iyun-avqust aylarında)
fitoplanktonların  toplandığı yerdə, üzvi maddələrin parçalanması, küləklərin
güclənməsi dövründə  baş vermişdir [2].

Su mənbələrində balıqların (leş və sudakın)  tutulması mənbələrin vəziyyətinə
təsir etmişdir. biokütlənin bir yerə yığılması və məhv olması suyun ikinci dəfə
çirklənməsinə səbəb olmuşdur.

Dib çöküntülərində üzvi maddələrin, biogen elementlərin yığılması və isti aylarda
parçalanması planktonların əmələ gəlməsi üçün şərait yaradır, oksigen azlığı baş
verir, canlı orqanizmlər (balıqlar) məhv olur.

Kiçik fraksiyalı çay gətirmələri yüksək adsorbsiya qabiliyyətinə malik
olduğundan özlərinin yerdəyişməsi və çökmələri prosesi nəticəsində su anbarının
dibinə yataraq onu çirkləndirmiş olur. bununla əlaqədar dib çöküntülərində nitrit
və ammoniumun miqdarı təyin edilmiş və  həmin nümunələrdəki nitritin miqdarının
çaylardan götürülmüş su nümunələrindəki nitritin miqdarından təqribən 15-20 dəfə
artıq olması aşkar olunmuşdur [2].

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, su təchizatı mənbələrinin dib çöküntülərində neft
məhsulları yığıla bilər [2, 3]. Dib çöküntülərinin tədqiqi su təchizatı obyektlərində
həmin obyektlərin sularının keyfiyyəti haqqında informasiya verir. Dib çökün-
tülərinin güclü adsorbsiya  xüsusiyyətləri olduğundan, onlar inqrediyentləri özlərinə
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yığır və sonrakı təsirlərdən parçalanır. Dib yığıntılarında neft məhsullarının qalma
müddəti, dibin xüsusiyyətindən, temperaturdan, onun biodehidrasiya sürətindən və
bioloji elementlərdən asılıdır. həmçinin onların parçalanmasına küləyin sürəti, ph-
ın dəyişməsi, mineralların  miqdarı və sualtı işlərin aparılması təsir edir. bu
müəlliflər su anbarlarının bioloji təmizlənməsi üçün bir neçə metod tövsiyə etmişlər:

1. bitkiləri yeyən balıqların inkişafı;
2. Ali bitkilərin yetişdirilməsi;
3.Mikroorqanizmlər. 
4. bioloji filtrasiya.
bu və ya başqa bir metodun seçilməsi su  anbarının sahəsindən asılıdır. Anbarın

təmizlənməsi üçün ən yaxşı metod kompleks işlərin aparılmasıdır.
yaxşı metodlardan biri suda olan xoşagəlməyən bitkilərin ləğvi üçün bəzi

balıqların inkişaf etdirilməsi tövsiyə edilir. bu balıqların ən yaxşısı ağ amur hesab
olunur. həmin balıq çoxnövlü bitkiləri yeyir. 250C temperaturda 1 kq ağırlığında
olan balıq 1 gündə 2 kq su bitkilərini yeyir. Aparılan hesablamalar göstərmişdir ki,
xoşagəlməz halların aradan götürülməsi üçün bir hövzədə 15-20 amur yetişdirmək
kifayətdir.

Fitoplanktonların yox olmasını təmin etməkdən  ötrü tinqa balığı  və yekəalın
balığın  (tolstolob) yetişdirilməsi məsləhət görülür. hər iki balıq növünü süni və
təbii su mənbələrində yetişdirmək tövsiyə olunur. Su mənbələrində balıqların
yetişdirilməsi əlavə gəlir mənbəyi hesab olunur.

Təcrübədə gölləri təmizləməkdən ötrü ali bitkilərin yetişdirilməsi məsləhət
görülür. bunlardan ən yaxşısı iri (giqant) qamışların yetişdirilməsidir. bu qamışlar
mineral duzları, bir sıra həll olmuş  üzvi maddələri  özünə götürür  və suyu oksigenlə
zənginləşdirir. bu zaman  alınan biokütlədən kənd təsərrüfatı heyvanlarını
yemləməkdə istifadə etmək olar.

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika

Taxtakörpü su anbarının dib çöküntüləri, Samur-Abşeron kanalı, qusarçay,
qudyalçay və vəlvələçayın sularından götürülmüş nümunələr tədqiq edilmişdir.
Tədqiqatlar zamanı götürülən dib çöküntüləri nümunələrində anion və kationlar,
O.A.Alyokinə görə sinifləşdirilmiş, onların münasibətləri, bəzi kimyəvi
xüsusiyyətləri, duz tərkibi və bakterioloji göstəriciləri ümumi qəbul olunmuş metod-
lardan istifadə edilməklə öyrənilmişdir. Nəticələr müqayisəli təhlil metodu ilə
işlənilmişdir.  

Tədqiqatların şərhi

yuxarıda göstərilənləri nəzərə almaqla, tədqiqat aparılan obyektlərdə əsas
kompanentlər; ümumi codluq, minerallıq, biogen elementlər, ph, dəmir, mis,

Qənbərov E.S., Abdullayev Ş.N., Hümbətova R.B.,
Qurbanova L.G. Taxtakörpü su anbarını qidalandıran...
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alüminium, oksigenə kimyəvi tələbat, oksigenə biokimyəvi tələbat, duz tərkibi,
mikrob ədədi öyrənilmişdir.

Samur-Abşeron kanalı, qusarçay, qudyalçay və vəlvələçaydan götürülmüş dib
çöküntüləri nümunələrinin bəzi kimyəvi xüsusiyyətləri 1 saylı cədvəldə verilmişdir.
Cədvəldən göründüyü kimi nitrat, dəmir, silisium, mis, alüminium və fosfat norma
daxilində olmuşdur. Ammonium ionunun miqdarı 0,15-0,2 mq/l, nitrit ionunun
miqdarı isə 0,5-0,7 mq/l olmuşdur. Dib çöküntüsündə olan nitritin miqdarı bu zaman
çaydan götürülmüş suda olan nitritin miqdarından 15-20 dəfə artıq olmuşdur.

qusar rayonu ərazisində qusarçaydan götürülmüş dib çöküntüsündə ammoniu-
mun  miqdarı 0,2 mq/l, nitritin miqdarı 0,5 mq/l olmuşdur. bu müqayisə göstərir ki,
dib çöküntüləri çayda olan elementləri özünə adsorbsiya edir və müəyyən vaxtdan
sonra hidravlik və hidrokimyəvi təsirlərdən desorbsiya  olunaraq çayın suyunu
yenidən çirkləndirir.

quba rayonu ərazisində qudyalçay və vəlvələçaydan götürülmüş dib
çöküntülərində nitritin miqdarı həmin müddət ərzində çaylardan götürülən
nümunələrdəki nitritin miqdarından təqribən 15-20 dəfə artıq olmuşdur. Oksigenə
biokimyəvi tələbat bu çaylarda 3-4,5 mqO2/l arasında dəyişmişdir. Oksigenə
kimyəvi tələbat bütün hallarda norma daxilindədir.

1 saylı cədvəldəki göstəriciləri nəzərə alaraq, demək olar ki, dib çöküntüləri suda
olan elementləri yaxşı adsorbsiya edirlər. Tədqiq olunan çaylar özləri ilə dib
çöküntülərini apararaq, Taxtakörpü su anbarına töküldükcə onun həcmini azaldır,
klimatik şəraitdən asılı olaraq, bu dib çöküntüləri parçalanıb suyun çirklənməsinə
səbəb ola bilər. Anbarda sürət azaldığından çökmə yaxşı gedir və çıxışda su
müəyyən qədər təmizlənir. bu da içməli suyun emalında müəyyən əhəmiyyət kəsb
edir.

2 saylı cədvəldə tədqiq olunan çaylardan götürülmüş dib çöküntülərinin ümumi
codluğu, minerallığı, O.A.Alyokinə görə sinif və qrupları verilmişdir [3]. Ümumi
codluq 1,4-1,8 mq-ekv/l, minerallıq isə 158,1-259,3 mq/l   arasında olmuşdur.

O.A.Alyokinə görə anionların nisbəti  SO4
2- > hCO3

- > Cl-  kimi olmaqla, sulfat-
hidrokarbonat sinfinə aid olmuşdur, kationlar isə Na++K+>Mg+>Ca2+, Na++K+>
Ca2+>Mg+, Ca2+>Na++K+>Mg kimi olaraq müxtəlif qruplara aiddir.

Dib çöküntülərinin duz tərkibi 3 saylı cədvəldə verilmişdir. Analizlərin nəticəsi
göstərir ki, dib çöküntülərində natrium-xlorid duzunun miqdarı 15,6-21,7% arasında
dəyişmişdir. həmin vaxtda götürülmüş su nümunəsində isə natrium-xlorid duzunun
miqdarı 5-6% arasında olmuş və bu duzun udulması yüksək olmuşdur.

qudyalçaydan götürülmüş nümunədə mikrob ədədi orta hesabla 108000
olmuşdur (Cədvəl 4). bu quba rayonunda qudyalçayın suyunun çirklənməsi ilə
əlaqədardır. Dib çöküntüləri yaxşı adsorbsiya etdiyindən bu məntəqədə bakterioloji
çirklənmənin yüksək olduğu görünür. Aparılan tədqiqatların nəticələrinin təhlili
göstərir ki, su hövzələri insan fəaliyyətindən və təbii proseslərdən çirklənir. bu çay-
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larda olan dib çöküntülərində ammonium, nitrit, mikrob ədədinin çox olması
müəyyən vaxtlarda çaylara axıdılan tullantı sularının təsirini göstərir.

Nəticə

Aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, bu çaylar yağmurlu dövrlərdə ətrafı
yuyaraq, özləri ilə birlikdə çoxlu asılı hissəciklərlə ammonium və nitrit ionları
apararaq su anbarına tökülürlər.

yuxarıda göstərilən çaylarda olan dib çöküntüləri ammonium və nitrit ionları ilə
zəngin olduğundan Taxtakörpü su anbarına töküldükdə onun suyunun keyfiyyətinə
mənfi təsir edə bilər.

Analizlərin nəticələri göstərir ki, dib çöküntüləri yaxşı adsorbsiyaetmə
qabiliyyətinə malik olduğundan onların tərkibində olan nitritin miqdarı bu zaman
həmin çaylardan götürülmüş su nümunələrindəki nitritin miqdarından 15-20 dəfə
artıq olmuşdur. həmçinin, ammonium ionu da suda olan ammoniumun miqdarından
artıq udulmuşdur. Anbarın dib çöküntülərində mikrob ədədinin miqdarı həmin
dövrdə qudyalçayın quba rayonu ərazisində götürülmüş nümunələrdəki mikrob
ədədinin miqdarından çox olmuşdur. 

Taxtakörpü su anbarının suyunun təmizlənməsi üçün yuxarıda göstərdiyimiz
balıq növlərini inkişaf etdirmək, imkan daxilində sahil boyunca giqant qamışları
yetişdirmək və anbarın suyunun durğun yerlərini hərəkətə gətirmək lazımdır. 

Taxtakörpü su anbarını qidalandıran çaylara axıntı sularının daxil olması ilə
əlaqədar bu çayların sularının mütəmadi olaraq sanitar-kimyəvi və mikrobioloji
təhlili aparılmalıdır. 
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Müəlliflər üçün qaydalar  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Əlaqə telefonları: (+99412) 430-08-25/35; (daxili: 27-37).
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Ədəbiyyat siyahısı
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3. Dakova S. low flow and drought spatial analysis. bAlWOıS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.
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руемым научным изданием, учрежденным  приказом  № 226 от 15 мая 2014 г.  Пред-
седателем ОАО «Азерсу».

Научная миссия журнала: В журнале «Водные проблемы: наука и технологии»
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